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Już niebawem Żuławy Gdańskie znów mogą zyskać na wartości. 
Wszystko za sprawą wiatraków odwadniających, które być może 
wkomponują się w krajobraz naszego regionu. Pomysłodawcą odbu-
dowy takich obiektów jest Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Wiatraki Wracają na ŻułaWy 
CENTRUM EDUKACJI PRZECIWPOWODZIOWEJ
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Wiatrak odwadniający miałby stanąć na terenie 
gminnym, w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego 
w Koszwałach i Kanału Piaskowego. 
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Manchester zagra W gdańsku?
O turnieju „Euronadzieje” z Olafem Dramowiczem, 
pomysłodawcą wydarzenia, rozmawia Krzysztof 
Lubański. Jest szansa na przyjazd Manchesteru.

MoŻna łoWić na raduni
Do zarządu głównego Polskiego Związku Węd-
karskiego trafiła petycja w  sprawie ochrony tar-
lisk troci wędrownej na rzece Raduni w Pruszczu 
Gdańskim.
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czekają na Wieści z gdańska
Przecięciem wstęgi w  Pręgowie zakończono re-
alizację tegorocznej edycji Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych w  powiecie 
gdańskim.

str. 4

reMontują kanał raduni
Rozpoczął się wreszcie, zapowiadany już przez 
nas, remont Kanału Raduni w  Pruszczu Gdań-
skim. Inwestycja została podzielona na dwa etapy.
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>> Wszystko wskazuje na to, że wiatraki odwadniające 
znów pojawią się na Żuławach Gdańskich
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>> W okresie jesiennym nie trudno o wypadek. Szczególną uwagę zachować 
powinni nie tylko kierowcy, ale też piesi

liMeryki
Apel do lekarzy…

Antek z PiS-u 
po raz wtóry,

doniósł do prokuratury,
a nim skończy się jesień,
jeszcze kilka doniesień

złoży Antek… 
pomoże mu który?

Nad Hofmanem 
ciemne chmury –

tanio wszak 
nie sprzeda skóry,

ponoć ma być zmiana,
chyba na Bielana –

za pitbulla 
kundel bury? 
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bogdan Malach

EKONOMIA

energa 
na plus

Powody do radości ma 
Grupa Energa, która in-
formuje o  samych zyskach 
w 3 pierwszych kwartałach 
2013 roku. Jej przychody 
ze sprzedaży po dziewię-
ciu miesiącach tego roku 
wyniosły 8,5 mld zł i  były 
o  296 mln zł (3,6 proc.) 
wyższe niż w analogicznym 
okresie w roku ubiegłym. 

Poza tym Grupa Ener-
ga w  ciągu trzech kwarta-
łów wytworzyła brutto 3,8 
TWh energii elektrycznej, 
czyli o  ok. 15 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Najwięk-
szy wzrost produkcji, o ok. 
37 proc. w ujęciu rocznym, 
odnotowały hydroelektrow-
nie dzięki korzystnym 
warunkom pogodowym. 
W  elektrowni we Wło-
cławku wzrost wyniósł 48 
proc. 

– Szczególnie cieszy nas 
fakt, że dynamika wzrostu 
zysków jest wyższa niż dy-
namika wzrostu sprzedaży, 
co oznacza poprawę na-
szej efektywności bizneso-
wej. Bardzo istotny wpływ 
na poprawę wyników ma 
kluczowy dla nas segment 
dystrybucji. Znacznie po-
prawiły się również wyni-
ki finansowe w  segmencie 
wytwarzania – mówi Mi-
rosław Bieliński, prezes za-
rządu Energa S.A. 

Wysokie okazały się 
też nakłady inwestycyjne. 
Grupa Energa przeznaczy-
ła na nie 2,1 mld zł (1,2 mld 
zł w 2013 roku). 

(GR)

• 22 listopada (piątek), koncert Raz Dwa Trzy, godz. 
22.00, scena, sopot, ul. franciszka Mamuszki 2  
– na plaży

• 20 – 22 listopada (środa – piątek), Jubileusz 20-lecia 
Polskiego Towarzystwa szekspirowskiego. Imprezy 
odbywać się będą w bibliotece Głównej UG, Wydzia-
le filologicznym UG i Pałacu Młodzieży 

• 23 listopada (sobota) mecz Atom Trefla sopot – Pałac 
bydgoszcz, godz. 18.00, Ergo Arena

• 25 listopada – 1 grudnia (poniedziałek – niedziela), 
festiwal Krótkich filmów Euroshorts, Centrum sztu-
ki Współczesnej łaźnia, łaźnia 2, Instytut Kultury 
Miejskiej, Klub Plama 

• 26 listopada (wtorek), mecz ligi Mistrzyń Atom Trefl 
sopot – Vakifbank stambuł, godz. 19.00,  
hala Ergo Arena

• 29 listopada (sobota), koncert Andrzeja Piasecznego, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1 

• 30 listopada (sobota), koncert Ani Rusowicz, godz. 
23.00, scena, sopot, al. franciszka Mamuszki 2  
– na plaży

• 30 listopada (sobota), Nocna Zmiana vol 2, godz. 
20.00, Klub Żak, Gdańsk al. Grunwaldzka 195/197

• 1 grudnia (niedziela), koncert shakin stevensa,  
godz. 19.00, hala Ergo Arena

• 4 grudnia (środa), spektakl „słodki ptak młodości”, 
godz. 19.00, Malarnia, Gdańsk, ul. Teatralna

• 2 – 20 grudnia, Wielka fabryka Świętego Mikołaja, 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk,  
ul. 3 lipy 3

• 5 – 23 grudnia, Jarmark bożonarodzeniowy,  
Gdańsk, Targ Węglowy

• 7 grudnia (sobota), mecz Trefl sopot – Rosa Radom, 
godz. 18.00, Ergo Arena

• 8 grudnia (niedziela), mecz lechia Gdańsk – legia 
Warszawa, godz. 18.00, PGE Arena

• 10 grudnia (wtorek), koncert Macieja Maleńczuka 
 z zespołem Psychodancing, godz. 18.00, Pokład, Gdy-
nia, skwer Tadeusza Kościuszki (Aleja Jana Pawła II 11) 

• 9 – 15 grudnia (poniedziałek – niedziela), festiwal 
Acuts humanus (muzyka dawna), Dwór Artusa, Długi 
Targ 43/44, Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50, 
Kościół św. Jakuba, ul. łagiewniki 63

• 7 – 9 marca 2014, halowe Mistrzostwa Świata w lek-
koatletyce, hala Ergo Arena

• 10 maja 2014 (sobota), koncert André Rieu z Orkie-
strą Johanna straussa, godz. 20.00, hala Ergo Arena.
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Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/podatek, 9/alegoria, 10/ritornel, 11/ogar, 12/aura, 14/Bolan, 15/por, 16/cecha, 18/Baker, 
19/Tosca, 20/Oranjestad, 

PIONOWO 

1/kabalarka, 2/Kern, 3/Parobek, 4/oligocen, 5/detal, 6/agora, 7/torana, 8/kierowca, 13/upust, 
16/car, 17/Ate, 

HASŁO: GUBERNATOR  
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MAMy sWóJ GANG OlsENA
Najbardziej pomysłowymi złodziejami byli 

bez wątpienia członkowie filmowego Gangu 
Olsena. Dorównać zamierzała im chyba grupa 3 
mężczyzn z gminy Trąbki Wielkie, która chcia-
ła ukraść wypełnioną ubraniami przyczepkę. 

Nasz rodzimy Gang Olsena upatrzył sobie 
przyczepkę pod jedną z posesji w gminie Kolbu-
dy. Po swój łup złodzieje przyjechali pod osło-
ną nocy samochodem osobowym honda civic. 
Przed wyprawą nie sprawdzili jednak, czy auto 
posiada hak. Brak mocowania nie zraził jednak 
naszych bohaterów. Jeden ze złodziei usiadł 
w  bagażniku hondy i  rękoma trzymał przy-
czepkę. Siły nie starczyło na wiele i mężczyzna 
puścił ją, a  jego telefon komórkowy wpadł do 
przyczepki. Na tym nie skończyły się jednak 
problemy złodziei. Po chwili kierowca hon-
dy zauważył policyjny radiowóz i  zaczął ucie-
kać, co skończyło się uderzeniem w pień drze-
wa. Gang nie dawał jednak za wygraną i dalej 
uciekał już o własnych siłach. W roztargnieniu 
mężczyźni zostawili w samochodzie rzeczy oso-
biste i dokumenty, wśród których znajdował się 
m.in. mandat wystawiony właścicielowi auta. 
Mając tak doskonałe namiary na złodziei, ich 
zatrzymanie było już tylko formalnością. War-

tość skradzionej przyczepki razem z ubraniami 
oszacowano na ponad 6 tys. zł. Mężczyźni usły-
szeli już zarzut kradzieży, za co grozi im do 5 lat 
pozbawienia wolności.

ŚCIGANy PIęCIOMA lIsTAMI 
GOńCZyMI

Aż 5 listów gończych wydał w  marcu tego 
roku Sąd Rejonowy w  Gdańsku za 28-letnim 
mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego. Mężczy-
zna dość skutecznie ukrywał się przed wymia-
rem sprawiedliwości aż do początku listopada. 

Poszukiwany mieszkaniec naszego miasta, 
który był ścigany za rozboje, włamania i  jaz-
dę po pijanemu, wpadł przez przypadek. Jeden 
z  policjantów, który jechał w  sobotę do pracy, 
zauważył 28-latka na ulicy. Mundurowy musiał 
ścigać poszukiwanego, ale ten nie zdołał zbiec. 
Mimo, że stawiał opór, trafił do aresztu.

Policja przypomina, że kto pomaga prze-
stępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, 
w  szczególności ukrywa sprawcę lub pomaga 
mu w ucieczce, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do 5 lat.

(GR)
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łAMAĆ sTEREOTyPy

inwestujmy  
w biogazownie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zor-
ganizował konferencję „Biogazownie szansą dla rolnictwa 
i środowiska”. Jej celem było podniesienie świadomości miesz-
kańców wsi, rolników, władz lokalnych i innych regionalnych 
instytucji z zakresu biogazowni oraz przełamanie schematów, 
jakie wokół tematu istnieją w społeczeństwie. 

Pomysłodawcą kampanii promocyjnej, a więc i samej kon-
ferencji jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Polskiego. 
Biogazownie nazywane są potocznie „betonowymi krowami”.

– Można tam wrzucać biomasę roślinną, odchody zwierzę-
ce, organiczne albo poubojowe odpady lub biologiczny osad 
ze ścieków. “Betonowa krowa” produkuje biogaz, za pomocą 
którego można produkować energię elektryczną i jest to naj-
częściej wykorzystywana możliwość. Z  kolei w  Niemczech 
wprowadza się technologię, która wtłacza biogaz do sieci dys-
trybucyjnej – mówi „Panoramie” Przemysław Krawczyk, wi-
ceprezes zarządu firmy AgriKomp z Ostrzeszowa, która zaj-
muje się budowami biogazowni.

Do niedawna jeszcze niewiele tego typu instalacji powsta-
wało w naszym kraju. Jednak w ostatnim czasie pojawia się 
ich coraz więcej.

– Wydaje się, że Pomorze jest liderem w naszym kraju pod 
względem budowy biogazowni. W tej chwili na terenie Polski 
funkcjonuje ich niespełna 40, ale tak naprawdę jest to kropla 
w morzu potrzeb. Dla przykładu na terenie Czech powstało 
już 300 biogazowni, które pobudowano w ciągu 3 lat – dodaje 
Przemysław Krawczyk.

Budowa biogazowni nie jest zbyt kosztownym przedsię-
wzięciem, szczególnie, że można na to otrzymać dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. Prawdziwym wyzwaniem finanso-
wym jest jej utrzymanie. 

– Doradztwo rolne potrzebuje działań edukacyjnych, które 
poszerzałyby ich wiedzę na temat biogazowni. Stąd też or-
ganizacja tej konferencji. Przeprowadzamy także szkolenia 
w tym zakresie. Stabilne prawo i ustawa o odnawialnych źró-
dłach energii może przede wszystkim spowodować wzrost 
ilości biogazowni w naszym kraju. Mimo, że ich eksploatacja 
jest kosztowna, to chcemy pokazać, że jest to dobry kierunek 
i  szansa dla gospodarstw rolnych – uważa Karolina Wite-
ska-Chmielewska z  Fundacji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa 
Polskiego. 

Z kolei Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przypomina, że od 2020 
roku przynajmniej 50 proc. energii musi pochodzić ze źródeł 
odnawialnych. 

– Jeżeli nie dostosujemy się do tych wymogów, to spodzie-
wać się możemy dotkliwych kar. Konferencja miała także zła-
mać pewne stereotypy dotyczące biogazowni. Zapewniam, że 
ci, którzy najgłośniej protestują przeciwko tego typu inwesty-
cjom, nie widzieli nigdy osobiście biogazowni. Wydaje im się 
też, że posiadają ogromną wiedzę dotyczącą jej szkodliwo-
ści, a tak naprawdę niewiele wiedzą na ten temat – podkreśla 
Aleksander Mach.

(lubek)

>> W siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku odbyła się konfer-

encja dotycząca biogazowni
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Wiatraki wracają na Żuławy
Już niebawem Żuławy Gdańskie znów mogą zyskać na wartości. Wszystko za 
sprawą wiatraków odwadniających, które być może wkomponują się w krajo-
braz naszego regionu. Pomysłodawcą odbudowy takich obiektów jest Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Właśnie wiatraki odwadnia-
jące były niegdyś dominantą 
żuławskiego krajobrazu. Jed-
nak różne koleje losu sprawiły, 
że ślad po nich całkowicie za-
ginął. Ostatni tego typu obiekt 
po wojnie został przeniesiony 
do gdańskiej Oliwy i  później, 
w latach 50., podpalony. 

– Temat pojawił się 3 lata 
temu, kiedy z  członkami klu-
bu nowodworskiego w ramach 
projektu przeciwpowodziowe-
go pojechaliśmy do Holandii. 
Tam poznaliśmy nawet przed-
stawicieli firmy, która zajmuje 
się rekonstrukcją wiatraków. 
Już dwukrotnie byli oni w Ce-
drach Wielkich i  wspólnie 
wybraliśmy nawet miejsce, 
w którym chcielibyśmy go po-
stawić – zdradza nam Janusz 
Goliński.

Wiatrak odwadniający miał-
by stanąć na terenie gminnym, 
w  sąsiedztwie węzła komuni-

kacyjnego w Koszwałach i Ka-
nału Piaskowego. Miejsca nie 
wybrano przypadkowo, bo-
wiem właśnie tam stał kiedyś 
podobny obiekt. To był też je-
den z warunków postawionych 
przez Holendrów.

– Powiedzieli nam, że po-
dejmą się wyzwania, ale pod 
warunkiem, że wiatrak sta-
nie w  miejscu historycznym. 
Nie ma to być jedynie obiekt, 
który będzie można oglądać 
i zwiedzać. Naszym zamiarem 
jest stworzenie w tym miejscu 
centrum edukacji przeciwpo-
wodziowej. Wszystko po to, 
aby żaden mieszkaniec Żuław 
nie bał się wielkiej wody i był 
odpowiednio przygotowany 
do powodzi. Sąsiedztwo Wisły 
nie musi nam paraliżować ży-
cia – uważa wójt gminy Cedry 
Wielkie.

Gmina posiada już doku-
mentację techniczną budowy 

wiatraka, którą przygotowa-
li Holendrzy. Wójt Goliński 
rozpoczął też rozmowy na róż-
nych szczeblach, aby inwestycja 
otrzymała dofinansowanie, bo-

wiem koszt jej realizacji z całą 
pewnością nie będzie mały. 

(lubek)

>> Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie 
pokazuje wstępną wizualizację miejsca, w którym 

stanąć ma wiatrak odwadniający
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sĄ PIENIĄDZE NA DRUGI ETAP

remontują kanał raduni
Rozpoczął się wreszcie, za-

powiadany już przez nas, re-
mont Kanału Raduni w Prusz-
czu Gdańskim. Inwestycja zo-
stała podzielona na dwa etapy, 
a w pierwszej kolejności roboty 
prowadzone są na odcinku od 
mostku na ulicy Raciborskiego 
w kierunku Gdańska. 

Roboty miały wystartować 
już w  lipcu, ale wykonawca 
chciał wprowadzić zamienne 
rozwiązania. 

– Przygotować należało 
nowe opracowania techniczne. 
Czekaliśmy też na decyzję Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, który zaakcep-
tował w  końcu nowe rozwią-
zania. Poza tym przesunię-
cie terminu rozpoczęcia prac 
spowodowane było zdobyciem 
przez nas gwarancji banko-
wych, których zażądała firma 
realizująca inwestycję. Trwa-
ło to 45 dni, ponieważ banki 
niechętnie udzielają gwarancji. 
Rozmawialiśmy z  wykonawcą 
i wiemy, że roboty mają ruszyć 
pełną parą. Mamy nadzieję, 

że do końca roku opóźnienia 
w stosunku do harmonogramu 
zostaną zniwelowane – mówi 
Cezary Bieniasz-Krzywiec, 
starosta gdański.

Pogoda sprzyja jednak in-
westycjom i  wydaje się, że 
przedsięwzięcie faktycznie za-
kończy się w tym roku. Jednak 
remontować trzeba też miej-
ski odcinek kanału od mostku 
na Raciborskiego do faktorii. 
Według wszelkich znaków na 
niebie i ziemi, powiat dostanie 
pieniądze również na te prace.

– Oficjalnej informacji na 
ten temat jeszcze nie mamy, 
ale wszystko wskazuje na 
to, że pieniądze otrzymamy. 
Według kosztorysu może to 
kosztować ponad 30 milionów 
złotych, ale prawdopodob-
nie cena ta będzie znacznie 
niższa. Chociaż prowadzenie 
prac na terenie miasta będzie 
trudniejsze i  będzie wyma-
gało większego zakresu robót 
albo wprowadzenia innej me-
tody remontu kanału – uważa 
Cezary Bieniasz-Krzywiec. 

>> Na początku listopada rozpoczął się remont 
Kanału Raduni
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Pierwszy etap remontu Ka-
nału Raduni kosztuje ok. 16 
mln zł, a  w  kosztorysie za-
planowanych było 26 mln zł. 
Jak zauważa starosta gdański, 
kompleksowy remont kanału 
w  pełni zabezpieczy miesz-
kańców Pruszcza Gdańskie-
go przed podtopieniami. 

– Rozsądnie musi być też 
prowadzona polityka zrzu-
tów wody. Potrzebne są także 

zbiorniki retencyjne na gór-
nym tarasie, ponieważ wszyst-
kich wód kanał na pewno nie 
odbierze. Był pomysł na wy-
konanie połączenia kanału 
z Radunią, by część wód prze-
jęła rzeka. Niestety, na to nie 
otrzymamy pieniędzy – infor-
muje starosta.

(lubek)
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bUDUJĄ KANAlIZACJę I WODOCIĄGI

Przetargowe oszczędności
Rozstrzygnięto niedawno 

przetarg na budowę sieci ka-
nalizacyjnej i  wodociągowej 
od Trzepowa przez Borowinę 
do Piekła Dolnego w  gminie 
Przywidz. Gmina za wyko-
nanie zadania zapłaci niecałe 
1,8 mln zł, co stanowi 45 proc. 
wartości kosztorysowej. 

– Do przetargu zgłosiło się 
aż 18 firm. Różnica cenowa 
między zwycięzcą przetargu, 
a kolejną ofertą była nieznacz-
na – mówi Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.

Na realizację tej inwestycji 
nie udało się pozyskać unij-

nych dotacji, ale gmina zacią-
gnie pożyczkę z  Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, która w 30 proc. zo-
stanie umorzona. Wykonawca 
wejdzie na plac budowy zaraz 
po zakończeniu zimy.

– Prace nie są zbyt trudne. 
Tam, gdzie prowadzona bę-
dzie inwestycja nie ma zbyt 
wielu ulic, są to raczej polne 
drogi, dlatego realizacja zada-
nia powinna przebiegać spraw-
nie. Mamy nadzieję, że w tym 
samym roku zostaną ukończo-
ne wszystkie roboty – dodaje 
Teodor Formela, przewodni-

czący Komisji Gospodarczej 
Rady Gminy Przywidz.

Gminie Przywidz udało 
się również pozyskać środki 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku na budowę drogi 
śródpolnej w  kierunku Czar-
nej Huty. Wartość kosztory-
sowa inwestycji opiewała na 
kwotę 820 tys. zł, a  po prze-
targu suma ta zmniejszyła się 
do 350 tys. zł. 

– Warto dodać, że przy bu-
dowie tej drogi, pomógł nam 
jeden z przedsiębiorców, który 
właśnie w Czarnej Hucie pla-
nuje stworzyć stadninę koni 

z  największą w  Europie ujeż-
dżalnią. Dlatego warto, szcze-
gólnie do takich miejsc, budo-
wać odpowiedniej jakości dro-
gi – uważa wójt Zimakowski.

Poza tym, wspólnie z  La-
sami Państwowymi, gmi-
na remontowała drogę leśną 
z  Michalina do Nowej Wsi 
Przywidzkiej. Inwestycja była 
o  tyle ważna, że rodzice, któ-
rzy dowożą dzieci do szkoły 
w  Nowej Wsi Przywidzkiej 
będą teraz mogli jeździć krót-
szą drogą przez las.

(GR)
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>> W ostatnich latach na terenie gminy Przywidz 
najwięcej pieniędzy wydaje się na budowę wodo-

ciągów i kanalizacji

DROGI DO KOlEJNEJ „sChETyNóWKI” WyTyPOWANE

czekają na wiadomość z gdańska
Uroczystym przecięciem wstęgi w Pręgowie zakończono realizację tegorocznej edycji Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych w powiecie gdańskim. Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Panoramy”, 
całkowity koszt projektu wynosił 8,1 mln zł, za co wykonano ponad 30 kilometrów dróg i 3,5 kilometra chodników.

W  realizacji projektu dro-
gowego uczestniczyły w  su-
mie wszystkie samorządy lo-
kalne, chociaż na początku 
w gronie tym brakowało gmi-
ny wiejskiej Pruszcz Gdański 
i  Przywidza. Efekt realizacji 
programu dobitnie pokazuje, 
że jedynie wspólne działanie 
przynieść może tak wymierne 
korzyści. Bez wątpienia jeden 
samorząd gminny nie byłby 
w  stanie wykonać tak szero-
kiego zakresu prac drogowych. 

– Widać, że jeżeli pewnych 
inwestycji dokonuje się wspól-
nie, to można je później ła-
twiej zrealizować, pozyskując 
zewnętrzne środki. Projekt 
był przez nas, członków ko-

misji bardzo wysoko ocenio-
ny, co świadczy o  jego znako-
mitym przygotowaniu. Tak 
dużego i  złożonego projektu 
w  województwie pomorskim 
jeszcze nie było. Samorząd 
województwa pomorskiego re-
alizuje przede wszystkim duże 
inwestycje drogowe i  staramy 
się nie ingerować w  mniejsze 
działania o charakterze powia-
towym czy gminnym. Naszą 
domeną są drogi regionalne. 
Na terenie powiatu gdańskiego 
przygotowujemy w  tej chwili 
projekty techniczne związane 
z drogą wojewódzką w Prusz-
czu Gdańskim i mam nadzieję, 
że do końca listopada uda się 
to zrealizować. Skończyliśmy 

również przebudowę mostu 
w Straszynie – mówi nam Ry-
szard Świlski, członek zarządu 
województwa pomorskiego.

Nie wszystkie samorządy 
czekają jednak na działania 
powiatu albo urzędu marszał-
kowskiego. Władze gminy 
Kolbudy postanowiły wybu-
dować rondo w  ciągu drogi 
wojewódzkiej w  Bąkowie, co 
w znacznym stopniu usprawni 
dojazd do Jankowa.

– O  tej inwestycji myśleli-
śmy od dawna. Budowa ronda 
była finansowana ze środków 
naszego budżetu, ale roz-
mawiałem już na ten temat 
z  Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa 
pomorskiego, który zapewnił 
mnie, że część poniesionych 
nakładów zostanie nam zwró-
cona – mówi „Panoramie” Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. – Staramy się nie pa-
miętać do kogo należy droga, 
a zwrócić uwagę na to, ile osób 
z niej korzysta. Kierowców nie 
interesuje w  czyjej jurysdykcji 
jest droga, którą jadą. Ulica ma 
być dobra, dlatego starajmy się 
budować kolejne. 

Dodajmy, że tylko na tere-
nie gminy Kolbudy jest 157 km 
dróg, których standard pozo-
stawia wiele do życzenia. Bu-
dżet inwestycyjny na przyszły 
rok w gminie Kolbudy to prze-
szło 13 mln, z czego lwią część 
złotówek pochłoną drogi.

– Takie były ustalenia 
z  mieszkańcami. Priorytetem 
tej i przyszłej kadencji są dro-
gi, drogi i  jeszcze raz drogi – 
podsumowuje wójt Grombala.

Mieszkańcy całego powiatu 
trzymać mogą kciuki za kolej-
ny, powiatowy projekt drogo-
wy na 2014 rok. Został on już 
złożony w  Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku. Władze 
powiatu z niepokojem czekają 
na wiadomość jak ich wniosek 
został oceniony w tym roku.

– W przypadku pozytywnej 
oceny planowany jest remont 
kolejnych 20 kilometrów dróg 
i  budowa około 3,5 kilometra 

nowych chodników. Poza tym, 
planujemy montaż progów 
zwalniających, czy budowę 
ścieżek rowerowych w gminie 
Cedry Wielkie – mówi Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.

W  planach na przyszły rok 
przewidziane są remonty dróg: 
• ul. Gałczyńskiego  

i ul. Obrońców Wybrzeża 
w Pruszczu Gdańskim, 

• Radunica – Rokitnica, 
• Rusocin – Kaczki – Gołębiewo, 
• Juszkowo – Pruszcz Gdański 

(odcinek należący do gminy 
wiejskiej), 

• Egiertowo – Przywidz (od 
Klonowa do granic powiatu), 

• Sobowidz – Gołębiewko 
(od skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką do torów 
kolejowych),

• Lniska – Przyjaźń – Kolbudy 
(ul. Przemysłowa w Kolbu-
dach) na odcinku 1,4 km, 

• Wiślinka – Trzcińsko 
– Błotnik, 

• w Pręgowie ul. Wyżynnej do 
skrzyżowania z drogą pro-
wadzącą do Lisewca,

• od skrzyżowania z ul. Kli-
niczną do granicy gminy 
Pszczółki. 

Krzysztof lubański

>> Uroczyste przecięcie wstęgi w Pręgowie
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>> Dzięki zaangażowaniu środków gminy Kolbudy 
wybudowano rondo w Bąkowie
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UWOlNIJ KsIĄŻKI

Biblioteczki  
w urzędach

W dobie rozwoju technologicznego książki coraz szybciej 
odchodzą do lamusa. Jednak coraz więcej organizacji i insty-
tucji organizuje akcje, która mają zachęcić do czytania. Tym 
razem Urząd Miasta Pruszcz Gdański, wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym, rozpoczęli ideę „uwalniania książek”.

Inicjatorem akcji „Czytam wszędzie” jest Urząd Woje-
wódzki w  Gdańsku. Jednak pruszczańskie urzędy również 
chcą popularyzować książki i ich czytanie. 

– Zapraszamy więc wszystkich klientów i  pracowników 
urzędów do włączenia się w uwalnianie książek, tzw. book-
crossing. Jest to idea nieodpłatnego przekazywania książek 
przez pozostawianie ich w miejscach publicznych, takich jak 
biblioteczki utworzone w urzędach. Wszystko po to, by każdy 
mógł przeczytać dowolną książkę i przekazać ją dalej – mówi 
Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Półki z książkami znaleźć można w Urzędzie Wojewódz-
kim w Gdańsku: przy głównym wejściu do urzędu (od ulicy 
Okopowej), w Oddziale Paszportowym (od ul. Rzeźnickiej), 
gabinecie Dyrektor Generalnej Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego (pierwsze piętro) i  siedzibie Związku Gmin Po-
morskich (trzecie piętro). Z kolei półki z książkami w naszym 
mieście znajdują się w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański przy 
ul. Grunwaldzkiej 20 (hol na parterze) i Starostwie Powiato-
wym przy ul. Wojska Polskiego 16 (hol na parterze). 

Z  biblioteczek korzystać można w  godzinach otwarcia 
urzędów. Czytać książki można na miejscu albo też wziąć je 
do domu i oddać po przeczytaniu, bez konieczności rejestra-
cji. Jeżeli ktoś znajdzie książkę, którą chce mieć w domu, to 
powinien w zamian przynieść i zostawić inną – równie cenną. 
Jednorazowo nie można wypożyczać więcej niż 3 książek. 

(GR)

PROMOCJA ŻUłAW

Witacze  
cedrów Wielkich

W miejscowościach Trutnowy, Kiezmark i Wocławy, przy 
drogach wlotowych, stanęły 3 witacze gminy Cedry Wielkie. 
Są one dwustronne, a więc będą podróżnych witać i  żegnać 
jednocześnie. Poza tym przy najważniejszych zabytkach gmi-
ny Cedry Wielkie zamontowano 9 słupków informacyjnych, 
na których umieszczony został zwięzły opis historii dane-
go obiektu. Postawiono również 7 tablic informacyjnych. 
Wszystkie te działania było można zrealizować, ponieważ 
gmina przystąpiła do projektu partnerskiego gmin: Nowy 
Dwór Gdański, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Stare Pole, Ste-
gna, Nowy Staw, który ma promować Żuławy. Elementy tu-
rystyczne wizualizacji Żuław wykonała i zamontowała firma 
z Kobylnicy, a ich wykonanie kosztowało dokładnie 62668 zł, 
z czego 75 proc. wyłożyła Unia Europejska. 

(Kl)
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>> Witacze pojawiły się w trzech  
miejscowościach gminy Cedry Wielkie

UPIęKsZAJĄ ŻUłAWsKIE WsIE

kiezmark będzie miał świetlicę
Wsie powiatu gdańskiego 

wyglądają coraz piękniej. Jed-
nak żeby zająć się ich estetyza-
cją, najpierw trzeba wykonać 
inwestycje infrastrukturalne, 
a więc wybudować kanalizację, 
wodociągi czy ulice i chodniki. 

W  gminie Cedry Wiel-
kie zadania te realizowane są 
stopniowo i  dotyczą przede 
wszystkim centrów wsi. Tego 
typu niewielkie inwestycje 
wykonano w Koszwałach, Ce-
drach Wielkich, Trutnowach 
i Leszkowach, a prace prowa-
dzone są jeszcze w Miłocinie. 

– Na tego typu przedsię-
wzięcia wykorzystujemy pie-
niądze unijne. Jednak 50 proc. 
wartości inwestycji trzeba 
mieć zabezpieczone we wła-
snym budżecie – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. – W ten sposób udaje 
się sfinansować budowę siłow-
ni zewnętrznych, tworzenie 

alejek, chodników, zagospoda-
rowanie skwerów, gdzie mogą 
teraz spotykać się mieszkańcy.

Unijne pieniądze już się 
skończyły, ale niebawem roz-
pocznie się finansowanie lo-
kalnych inwestycji z  nowej 
puli, dlatego też wszystkie sa-
morządy przygotowują następ-
ne projekty, aby znów otrzy-
mać pomoc z  UE. W  gminie 
Cedry Wielkie nowe projekty 
dotyczą też upiększania ko-
lejnych wsi. Przypomnijmy, 
że we wszystkich miejsco-
wościach dzieci mogą korzy-
stać z  nowych placów zabaw. 
Gmina inwestowała również 
w  remonty świetlic wiejskich 
w  miejscowościach, gdzie nie 
ma szkoły i  lokalna społecz-
ność nie miała się gdzie spoty-
kać. Nowe świetlice powstały 
w  Stanisławowie, Leszko-
wach, Koszwałach, Trzcinisku 
czy Długim Polu.

– Dzięki temu, że stworzy-
liśmy bazę do spotkań, widać, 
że mieszkańcy zaczynają się 
uaktywniać i działać na własną 
rękę. Jest to miłe, że mieszkań-
cy sami biorą sprawy w  swoje 
ręce, chcą coś robić i podejmo-
wać kolejne inicjatywy. Jeszcze 

w  tym roku złożony zostanie 
projekt na rozbudowę świetli-
cy wiejskiej w Kiezmarku. Pie-
niądze na ten cel chcemy po-
zyskać z  Lokalnej Grupy Ry-
backiej – dodaje wójt Goliński.

(Kl)

>> Miejscowości gminy Cedry Wielkie wyglądają 
coraz piękniej
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PETyCJA W sPRAWIE TROCI

Można łowić na raduni

Do zarządu głównego Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go trafiła petycja w  sprawie 
ochrony tarlisk troci wędrow-
nej na rzece Raduni w Prusz-
czu Gdańskim. Wędkarze 
wnoszą w niej o całkowity za-
kaz wędkowania na odcinku 
od śluzy przy ulicy Zastawnej 
do mostu drogowego przy uli-
cy Przemysłowej, od 1 paź-
dziernika do 31 grudnia.

Pod petycją podpisali się 
niektórzy członkowie Koła 
Wędkarskiego „Czapla”, co 
zdziwiło i  zaniepokoiło jego 
prezesa Andrzeja Grzejkę. 

– Takie postępowanie jest 
niezgodne z naszym statutem, 
szczególnie, że nie było kon-
sultowane z zarządem naszego 
koła. Poza tym wprowadzenie 
takiego zakazu, o  który pro-
szę podpisani pod petycją, jest 
zbyt rygorystyczne. Nie bytuje 
tu przecież sama troć, ale tak-
że inne gatunki ryb, które wła-
śnie w tym okresie są poławia-
ne przez wędkarzy z  Prusz-
cza Gdańskiego. Poza tym 
wszystkie gatunki ryb mają 
swój wymiar i okres ochronny. 
Jest to wystarczające. Nie rób-
my z ludzi przestępców – ape-

luje Andrzej Grzejka, który 
jest także komendantem Spo-
łecznej Straży Wędkarskiej 
w Pruszczu Gdańskim.

Każdego roku wędkarze 
otrzymują zezwolenia na ło-
wienie ryb. Tam też wykazane 
są wszystkie zakazy i  nakazy 
dotyczące wędkowania. 

– Nie można zmieniać zasad 
gry w  trakcie meczu. Dlatego 
też informuję, że na całym od-
cinku Raduni wędkarze mogą 
łowić ryby, oczywiście za wy-
jątkiem troci, która jest w tym 
czasie pod ochroną – informu-
je prezes koła „Czapla”.

Co ciekawe, autor petycji 
zebrał pod nią ok. 400 podpi-
sów. Jest to jednak lista zrobiona 
przez internet, a znaleźć można 
tam nazwiska osób, które nie 
tylko nie mieszkają w Pruszczu 
Gdańskim, ale nawet w naszym 
kraju, bowiem znaleźliśmy 
mieszkańców Szwecji, Irlan-
dii czy Wielkiej Brytanii. Li-
sta może bardziej przypominać 
wykaz znajomych z  Facebooka 
lub Naszej Klasy, niż osoby fak-
tycznie zainteresowane ochroną 
troci wędrownej. 

Grzegorz Rudnicki

>> Andrzej Grzejka, prezes Koła Wędkarskiego „Czapla” mówi, że łowienie ryb, poza trocią wędrowną, 
od 1 października do 31 grudnia na Raduni jest zgodne z prawem
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O hANDlU lUDŹMI

konkurs  
dla młodzieży

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych ogłasza kon-
kurs na komiks o  tematy-
ce handlu ludźmi do pracy 
przymusowej „Handel ludź-
mi moimi oczami”. Skie-
rowany jest on do uczniów 
gimnazjów i  szkół ponad-
gimnazjalnych. Organiza-
torzy czekają na prace do 
30 marca, a rozstrzygnięcie 
konkursu zaplanowano na 
połowę czerwca 2014 roku.

Jak informuje minister-
stwo, rośnie skala zjawiska 
handlu ludźmi do pracy 
przymusowej. Dlatego też 
konkurs na komiks dla mło-
dzieży został poświęcony 
właśnie temu problemowi. 
Jego celem jest kształtowa-
nie świadomości młodych 
ludzi na temat niebezpie-
czeństw i zagrożeń związa-
nych z poszukiwaniem oraz 
świadczeniem pracy w  kra-
ju i  za granicą. Ma także 
aktywizować młodzież do 
samodzielnego poszukiwa-
nia informacji i  utrwalać 
wiedzę o handlu ludźmi do 
pracy przymusowej poprzez 
stworzenie opowiadania 
w  postaci krótkiej formy 
graficznej.

Prace konkursowe mogą 
zostać wykonane w  nastę-
pujących technikach: ry-
sunek, malarstwo, grafika 
komputerowa lub fotogra-
fia. Należy je wysłać na 
adres Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przy ul. 
Stefana Batorego 5, 02-591 
Warszawa, z  dopiskiem: 
Konkurs „Handel ludźmi 
moimi oczami”. Poza tym 
należy do pracy dołączyć 
wypełnioną i  podpisaną 
kartę zgłoszeniową, która 
znajduje się na stronie inter-
netowej ministerstwa. Tam 
też znaleźć można szcze-
gółowe informacje na temat 
konkursu. 

(GR)

UNIJNy PROGRAM 
Paszport do przyszłości 

W  Zespole Szkół w  Suchym Dębie rozpoczęto realizację 
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Wiedza 
paszportem do przyszłości”. Będzie on realizowany przez dwa 
lata, do 30 czerwca 2015 roku.

Celem projektu jest skorygowanie zaburzonych czynności 
psychomotorycznych uczniów z Zespołu Szkół w Suchym Dę-
bie, które mają trudności w nauce, przez zajęcia specjalistycz-
ne. Poza tym zwiększyć ma się świadomość z zakresu profi-
laktyki uzależnień. Projekt ma także m.in. umożliwić większy 
dostęp do zajęć ponadprogramowych ukierunkowanych na 
rozwój kompetencji kluczowych z uwzględnieniem nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i ICT.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół (zarówno ci 
z  trudnościami edukacyjnymi wymagającymi wsparcia psy-
chologiczno-pedagogicznego, jak i  zdolni) będą mogli sko-
rzystać z szeregu różnorodnych, bezpłatnych zajęć dydaktycz-
nych, eksperymentów, doświadczeń, warsztatów, wycieczek 
i wyjazdów edukacyjnych. 

Ponadto wzbogacone zostanie wyposażenie szkoły w nowo-
czesne środki dydaktyczno-edukacyjne i elektroniczne. W ra-
mach projektu gmina zakupi dla szkoły: tablice interaktywne, 
laptopy, tablety, projektory i ekrany, czytniki książek elektro-
nicznych (e-book), zestawy lektur na e-booki, nowoczesne na-
głośnienie, translatory i pendrive. 

Na tym jednak nie koniec. Każdy rodzic już niedługo będzie 
mógł śledzić postępy edukacyjne swojego dziecka, korzystając 
z innowacyjnych narzędzi elektronicznych takich, jak e-dzien-
nik i platforma e-nauczanie.

(Kl)

lUblEWO WyRóŻNIONE

Wybudują remizę 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublewie w gmi-

nie Kolbudy, w  latach 2011 – 2013 zanotowała największą 
liczbę wyjazdów w naszym województwie. Pod uwagę brane 
były jednostki OSP, które nie są skupione w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym.

Niecodzienne wyróżnienie delegacja z  Lublewa odebrała 
podczas konferencji „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych 
w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”, która odby-
ła się w Warszawie. 

Rycerze św. Floriana z Lublewa nie jeżdżą jednak tak często 
do pożarów jak do wypadków drogowych, aby zabezpieczać 
miejsce zdarzenia. Nic dziwnego, skoro jednostka usytuowana 
jest w sąsiedztwie newralgicznych ciągów komunikacyjnych, 
jakimi są bez wątpienia trójmiejska obwodnica czy też droga 
wojewódzka nr 221. 

Wyróżnienie to nie jedyna dobra wiadomość dla strażaków 
z Lublewa. Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy zapowie-
dział, że w przyszłym roku rozpocznie się długo oczekiwana 
budowa remizy w tej miejscowości. Taki prezent z całą pew-
nością ucieszy druhów z OSP Lublewo.

(GR)

bęDZIE POMOC Z MINIsTERsTWA

rusza przetarg na budowę hali
Prawdopodobnie wiosną przyszłego roku wystartuje 
budowa hali sportowej w Przywidzu. Gmina otrzymała 
już pozwolenie na budowę, a lada moment ogłoszony 
zostanie przetarg na wykonawcę inwestycji. Wójt gminy 
Marek Zimakowski zakłada, że jeszcze w tym roku pozna-
my firmę, która wybuduje halę.

Gmina Przywidz nie nale-
ży do finansowych potenta-
tów, dlatego też wszyscy liczą, 
że przetarg okaże się niespo-
dzianką i cena za budowę hali 
nie będzie zbyt wysoka. 

– Głównym parametrem, 
którym kieruje się komisja 
przetargowa jest zazwyczaj 
cena. Najlepiej byłoby, gdyby 
przedsięwzięcie zostało wyko-
nane tanio i dobrze, a jak wie-
my, nie zawsze idzie to w pa-
rze. Według naszych szacun-
ków koszt budowy hali może 
wynieść nawet 6,5 miliona 
złotych, ale obserwując rynek 
wierzymy, że w  ostatecznym 
rozrachunku cena ta będzie 
mniejsza. Tak było w  przy-
padku budowy sieci kanaliza-

cyjnej i  wodociągowej, gdzie 
koszt inwestycji po przetargu 
był aż o  połowę mniejszy niż 
zakładaliśmy w  kosztorysie – 
przyznaje Marek Zimakowski.

Inwestycja w Przywidzu ma 
być realizowana przez dwa ko-
lejne lata. Środki zostały za-
bezpieczone w budżecie gmin-
nym, ale miejscowy samorząd 
liczy na dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.

– Mamy sygnały, że otrzy-
mamy pieniądze z  minister-
stwa, dzięki czemu mogli-
byśmy rezerwować gminne 
środki na budowy mniejszych 
sal sportowych przy dwóch in-
nych naszych szkołach, w Po-
mlewie i  Trzepowie. Projekty 
architektoniczne już są w trak-

cie realizacji. Poza salą sporto-
wą w  Pomlewie chcielibyśmy 
powiększyć bazę dydaktyczną, 
ponieważ szkoła jest bardzo 
mała, a uczniów jest coraz wię-
cej. Chcielibyśmy, aby powsta-
ły tam dodatkowo co najmniej 
dwie nowe sale lekcyjne. Cie-
szymy się jednak, że dzięki sali 
pojawi się wreszcie zaplecze 
socjalne z  prawdziwego zda-
rzenia, gdzie znajdzie się miej-
sce na szatnie – mówi Marek 
Zimakowski.

O  wynikach przetargu po-
informujemy na łamach naszej 
gazety.

(Kl) 

>> Tak wyglądać będzie hala sportowa w Przywidzu
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RAZEM DlA ŻUłAWKI

Żuławka ma świetlicę!

Powstają kolejne place zabaw

Dzięki determinacji miesz-
kańców i pomocy gminy, wieś 
Żuławka ma piękną świetlicę 
i  teraz niewielka miejscowość 
może pochwalić się świetlicą 
z prawdziwego zdarzenia. 

– Wszystko dzięki miesz-
kańcom, którzy długo o  nią 
zabiegali – uważa Zdzisław 
Czerwiński, wieloletni sołtys 
Żuławski.

Sprawę budowy świetli-
cy mieszkańcy wzięli w  swoje 
ręce kilka lat temu. Zawiąza-
li Stowarzyszenie Razem dla 
Żuławki, pozyskali sponsorów, 
a  nawet pomagali w  budowie. 
Tak powstała świetlica z głów-
ną salą, zapleczem kuchennym 
i  sanitariatami. Zdetermino-
wanym mieszkańcom poma-
gała gmina Pruszcz Gdański.

– Dostaliśmy od gminy 
działkę i  pieniądze na prace 
wykończeniowe. Gmina wy-
budowała też szambo i przyłą-
cza – dodaje sołtys.

Świetlica wiejska ma słu-
żyć dzieciom, młodzieży 
i dorosłym.

(Mb)
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bUDUJĄ PARK W sTRAsZyNIE

To już pewne! Powstaną pla-
ce zabaw w  Roszkowie i  Lę-
dowie. Miejsca rekreacji dla 
najmłodszych będą już niemal 
w każdym zakątku gminy.

– Gmina podpisała umowę 
o  dofinansowanie projektów 
w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – infor-
muje Magdalena Kołodziej-
czak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański. – W Roszkowie plac 
powstanie przy świetlicy, któ-
rą pobudujemy w  przyszłym 
roku. 

W Lędowie jest już świetli-
ca i w  jej sąsiedztwie zostanie 
usytuowany plac zabaw. Ko-
lejne mają powstać w Przejaz-

dowie, Rokitnicy, Juszkowie, 
Borkowie i Żukczynie. Miejsca 
rekreacji oraz spotkań, zarów-
no dla dzieci jak i  dorosłych, 
rosną w gminie Pruszcz Gdań-
ski jak grzyby po deszczu. 
Tylko w  październiku uro-
czyście otwierano tu świetlice 
w Bystrej oraz Żuławce. W tej 
pierwszej miejscowości po-
wstał także plac zabaw. Gmi-
na może się pochwalić placami 
zabaw i  rekreacji także w Ru-
socinie, Goszynie, Juszkowie, 
Straszynie, Rokitnicy, Wo-
janowie, Łęgowie, Wiślinie, 
Borkowie i  Rotmance. Obec-
nie trwa budowa parku inte-
gracji społecznej w Straszynie, 

w  ramach którego powstaje: 
skatepark, ścianka wspinacz-
kowa, siłownia zewnętrzna, 
boisko wielofunkcyjne, placyk 
do gry w bule i plac zabaw.

Tymczasem dobiega końca 
budowa stanicy wodnej w Wi-
ślince, która stworzy dzieciom 
i  młodzieży szanse na rozpo-
częcie edukacji żeglarskiej. 

– Średnia wieku mieszkańca 
naszej gminy to niewiele po-
nad 30 lat. To ludzie z  mały-
mi dziećmi, dla których miej-
sca zabaw i rodzinnej rekreacji 
mają duże znaczenie – dodaje 
wójt. 

(Mb)

>> Plac zabaw w Juszkowie
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bEZKONKURENCyJNy bęDZIEsZyN

Piękna gmina Pruszcz gdański
Gmina Pruszcz Gdański dba o estetykę swoich miejscowości: inwestuje w zakup drzewek i krzewów, rekultywuje 
zbiorniki wodne, utylizuje nielegalne wysypiska śmieci. Do upiększania wsi motywuje też mieszkańców – każdego 
roku nagradzając najpiękniejsze zagrody rolnicze i nierolnicze.

Do ostatnich inwestycji 
gminy z  zakresu poprawy es-
tetyki miejscowości można 
zaliczyć: rewitalizację parku 
i  budowę ścieżki edukacyjno-
-przyrodniczej w  Rotmance, 
zagospodarowanie centrum 
Goszyna oraz Bystrej i  rekul-
tywację zbiornika wodnego 
w  Wojanowie. Ponadto, tylko 
w ciągu ostatnich 3 lat, gmina 
zakupiła prawie 4,5 tys. sadzo-
nek drzew dla swoich sołectw. 
Aby poprawić estetykę i  śro-
dowisko naturalne, zutylizo-
wała w  tym czasie blisko 200 
ton odpadów z  dzikich wysy-
pisk śmieci.

W  najbliższym czasie gmi-
na będzie zabiegała o  środku 
unijne na rewitalizację parków 
w  Arciszewie i  Rekcinie oraz 
rewitalizację centrów wsi. Pla-
nuje też utworzenie „Szlaku 
Pomników Przyrody”. 

Młodzi mieszkańcy gminy 
Pruszcz Gdański – uczniowie 
Technikum Architektury Kra-
jobrazu w Pruszczu Gdańskim 
– opracowali projekty zago-
spodarowania terenów w miej-
scowościach Żuława, Będzie-
szyn, Rekcin, Świńcz, Jagato-
wo i Arciszewo. 

– Pomysł nawiązania współ-
pracy ze szkołą zrodził się 
z  ogromnego potencjału mło-
dych ludzi – przyznaje wójt 
Magdalena Kołodziejczak, 
która jest zachwycona wizu-
alizacjami zaprezentowanymi 
przez uczniów z terenu gminy, 
przyszłych architektów zie-
leni. – Na pewno przystąpi-
my do ich realizacji. Sołectwa 
zyskają nowe oblicze, a  nasza 
zdolna młodzież będzie miała 
ogromną satysfakcję.

Każdego roku gmina 
Pruszcz Gdański przyznaje 

nagrody najpiękniejszym po-
sesjom rolniczym i  nierolni-
czym, a  także najpiękniejszej 
wsi. W  tym roku został nią 
Będzieszyn. Tym razem wójt 
Magdalena Kołodziejczak 
zdecydowała się przyznać do-
datkową nagrodę specjalną „za 
pielęgnowanie tradycji histo-
rycznej miejscowości Lędowo” 
Teresie Gromadzińskiej oraz 
jej synowi Ireneuszowi Gro-
madzińskiemu, którzy odre-
staurowują swój żuławski dom 
z 1803 roku.

– Moja rodzina zamieszku-
je go od lat 60. – mówi Irene-
usz Gromadziński. – Zgodnie 
z  ówczesną modą dom zo-
stał otynkowany, a  drewnia-
ne okna zastąpiły plastikowe. 
Jednak od kilku lat staram się 
przywrócić jego dawną świet-
ność. Zdjąłem tynk, uzupeł-
niłem braki w murze, uzupeł-

niłem brakującą dachówkę ho-
lenderską, przywróciłem okno 
wykuszowe, a okna użytkowe, 
które planuję wymienić na 
drewniane, zdobią już robione 
na zamówienie okiennice. 

Mieszkańcy, którzy dba-
ją również o  posesję wokół 
żuławskiego domu, otrzyma-
li od gminy bon o  wartości 
500 zł na zakup dowolnych 
sadzonek krzewów i  drzewek 
ozdobnych.

– Zabytki na Żuławach są 
naszym bezcennym skarbem 
– mówi Magdalena Koło-
dziejczak. – W  ramach swo-
ich działań odrestaurowaliśmy 
dzwonnicę mennonicką w Wi-
ślinie. Przedsięwzięcie otrzy-
mało nagrodę Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego w  kategorii zadbany 
zabytek. Obecnie czynimy sta-
rania, by wspomóc mieszkań-
ców domów żuławskich w pra-
cach restauratorskich. Tak jak 
wspieramy projekty proekolo-
giczne, tak chcemy dofinanso-
wywać rewitalizację obiektów 
zabytkowych.

(Mb)

LAUREACI KONKURSU
* „Najpiękniejsza zagroda nierolnicza” – 1. miejsce Henryk 
Strehlau z Wiślinki, 2. Leokadia Wolska-Kaszuba ze Straszy-
na, 3. Małgorzata i Witold Płotka ze Straszyna.
* „Najpiękniejsza zagroda rolnicza” – 1. Mirosława Smalarz 
z Rokitnicy, 2. Gabriela Rusiecka z Cieplewa.

>> Najpiękniejszą wsią tegorocznej edycji konkursu 
okazał się Będzieszyn. Nagrodę dla wsi z rąk wójt 

Magdaleny Kołodziejczak i Marka Kowalskiego, 
przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz Gdański, 
odebrał sołtys Adam Myśliński, który odebrał też 

bon o wartości 1000 zł  
(z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa)
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NA WOJsKA POlsKIEGO

Progi zwalniające
Władze naszego miasta dbają o bezpieczeństwo najmłod-

szych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Podejmowane są 
różnego rodzaju działania, aby w szczególnie newralgicznych 
miejscach dzieci, ale też dorośli mogli bezpiecznie poruszać 
się po naszych ciągach komunikacyjnych.

– Kolejną zmianą, która zaistniała w infrastrukturze miej-
skiej, są trzy progi wyspowe, dyscyplinujące ruch na ulicy 
Wojska Polskiego. Miasto zamontowało je przy przejściach 
dla pieszych, z  których korzystają dzieci idące do szkoły – 
informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. - Wraz z policjantami z pruszczańskiej 
drogówki zauważaliśmy wzrost prędkości samochodów, poru-
szających się po ulicy Wojska Polskiego. Stąd progi, które dys-
cyplinują kierowców w  rejonie przejść znajdujących się przy 
młynie i w rejonie Katolickich Szkół Niepublicznych.

Warto zauważyć, że ich konstrukcja pozwala na poruszanie 
się po ulicy Wojska Polskiego również autobusów.

(GR)

ODKRyCIE Z PRl 

Front jedności 
narodu w Pruszczu

Strychy i zakamarki starych budynków zawsze kryją jakieś 
ciekawostki, które wzbudzają emocje. Ale jak poinformował 
nas Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego i  wielki miłośnik historii, również sprzedaż bu-
dynków komunalnych potrafi dostarczyć emocji, chociaż nie 
tylko na etapie licytacji. 

– Podczas opróżniania budynku dawnego magistratu, sprze-
danego w  ubiegłym miesiącu przez TBS ABK, w  piwnicach 
znaleziono ciekawe tablice z czasów PRL. Magistrat funkcjo-
nował w budynku przy ulicy Chopina 12 w Pruszczu Gdańskim 
do 1991 roku. Potem pod tym adresem znajdowały się prywat-
ne biura i organizacje społeczne – mówi Bartosz Gondek.

Jak informuje Andrzej Szymański, prezes TBS ABK budy-
nek został sprzedany, ponieważ potrzebne były środki na budo-
wę nowego obiektu.

– Wcześniej zrobiliśmy w nim generalne porządki, podczas 
których odkryliśmy sześć tablic z czasów PRL. Niegdyś wisiały 
one na szczycie budynku – dodaje Andrzej Szymański.

Bartosz Gondek ocenia, że zdecydowanie najciekawszy jest 
szyld „Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w  Pruszczu 
Gdańskim”, który (podobnie jest nietypowy orzeł bez korony) 
pochodzi z lat 60. XX wieku.

– Pozostałe szyldy i godła pochodzą z lat 70. i 80. XX wieku. 
Wszystkie zostaną zabezpieczone w Referacie Gospodarki Ko-
munalnej – mówi miłośnik historii.

(Kl)

Fo
t. B

art
os

z G
on

de
k

>> Andrzej Szymański, prezes TBS ABK poka-
zuje znalezione tablice w dawnym magistracie 

przy Chopina 12

MIlIONy NA DROGI I REKREACJę

zmienia się centrum miasta
Zbliżają się do końca inwestycje zaplanowane na ten rok w Pruszczu Gdań-
skim. O najważniejszych przedsięwzięciach, które są realizowane na terenie 
miasta, z burmistrzem Januszem Wróblem, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Przez cały rok realizowa-
no wiele zadań. Która z inwe-
stycji, zaplanowana na ten 
rok, jest najważniejsza?

– Zdecydowanie najistot-
niejszym przedsięwzięciem dla 
życia mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego jest przebudowa 
drogi krajowej, a  więc ulicy 
Grunwaldzkiej i  budowa ulicy 
Kossaka. Jest to skomplikowa-
ne zadanie, ponieważ inwesty-
cja prowadzona jest w  bardzo 
newralgicznym miejscu – cen-
trum naszego miasta. Drogowe 
działania na ulicy Grunwaldz-
kiej zakończą się jeszcze w tym 
roku, a  przypomnę jeszcze, że 
pieniądze w  wysokości ponad 
3,3 mln zł w całości pochodzą 
z  naszego budżetu. Jest to za-
tem jedna z najdroższych inwe-
stycji realizowana w tym roku. 

– Dlaczego właśnie ta in-
westycja jest tak istotna dla 
życia mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego?

– Ponieważ jej realizacja 
umożliwi zabudowę fragmen-
tu pierzei ulicy Grunwaldz-
kiej. Powstaną tam trzy kolej-
ne budynki, które będą swego 
rodzaju dopełnieniem całego 
kompleksu. Gdyby nie ta in-
westycja, dojazd do nowych 
obiektów byłby po prostu nie-
możliwy. Sprzedaliśmy już 
działki, na których powsta-

ną nowe budynki, w  których 
prowadzona będzie przede 
wszystkim działalność usłu-
gowa. Poza tym zmieni się 
wizerunek centrum naszego 
miasta. Powstający układ ko-
munikacyjny poprawi znacz-
nie bezpieczeństwo w  ruchu 
drogowym. 

– Jeżdżąc po Pruszczu 
Gdańskim zauważyć można, 
że nie jest to jedyna drogo-
wa inwestycja realizowana 
w tym roku...

– Zgadza się. W budżecie na 
ten rok zabezpieczyliśmy dość 
znaczące środki na inwesty-
cje drogowe. Zakończyliśmy 
budowę ulicy Podmiejskiej 
i  już teraz możemy zaobser-
wować jak niezbędna była ta 
droga. Bez niej centrum mia-
sta byłoby znacznie bardziej 
zakorkowane, szczególnie te-
raz, podczas prac w  centrum 
miasta. Poza tym, wspólnie 
z powiatem, przebudowaliśmy 
fragment ulic Gałczyńskiego 
i Westerplatte. Wykonane zo-
stały też dwa sięgacze przy uli-
cy Wyspiańskiego i Czarniec-
kiego, a  za ponad 1,2 mln zł 
przebudowana została ulica 10 
Lutego. Zakończono już pra-
ce na ulicach Szymanowskie-
go, Kołłątaja, Baczyńskiego,  
Wojska Polskiego 22/24, La-
wendowej i  Azaliowej. Jeste-

śmy też w trakcie przebudowy 
ulic Dybowskiego, Wczaso-
wej i  Skarpowej. Istotną in-
westycją jest również budowa 
mostu i  układu drogowego 
w  Bałtyckiej Strefie Inwesty-
cyjnej III. Dzięki niej udo-
stępnić będziemy mogli dział-
ki pod kolejne inwestycje. Te-
reny te zamierzamy sprzedać 
już w 2014 roku.

– Czy są już przedsię-
biorcy zainteresowani tymi 
terenami?

– Już w  2012 roku zgłosiła 
się do nas firma, która właśnie 
w tym rejonie zainteresowana 
była zakupieniem dwuhekta-
rowej działki. Mam nadzieję, 
że po uzbrojeniu terenu i wy-
konaniu dojazdów, zaintereso-
wanych będzie jeszcze więcej. 

– Infrastruktura drogo-
wa jest niezwykle istotna, 
ale zdecydowanie flagowym 
przedsięwzięciem miasta jest 
chyba teraz budowa basenu...

– Po budowie obwodnicy 
jest to najdroższa inwestycja 
realizowana przez nasz sa-
morząd. Przewidujemy, że 
otwarcie nowego obiektu re-
kreacyjnego odbędzie się już 
w  styczniu 2015 roku. Mam 
nadzieję, że nie będzie żad-
nych „niespodzianek” i wyko-
nawca dotrzyma wszystkich 
terminów. 

– Korzystając z okazji, po-
informujmy mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego o inwe-
stycjach może mniej spekta-
kularnych, ale takich, które 
poprawią bezpieczeństwo 
i komfort życia.

– Zakończyliśmy budowę 
dwóch zbiorników retencyj-
nych. Jeden z  nich powstał 
w  sąsiedztwie ulic Azaliowej 
i  Lawendowej, a  drugi przy 
ulicy Cichej, gdzie dodatkowo 
powstał teren rekreacyjny dla 
mieszkańców. Jest to doskona-
ły przykład jak można połączyć 
funkcję przeciwpowodziową 
zbiornika z  funkcją rekreacyj-
ną. Przy kolejnych działaniach 
drogowych budować będziemy 
kolejne zbiorniki retencyjne, 
bo tych w naszym mieście jesz-
cze brakuje. Na rogu ulic Pa-
derewskiego i Modrzewskiego 
na Osiedlu Wschód kończymy 
budować teren sportowo–wy-
poczynkowy. Znajdzie się tam 
miejsce na boisko, kort do te-
nisa, plac zabaw. Staramy się, 
aby takich miejsc w  Pruszczu 
Gdańskim było coraz więcej. 

Do końca listopada zakoń-
czyć ma się z  kolei budowa 
żłobka, który powinien zacząć 
funkcjonować już w  styczniu. 
Najpóźniej do końca grudnia 
wybrany będzie jego dyrektor. 

– Dziękuję za rozmowę.

>> Ta część centrum naszego miasta już niebawem zmieni swoje oblicze  
– mówi Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego
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ZAsADZĄ 100 DębóW

aleja leśniczego
Przy drodze powiatowej między miejscowościami Trąbki 

Wielkie – Kaczki powstanie aleja złożona z prawie 100 dębów.
– Aleja dębowa to efekt wykonywanej przez nas kompensa-

cji przyrodniczej. Postanowiliśmy stworzyć w jej ramach coś 
wyjątkowego, co może w przyszłości stanowić jedną z wizy-
tówek miejsca, w którym żyjemy – mówi Marian Cichon, wi-
cestarosta powiatu gdańskiego. 

Aleja dębowa nosić będzie imię Jana Grynia, leśniczego 
z  Trąbek Wielkich, znanego radnego i  społecznika, a  tak-
że popularyzatora ponownego sadzenia w Polsce dębów. Jan 
Gryń założył nieopodal Trąbek Wielkich wzorcową kolonię 
dębów, posadzonych wśród 100-letnich sosen i  80-letnich 
buków. 

(GR)

>> Jan Gryń założył nieopodal Trąbek Wielkich 
wzorcową kolonię dębów
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NAGRODA DlA MIAsTA

lider jest tylko jeden
Pruszcz Gdański przyzwy-

czaił już nas do nagród i wyróż-
nień, które spływają na lokalny 
samorząd. W  poprzednim wy-
daniu informowaliśmy o  na-
grodzie E-miasta, przyznanej 
przez Google. Tym razem nasze 
miasto zwyciężyło wśród gmin 
miejskich, które mogą pochwa-
lić się największą dynamiką 
wzrostu liczby osób pracujących 
na 1000 mieszkańców. Wynik 
ten dotyczy lat 2003 – 2012. 

Jak podkreśla Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go, jest to szczególna nagroda.

– Pokazuje ona olbrzymie 
tempo przemian i  poprawy ja-
kości życia w  Pruszczu Gdań-
skim. Lawinowy wzrost miejsc 
pracy oznacza bowiem w prak-
tyce gwałtowny rozwój przed-
siębiorczości i taki sam przyrost 
inwestycji w mieście – mówi Ja-
nusz Wróbel.

Ogłoszenie wyników odby-
ło się w  Sali Kolumnowej Sej-
mu RP w  trakcie konferencji 
„Zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego”. Tam 

też podano wyniki dorocznego 
Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego. Konferencja 
została zorganizowana przez 
Komisję Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej Sej-
mu RP, Wydział Administracji 
i Nauk Społecznych Politechni-
ki Warszawskiej oraz Fundację 
Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”.

Miasto Pruszcz Gdański 
otrzymało jeszcze jedno wy-
różnienie. W  Rankingu Zrów-
noważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego 
w kategorii gmin miejskich za-
jęliśmy 9. miejsce.

Dodajmy, że w  28-tysięcz-
nym Pruszczu Gdańskim działa 
ponad 3000 podmiotów gospo-
darczych. Na terenach prze-
mysłowych ulokowały się duże 
inwestycje, by wspomnieć cho-
ciażby o  firmach LPP, Poczcie 
Polskiej, Cargill, Crown czy 
Assel.

(Kl)

>> Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
dumny jest z kolejnej nagrody
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GMINA  
CEDRy WIElKIE

remontują 
drogi

Na terenie gminy Ce-
dry Wielkie prowadzone 
są jeszcze prace związane 
z  remontem trzech dróg 
osiedlowych.

Drogowc y  d z i a ł a j ą 
w Koszwałach na ulicy Spa-
cerowej, gdzie wylano nowy 
asfalt. Remontowany jest też 
fragment ulicy Długiej w Ce-
drach Małych oraz w  Lesz-
kowach. Tam na części drogi 
prowadzącej do Serowa także 
pojawi się nowy asfalt i umoc-
nione zostaną pobocza. 

Wykonawcą wszystkich 
prac drogowych, na które 
gmina wyda 238 tys. zł, jest 
firma Kruszywo.

Poza tym zakończono re-
mont drogi rolniczej w  Ce-
drach Małych. Przedmiotem 
realizacji zadania było utwar-
dzenie nawierzchni drogi rol-
niczej o długości 600 metrów. 
Wykonano też trzy zjaz-
dy oraz skrzyżowanie z  ul. 
Wiejską. Nawierzchnia drogi 
wykonana została z płyt typu 
yomb. Realizacja tego zada-
nia kosztowała natomiast bli-
sko 200 tys. zł. 

Dodajmy, że na terenie 
gminy Cedry Wielkie, w ra-
mach „schetynówki”, remon-
towana była jeszcze droga 
powiatowa Trutnowy – Mi-
łocin, co kosztowało 435 tys. 
zł, przy czym udział finanso-
wy gminy to 197 tys. zł. 

(GR)

NARODOWE CZyTANIE

Fredro u maluchów
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zamecz-

ku (gmina Suchy Dąb) zorganizowano imprezę, podczas któ-
rej popularyzowano twórczość Aleksandra Fredry, która nie 
jest do końca wszystkim znana. 

Impreza w  Grabinach-Zameczku odbyła się w  ramach 
„Narodowego Czytania”, które w roku ubiegłym zainicjował 
prezydent Bronisław Komorowski. Dodajmy, że rok 2013 
ogłoszony zostały Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry. Bez 
wątpienia wszystkim znana jest „Zemsta”, ale Fredro pisał też 
wiersze, by wymienić chociażby „Pawła i Gawła” lub „Mał-
pę w kąpieli”. Podczas spotkania w Grabinach-Zameczku nie 
tylko przypominano utwory hrabiego („Osiołkowi w  żłoby 
dano”, „Wieczerza z  gwoździa”, „O  czterech podróżnych”, 
„Dwa koguty”, „Wiatr i noc” czy „Motyle”), ale też przepro-
wadzono zabawy ruchowe, muzyczne oraz plastyczne. Czas na 
czytanie dzieciom wierszy Aleksandra Fredry znaleźli: Barba-
ra Kamińska – wójt gminy Suchy Dąb, ks. Janusz Mathea – 
proboszcz parafii Giemlice, Edyta Kondracka – dyrektor pla-
cówki oświatowej, która była gospodarzem imprezy oraz jej 
nauczyciele i pracownicy. Czytanie wierszy uatrakcyjniły też 
loty balonem oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, 
którą poprowadzili zaproszeni goście z „Motopozytywnych”.

(GR)

>> Maluchy w Grabinach-Zameczku nie tylko 
słuchały wierszy Aleksandra Fredry, ale też 

zajmowały się malowaniem
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bIERNE PAlENIE TEŻ sZKODZI

Bierne palenie też szkodzi
W Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim – 
w ramach interwencji programowej ,,Czyste powietrze 
wokół nas” – odbył się konkurs na wiersz. Uczestniczyły 
w nim maluchy – przedszkolaki z grupy 5-latków i ,,0” 
szkół podstawowych.

W konkursie, w którym wy-
startowało 8 przedszkoli, zwy-
ciężyło Niepubliczne Przed-
szkole przy parafii Św. Jacka 
Odrowąża ze Straszyna. Dru-
gie miejsce przyznano Przed-
szkolu Publicznemu im. ,,Ku-
busia Puchatka” z  Pruszcza 
Gdańskiego, a  3. Niepublicz-
nemu Przedszkolu „Bursz-
tynek”, również z  Pruszcza 
Gdańskiego.

Organizatorem konkursu 
była Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna, 
a  nagrody ufundowali: Staro-
stwo Powiatowe w  Pruszczu 

Gdańskim, ENERGA S.A., 
Urząd Miasta Pruszcz Gdań-
ski, Urząd Gminy Pszczółki, 
Urząd Gminy Trąbki Wiel-
kie i  Urząd Gminy Cedry 
Wielkie.

Jednak nie nagrody były tu 
najważniejsze, bowiem głów-
nym celem konkursu jest na-
uczenie maluchów jak mają 
radzić sobie w sytuacjach, gdy 
przebywają w zadymionych od 
papierosów pomieszczeniach 
albo też, kiedy rodzice palą 
w  ich obecności. Być może, 
dzięki konkursowi, również 
rodzice zwrócą uwagę, by 

chronić swoje dzieci przed dy-
mem nikotynowym, o szkodli-
wości którego nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Aktual-
ne dowody naukowe wykazują, 
że bierna ekspozycja na dym 
tytoniowy może przyczynić się 
do śmierci i chorób, wśród któ-
rych są schorzenia przewlekłe 
prowadzące do inwalidztwa. 
Ocenia się, że z powodu bier-
nego palenia rocznie umiera 
w Polsce 1 tys., w USA 53 tys., 
a na całym świecie ok. 600 ty-
sięcy osób.

(Kl)

>> Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu
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KWIECIsTA GMINA 2014

konkurs grantowy dla sołectw
Sołectwa mogą zabiegać 

o  dofinansowanie zagospo-
darowania zielenią (w  szcze-
gólności kwiatami) i  małą ar-
chitekturą ogólnodostępnych 
terenów. Pula nagród w  kon-
kursie grantowym „Kwiecista 
Gmina 2014” wynosi 60 tys. 
zł.

Gmina Pruszcz Gdański 
ogłosiła konkurs dla sołectw.

– Jego przedmiotem jest 
stworzenie projektu zagospo-
darowania zielenią, w  szcze-
gólności kwiatami i drobną ar-
chitekturą ogólnodostępnych 
terenów na terenie sołectw 
– wyjaśnia Katarzyna Kwia-

tek, kierownik Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański. 

Najlepsze projekty uzyska-
ją wsparcie w formie pokrycia 
kosztów wykonania projektu, 
jednak w  kwocie nie wyższej 
niż 5 tys. zł.

Oceny złożonych projek-
tów dokona powołana w  tym 
celu komisja. Pod uwagę bra-
ne będą walory estetyczne, 
wkomponowanie w  istnieją-
ce otoczenie, wykorzystanie 
rodzimych gatunków roślin 
i względy ekonomiczne.

– Naszym celem jest oży-
wienie kolorystyczne miej-

scowości – mówi Katarzyna 
Kwiatek. – Chcielibyśmy, aby 
w projektach sołectw znalazły 
się krzewy i  byliny, które do-
datkowo co roku byłyby uzu-
pełniane roślinami jednorocz-
nymi. Rośliny wieloletnie two-
rzyłyby pewne ramy nasadzeń, 
a rośliny jednoroczne powodo-
wałyby, że co roku kwietniki 
będą inne. 

Termin składania wnio-
sków przez sołectwa mija 1 
lutego 2014. Na wniosek skła-
da się: projekt zagospodaro-
wania, kosztorys i  opis stanu 
istniejącego.

(Mb)

>> Wizualizacja klombu przy cmentarzu w Straszynie wykonana przez 
uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w Pruszczu Gdańskim
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DNI KUlTURy fRANCUsKIEJ 

śpiewana poezja 
w ckis

Mimo, że lato i  imprezy na faktorii już dawno za nami, 
Centrum Kultury i  Sportu w  Pruszczu Gdańskim każdego 
miesiąca proponuje nam ciekawe imprezy.

Już od 21 do 23 listopada odbędą się Dni Kultury Francu-
skiej. Miejscem imprezy będzie sala widowiskowa CKiS przy 
ulicy Chopina 34.

– Pierwszego dnia o godz. 18.30 zaplanowaliśmy koncert 
Gentle Lady Note oraz wernisaż. Z kolei drugiego dnia o tej 
samej godzinie rozpocznie się wieczór z Beaujolais Nouvea. 
Nie zabraknie też projekcji filmowych, a przy okazji przepro-
wadzony zostanie krótki wykład o  tradycji i  kulturze fran-
cuskiej – informuje Joanna Rutkowska z  Centrum Kultury 
i  Sportu. – Na 23 listopada zaplanowaliśmy z  kolei koncert 
„Pod niebem Paryża”. Wystąpi grupa Zegan Acoustic – Ewa 
Rzeszotarska i Krzysztof Bobrzecki. Wstęp na imprezy Dni 
Kultury Francuskiej jest oczywiście darmowy.

Poza tym 29 listopada o godz. 19.30 odbędzie się koncert 
zespołu „U  Studni”, którego muzycy wywodzą się z  dobrze 
znanej grupy „Stare Dobre Małżeństwo”. Tak więc można 
spodziewać się, że poezji śpiewanej nie zabraknie tego dnia 
w Pruszczu Gdańskim. Bilet wstępu kosztuje 40 zł, a nabyć 
go można w siedzibie CKiS (wejście od strony boiska), od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

(Kl)

najtańsza  
reklaMa W Mieście

Kontakt:  
reklama@panoramapomorza.pl

>> W Pruszczu Gdańskim wystąpi z koncertem 
zespół „U Studni”, którego muzycy wywodzą się 

ze „Starego Dobrego Małżeństwa”

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pra

so
we

PIęKNA WIEŚ POMORsKA

kolnik wśród wyróżnionych
Miejscowość Kolnik w gminie Pszczółki znalazła się wśród wyróżnionych 
w wojewódzkim finale organizowanego już od dwudziestu lat konkursu 
„Piękna Wieś Pomorska”. Zwyciężyła Dąbrówka w powiecie starogardzkim.

Finalistów konkursu, któ-
ry prowadzony był w  dwóch 
kategoriach („piękna wieś” 
i  „zagroda”), poprzedziły eli-
minacje na etapie gminnym 
i  powiatowym. Powiat gdań-
ski reprezentowany był przez 
Kolnik, a  w  kategorii „zagro-
da” przez Ewę i Ryszarda Gar-
skich z  Zaskoczyna w  gminie 
Trąbki Wielkie. 

– Dziś jest doskonała oka-
zja, aby podziękować pomysło-
dawczyni tego konkursu Bar-
barze Ditrich za inicjatywę, 
którą uruchomiła 20 lat temu, 
a dzięki temu zmienia się nasze 
najbliższe otoczenie. Pomor-
skie wsie, zagrody i gospodar-
stwa wyglądają coraz piękniej. 
Mam nadzieję, że wyróżnieni 
i  nagrodzeni zauważą, że za-
równo na szczeblu wojewódz-
kim, jak i powiatowym samo-
rządowcy potrafią docenić ich 
wysiłki. Wielu z was z miłości 
do miejsca swojego urodzenia 
i  zamieszkania potrafi bardzo 
wiele zdziałać – mówił pod-
czas gali finałowej konkursu 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

Z  kolei dyrektor Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego Aleksander Mach 
przypomniał, że w  latach 
2007 – 2013 w ramach progra-
mu „Odnowa i  Rozwój Wsi” 
przeprowadzono na terenie 
naszego województwa 389 in-
westycji za ponad 158 mln zł. 
Pokazuje to, jak dynamicz-
nie zmieniają się pomorskie 
wsie. W  tegorocznym kon-
kursie pula nagród sięgnęła 100 

tys. zł, a nagrodzone sołectwa 
tych pieniędzy na pewno nie 
zmarnują.

W  tym roku do konkursu 
zgłoszono 116 wsi i 383 zagro-
dy z 14 powiatów, a do finału 
12 wsi i 13 zagród, ale 2 z nich 
zostały zdyskwalifikowane. 
Wśród trzech wyróżnionych 
wsi znalazł się Kolnik.

– Jest to nasz drugi start 
w tym konkursie i  tym razem 
osiągnęliśmy sukces. W ostat-
nich latach nasza wieś zmie-
niła się nie do poznania. Jest 
ładnie, ale przede wszystkim 
czysto. Jest to zasługa samych 
mieszkańców, którzy bardzo 
chętnie uczestniczą w  wielu 
działaniach na rzecz Kolni-
ka. W naszej wsi mamy dużo 
miejsc zielonych, dlatego my-
ślimy o zakupie kosiarki samo-
jezdnej, dzięki czemu koszenie 
trawy będzie szybsze. Do na-
szej dyspozycji mamy fundusz 
sołecki, dzięki któremu w tym 
roku wybudowaliśmy wiatę 
na potrzeby naszych spotkań. 
Z  kolei w  przyszłym roku 
chcielibyśmy wyposażyć plac 
zabaw dla dzieci, a w centrum 
wsi nasadzić krzewy i  drzewa 
– mówi nam Katarzyna Cie-
ślewicz, która od 3 lat jest soł-
tysem uhonorowanej wsi.

Z wyróżnienia przyznanego 
Kolnikowi cieszy się również 
Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki.

– Na sukces mają szansę te 
miejscowości, których miesz-
kańcy potrafią się zorgani-
zować i  angażować do pracy 
społecznej. Celem konkursu 

nie jest już samo wręczenie 
nagród, ale mobilizowanie 
mieszkańców, by sami wzięli 
sprawy w  swoje ręce i  praco-
wali na rzecz miejsca, w  któ-
rym żyją. Do niedawna prace 
społeczne kojarzyły się z  głę-
bokim komunizmem i wyrzu-
cone je z naszego słownictwa. 
Okazuje się jednak, że jest to 
okazja do wspólnych rozmów, 
działań albo pomocy sąsiedz-
kiej. Cieszę się, że w  mojej 
gminie mieszkają osoby, które 
wiercą mi dziurę w  brzuchu, 
prosząc o  realizację różnych 
pomysłów. Przyznam, że wie-
le z  nich to rozsądne pomy-
sły. Wtedy siadamy i ustalamy 
priorytety, bo wiadomo – bu-
dżet gminy też jest ograniczo-
ny i  na wszystko nie może-
my sobie pozwolić. W  takich 

miejscowościach czy gminach 
zarządzanie jest samą rado-
ścią – mówi „Panoramie” wójt 
gminy Pszczółki.

Jednak sama praca miesz-
kańców nie wystarcza. To 
również zasługa unijnych pie-
niędzy, dzięki którym m.in. 
w  Kolniku udało się wykonać 
wiele inwestycji.

– Można powiedzieć, że 
wieś tę zastałam w błocie. Te-
raz można ją już tylko upięk-
szać – dodaje Hanna Brejwo.

Gratulujemy sukcesu miesz-
kańcom Kolnika, a przy okazji 
zachęcamy innych do aktyw-
nego działania w  swojej wsi, 
by potem cieszyć się jej pięk-
nem i  być dumnym ze swojej 
miejscowości. 

(lubek)
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MóWI sIę O NAs NA PIłKARsKICh sAlONACh

czy Manchester city 
zagra w gdańsku?

– Od tegorocznej edycji mi-
nęły zaledwie 3 miesiące, a Ty 
już przygotowujesz się do ko-
lejnej odsłony „Euronadzieje 
2014”...

– Nie możemy spoczywać 
na laurach. Nasz turniej jest 
wysoko ceniony w  Europie, 
a  ambicją organizatorów jest 
dążenie do ciągłego udosko-
nalenia jego realizacji. Projekt 
jest olbrzymim wyzwaniem 
organizacyjnym i  bez pomocy 
sponsorów, samorządów lo-
kalnych i  wolontariuszy, nie 
bylibyśmy w  stanie podołać 
wyzwaniu. Przygotowania 
już rozpoczęliśmy, ponieważ 
od przyszłego roku zmieni się 
formuła imprezy. Pod koniec 
maja 2014 roku, przeprowa-
dzimy eliminacje krajowe do 
turnieju głównego. Cztery 
najlepsze drużyny uzyskają 
automatyczny awans. Stawkę 
pozostałych 12 zespołów uzu-
pełnią ekipy zagraniczne, któ-
re otrzymają od organizatorów 
zaproszenie.

– Tak więc można powie-
dzieć, że „Euronadzieje”, to nie 
epizod w działalności KS Olivia, 
ale impreza, która na dobre 
może zagościć w kalendarzach 
klubów z całej Europy?

– Absolutnie nie można 
tego nazwać epizodem. Za-
częliśmy dość nieśmiało w hali 
100-lecia w  Sopocie. Efekt 
był jednak niespodziewany 
dla wszystkich. Minęła nam 
dopiero 4. edycja wydarzenia, 
a mówi się już o turnieju w ca-
łej Europie. Zainteresowanie 
udziałem w  imprezie zgłasza-
ją największe potęgi piłkar-
skie. Przypomnę tylko, że od 
dwóch lat przyjeżdża do nas 
Borussia Dortmund oraz naj-
większa szkółka piłkarska na 
kontynencie – IF Bromma-
pojkarna. W  turnieju uczest-
niczą też drużyny z  Ukrainy, 
Białorusi, Łotwy, Litwy, a  za 

rok chcielibyśmy zaprosić bar-
dzo mocną drużynę z  Rosji. 
Z Obwodem Kaliningradzkim 
współpracujemy intensywnie 
od pierwszej edycji turnie-
ju. Tak więc Gdańsk staje się 
idealnym miejscem w Europie 
do organizacji tego typu wy-
darzenia piłkarskiego. Warto 
też podkreślić, że coraz wię-
cej podmiotów gospodarczych 
i  mediów interesuje się im-
prezą. Na tegorocznym finale 
pojawiły się największe pol-
skie stacje telewizyjne, co też 
świadczy o  rosnącej randze 
turnieju.

– Czy jakieś nowe, cieka-
we zespoły zagrają w przy-
szłym roku w turnieju 
„Euronadzieje”?

– Mamy sygnały, że w  ko-
lejnej edycji chciałyby wziąć 
udział drużyny z  Belgii 
i  Szwajcarii, gdzie szkolenie 
młodzieży stoi na bardzo wy-
sokim poziomie. Jednak praw-
dziwym hitem kolejnego tur-
nieju może okazać się Man-
chester City. Przyjazd zawod-
ników „The Citizens” byłby 
możliwy dzięki coraz lepszej 
współpracy z  Borussią Dort-
mund, która ma z kolei bardzo 
dobre relacje z Anglikami.

– Jak na tle zagranicznych ze-
społów wypadają polskie ekipy?

– Ostatni turniej pokazał, 
że nie zawsze polska drużyna 
musi być skazana na niepowo-
dzenie. Przykład, że rywali-
zacja nie musi skończyć się na 
eliminacjach dał Widok Skier-
niewice. Polacy dopiero w  fi-
nale ulegli Borussii. Wynik 
uzyskany przez skierniewiczan 
był największą sensacją zawo-
dów. Pomorskie kluby pozo-
stają jednak daleko od wielkiej 
piłki. Dlatego w  przyszłym 
roku przeprowadzimy elimi-
nacje, aby nie było przypad-
ków w rywalizacji z najlepszy-
mi w Europie.

– W takim razie turniej bę-
dzie trwał dłużej niż 2-3 dni.

– Krajowe eliminacje prze-
prowadzimy pod koniec maja 
w  Pruszczu Gdańskim. Tam 
też odbędą się mecze grupowe 
turnieju głównego, zaplano-
wanego na sierpień. Znako-
micie układa się współpraca 
z  pruszczańskim samorzą-
dem. Widać, że w  tym mie-
ście mieszkańcy spragnieni 
są futbolowych imprez nawet 
na poziomie młodzieżowym, 
co pokazał dobitnie towarzy-
ski mecz Czarnych Pruszcz 
Gdański z  Borussią Dort-
mund, który obejrzało blisko 
pół tysiąca osób. Władze mia-
sta też mają wyczucie, co jest 
dobre dla mieszkańców.

– Z jakimi problemami bory-
kacie się najczęściej?

– Problemem przy każdej 
ambitnej imprezie są fundusze. 
Na organizację turnieju „Eu-
ronadzieje 2014” budżet musi 
oscylować w  granicach 250 
tysięcy złotych. Musimy rów-
nież pokryć wszelkie koszty 
związane z logistyką topowych 
drużyn zagranicznych. Mam 
nadzieję, że w  tym elemencie 
kosztorysu otrzymamy wspar-
cie gdańskiego portu lotnicze-
go lub jednej z linii lotniczych. 

Liczymy na cykliczne wspar-
cie samorządu województwa 
pomorskiego oraz władz Mia-
sta Gdańska, bez których na-
sze wydarzenie nie miałoby 
szans powodzenia. W  zamian 
oferujemy wyjątkową promo-
cję Pomorza oraz stolicy woje-
wództwa wśród zagranicznych 
gości. O  walorach szkolenio-
wych wydarzenia nie ma sensu 
w tym miejscu opowiadać. Pro-
jekt nadal ewoluuje i jest na do-
brej drodze do osiągnięcia ran-
gi wydarzenia, z którego będzie 
słynne Pomorze i  Gdańsk na 
całym kontynencie.

– Dziękuję za rozmowę.

Od czterech lat organizowany jest w Trójmieście piłkarski turniej „Euronadzieje”. Impreza na-
brała już takiej renomy i rozmachu, że na zaproszenie Klubu Sportowego Olivia, organizatora tur-
nieju, czekają największe kluby w Europie. Polskie drużyny, aby wziąć udział w edycji 2014, będą 
musiały rywalizować w krajowych eliminacjach. O turnieju „Euronadzieje” z Olafem Dramowi-
czem, pomysłodawcą wydarzenia, rozmawia Krzysztof Lubański.

>> Damian Kugiel, piłkarz Lechii z Julianem Jaworek z Borussii  
po turnieju Euronadzieje 2013
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ŻEGlARsKI sEZON ZAKOńCZONy

jachty wśród 
napoleońskich fortów

Sezon żeglarski został już 
oficjalnie zakończony. Pozo-
stało jednak jeszcze wiele do 
zrobienia. Na początku listo-
pada sprzątano i  przygotowy-
wano się do slipowania jedno-
stek na Twierdzy Wisłoujście. 
Żeglowanie to nie tylko przy-
jemność, ale również ciężka 
praca poza sezonem, aby przy-
gotować jachty na kolejne lato.

Jednym z  najstarszych klu-
bów żeglarskich w  naszym 
kraju jest Polski Klub Morski 
(PKM), którego komando-
rem jest Piotr Mroczek. Sie-
dzibą klubu, który powstał 27 
lipca 1927 roku z  inicjatywy 
wykładowcy Szkoły Morskiej 
w  Tczewie kpt. Józefa Klej-
not-Turskiego jako „Pierwszy 
Polski Klub Yachtowy”, jest 
Gdańsk. 

– Wśród 40 członków znaj-
dowali się wysocy urzędnicy 
życia państwowego w  Wol-
nym Mieście Gdańsku, Polsce 
i  wysocy dowódcy wojskowi 
m.in. gen. Kazimierz Sosn-
kowski, wiceadmirał Kazi-
mierz Porębski, członek Rady 
Portu dyr. Stanisław Grabski, 
ale też studenci i  młodzież 
szkolna. W 1922 r. klub posia-
dał dwa jachty: „Witold” oraz 
„Halka”, która była jachtem 
regatowym i  wzięła udział 
w pierwszych regatach na Za-

toce Gdańskiej 6 sierpnia 1922 
roku – przypomina początki 
Polskiego Klubu Morskie-
go Bartosz Gondek, miłośnik 
historii.

Pod nazwą Polski Klub 
Morski funkcjonował od 1932 
r., po połączeniu z  mającym 
charakter towarzyski Klubem 
Polskim, skupiającym przed-
stawicieli gdańskiej finansjery. 
We wrześniu 1939 r. z rozkazu 
gauleitera Forstera rozwiązano 
klub i  skonfiskowano mienie. 
12 czerwca 1946 r. reaktywo-
wano PKM, a rok później, 27 
stycznia, klub przejął przystań 
w południowej fosie Twierdzy 
Wisłoujście. 

– Obecnie nasza siedziba 
znajduje się w Baszcie Łabędź 
nad Motławą, a nabrzeże klu-
bowe i hangar położone są na 
wewnętrznej fosie historycz-
nej Twierdzy Wisłoujście. Od 
2011 roku wspólnie z  gminą 
Cedry Wielkie prowadzimy 
specjalny program, przybli-
żający młodzieży i  mieszkań-
com Żuław żeglarstwo i sporty 
wodne. Jednym z  najciekaw-
szych elementów naszej dzia-
łalności jest Polski Rejestr 
Jachtów Zabytkowych, które-
go wykonanie zleciła klubo-
wi Ława Żeglarska w grudniu 
2011 – informuje komandor 
Piotr Mroczek.

Co ciekawe, w macierzystej 
przystani PKM nie znajdziemy 
nowoczesnych jachtów moto-
rowych i boksów dla szybkich 
skuterów. Jak mówi Bartosz 
Gondek, czas zatrzymał się tu 
głęboko w XX wieku. 

– Wśród napoleońskich 
i pruskich fortów, wolnogdań-
skich chodników i  rybackich 
domków opuszczonych przez 
mieszkańców pod koniec lat 
50., stoi wybudowany jeszcze 
w PRL, wielki hangar. W ta-
kiej oto scenerii kryją się ka-
dłuby kilkudziesięcioletnich, 
drewnianych jachtów, które 
mają szczęście jeszcze ciągle 
pływać i  które cierpliwie cze-
kają na remont. Ale są i takie, 
po których zostały tylko relik-
ty, a wokół jachtów piętrzą się 
zabytkowe elementy wyposa-
żenia i  antyczne mechanizmy 
– mówi z  nostalgią Bartosz 
Gondek. 

Z kolei komandor Mroczek 
przyznaje, że celem klubu jest 
zachowywanie tradycji. 

– To dlatego właśnie w na-
szym inwentarzu znajduje się 
najwięcej żaglowych oldtime-
rów. Dlatego też dbamy, aby 
nasza przystań na Wisłoujściu 
nadal miała staromodny cha-
rakter – dodaje komandor.

(GR)

>> Po zakończonym sezonie żaglówki wracają na ląd, gdzie poddawane są 
drobnym pracom remontowym
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Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiada na sprzedaż mieszkania w budynkach Południowego Stoku 

zgodnie z nazwą inwestycji domy powstają na łagodnym zboczu 
między ulicami Powstańców Warszawskich, Bądkowskiego i Zagórną. 

Miejsce jest dobrze skomunikowane z centrum Gdańska, a osiedle 
wbudowane zostało w dzielnicę z rozbudowaną infrastrukturą.

Teren osiedla nie zostanie ogrodzony. W ramach inwestycji zaplanowano 
również powstanie miejsc rekreacji dla mieszkańców.

W ramach inwestycji powstało sześć jednoklatkowych budynków 
wielorodzinnych z windami - w każdym z nich po 20 mieszkań. Są to 

lokale jedno lub dwupoziomowe. Każdy z budynków ma cztery 
kondygnacje mieszkalne oraz podziemną halę 

garażową na 9 aut i komórki lokatorskie. 
Na terenie znajdują się również miejsca postojowe w cenie mieszkań.

Informacje o budynkach

Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 149 Telefon: +48 58 302 96 19, +48 58 302 07 13 www.patronacka.gda.pl

 
Cena całości:        251 453 - 480 146 zł
Cena za mkw.:      od 3 911 - 5 090 zł
Metraż:            51,40 - 116,65 mkw.
Liczba pokoi:          2 - 4 pok.
Piętra:             parter..3
Termin oddania:Termin oddania: rok 2013
Typ oferty:     mieszkanie

Opis wykończeń: Stan deweloperski.

Opis płatności: 
I - 40%-50% - w ciągu 7 dni 
od podpisania umowy
II-VII - po 10% co dwa miesiące

EChA WIZyTy W hOfhEIM

Promowali miasto i faktorię
Od kilku lat miasto Pruszcz Gdański współpracuje ze swoim niemieckim partnerem – Hofheim. O owocach wspólnych działań 
informowaliśmy już na łamach „Panoramy”. Tym razem nasi przedstawiciele wybrali się do Niemiec, by między innymi rozma-
wiać o wspólnych działaniach sportowych, współpracy szkół czy wymianie doświadczeń polskich i niemieckich urzędników.

Wyjazd pruszczańskiej 
delegacji do Hofheim dofi-
nansowany był przez Funda-
cję Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej, która wspiera do-
bre relacje między narodami. 
W  trakcie swojej działalności 
dofinansowała ponad 10 ty-
sięcy projektów. Na to przed-
sięwzięcie fundacja przyznała 
miastu kwotę 13 tys. zł. 

Wizyta naszej delegacji 
rozpoczęła się spotkaniem 
w urzędzie miasta, gdzie przy-
witali ją Gisela Stang, burmi-
strzyni Hofheim oraz Jörg Ba-
stian, przewodniczący Związ-
ku Miast Partnerskich. 

– Zaproszony przez wła-
dze miasta Thomas Mann 
z  Parlamentu Europejskiego 
uroczyście otworzył wystawę 
„Jesteśmy w  Europie – Euro-
pa obywateli”. Uczniowie i na-
uczyciele z  Katolickiej Szkoły 

Niepublicznej, Zespołu Szkół  
nr 4 oraz uczniowie z  Ho-
fheim, członkowie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
i  przedstawiciele magistra-
tu mieli okazję wziąć udział 
w  warsztatach bębniarskich. 
Ich uczestnicy wystąpili pod-
czas ceremonii otwarcia Gal-
lusmarkt – najstarszego kier-
maszu miejskiego. Impreza 
była świetną okazją do promo-
wania naszego miasta i  fakto-
rii. Na stoisku promocyjnym 
prezentowane były prace osób 
niepełnosprawnych z  Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej 
z Pruszcza Gdańskiego, które 
specjalnie na tę okazję przygo-
towali m.in. kolorowe szklane 
witraże, drewniane świeczni-
ki i  biżuterię – informuje Pa-
trycja Grochowska z Referatu 
Współpracy i Promocji Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański. 

WTZ jest placówką tera-
peutyczną oferującą osobom 
niepełnosprawnym wsparcie 
w  zakresie rehabilitacji spo-

łecznej i zawodowej. Zarówno 
mieszkańcy miasta, jak i tury-
ści przebywający w  Hofheim 
chętnie odwiedzali nasze sto-

isko, aby uzyskać informacje 
o mieście i regionie. 

– Tematem przewodnim 
wyjazdu była „Aktywność 
osób starszych i  solidarność 
międzypokoleniowa”, dlatego 
w  związku z  tym zorganizo-
wane zostały spotkania i  se-
minaria związane z tą tematy-
ką. Mogliśmy zobaczyć kom-
pleks mieszkaniowy dla osób 
starszych w  Kriftel i  uczest-
niczyć w  spotkaniu dotyczą-
cym działalności seniorów 
w  Hofheim – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Pruszczańskie urzędniczki 
odwiedziły koleżanki w  nie-
mieckim ratuszu, gdzie dys-
kutowano na temat wymian 
urzędników. W  ramach wy-
jazdu zorganizowane zostały 
również spotkania dotyczące 
wspólnej działalności sporto-

wej, a także współpracy szkół. 
– Mam nadzieję, że zaowo-

cuje to wspólnym projektem 
edukacyjnym polegającym na 
wymianie uczniów. Takie wi-
zyty to niepowtarzalne oka-
zje, aby również pracowni-
cy wymieniali doświadczenia 
i podnosili swoje kwalifikacje 
– dodaje burmistrz Wróbel.

Mieszkańcy Hofheim go-
ścili pruszczan w  swoich do-
mach, co pozwala na dalsze 
wspieranie kontaktów i  więzi 
pomiędzy mieszkańcami obu 
miast, wymianę doświadczeń 
oraz aktywne spędzanie czasu 
przez mieszkańców. W przy-
szłym roku z rewizytą do na-
szego miasta przyjedzie kil-
kudziesięcioosobowa grupa 
przedstawicieli Hofheim.

(AT)

>> Grupa polsko-niemiecka podczas kiermaszu 
miejskiego Gallusmarkt
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