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Kilka lat temu podjęto decyzję o likwidacji 49. Bazy Lotniczej w Prusz-
czu Gdańskim. W miniony piątek Tomasz Siemoniak, minister obrony 
narodowej, przyjechał do naszego miasta i poinformował, że decyzja 
została cofnięta. Mało tego, baza zostanie gruntownie zmodernizo-
wana i ma pełnić strategiczną rolę.

Śmigłowce nadal  
w Pruszczu Gdańskim

STRATEGICZNA BAZA ZAMIAST LIKWIDACJI
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Małgorzata

Kandydatka do Sejmu z Gdańska, Sopotu oraz powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, 
malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego.

Chmiel10.

www.malgorzatachmiel.pl
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Nasze kalendarium
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo 
Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zgroma-
dzenia Członków Związku Gmin Wierzyca, począwszy 
od dnia 1 października 2015 roku zmianie ulegają staw-
ki za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości 
zamieszkałych na następujące:

Przyczyną powyższych zmian 
są podpisane umowy na od-
biór i transport odpadów 
komunalnych od właścicie-
li nieruchomości. Umowy te 
są wynikiem rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego 
ogłoszonego i zakończonego 
w 2014 r. Średnia cena za od-
biór i transport odpadów ko-
munalnych w 2015 r. wzrosła 
o ok. 92% w stosunku do roku 
poprzedniego. Należy przy 
tym zaznaczyć, iż odczu-
walnie wzrosła jednocześnie 

jakość świadczonych usług. 
Na pogorszenie sytuacji finan-
sowej Związku ma wpływ rów-
nież wzrost ilości odpadów wy-
twarzanych przez mieszkań-
ców przy równoczesnym spad-
ku liczby osób wykazywanych 
w złożonych deklaracjach oraz 
malejące wpływy od mieszkań-
ców. W związku z tą sytuacją  
Związek intensyfikuje działal-
ność kontrolną i windykacyjną.
Pragniemy jednocześnie pod-
kreślić, iż  Związek Gmin 
Wierzyca nieustannie dąży do 

minimalizacji ponoszonych 
kosztów przy jednoczesnym 
utrzymaniu dotychczasowe-
go standardu świadczonych 
usług.
Od 1 października 2015 r. 
odbiory odpadów komunal-
nych odbywać się będą we-
dług  dotychczas obowią-
zujących harmonogramów.  
O wszelkich zmianach 
właściciele nieruchomo-
ści z obszaru Związku 
Gmin Wierzyca zostaną 
poinformowani. 

APELUJEMY DO PAŃSTWA O DOKŁADNIEJSZE SEGREGOWANIE 
ODPADÓW, MAJĄCE BEZPOŚREDNI WPŁYW NA POZIOM CEN ICH 

ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROSIMY PAŃSTWA O ZGŁASZANIE DO 
ZWIĄZKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

ŻYCIE MIASTAW SKRÓCIE

DARMOWE SZCZEPIENIA
Miasto Pruszcz Gdański rozstrzygnęło konkurs na bezpłatne 
szczepienie przeciw grypie. Z oferty mogą skorzystać miesz-
kańcy miasta, którzy ukończyli 65 lat. 
– Szczepienia wykonywać będzie Centrum Medyczne przy 
ulicy Wojska Polskiego 11. Obecnie trwa przygotowywanie 
umowy z wykonawcą. Terminy szczepień ogłoszone zostaną 
na stronach Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, na specjalnych 
plakatach. Informacja trafi także do pruszczańskich parafii 
– informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Dodajmy, że na realizację programu miasto przeznaczyło 60 
tys. zł. 

BAL DLA SENIORÓW
22 października o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół Ogól-
nokształcącego nr 1 odbędzie się tradycyjny, koszyczkowy 
Bal Seniora. Zaproszenie na imprezę można odbierać w Biu-
rze Rady Miasta Pruszcz Gdański, przy ulicy Grunwaldzkiej 
20.

ZDROJE W SZKOŁACH
W Zespole Szkół nr 4 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu 
Gdańskim pojawiły się zdroje z wodą do picia. Wodę dostar-
cza pruszczańska spółka wodno-kanalizacyjna WiK.
– Dzięki wysokiej jakości ujęciom i nowoczesnej infrastruk-
turze woda, którą dostarczamy mieszkańcom miasta, nadaje 
się do picia bez przegotowania. Woda z naszych ujęć głębi-
nowych jakościowo nie różni się od tych, które w formie bu-
telkowanej znajdziemy w hipermarketach – mówi Andrzej 
Macieja, prezes WiK, który wspólnie z Małgorzatą Czarnec-
ką-Szafrańską, przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski uznali, że wzorem innych polskich miast, warto umieścić  
w szkołach specjalne zdroje, z których mogłaby korzystać 
młodzież szkolna.
 

(KL)

STRZAŁ W 10. !
MAŁGORZATA CHMIEL, INŻ. ARCHITEKT

OD 20 LAT NIEPRZERWANIE RADNA MIASTA GDAŃSKA,
CZŁONEK STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH, IZBY 

ARCHITEKTÓW, TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH, 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO RADY MIASTA GDAŃSKA.

KANDYDUJE Z 10 MIEJSCA NA LIŚCIE  
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DO SEJMU RP.

Szanowni Państwo, 
swoją wiarygodność budowałam przez lata, docenialiście moją pracę. W każdych kolejnych wyborach otrzymywałam od Państwa 
największą  liczbę głosów  
z wszystkich kandydatów. To satysfakcja, ale też zobowiązanie.
• W Sejmie chciałabym spożytkować lata doświadczeń samorządowych w dziedzinie, którą się teraz zajmuję i zawodowo i w 
Radzie Miasta: planowaniem przestrzennym, inwestycjami, urbanistyką  i mieszkaniówką. 
• Chcę też zająć się wdrażaniem nowej ustawy rewitalizacyjnej, która będzie pomocą dla gmin w wykorzystaniu dużych środ-
ków UE, zarezerwowanych dla Polski na ten cel. 
W tych dziedzinach miałabym satysfakcję wykorzystać wykształcenie i wieloletnie doświadczenie.
Ale nie tylko ustawami chciałabym się zająć!
Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem może powstać tylko przy udziale środków UE i z budżetu centralnego. Uważam, że 
nie ma innego, lepszego rozwiązania komunikacyjnego dla Osowy i Oliwy, czy Sopotu, któremu brakuje dojazdu do naszej obwod-
nicy, a w przyszłości Obwodnicy Metropolitalnej. Będę lobbowała na rzecz jej powstania.
Jak do tej pory, chciałabym się zająć mieszkalnictwem. Realizując moje hasło : „mieszkanie - dobro podstawowe” powołałam 
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wprowadzając tym samym nową formę mieszkań „na wynajem”. Ale potrzeba 
też innych form pozyskiwania mieszkań, ponieważ nie każdego stać na drogi kredyt. 
Chciałabym też zająć się w Sejmie systemem pozyskiwania mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, czy dla dzieci 
opuszczających piecze zastępczą.

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel, 
malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl

www.malgorzatachmiel.pl

Szanowni Państwo,
Kandyduję z 10. pozycji na liście Platformy Obywatelskiej, 
czyli „Strzał w 10.” !
Teraz to ja potrzebuję Państwa poparcia i pomocy, o którą proszę. Dziękuję.

SKUTECZNE DZIAŁANIA ZAMIAST OBIECANEK

Gdański wojownik polskiej spółdzielczości
Poseł Jerzy Borowczak dał się poznać przede wszystkim ze skutecznej walki w obronie spółdzielni mieszkaniowych.  
O tym, jak również i o innych sukcesach oraz porażkach poniesionych, rozmawia z gdańskim posłem Krzysztof Lubański.

– Jerzy Borowczak nie należy 
do osób, które często pojawia-
ją się w mediach, a mimo to 
wiem o wielu pańskich działa-
niach. Czy mógłby Pan przybli-
żyć Czytelnikom „Panoramy” 
problemy, z którymi spotykał 
się w poselskiej pracy?
– Od kilku lat na Przymorzu 
przy ulicy Jagiellońskiej 8 uru-
chomiliśmy biuro darmowych 
porad prawnych. Zaintereso-
wanie gdańszczan przeszło 
nasze oczekiwanie, a prawnik 
ma pełne ręce roboty. Ludzie 
przychodzą z różnymi kłopo-
tami. Przede wszystkim są to 
problemy spadkowe, konflikty 
rodzinne czy też sprawy z nie-
zapłaconymi rachunkami albo 
nieuczciwie sporządzonymi 
umowami.
– Jednak najbardziej zaan-
gażował się Pan w obronę 
spółdzielni mieszkaniowych.
– Uważam, że najlepszą for-
mą zarządzania mieszkania-
mi jest spółdzielnia. Wiem to 
z własnego doświadczenia. 
Pytałem ówczesnego premie-
ra Donalda Tuska: dlaczego 

zaczynamy zmieniać ustawę o 
spółdzielniach? Przecież nikt 
ze spółdzielców nie demon-
strował, nie palił opon przed 
Sejmem. Świadczy to zatem 
o tym, że prezesi i rady nad-
zorcze nie obracają w proch 
wieloletniego dorobku spół-
dzielni mieszkaniowych. Je-
śli chcemy już zmieniać usta-
wę, to musimy rozmawiać z 
głównymi zainteresowanymi, 
a więc spółdzielcami. Dlatego 

też zorganizowałem spotka-
nie zainteresowanych stron, 
abyśmy wysłuchali wszystkich 
racji. Komisja, w której praco-
wałem, zakończyła pracę nad 
nową ustawą, ale dalej zajmą 
się już nią posłowie nowej ka-
dencji, ponieważ trzeba jeszcze 
rozstrzygnąć niektóre sporne 
kwestie.
– A nawiązując już do nasze-
go podwórka. Słyszy się gło-
sy, że budujemy w Gdańsku 

przybytki kultury, a brakuje 
mieszkań dla młodych.
– Jeszcze będąc miejskim rad-
nym, optowałem za tzw. akcją 
„ziemia za mieszkania”. Czę-
ściowo się ona powiodła.
– Dlaczego częściowo?
– Władze miasta nie do koń-
ca miały wolę przekazywać 
ziemie spółdzielniom miesz-
kaniowym, które budują prze-
cież mieszkania non profit, a 
więc nie zarabiają na tym ani 

złotówki. Jeżeli chcemy po-
prawić sytuację mieszkaniową 
w Gdańsku, to moim zdaniem 
należy udostępnić niektórym 
spółdzielniom działki pod in-
westycje mieszkaniowe. Niech 
z programu „ziemia za miesz-
kanie” korzystają deweloperzy 
i spółdzielnie.
Owszem, niepokoi mnie, że 
budujemy tak dużo tzw. miejsc 
niebiznesowych. Ale rozma-
wiałem z prezydentem Adamo-
wiczem, który wyjaśnił mi, że 
dzięki temu Gdańsk odwiedza 
coraz więcej turystów.
– Jak Pan oceni mijające 
właśnie 4 lata swojej pracy w 
polskim Sejmie?
– Spora liczba Polaków uwa-
ża nas za nierobów, ale sądzę, 
że dobrze wypełniałem swoje 
obowiązki, mimo że nie bry-
lowałem w studiach telewizyj-
nych. Do swoich największych 
porażek na pewno mogę zali-
czyć fakt, że przed Trybunałem 
Stanu nie postawiono Zbignie-
wa Ziobro. Zajmowałem się 
przede wszystkim rzeczami, na 
których się znam. Z kolei dzięki 

mojemu zaangażowaniu i ak-
tywnej pracy w Komisji Skarbu 
Państwa udało się uruchomić 
na terenie stoczni gdańskiej 
zakład nowych budów. Pracuje 
tam 1000 osób i udało się już 
zwodować 5 statków.
– Jakie cele stawia sobie 
Jerzy Borowczak, jeśli po raz 
kolejny zasiadać będzie w 
sejmowych ławach?
– Spółdzielcom obiecałem pil-
nować ustawy o spółdzielniach. 
Jeśli ponownie znajdę się w 
Komisji Skarbu Państwa, to w 
dalszym ciągu dbał będę o in-
teresy polskich stoczni, w któ-
rych pracuje w tej chwili nawet 
33 tysiące osób. Dzięki wiel-
kim inwestycjom w stoczniach, 
Gdańsk znów odwraca się twa-
rzą do morza.
Mam dwoje uszu i jedne usta, 
dlatego wolę skutecznie dzia-
łać niż mówić o rzeczach, o 
których nie mam zielonego 
pojęcia i obiecywać gruszki na 
wierzbie.
– Dziękuję za rozmowę.

• 13 października (wtorek), Balet im. Igora 
Moisiejewa, godz. 19.00, Filharmonia Bał-
tycka, ul. Ołowianka 1

• 16 – 18 października (piątek – niedzie-
la), 50. Jubileuszowy Ekstremalny Rajd na 
Orientację w Sierakowicach

• 17 października (sobota), Fismoll, godz. 
20.00, Klub Parlament w Gdańsku, 
 ul. Św. Ducha 2

• 17 października (sobota), Adam Makow-
icz, godz. 19.30, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

• 18 października (niedziela), Natalia Przy-
bysz, godz. 19.00, Klub Parlament 
w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2

• 21 października (środa), Adam Bałdych & 
Helge Lien Trio, godz. 20.00, Stary Maneż 
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 22 października (czwartek), Paradise Lost, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Doki 1

• 23 października (piątek), Dżem Sym-
fonicznie, godz. 19.30, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 24 października (sobota), Chris Botti, 
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 25 października (niedziela), Children Of 
Bodom, godz. 18.00, Klub B90 w Gdańsku, 
ul. Doki 1

• 28 października (środa), Dave Matthews 
Band, Hala Ergo Arena

• 27 – 28 października (wtorek – środa),  
Tosca, godz. 19.00, Opera Bałtycka w 
Gdańsku, al. Zwycięstwa 15

• 31 października (sobota), Moonspell, 
godz. 19.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Doki 1

• 6 listopada (sobota), Ghost, godz. 19.00, 
Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 8 listopada (niedziela), Fish, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 6 – 15 października (piątek – niedziela), 
Festiwal Jazz Jantar, Klub Żak w Gdańsku

• 19 listopada (czwartek), Kabaret Młodych 
Panów, godz. 17.30 i 20.15, Scena Teatralna 
NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 20 listopada (piątek), Polska Noc Kab-
aretowa, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 24 listopada (wtorek), mecz Ligi Mis-
trzyń Atom Trefl Sopot – Igor Gorgonzola 
Nowara, godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 13 grudnia (niedziela), Queen Symfon-
icznie, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w 
Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 20 grudnia (niedziela), Dziadek do 
orzechów, godz. 18.00, Teatr Muzyczny w 
Gdyni, pl. Grunwaldzki 1
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SUKCES ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD LUDZI

Dynamiczny rozwój miast i całego powiatu
O skutecznych i spektakularnych przedsięwzięciach samorządowców z Pruszcza Gdańskiego z Michałem Owczarcza-
kiem, wicewojewodą pomorskim, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Często odwiedza Pan 
różne zakątki naszego wo-
jewództwa i ma doskonałe 
rozeznanie jak rozwijają się 
pomorskie miasta i powia-
ty. Co zatem może nam 
Pan powiedzieć o Pruszczu 
Gdańskim?
– Powiedzieć, że Pruszcz 
Gdański rozwija się dobrze, to 
zdecydowanie za mało. Mogę 
to zaobserwować chociażby 
na przykładzie różnych pro-
gramów rządowych, w któ-
rych z powodzeniem uczest-
niczy gmina miejska Pruszcz 
Gdański. Przez sześć ostatnich 
lat, poza rokiem 2013, mia-
sto uczestniczyło w programie 
budowy i modernizacji dróg 
lokalnych, czyli tzw. schety-
nówkach. W tym czasie udało 
się zrealizować projekty, któ-
rych łączną wartość oszaco-
wano na bagatela 25 milionów 
złotych, z czego prawie 10 
milionów złotych pochodzi-
ło ze środków rządowych. To 
pokazuje, że urzędnicy dobrze 
przygotowali wnioski, a miasto 
jest skuteczne w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Jeśli 
chodzi o skuteczność pozyski-
wania pieniędzy z tego progra-
mu, Pruszcz Gdański należy 

do absolutnej czołówki.
Przejeżdżając przez Pruszcz 
Gdański można zaobserwo-
wać bardzo ładne i nowocze-
sne miasto, w którym trudno 
wskazać zapuszczone miejsca. 
Nie dziwię się, że Janusz Wró-
bel uzyskuje najwyższe wyniki 
w wyborach samorządowych. 
Mieszkańcy miasta doceniają 

po prostu efekty jego pracy.
– Warto w tym miejscu 
powiedzieć, że miasto bardzo 
skutecznie pozyskuje pienią-
dze również na inne przed-
sięwzięcia.
– Staramy się wspierać inwe-
stycje prorozwojowe. Miasto 
aktywnie uczestniczy chociaż-
by w rządowym programie 

„Maluch”, którego celem jest 
rozwój miejsc opieki nad dzieć-
mi w żłobkach i przedszkolach. 
Rokrocznie Pruszcz Gdański 
uzyskuje pieniądze na ten cel, 
a do tej pory miastu udało się 
już pozyskać ponad 1,2 miliona 
złotych, które zostały dobrze 
i skutecznie zainwestowane. 
Odpowiednia infrastruktura 

jest potrzebna, ponieważ 
Pruszcz Gdański ciągle roz-
rasta się. Przybywa tam mło-
dych rodzin z dziećmi, dlatego 
tak ważne jest inwestowanie w 
żłobki i przedszkola.
– Ważną inwestycją jest 
dla mieszkańców miasta 
gruntowny remont Kanału 
Raduni.
– W 2012 roku bardzo spraw-
nie procedowaliśmy decyzję, 
która zatwierdzała projekt bu-
dowy i pozwalała na przebudo-
wę Kanału Raduni. Tu również 
udało się pozyskać środki rzą-
dowe. Gdyby nie one, to inwe-
stycja nie ruszyłaby z miejsca, a 
tym samym wiele terenów – nie 
tylko w samym mieście – było-
by zagrożonych powodzią. W 
tej materii mamy złe doświad-
czenia, które wynikały właśnie 
z niedoinwestowania przed-
sięwzięć związanych z bez-
pieczeństwem powodziowym. 
Cieszę się, że mimo różnych 
kłopotów, inwestycja szczęśli-
wie zmierza ku końcowi.
– Wielu gdańszczan zazdro-
ści Pruszczowi Gdańskiemu 
cyklu imprez organizowa-
nych w ramach Faktorii 
Kultury.
– Jest to rewelacyjne 

przedsięwzięcie. Mówię tu nie 
tyle o imprezach, które organi-
zowane są latem, ale o samym 
miejscu. Faktoria żyje przez 
cały rok. Od września do końca 
czerwca z powodzeniem speł-
nia misję edukacyjną, a latem 
jest miejscem spektakularnych 
wydarzeń kulturalnych. Jak pa-
trzę na rozmach imprez i pro-
ponowany repertuar, to jestem 
pod wielkim wrażeniem i mu-
szę przyznać, że sam trochę za-
zdroszczę Pruszczowi Gdań-
skiemu Faktorii Kultury.
– Skupiliśmy się na samym 
mieście – stolicy powiatu 
gdańskiego. A jak wicewoje-
woda pomorski ocenia funk-
cjonowanie gmin i samego 
powiatu?
– Powiat gdański jest wy-
jątkowy, ponieważ w każdej 
gminie można zauważyć cie-
kawe przedsięwzięcia. Warto 
wspomnieć chociażby o gmi-
nie wiejskiej Pruszcz Gdań-
ski, która za cel postawiła sobie 
inwestowanie w infrastrukturę 
oświatową i pod tym kątem jest 
absolutnym liderem w naszym 
województwie. Cedry Wiel-
kie – gmina typowo rolnicza 
– postawiła na turystykę. Nie-
dawno odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę stoczni 
jachtowej. Nie możemy zapo-
mnieć o gminie Kolbudy, która 
też przeżywa duży rozwój. Nad 
bezpieczeństwem czuwają tu 
chociażby strażacy ochotnicy z 
Lublewa, którzy od niedawna 
cieszyć się mogą nowoczesną 
remizą. Miałem również przy-
jemność uczestniczyć w Świę-
cie Miodu w Pszczółkach. Jest 
to fantastyczna impreza, nie 
tylko konsumencka, ale kul-
turalna, budująca tożsamość 
miejsca.
– Co sprawia, że powiat 
gdański jest wyjątkowy i 
osiąga takie sukcesy? Czy to 
efekt bliskości Trójmiasta?
– Częściowo tak, ale nie jest to 
– jak mogłoby się powszechnie 
uważać – taki prosty mecha-
nizm. Mamy przykłady innych 
gmin leżących blisko Trójmia-
sta, które nie rozwijają się już 
tak dynamicznie. Sukces zale-
ży przede wszystkim od ludzi. 
Gminy powiatu gdańskiego 
mają to szczęście, że mają do-
brych samorządowców, którzy 
rządzą skutecznie. Jest to sta-
bilna drużyna, która podejmuje 
odpowiednie kroki na szczeblu 
gminnym, miejskim czy po-
wiatowym i gwarantuje sukces.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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STRATEGICZNA BAZA ZAMIAST LIKWIDACJI

Śmigłowce nadal w Pruszczu Gdańskim
Kilka lat temu podjęto decyzję o likwidacji 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. W miniony piątek 
Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, przyjechał do naszego miasta i poinformował, że decyzja 
została cofnięta. Mało tego, baza zostanie gruntownie zmodernizowana i ma pełnić strategiczną rolę.

- Kilka tygodni temu powołano 
specjalny zespół, który zajął się 
sprawą bazy w Pruszczu Gdań-
skim. Był to efekt wystąpienia 
burmistrza miasta, aby ponow-
nie przeanalizować dalsze losy 
tutejszej bazy. W związku z 
tym, że rozpoczynamy pro-
gram „Kruk” i koszty związane 
z modernizacją innych obiek-
tów są duże, dowódca gene-
ralny rekomendował Pruszcz 
Gdański jako bazę śmigłow-
ców Kruk – poinformował mi-
nister Siemoniak.
Nowe śmigłowce bojowe po-
winny pojawić się w Pruszczu 
Gdańskim w ciągu 2-3 lat. 
Wiadomo także, że w Prusz-
czu Gdańskim potrzebne będą 
nakłady finansowe. Remontu 
wymaga pas startowy. Potrzeb-
ny jest też obiekt dla straży po-
żarnej czy wieża kontroli lotów.

- Nie możemy pozwolić sobie 
na to, żeby najnowocześniejszy 
sprzęt na świecie nie miał do-
brego zaplecza – zaznaczył To-
masz Siemoniak.
Informacja, którą przekazał 
minister Siemoniak, to niewąt-
pliwy sukces Janusza Wróbla, 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, który wszelkimi moż-
liwymi sposobami walczył o 
obronę najpierw pułku, a po-
tem 49. Bazy Lotniczej.
- Jest to efekt mojego wystą-
pienia do premiera. Cieszę się, 
że przyniosło to skutek     i w 
naszym mieście w dalszym cią-
gu stacjonować będą żołnierze, 
którzy bronić będą nie tylko 
bezpieczeństwa naszego mia-
sta, ale całego Pomorza – po-
wiedział „Panoramie” Janusz 
Wróbel. - Po latach nerwów 
i starań wreszcie spełniło się 

moje marzenie, o które walczy-
łem z całych sił. To także wiele 
nowych miejsc pracy i szansa 
na rozwój dla lokalnych przed-
siębiorców. To dowód uznania 

   Radosną nowinę przyjechał przekazać Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej

  Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

WYSTĄPIŁ TEATR QFER

Gdańskie legendy
W Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w 
Pruszczu Gdańskim dzieje 
się naprawdę wiele. Regu-
larne informacje o wydarze-
niach w pruszczańskiej bi-
bliotece przesyła nam Anita 
Kotwa-Kąkol.
– Ostatnio gościł niezwykle 
lubiany przez rzesze dzieci i 
dorosłych Teatr Qfer. Akto-
rzy zaprezentowali uczniom 

ze Szkoły Podstawowej nr 3 
oraz podopiecznym OREW 
gdańskie legendy. Znane po-
dania miały przekonać dzieci, 
iż nie warto oszukiwać, być 
chciwym i krytykować in-
nych, gdyż to dobro zawsze 
jest nagradzane – mówi Anita 
Kotwa-Kąkol.

(GR)

  Teatr Qfer wystąpił dla dzieci w Pruszczu Gdańskim

  Przebudowy doczeka się w końcu najbardziej newralgiczne skrzyżowanie w Pruszczu Gdańskim

  Bez przeszkód przebiega rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 
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SOBOWIDZ CZEKA W KOLEJCE

Rozbudowują szkołę w Trąbkach Wielkich
Pełną parą ruszyła budowa dodatkowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich. Inwestycja, która kosztuje 2,1 mln zł, zakończona ma być latem przyszłego roku. 
Jak mówią lokalne władze jest to teraz jedna z najważniejszych inwestycji w gminie.

Budowa dodatkowego skrzy-
dła podstawówki w Trąbkach 
Wielkich była potrzebna z kil-
ku powodów. 
– Do szkoły uczęszcza coraz 
więcej dzieci i musimy robić 
wszystko, żeby nie wprowa-
dzać trójzmianowości. Poza 
tym potrzebne są też szatnie 
oraz nowa stołówka. Jest to 
efekt nie tylko wzrostu liczby 
mieszkańców naszej gminy, ale 
również skutek reformy oświa-
towej, przez którą do szkoły 
poszedł dodatkowy rocznik – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Jak mówi Jan Wiczling, zastęp-
ca wójta gminy Trąbki Wielkie, 
budowa rozpoczęła się na po-
czątku września.
– Próbowaliśmy różnych wa-
riantów aż w końcu doszliśmy 
do wniosku, że najkorzystniej-
szym rozwiązaniem będzie po 
prostu dobudowanie dodat-
kowego budynku – mówi Jan 
Wiczling. – Część starego bu-
dynku musiała zostać rozebra-
na, a na to miejsce powstanie 

trzykondygnacyjny obiekt wraz 
z podpiwniczeniem. W nowym 
budynku znajdzie się sześć 
sal lekcyjnych, szatnia oraz 
stołówka. 
Inwestycja zakończyć ma się 
już w przyszłoroczne wakacje, 
aby od nowego roku szkolnego 
dzieci uczyły się już w większej 
szkole.
– Kosztorys inwestorski był 
bardzo dobrze przygotowa-
ny, dlatego nie było wiel-
kich rozbieżności w tym, co 

zaproponowali oferenci, którzy 
stanęli do przetargu. Ostatecz-
nie budowa kosztować będzie 
2,1 mln zł, a całość będziemy 
musieli wyłożyć z własnego 
budżetu. Będziemy się jednak 
starać o dofinansowanie dopo-
sażenia szkoły. Na ten cel po-
zyskać chcemy pieniądze z Mi-
nisterstwa Edukacji i Szkolnic-
twa Wyższego – tłumaczy Jan 
Wiczling.
W związku z pracami bu-
dowlanymi szkoła musiała 

wprowadzić pewne zmiany or-
ganizacyjne. Niektóre zajęcia 
odbywają się w gimnazjum, a 
część w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji.
– Przygotowywany jest projekt 
rozbudowy szkoły w Sobowi-
dzu. Ma być on gotowy jeszcze 
w tym roku, abyśmy w 2016 
roku rozpoczęli budowę – do-
daje Jan Wiczling.

(lubek)
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PRACE RUSZĄ JUŻ JESIENIĄ

Przebudują skrzyżowanie 
Raciborskiego/Grunwaldzka 
Mamy znakomitą wiadomość dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i osób 
przejeżdżających przez stolicę powiatu gdańskiego. Jeszcze na jesieni drogow-
cy pojawią się na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z Raciborskiego. Dzięki 
temu szybciej będzie można pokonać jedno z najbardziej newralgicznych skrzy-
żowań w Pruszczu Gdańskim.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, po-
wiat gdański i miasto Pruszcz 
Gdański podpisały porozumie-
nie, dzięki któremu możliwa 
stała się przebudowa skrzyżo-
wania ulic Raciborskiej i Grun-
waldzkiej. Pierwsze prace mają 
się rozpocząć jeszcze tej jesieni.
– Na wiosnę GDDKiA rozpo-
częłaby prace przy lewoskręcie 
i prawoskręcie w ciągu ulicy 
Grunwaldzkiej oraz kładce 
pieszo-rowerowej. Rozpoczął-
by się także gruntowny remont 
mostku, stanowiącego trakt 
jezdny dla pojazdów – infor-
muje Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego, który dodaje, 
że powiat wspólnie z miastem 
podejmą się wyremontowania 
pozostałego fragmentu ulicy 

Wojska Polskiego (część ulicy 
jest właśnie przebudowywana).

Drogowa inwestycja, według 
wstępnych szacunków, kosz-
tować ma ok. 10 mln zł. Koszt 
ten rozłożony będzie pomiędzy 
GDDKiA, powiat gdański i 
miasto Pruszcz Gdański.
– Jeszcze do 25 października 
rozstrzygnięty ma być prze-
targ, który wyłoni wykonaw-
cę prac – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. 
– Obecny most nad Kanałem 

Raduni służył będzie jedynie 
ruchowi kołowemu. Nad ka-
nałem wybudowana zostanie 
natomiast 2,5-metrowa kładka, 
z której korzystać będą mogli 
piesi i rowerzyści.
Według informacji inwestora 
przebudowa skrzyżowania ma 
zostać zakończona w przyszło-
roczne wakacje. 

(lubek)
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dla klasy personelu latającego 
z Pruszcza Gdańskiego oraz 
przykład, że wspólne działa-
nia samorządowców, mediów, 
parlamentarzystów oraz wielu 

osób związanych z lotnictwem, 
mogą dać niezwykłe rezultaty.

(lubek)
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TBS PRZYNOSI ZYSKI

Nowe mieszkania
Na początku października 
oddano do użytku budynek 
wielorodzinny, w którym 
zamieszka 17 rodzin z listy 
oczekujących na mieszkanie 
w Pruszczu Gdańskim.
– Pozostali to partycypanci 
TBS – mówi Andrzej Szy-
mański, prezes TBS ABK, 
które w całości należy do 
gminy miejskiej Pruszcz 
Gdański.
Nowy budynek, którego koszt 
wyniósł około 4 mln złotych, 
sfinansowany został głównie 
ze środków własnych spółki, 
pieniędzy komunalnych oraz 

wpłat partycypantów. Budo-
wa odbyła się wyłącznie ze 
środków własnych, bez ko-
nieczności zaciągania zobo-
wiązań w banku.
TBS ABK posiada w tej 
chwili 7 budynków wielo-
rodzinnych. Zarządza także 
70 wspólnotami mieszka-
niowymi. Pruszczański TBS 
w ubiegłym roku przyniósł 
zysk, dzięki czemu miasto 
nie musiało dołożyć ani zło-
tówki do funkcjonowania 
towarzystwa. 

(KL)

  Symboliczne otwarcie mieszkań wybudowanych przez 
pruszczański TBS ABK

  W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 znajdować się będzie 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  W miejsce przy ogrodzeniu 
przeniesiona będzie figura  

Jozefa Thoraka 
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SANEPID PRZEPROWADZA SIĘ NA GRUNWALDZKĄ

Krótsze kolejki w Wydziale Komunikacji 
Wielkie zmiany szykują się w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Z budynku 
wyprowadzona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Nową siedzibę 
będzie miało też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na tych zmianach zyska też Wy-
dział Komunikacji, w którym pojawią się dwa dodatkowe stanowiska. 

W ostatnim czasie powadzo-
no remont głównego hal-
lu Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim. Z ko-
lei do końca października ma 
się zakończyć remont, rów-
nież należącego do powiatu, 
budynku przy ulicy Grun-
waldzkiej 25, gdzie przenie-
siona będzie Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna. 
– Na tym nie koniec pozytyw-
nych zmian – zapewnia Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. 
– Jeszcze w tym roku będzie-
my prowadzić drobne prace 
reorganizacyjne w Wydziale 
Komunikacyjnym, aby do ob-
sługi klientów przygotować 
dwa dodatkowe stanowiska. To 
powinno poprawić płynność 
obsługi petentów.
Dość powiedzieć, że w prusz-
czańskim Wydziale Komuni-
kacji dziennie obsługiwanych 

jest ok. 200 osób, reorganizacja 
wydziału jest więc potrzebna. 
Można się również rejestro-
wać internetowo, ale to i tak nie 
rozwiązuje do końca problemu 
z kolejkami. Z całą pewnością 
dwa nowe stanowiska pracy 
spowodują, że klienci nie będą 
tak długo czekać na załatwie-
nie swojej sprawy. 

– Nową siedzibę, ale dopiero 
pod koniec przyszłego roku, 
będzie miało również Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
i pogotowie. Inwestycja będzie 
realizowana w sąsiedztwie uli-
cy Raciborskiego. Jestem prze-
konany, że jeszcze na wiosnę 
ruszy budowa – dodaje Stefan 
Skonieczny.

Inwestycja będzie realizowa-
na na dwóch działkach. Jedną 
powiat uzyskał od Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Drugą 
przekazało miasto. 
– Chcieliśmy od miasta tyl-
ko część działki. Jednak bur-
mistrz Janusz Wróbel powie-
dział jasno: „Na budowę pogo-
towia możemy przekazać całą 
działkę” i tak się stało – mówi 
starosta.
– W interesie mieszkańców 
miasta leży, aby starostwo 
stworzyło bardziej rozwojowy 
projekt. Z większym parkin-
giem i miejscem dla karetek – 
mówi Janusz Wróbel.
Nie wiadomo dokładnie ile 
kosztować będzie nowa siedzi-
ba pogotowia i PCPR. Według 
wstępnych analiz inwestycja 
może pochłonąć ok. 5 mln zł.
 

Krzysztof Lubański
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WYEKSPONOWANY ZABYTEK

Rzeźba zostanie przeniesiona
Zaskoczyn w gminie Trąbki Wielkie znany jest m.in. z rzeźby 
„Macierzyństwo” pochodzącego z austriackiego Salsburga 
Josefa Thoraka, nadwornego rzeźbiarza Adolfa Hitlera. 

– Rzeźba była skryta za bu-
dynkiem Domu Pomocy Spo-
łecznej „Leśny” i niewiele osób 
mogło ją obejrzeć. Postano-
wiliśmy przenieść ją na widok 
publiczny, bliżej ogrodzenia i 
drogi, gdzie każdy będzie mógł 
podziwiać dzieło sławnego ar-
tysty – mówi nam Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Prace obejmują nie tylko prze-
niesienie rzeźby bliżej drogi, 
ale również zagospodarowanie 
terenu zielonego. Tę część in-
westycji finansuje z własnych 
środków Dom Pomocy Spo-
łecznej „Leśny”. Samo przenie-
sienie rzeźby finansowane jest 
natomiast ze środków powiatu.
– Podobnych zabytków na te-
renie powiatu gdańskiego nie 
mamy, dlatego warto pokazy-
wać to, co posiadamy, mimo 
że autorem rzeźby jest artysta 
sympatyzujący z nazistami – 
dodaje Stefan Skonieczny.

(lubek)

70. URODZINY SZKOŁY W PRZYWIDZU

Wmurowano kamień węgielny pod budowę hali
W minioną sobotę, 10 października, dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali widowi-
skowo-sportowej w Przywidzu. Wydarzenie było częścią obchodów 70-lecia powstania miejscowej szkoły podstawowej.

Budowa obiektu sportowego w 
Przywidzu ruszyła kilka mie-
sięcy temu. Teraz przyszła ko-
lej na wmurowanie kamienia 
węgielnego.
– Cieszę się, że powstaje w 
Przywidzu hala, dzięki któ-
rej nasza młodzież nie będzie 
musiała wyjeżdżać do miast 
albo za granicę, żeby rozwijać 
swoje sportowe talenty. Takim 
osobom trzeba zapewnić od-
powiednią bazę i my do tego 
dążymy – mówił Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.
Z kolei Tomasz Herbasz z 
Urzędu Gminy Przywidz, 
który jest odpowiedzialny za 
realizację inwestycji podkre-
ślił, że hala będzie dominantą 
Przywidza.
– Będzie miejscem, w którym 
wszyscy będziemy się spotykać. 
Dzięki spokojowi i opanowa-
niu wszystkich osób zaangażo-
wanych w projekt, inwestycja 
przebiega bez zakłóceń. W hali 
znajdzie się nie tylko boisko, na 

którym będzie można rozwijać 
każdą dyscyplinę sportu. Znaj-
dzie się też miejsce na ściankę 
wspinaczkową, salę do masażu, 
siłownię, a więc elementy, któ-
re pozwolą na rozwój wszech-
stronny – podkreślał Tomasz 
Herbasz.
Dużą pomocą okazała się rzą-
dowa dotacja. Dzięki decyzji 
premier Ewy Kopacz Przywidz 
otrzymał na budowę hali 3,5 
mln zł.
– Sam zabiegałem o to, by pod-
czas pobytu w aglomeracji trój-
miejskiej Ewa Kopacz odwie-
dziła Przywidz i zobaczyła jak 
wiele ciekawych przedsięwzięć 
jest tu realizowanych. Dzię-
ki takim inwestycjom polska 
wieś się rozwija, a nie zwija – 
zauważył Łukasz Zaręba, asy-
stent Ewy Kopacz.
Na uroczystości w Przywidzu 
obecny był także Maciej Ko-
walczuk z Departamentu Edu-
kacji i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.

– Przez wiele lat namawialiśmy 
poprzednich włodarzy gminy 
Przywidz do budowy infra-
struktury sportowej, ale reakcji 
żadnej nie było. Teraz jesteśmy 
świadkami pięknej inwestycji, 
która otrzymała maksymalne 
dofinansowanie. Powiat gdań-
ski jest jednym z lepszych wy-
korzystujących unijne środki 
na obiekty sportowe, a Przy-
widz doszlusował do grona 
najlepszych gmin tego powia-
tu – powiedział nam Maciej 
Kowalczuk.
Dodajmy jeszcze tylko, że z 
hali będzie można korzystać od 
przyszłego roku szkolnego. 
Wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod budowę hali było 
jednym z punktów uroczystości 
obchodów 70-lecia Szkoły Pod-
stawowej w Przywidzu, na któ-
rej zjawili się dawni uczniowie 
i byli nauczyciele przywidzkiej 
placówki. Podczas uroczystości 
dokonano również poświęce-
nia sztandaru szkolnego, który 
ufundowała rada rodziców.

Krzysztof Lubański

  Akt erekcyjny podpisuje Łukasz Zaręba, asystent premier Ewy 
Kopacz

  Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz był jedną z osób, która wmurowała kamień węgielny 
pod nową halę widowiskowo-sportową

  Poświęcenie sztandaru przywidzkiej szkoły
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PODSUMOWANO ROCKBLU PRZYWIDZ FESTIWAL

Stan Borys, a może Żuki?
Wielkim sukcesem zakończyła się pierwsza edycja Rockblu Przywidz Festiwal, któ-
rej patronowała „Panorama Pomorza”. Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki 
zaangażowaniu w projekt wielu osób związanych nie tylko z Przywidzem.

W Zielonej Bramie, gdzie zor-
ganizowano muzyczny festi-
wal, odbyło się również podsu-
mowanie tegorocznej imprezy.
– Cieszymy się, że o naszej im-
prezie mówił cały kraj. Festi-
wal przeszedł już do historii, 
ale my – wspólnie z Markiem 
Zimakowskim, wójtem gmi-
ny Przywidz – myślimy już o 
kolejnej edycji muzycznego fe-
stiwalu – zapewniał Wojciech 
Korzeniewski, prezes Fundacji 
Sopockie Korzenie.
Gospodarz przywidzkiej gmi-
ny słusznie zauważył, że tam 
gdzie spotykają się ciekawe 
osoby, powstają interesujące 
pomysły.
– Mam nadzieję, że dzięki 
Rockblu Przywidz Festiwal na-
sza gmina będzie odwiedzana 
przez cały rok, a nie tylko pod-
czas trwania imprezy. Jestem 
też przekonany, że w kolejnych 
latach jeszcze więcej osób przy-
łączy się do organizacji tego 
nietuzinkowego wydarzenia, 
które przyciągnęło przecież 
do Przywidza kilka tysięcy 
miłośników rocka, a przede 

wszystkim dobrej muzyki. W 
przyszłym roku jubileusz 55-le-
cia pracy artystycznej obcho-
dzić będzie Stan Borys. Być 
może udało się namówić go, 
żeby przyjechał do Przywidza. 
Poza tym jest wiele zasłużo-
nych gwiazd polskiego rocka, 
które chętnie wzięłyby udział 
w naszej imprezie – mówi wójt 
Zimakowski.
O tym kto i kiedy wystąpi 
podczas II Rockblu Przywidz 
Festiwal na pewno poinfor-
mujemy na łamach „Panoramy 
Pomorza”.

(lubek)

  Pamiątkowe zdjęcia osób, które włączyły się w organizację 
Rockblu Przywidz Festiwal

  Wojciech Korzeniewski, prezes Fundacji Sopockie Korzenie i 
Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, którzy byli inicjatorami 

Rockblu Przywidz Festiwal
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W Sejmie potrzeba młodej energii  
z nowoczesnym spojrzeniem
Gdańszczanin Łukasz Zaręba ma zaledwie 28 lat, ale zawodowego cv może pozazdrościć mu niejeden polityk. Pracował 
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, później w KPRM z Donaldem Tuskiem, a teraz pełni funkcję osobistego sekreta-
rza premier Ewy Kopacz. Zdobyte doświadczenie chce wykorzystać, jako poseł ziemi pomorskiej.

– Kim jest Łukasz Zaręba? 
Pozwolę sobie na śmiałość, 
ale jest Pan znany raczej 
wąskiej grupie osób.
– W polityce działam już od 
blisko 10 lat. W 2006 roku 
wstąpiłem do Platformy Oby-
watelskiej – partii otwartej 
na młodych ludzi, ponieważ 
chciałem aktywnie działać.  
W międzyczasie dostałem 
szansę pracy zawodowej blisko 
polityków, przez 3,5 roku pra-
cowałem w Pomorskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gdań-
sku. Później współpracowałem 
z Donaldem Tuskiem, jako jego 
osobisty sekretarz, a Ewa Ko-
pacz zaproponowała mi konty-
nuowanie pracy w swoim gabi-
necie politycznym. Niezależ-
nie od mojego miejsca pobytu, 
zawsze leżało mi na sercu, aby 
rodzinny Gdańsk, bliski memu 
sercu powiat gdański i całe po-
morze mogły się dynamicznie 
rozwijać.
– Partia, którą Pan reprezen-
tuje rządziła przez 8 lat. Był 
to udany okres dla naszego 
kraju?
Przez te osiem lat zmalało bez-
robocie, bardzo wyraźnie na 
pomorzu. Mieszkańcy Pomo-
rza mają chociażby nowocze-
sną autostradę A1. Zmoderni-
zowaną drogę ekspresową S7. 
Tylko w samym Gdańsku po-
wstało Europejskie Centrum 
Solidarności, Teatr Szekspi-
rowski, czy nowoczesny sta-
dion. Tych inwestycji można 
byłoby mnożyć. Dokonaliśmy 
gigantycznego skoku cywi-
lizacyjnego jeśli chodzi o in-
frastrukturę. Teraz przyszedł 
moment na to, żeby Polacy 

więcej zarabiali. Stać nas na 
to po trudnych latach kryzysu  
i odpowiedzialnego gospodaro-
wania publicznymi pieniędzmi. 
To się uda ale tylko z ludźmi 
odpowiedzialnymi. 
– Jeździł Pan w różne zakątki 
kraju. Jak na tle innych wy-
pada Pomorze?
– Całe Pomorze wypada feno-
menalnie jeśli chodzi o wyko-
rzystanie środków unijnych. 
Wiele inwestycji otrzymało 
maksymalne unijne dofinan-
sowanie. Jestem z Gdańska ale 
wyjątkowo cenię sobie współ-
pracę ze skutecznymi i rzetel-
nymi samorządowcami z po-
wiatu gdańskiego: Markiem 
Zimakowskim z Przywidza, 
Barbarą Kamińską z Suchego 
Dębu oraz Januszem Goliń-
skim z gminy Cedry Wielkie. 
Z wielkim szacunkiem i podzi-
wem patrzę na pracę Janusza 

Wróbla, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. Podczas wyjazdo-
wej rady ministrów na pomo-
rzu chciałem pokazać pani pre-
mier, jak zmienił się chociażby 
Przywidz. Szefowa rządu była 
zachwycona. Dodatkowo za-
deklarowała ze swojej rezerwy 
kilka milionów zł wsparcia na 
budowę hali sportowej. 
Jak chce Pan wykorzystać 
zdobyte doświadczenie za-
wodowe w pracy poselskiej?
Na początku drogi zawodowej 
zajmowałem się zdrowym ży-
wieniem i suplementacją spor-
tową, do dziś to moja wielka pa-
sja. Wszyscy widzimy, że oty-
łość zaczyna stanowić poważny 
problem społeczny, szczególnie 
wśród dzieci. Aby zapobiegać 
otyłości potrzeba komplekso-
wych programów. Na rynku 
pracy potrzeba ściśle wykwa-
lifikowanych pracowników, 

więc nadszedł czas na poważne 
zmiany w edukacji, młodzi Po-
lacy w szkole średniej powin-
ni mieć rozbudowaną ofertę 

przedmiotów dodatkowych, 
żeby już na tym etapie kształ-
cenia kierunkować swój rozwój 
pod kątem studiów i pracy. Se-
niorzy to dziś bardzo aktywna 
grupa społeczna, a swoją prze-
bojowością potrafią nas, trochę 
młodszych często zawstydzić. 
Seniorzy zasługują na progra-
my społeczne zawierające pro-
fesjonalne szkolenia kompu-
terowe, atrakcyjne formy ak-
tywnego wypoczynku, czy na-
uczania języków obcych. M.in. 
tym chciałbym się zajmować  
w przyszłym sejmie. Lata pracy 
w administracji rządowej po-
zwoliły mi poznać mechanizmy 
jej funkcjonowania. Nauczy-
łem się też, że każdy problem 
można rozwiązać, pod warun-
kiem, że chce się go rozwiązać. 
– Postara się Pan przekonać do 
głosowania tych, którzy uwa-
żają, że jest Pan następnym, 
chcącym się dorwać do koryta?

– W naszym społeczeństwie 
polityków nie określa się nie-
stety najprzyjemniejszymi 
przymiotnikami. Historia nas 
nie rozpieszczała, a Polacy 
mają duże ambicje – chwała im 
za to – oraz duże oczekiwania 
w stosunku do polityków. Dla 
mnie polityka jest służbą. Jeśli 
ktoś tego nie rozumie, to nie 
powinien się polityką zajmo-
wać. Każdego dnia rozmawiam 
z wyborcami na Pomorzu. 
Niezależnie od tego czy sły-
szę negatywne, czy pozytyw-
ne opinie, to wszyscy mówią, 
że w polskiej polityce potrzeba 
młodej energii i nowoczesne-
go spojrzenia na świat. Zależy 
mi na mieszkańcach pomorza, 
dlatego proszę o głosy w nad-
chodzących wyborach.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

REMIZA I SAMOCHODY DLA OSP

W Lublewie mają profesjonalną  
i nowoczesną jednostkę 
Strażacy z Lublewa mogą wreszcie cieszyć się swoją nową siedzibą. Na uroczyste otwarcie remizy przyjechali nawet 
zaprzyjaźnieni strażacy z Niemiec. A jeszcze w tym roku w jednostce pojawią się dwa wozy bojowe.

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lublewie założona 
została 1947 roku i dopiero po 
68 latach doczekała się bazy z 
prawdziwego zdarzenia. Bu-
dowę remizy, w której znalazło 

się miejsce także na wiejską 
świetlicę, sfinansowała gmina 
Kolbudy.
– Na miejscu starej remizy po-
stawimy kamień, który upa-
miętniał będzie miejsce, w 

którym Niemcy w 1939 roku 
spędzili więźniów, a potem wy-
wieźli ich do obozu w Stuttho-
fie – mówi nam Leszek Grom-
bala, wójt gminy Kolbudy. – 
Remiza była bardzo potrzebna, 
ponieważ Lublewo leży w cen-
trum gminy. Poza tym tamtejsi 
strażacy specjalizują się w ra-
townictwie drogowym. Mam 
nadzieję, że jeszcze w tym mie-
siącu zaparkuje w garażu remi-
zy w Lublewie nowiutki wóz 
bojowy. Ale na tym nie koniec 
doposażania jednostki, ponie-
waż jeszcze w tym roku trafi do 
nich kolejnych wóz ratowniczy.
Otwarcie remizy było wiel-
kim wydarzeniem dla lokalnej 
społeczności, a na uroczystości 
pojawiło się wielu pomorskich 
polityków i przedstawicieli 
duchowieństwa.
– Było to bardzo ważne wyda-
rzenie dla naszej społeczności, 

tym bardziej, że niebawem na 
naszym terenie powstanie naj-
większy węzeł na całej długości 
Obwodnicy Metropolitalnej. 
Strażacy z Lublewa jeszcze w 
tym roku otrzymają dodatkowy 
sprzęt, który służyć ma przede 
wszystkim ratownictwu drogo-
wemu. Jednak potrzebne są też 

odpowiednie umiejętności. Z 
funduszu gminy otrzymujemy 
ekwiwalent za wyjazdy do ak-
cji. Pieniądze jednak trafią do 
wspólnej kasy, z której potem 
finansujemy chociażby kursy i 
szkolenia – mówi nam Daniel 
Rabiega, komendant gminny 
Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Kolbudach.
Nowa remiza i wozy bojowe 
cieszą wszystkich. Strażakom 
życzymy, aby ich wozy bojowe 
można było oglądać w garażu, a 
nie podczas akcji ratowniczych.

(KL)
  Mszę w intencji strażaków odprawił abp. Sławoj Leszek Głódź

  Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych strażaków 

KOSZTOWNE MARZENIA

Drogi przede wszystkim
Urzędnicy z Kolbud już pra-
cują nad przyszłorocznym 
budżetem gminy. Podobnie, 
jak w tym roku, tematem 
przewodnim będą inwestycje 
drogowe.
- Gdybyśmy chcieli zreali-
zować wszystkie marzenia 
mieszkańców naszej gminy, 
które są zasadne, to musieli-
byśmy jednego roku wydać 
tyle, ile w ciągu 3-4 lat wy-
dajemy na inwestycje – mówi 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. - Jak każdego roku, 
nasze inwestycje skupiać się 
będą przede wszystkim wokół 
dróg. Zajmiemy się chociaż-
by trasą Ostróżki-Buszkowy, 

budować będziemy drogi do 
kolejnych terenów przemysło-
wych, z których gmina otrzy-
muje niezłe przychody.
Niemałe środki gmina prze-
znaczy na inwestycje oświato-
we. Nie wiadomo jeszcze, czy 
już w przyszłym roku ruszy 
budowa szkoły w Kowalach. 
Wiadomo na pewno, że bę-
dzie rozbudowywane przed-
szkole w Kolbudach.
- Z kolei w Lublewie plano-
wana jest budowa sali spor-
towej oraz łącznik ze szkołą, 
dzięki któremu powstałyby 
dodatkowe 4 sale lekcyjne – 
dodaje Leszek Grombala.

(KL)

  W przyszłym roku ruszy rozbudowa  
kolbudzkiego przedszkola

  Niektórzy przedsiębiorcy już rozpoczęli inwestycje w sąsiedztwie węzła w Kowalach
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KALEKA OBWODNICA TRÓJMIASTA

Wspólnie wybudować węzeł w Kowalach
Gminie Kolbudy przybywa inwestorów, którzy chcą działać szczególnie w sąsiedz-
twie Obwodnicy Trójmiasta. Brak kompletnego węzła w Kowalach powoduje, że 
wielu przedsiębiorców wstrzymuje się z inwestowaniem.

Przypomnijmy, że na całej dłu-
gości Obwodnicy Trójmiasta 
tylko ten jeden węzeł nie jest 
dokończony. 
– Jest to węzeł kaleki. Nie da 
się z niego bezkolizyjnie zje-
chać. Aby rozwiązać ten pro-
blem trzeba zainwestować w 
rozbudowę tego węzła. Poza 
tym tereny leżące w jego okoli-
cy przeznaczone są pod handel 
oraz usługi, z czego korzystać 
będą mieszkańcy całej metro-
polii, a nie tylko naszej gminy. 
Tej inwestycji nie można już 
dalej odkładać w czasie – mówi 
nam Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
Dlatego też samorządowcy z 
Kolbud czynią wszelkie stara-
nia, aby przebudowa węzła w 
Kowalach wreszcie doszła do 
skutku. Jak pisaliśmy w jednym 
z poprzednich wydań „Panora-
my”, gotowy jest już projekt. 
– Możemy doprowadzić do 
sytuacji, aby inwestycja zo-
stała wykonana wspólnymi 
siłami. Mówię tu o Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, Zarządzie 

Dróg Wojewódzkich, mieście 
Gdańsku, ale też o prywat-
nych inwestorach i oczywiście 
naszym samorządzie, który ni-
gdy nie będzie uchylał się od 
tego typu wyzwań – podkreśla 
Leszek Grombala. – Zadanie 

kosztować może nawet 35 mi-
lionów złotych i samorządu 
Kolbud nie stać na taki wyda-
tek, ponieważ aż 11 milionów 
złotych kosztują nas wszystkie 
inwestycje realizowane w jed-
nym roku budżetowym.

Pomysł jest jak najbardziej 
słuszny – tym bardziej, że z 
węzła korzystają kierowcy Po-
morza, a latem także turyści z 
całego kraju.

(Lubek)
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NOWA TURYSTYCZNA PEREŁKA

Szlakiem podworskich parków
Nowy szlak turystyczny gminy Pruszcz Gdański poprowadzi nas śladami wspaniałe-
go starodrzewu, kaskadowych stawów i wyjątkowych gatunków rodzimych roślin. 

Trzy z podworskich parków na 
terenie gminy doczekały się już 
rewitalizacji. Swój dawny blask 
odzyskało Arciszewo, Rekcin i 
Rotmanka. 
Przypomnijmy. Odnowienie 
parku w Arciszewie obejmo-
wało wykonanie prac porząd-
kowych, odtworzenie pieszych 
ciągów komunikacyjnych z 
rodzimego gruntu, umiejsco-
wienie elementów architektu-
ry ogrodowej, takiej jak: ławki, 
kosze, edukacyjne tablice infor-
macyjne, tablice dendrologicz-
ne, stojaki na rowery, karmni-
ki i budki lęgowe dla ptaków, 
odtworzenie niektórych drzew 
i karzewów oraz stworzenie si-
łowni na świeżym powietrzu z 
urządzeniami do ćwiczeń. 
Park w Rekcinie został oczysz-
czony ze śmieci, chwastów i 
jednorocznych krzewów. Stare 
drzewa zostały odmłodzone 
(przycięte), a w ich sąsiedztwie 

pojawiły się nowe drzewka, by-
liny i krzewy. Zagospodarowa-
no zasadzkę i wysiano trawni-
ki. Na terenie parku pojawiła 
się mała architektura w posta-
ci ławek, koszy na śmieci, ta-
blic informacyjnych oraz wiaty 
piknikowej. 
Z kolei rewitalizacja zespołu 

dworsko-parkowego przy ul. 
Leśnej w Rotmance polegała 
na stworzeniu ścieżki przyrod-
niczej z tablicami edukacyjny-
mi i małą architekturą. 
Obecnie gmina chce przywró-
cić dawną świetność dwóm po-
zostałym podworskim parkom 
– w Wojanowie (powierzchnia 

9 ha) i w Będzieszynie (3 ha). 
Pozyskała już środki na stwo-
rzenie dokumentacji i jak tylko 
ruszą programy unijne, zło-
ży wniosek o dofinansowanie 
inwestycji. 

(MB)

  Zrewitalizowany park w Arciszewie

BĘDZIESZYN

Mają kolejną świetlicę
Właśnie oficjalnie otwarto 
19. świetlicę wiejską w gmi-
nie Pruszcz Gdański. Obiekt 
w Będzieszynie jest prze-
stronny i kolorowy, a dzięki 
regularnym zajęciom, które 
niedawno tu ruszyły, już tętni 
życiem. 
Murowany budynek o po-
wierzchni użytkowej ok. 80 
m kw. stanął naprzeciwko 

placu zabaw. 
Radny Adam Myśliński, któ-
ry od wielu lat mocno an-
gażuje się w organizowanie 
czasu dzieciom i młodzieży, 
jest przekonany, że świetlica 
ma ogromny potencjał i bę-
dzie wspaniale służyć całej 
społeczności.

(MB)

  Wójt Magdalena Kołodziejczak i przewodniczący Rady 
Gminy Marek Kowalski w towarzystwie małych mieszkańców 

Będzieszyna dokonują oficjalnego otwarcia świetlicy.

  Dzieci już korzystają ze świetlicowych zajęć i bardzo 
dobrze się tu czują
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JUSZKOWO – STRASZYN

Nowa droga już otwarta
Półtorakilometrowy odcinek 
Juszkowo – Straszyn, któ-
ry powstał dzięki środkom z 
tzw. schetynówki, został już 
oddany do użytku. 
Budowa równoległej do ob-
wodnicy Trójmiasta trasy 

asfaltowej z oświetleniem i 
ścieżką pieszo-rowerową, 
pochłonęła 3 mln zł. Połowę 
środków gmina otrzymała z 
Narodowego Funduszu Prze-
budowy Dróg Lokalnych.

(MB)

  Nowa droga Straszyn – Juszkowo 

   Już po raz czwarty Faktoria w Pruszczu Gdańskim gościć będzie Jarmark Bożonarodzeniowy

ZAPISY JUŻ RUSZYŁY

Weź udział w jarmarku 
Do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze sporo czasu, ale or-
ganizatorzy IV Jarmarku Bożonarodzeniowego – Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim – już zwierają szyki, żeby jak najlepiej 
przygotować grudniową imprezę.  

Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego i powiatu 
gdańskiego. 
– Dlatego też chętnych ręko-
dzielników, którzy chcieliby 
zaprezentować swoje wyroby 
w Faktorii w dniach 5-6 grud-
nia, serdecznie zapraszamy 

– zapraszają organizatorzy.
Więcej szczegółów dotyczą-
cych grudniowego jarmarku 
otrzymać można, dzwoniąc 
pod numery telefonów 601 830 
590 lub 785 439 785. Dodajmy 
jeszcze tylko, że chętni muszą 
wypełnić i podpisać formularz 
zgłoszeniowy, a następnie ode-
słać go drogą mailową na adres: 

kasa-faktoria@pruszcz-gdan-
ski.pl lub dostarczyć osobiście 
do Faktorii Handlowej. Zgło-
szenia przyjmowane będą do 
12 listopada. Formularz zgło-
szeniowy znajduje się na stro-
nie: www.faktoria-pruszcz.pl.

(GR)
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KOMUNIKACJA

Korekty  
linii 107
Miejska, bezpłatna linia au-
tobusowa 107 działa już od 
miesiąca. Od początku wia-
domo było, że to hit. Teraz 
jest coraz bardziej optyma-
lizowana pod kątem oczeki-
wań pasażerów.
Autobus nie będzie teraz 
okrążał osiedla Bursztyno-
wego, tylko skróci pętlę i 
będzie zatrzymywał się przy 
Tesco. Pod Urząd Skarbowy 
zajeżdżać będą tylko niektó-
re kursy, oczekiwane przez 
odwiedzających tę instytu-
cję. Udało się przyspieszyć 
kurs z Osiedla Bursztyno-
wego tak, aby dzieci i mło-
dzież zdążyła na lekcje w 
Zespole Szkół nr 2. Na Ko-
marowie opóźniono z kolei 
jeden kurs, co pozwoliło 
wielu mieszkańcom osiedla 
wygodniej docierać do pracy 
w okolice ulicy Zastawnej.
Pojawiły się dwa nowe przy-
stanki na żądanie: „Cicha/
Cyprysowa”, komunikujący 
z ZS nr 2, cmentarzami i 
osiedlem oraz „Skalskiego”, 
umożliwiający przesiad-
kę na dworcu kolejowym i 
szybsze zakupy na rynku. 
W rozkładzie pojawiły się 
także kursy zatrzymujące się 
przy dworcu PKP, skoordy-
nowane z SKM.
Nowy rozkład jazdy 
do pobrania na stronie: 
w w w.pr u s z c z -gd a nsk i .
pl/665,rozklad-jazdy-linii-
-107.h.

(GR)

 WYDARZENIA
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WAŻNA ROLA MAŁYCH OJCZYZN

800 lat żuławskiej wsi Ostrowite
Ostrowite to wieś położona na Żuławach Gdańskich w gminie Suchy Dąb. Jej histo-
ria sięga początków XIII wieku. Po raz pierwszy wzmianka o tej miejscowości poja-
wiła się 7 września 1215 roku, gdy książę pomorski Subisław nadał ją cystersom z 
klasztoru w Oliwie.

Nazwa osady wywodzi się od 
trawiastej rośliny Ostrzyca, ro-
snącej nad brzegiem rzeki, bądź 
od wyspy Ostrów. Długie dzie-
je wsi związane były z historią 
Żuław i Pomorza. Gdy Zakon 
Krzyżacki zajął te ziemie, zo-
stała zbudowana świątynia. To 
w niej swoje obrazy pozostawił 
wybitny gdański malarz An-
dreas Stech. Żyjący tutaj ludzie 
przez stulecia zmagali się z co-
dzienną żmudną pracą na roli. 
Żuławska ziemia odpłacała się 

za trud dobrymi plonami i zie-
lonymi łąkami, na których wy-
pasały się mleczne krowy. Ten 
sielski wiejski pejzaż zachwy-
cił elbląskiego rzeźbiarza i pi-
sarza Harrego Schultza, który 
uwiecznił go na swoim obra-
zie w 1919 roku. Po II wojnie 
światowej nastąpiła wymiana 
mieszkańców osady. Dotych-
czasowi jej lokatorzy uciekli do 
Niemiec, a na ich miejsce przy-
jechali nowi osadnicy. Przy-
jechali z dalekich zakątków 

Kresów Wschodnich II RP, z 
ziemi kieleckiej i lubelskiej. 
– Oni również po latach poko-
chali ten kawałek swojej małej 
ojczyzny. Swoje przywiązanie 
do korzeni ukazali organizując 
obchody 800-lecia wsi Ostro-
wite. Podczas spotkania miesz-
kańców osady i miłośników 
lokalnej historii uhonorowano 
najstarszą mieszkankę, panią 
Antoninę Szwed. Przypomnia-
no o dziejach tej żuławskiej 
wsi i odsłonięto pamiątkowy 

kamień, który będzie przypo-
minał o tym wydarzeniu mło-
dym pokoleniom – powiedziała 
Anna Krawczyk, sołtys wsi.
Wszystkim zebranym gościom 
za przybycie podziękowała 
wójt gminy Suchy Dąb Bar-
bara Kamińska, która przypo-
mniała o ważnej roli małych oj-
czyzn w budowaniu tożsamości 
lokalnej.

Tomasz Jagielski

  Rodzinne zdjęcie przy pamiątkowym kamieniu, który ma przypominać o 800-leciu wsi Ostrowite

  Najmłodsi uczniowie szkoły w Suchym Dębie chwilę po ślubowaniu 
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WYJĄTKOWY MOMENT

Ślubowanie uczniów na Westerplatte
Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Suchym Dębie – Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Westerplatte, podobnie jak ich rówieśnicy, przeżywają bardzo mocno 
swoje pierwsze dni w murach szkoły. Nowi koledzy i nauczyciele starają się im po-
móc w tym pierwszym okresie szkolnego życia.

Wyjątkowym momentem jest 
również ślubowanie i włą-
czenie młodego człowieka do 
szkolnej społeczności. Ucznio-
wie klas pierwszych z Suchego 
Dębu udali się na tę uroczy-
stość na Westerplatte. To miej-
sce bohaterskiej obrony majora 
Sucharskiego, kapitana Dą-
browskiego i ich dzielnych żoł-
nierzy. Pierwszoklasiści bardzo 
przeżywali tę podniosłą uro-
czystość. Towarzyszyli im w 
tym dniu rodzice, wychowaw-
cy, koledzy i koleżanki. 
Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie, przypomniała hi-
storię patrona szkoły i zwróciła 
uwagę na wartości, jakim byli 

wierni obrońcy tego półwy-
spu: wierność, honor i odwaga. 
Również w dniu dzisiejszym 
są one potrzebne młodym lu-
dziom w życiu codziennym. 
Barbara Kamińska, wójt gminy 

Suchy Dąb życzyła wszystkim 
uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom szkolnych sukcesów i 
satysfakcji z nauki.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
uczniów do uroczystości na 

Westerplatte przygotowały 
wychowawczynie: Katarzy-
na Orzechowska i Magdalena 
Dymarkowska. 

(TJ)

IMPONUJĄCY EFEKT

Odnowiona siedziba gminy
Siedziba Urzędu Gminy Su-
chy Dąb odzyskała swój 
blask. Wszystko dzięki pra-
com remontowym, które uda-
ło się przeprowadzić w ostat-
nim czasie. Przypomnijmy, 
że koszt przedsięwzięcia w 
80 proc. finansowany był ze 
środków zewnętrznych.
Jak przypomina Barbara Ka-
mińska, wójt gminy Suchy 
Dąb, ostatni remont budyn-
ku, pamiętającego jeszcze 
czasy wojenne, przeprowa-
dzany był w 1998 roku. Wte-
dy jednak dobudowano tylko 
wiatrołap i odświeżono ele-
wację – nie wykonując przy 

okazji docieplenia urzędu.
Remont obiektu trwał kilka 
miesięcy. W tym czasie bu-
dowlańcy zajmowali się ter-
momodernizacją urzędu i 
odnowieniem elewacji oraz 
remontem dachu. Przy okazji 
wykonano też odwodnienie. 
– Nie byłoby stać naszej gmi-
ny na kompleksowe sfinan-
sowanie tej inwestycji. Na 
szczęście udało się pozyskać 
pieniądze z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku – dodaje Bar-
bara Kamińska.

(KL)
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  Imponująco prezentuje się po remoncie budynek  
Urzędu Gminy Suchy Dąb

DROGAMI ŻUŁAW

Rodzinny Rajd Rowerowy
Czwarty raz odbył się Ro-
dzinny Rajd Rowerowy po 
Żuławach Gdańskich. Jego 
uczestnikami byli uczniowie 
Zespołu Szkół w Suchym 
Dębie, którzy wraz z bliskimi 
poznawali uroki swojej małej 
ojczyzny.
Celem tej wyprawy było 
Ostrowite, które w tym roku 
obchodzi 800-lecie pierw-
szej wzmianki o osadzie. Na 
miejscu na uczestników cze-
kał poczęstunek przygotowa-
ny przez radę sołecką z soł-
tys Anną Krawczyk na czele. 
Tam też odbyło się losowanie 
głównej nagrody – roweru 
– wśród uczestników rajdu. 

Jego szczęśliwym posiada-
czem został Hubert Dutkow-
ski z oddziału przedszkolnego 
ZS w Suchym Dębie. Prze-
mysław Dymarkowski, radny 
gminy Suchy Dąb ufundował 
również dla chłopca bon na 
zakup sprzętu sportowego.
– Cieszę się z dużego zainte-
resowania tą formą spędzania 
wolnego czasu uczniów naszej 
szkoły i ich opiekunów. Dzię-
kuję wszystkim organizato-
rom i uczestnikom i zapra-
szam na kolejny rajd rodzinny 
– mówi Aleksandra Lewan-
dowska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie.

(TJ)
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ROSNĄ MISTRZOWIE W GMINIE CEDRY WIELKIE

Sukces żeglarskiej przystani w Błotniku
Z udziałem Adama Korola, ministra sportu, zakończono w Błotniku sezon żeglarski w gminie Cedry Wielkie. Pod wieloma 
aspektami miniony sezon uznać można za wyjątkowy, a perspektywy wydają się bardzo dobre.

Jeszcze kilka lat temu wielu 
pukało się w głowę i naśmie-
wało z pomysłu stworzenia 
w Błotniku przystani żeglar-
skiej. Dziś inwestycja, w po-
zytywnym aspekcie, pojawia 
się na ustach polityków każ-
dego szczebla, mieszkańców 

Pomorza, a przede wszystkim 
żeglarzy.
– Już od przyszłego roku przy-
stań będzie samofinansująca 
się, co nie oznacza, że gmina 
nie będzie chciała prowadzić 
tam kolejnych przedsięwzięć, 
żeby nasza oferta była jeszcze 

lepsza – mówi nam Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. – Biorąc pod uwagę 
popularność i ilość osób ob-
służonych, marina w Błotniku 
znalazła się na drugim miejscu, 
wśród obiektów znajdujących 
się na trasie Pętli Żuławskiej. 
Statystykom tym przewodzi 
Krynica Morska.
W Błotniku z powodzeniem 
funkcjonuje nie tylko przystań, 
ale również szkółka żeglarska. 
Uczestnicy mają do dyspozy-
cji sprzęt pływający, z którego 
mogą oczywiście korzystać, ale 
gmina przygotowała projekt, 
zakładający doposażenie szkół-
ki w łódki, które pozwalają już 
myśleć o poważnym żeglowa-
niu sportowym. 
– Nasza szkółka działa zaled-
wie od roku, a mimo to są już 
młodzi ludzie, którzy w tym 
czasie nauczyli się bardzo wiele 
i są w stanie rywalizować nawet 
z półzawodowcami. Szczegól-
nie godne uwagi są osiągnię-
cia Roksany Solarz i Danie-
la Medwiediuka, którzy przy 

pomocy odpowiednich osób 
związanych z żeglarstwem wy-
czynowym, mogliby w przy-
szłości osiągać sukcesy w za-
wodach rangi krajowej, a nawet 
europejskiej – podkreśla Janusz 
Goliński.
Dla młodych ludzi spoza mia-
sta jest to doskonała forma spę-
dzania wolnego czasu, bo za-
miast przesiadywać bezczynnie 

na przystankach autobusowych 
albo grać na komputerze, mogą 
nauczyć się żeglarstwa, które 
kształtuje charakter człowieka. 
Za kolejny sukces uznać można 
z całą pewnością budowę stocz-
ni jachtowej, która właśnie pro-
wadzona jest w sąsiedztwie 
mariny. 
– Gdyby w Błotniku nie było 
przystani, to żaden inwestor nie 

pomyślałby nawet o budowaniu 
stoczni właśnie w tym miejscu. 
Dzięki temu rozwijają się tere-
ny, które przez wiele lat były 
nieużytkami, a teraz czerpiemy 
z nich niemałe korzyści – przy-
znaje wójt Goliński.

Krzysztof Lubański

 Adam Korol, minister sportu pojawił się na 
zakończeniu sezonu żeglarskiego w Błotniku

 Bardzo dobrze radzą sobie na wodzie  
młodzi żeglarze z cedrowskiej

  Drogowcy działają w Cedrach Wielkich

 Młodzież z gminy Cedry Wielkie dysponuje odpowiednim sprzętem do trenowania żeglarstwa
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BUDUJĄ I PLANUJĄ KOLEJNE ZADANIA

Drogowe inwestycje w Cedrach Wielkich
W ostatnich wydaniach naszej gazety dużo miejsca poświęciliśmy na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. Warto jednak 
wiedzieć, że spora część gminnych środków wydawana jest na drogi.

Gmina realizuje różne drogo-
we przedsięwzięcia. W Sta-
nisławowie chociażby prze-
budowywana jest ulica, co 
wykonywane jest wspólnie z 
powiatem w ramach rządowej 
„schetynówki”. 
– Poza tym, tylko na ten rok, 
zaplanowaliśmy wykonanie 
dróg lokalnych w Kiezmarku, 
Cedrach Wielkich, Trzcinisku, 
Cedrach Małych, Koszwa-
łach, Wocławach, Miłocinie, 
Długim Polu i Błotniku. Nie-
które z tych zadań są tanie, ale 
na przykład ulica w Miłocinie 
kosztować nas będzie niespeł-
na 250 tysięcy złotych. Z ko-
lei przy inwestycji w Błotniku 
otrzymaliśmy finansową po-
moc z powiatu – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
W tym roku w budżecie gmi-
ny Cedry Wielkie na inwesty-
cje drogowe zaplanowano 600 
tys. zł, ale trzeba wiedzieć, że 
część tych środków pochodzi 
również ze źródeł zewnętrz-
nych. Dla bogatych samorzą-
dów kwota ta wydawać by się 

mogła śmieszna, ale nie dla 
Cedrów Wielkich, gdzie jak na 
razie główną gałęzią rozwoju 
jest rolnictwo.
– W tym roku remontujemy 
przede wszystkim drogi rol-
nicze i osiedlowe. Ale przy-
gotowujemy już dokumentację 
techniczną na remont kolej-
nych ciągów komunikacyjnych 

– ulicy Mickiewicza w Cedrach 
Wielkich oraz dróg w Miłoci-
nie, Giemlicach i Długim Polu. 
Środki na ten cel chcemy po-
zyskać z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – dodaje 
Janusz Goliński.
Już teraz powiedzieć jednak 
możemy, że niebawem wiel-
kie zmiany czekać będą na 

kierowców, którzy będą chcieli 
przejechać przez Cedry Małe. 
Tam bowiem prowadzone będą 
prace związane z budową tra-
sy ekspresowej, dlatego należy 
spodziewać się wielkich zmian. 
O nich poinformujemy w ko-
lejnym wydaniu „Panoramy 
Pomorza”.

(lubek)
 Nie brakowało chętnych w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
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MUSISZ TU BYĆ!!!

Absolvent Talent Days
Jeśli szukasz pracy albo po prostu chcesz zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej, to 14 października koniecznie mu-
sisz zawitać do Ergo Areny, gdzie zorganizowana zostanie impreza poświęcona rozwojowi kariery studentów i absolwen-
tów w Polsce – Absolvent Talent Days.

Jak informuje nas Bartosz To-
biański, rzecznik prasowy Ergo 
Areny
– Absolvent Talent Days to 
400 prestiżowych pracodaw-
ców z Polski i zagranicy, nie-
mal 30000 nowych ofert pracy 
i praktyk, warsztaty i spotkania 
z wybitnymi osobowościami 
świata biznesu – dodaje Bartosz 
Tobiański, który podkreśla, że 
celem imprezy jest łączenie 
młodych kandydatów do pracy 
z właściwymi pracodawcami – 
profesjonalnie, z uwzględnie-
niem nowoczesnych techno-
logii oraz potrzeb i motywacji 
obu grup.
Organizatorem targów jest 
CEO Absolvent.pl.
– Niemal 8 tysięcy młodych lu-
dzi, którzy dzięki targom zna-
leźli pracę, to najlepszy dowód, 
że nam się to udaje – podkreśla 
Katarzyna Godlewska z CEO 
Absolvent.pl.
Absolvent Talent Days oferu-
je możliwość rozmowy i zgło-
szenia swojej kandydatury 

bezpośrednio osobom rekru-
tującym w topowych firmach 
w Polsce.
Podczas paneli dyskusyjnych i 
warsztatów odpowiedzi na py-
tania udzielać będą najwięk-
sze osobistości biznesu, którzy 
wyjaśnią chociażby co powin-
niśmy wiedzieć o rodzajach 
umów albo jakie są najczęstsze 
błędy popełniane na początku 
kariery. Na targach pojawią się 
reprezentanci firm: pracuj.pl, 
Lufthansa, Vectra S.A., Bay-
er Service Center Gdańsk czy 
Arla Foods Global Financial 
Services Centre.
– Spotkania prowadzone będą 
przez dziennikarza i prezen-
tera telewizyjnego, Andrzeja 
Sołtysika. Gościem specjal-
nym Absolvent Talent Days 
w Gdańsku będzie dwukrot-
ny złoty medalista olimpijski, 
Mistrz Świata Europy i Polski 
w żeglarstwie, Mateusz Kusz-
nierewicz. Sportowiec podzieli 
się z uczestnikami doświadcze-
niem dotyczącym budowania 

kariery i zdradzi swoją recep-
tę na sukces. Absolvent Talent 
Days to wydarzenie całkowicie 
bezpłatne. Warunkiem uczest-
nictwa jest pobranie darmowe-
go biletu ze strony: www.talen-
tdays.pl. Na stronie dostępny 
jest również szczegółowy pro-
gram imprezy.

(GR)

  Każdemu młodemu człowie-
kowi marzy się najlepsza praca

„CZAPLA” WCIĄŻ AKTYWNA

Wędkowali na Kanale Śledziowym
Wojskowe Stowarzyszenie Wędkarskie „Czapla” zajmuje się nie tyl-
ko organizowaniem zawodów, ale również zarybianiem niektórych 
akwenów. Podobne działania chce w przyszłości przeprowadzać na 
stawku w sąsiedztwie ulicy Matejki w Pruszczu Gdańskim.

 Pamiątkowe zdjęcie jest obowiązkowym punktem każdych zawodów wędkarskich 

 Trąbki Wielkie gościły najlepszych lekkoatletów z gminy 

Pisaliśmy już o tym, że Urząd 
Gminy Pruszcz Gdański udo-
stępnił pruszczańskim wędka-
rzom staw w Wojanowie. 
– W ramach współpracy zobo-
wiązaliśmy się do prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybac-
kiej, dlatego na miarę naszych 
możliwości będziemy zarybiać 
stawy w Wojanowie oraz Ko-
marowie – mówi nam Andrzej 
Grzejka, szef WSW „Czapla”.
W międzyczasie wędkarze z 
„Czapli” wzięli udział w Za-
wodach Wędkarskich o Pu-
char Żuław, które zorganizo-
wano na Kanale Śledziowym w 
Błotniku.

– Zawody przygotowało Koło 
Wędkarskie 127 „Żuławy” z 
Cedrów Wielkich. Warto po-
wiedzieć, iż przyjęliśmy zasa-
dę, że imprezę organizuje koło, 
które rok wcześniej wygrało 
zawody. Tak się złożyło, że od 
dwóch lat rywalizację wygry-
wali wędkarze z gminy Cedry 
Wielkie – przyznaje Andrzej 
Grzejka, który dodaje, że w 
tym roku ryba wyjątkowo nie 
chciała brać. 
To nie koniec emocji związa-
nych z wędkarstwem, ponie-
waż już w najbliższy week-
end odbędą się zawody, w 
których uczestnicy powalczą 

o puchar ufundowany przez 
Piotra Ołowskiego, prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Gdańskiego.
– Impreza odbędzie się 18 paź-
dziernika, również na Kanale 
Śledziowym. Według naszych 
szacunków w zawodach wy-
startuje ponad 30 wędkarzy, 
ale lista uczestników jest w dal-
szym ciągu otwarta. W impre-
zie może wziąć udział osoba, 
która posiada kartę wędkarską 
– mówi Andrzej Grzejka.
Wyniki zawodów podamy 
w kolejnym wydaniu naszej 
gazety.

(KL)
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NAJLEPSI GMINY TRĄBKI WIELKIE

Mistrzowie lekkiej atletyki
Na stadionie w Trąbkach Wielkich odbyły się 30. Mistrzostwa Gminy 
Trąbki Wielkie w Lekkoatletyce, w których wystartowały 53 osoby, 
reprezentujące 9 sołectw. 

Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich mówi nam, że 
poziom zawodów był bardzo 
dobry. 
– Aż 10 osiągniętych wyników 
znalazło się w „10 najlepszych 
wyników mieszkańców gmi-
ny”. Najlepsze z nich to: 11,70s 
Pawła Ziemanna z Kleszcze-
wa na 100m oraz 5,90m Piotra 
Meggera z Trąbek Wielkich w 
skoku w dal – informuje Le-
szek Orczykowski.
W mistrzostwach startowa-
li także przedstawiciele klu-
bów seniora. Szczególne sło-
wa uznania należą się dwóm 
seniorkom z klubu „Zawsze 
Młodzi” z Trąbek Wielkich: 
Elżbiecie Mincer i Marii 
Redwanz (obie z Gołębiewa 

Wielkiego). 
– Uzyskane przez obie za-
wodniczki wyniki trafiły na 
drugie lub trzecie miejsca w 
województwie w kategorii 
weteranek – dodaje dyrektor 
Orczykowski. – Najlepszą za-
wodniczką zawodów została 
Natalia Mądrzejewska z Do-
machowa, która zdobyła 3 złote 
medale. Dwa złote oraz jeden 
srebrny wywalczyła Magdalena 
Musiał z Trąbek Małych. Trzy 
krążki, ale za to każdego kolo-
ru, zdobyła Angelika Mędrze-
jewska z Domachowa.
Wśród panów aż 4 medale 
zdobył Piotr Megger z Trą-
bek Wielkich. Dwukrotnym 
mistrzem gminy został Paweł 
Ziemann z Kleszczewa. Zwy-
ciężył on w biegu na 100 m 
i w sztafecie 4 x 100 m. Trzy 

medale natomiast zawisły na 
szyi Sebastiana Bugi z Kaczek, 
który zwyciężył w pchnięciu 
kulą oraz zajął drugie miejsca w 
biegu na 100 m i w skoku w dal.
– W klasyfikacji drużynowej 
sukces z ubiegłego roku po-
wtórzyło sołectwo Domacho-
wo, zdobywając 309 punktów, 
które tym razem wyprzedziło 
sołectwo Trąbki Małe z 286 
pkt i sołectwo Trąbki Wiel-
kie z dorobkiem 216 pkt. Naj-
więcej pierwszych miejsc, bo 
aż 4, zdobyło sołectwo Trąbki 
Wielkie, 3 złote medale zdo-
było sołectwo Domachowo, 
po 2 – sołectwo Kleszczewo i 
sołectwo Trąbki Małe, a jeden 
złoty medal przypadł w udziale 
sołectwu Kleszczewo.

(LO)

MISTRZOWIE

Magdalena Musiał, 
Natalia Mądrzejewska, 

Sylwia Łyskowska, 
Angelika Mądrzejewska, 
Mariola Mądrzejewska, 
Wioleta Frydrych oraz 

Paweł Ziemann, 
Piotr Megger, 

Adrian Gostomski, 
Adam Leszczyński, 

Wojciech Wójtowicz, 
Krystian Lewczuk, 

Sebastian Buga. 
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w następnym wydaniu informacje jak pozbyć się długów 
ogłaszając upadłość konsumencką w Anglii, 

która umorzy długi w Polsce.

W Anglii w pół  minuty 
uwolnią Cię od długów!

www.ecpu.plECPU
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ŁADNIE, BEZPIECZNIE I CICHO

Droga jak nowa
Droga wojewódzka w Trąbkach Wielkich i Gołębiewie została już 
niemal przebudowana. Drogowcy zajmują się już tylko drobnymi 
pracami kosmetycznymi.

– Zadanie realizowane jest w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2007 – 2013, przy współudzia-
le środków pomocowych Unii 
Europejskiej. Wkład krajowy 
został zabezpieczony ze środ-
ków własnych województwa. 
Rozbudowa drogi wojewódz-
kiej w Trąbkach Wielkich po-
legała na przebudowie jezdni, 
wybudowaniu ciągów pieszo-
-rowerowych oraz przebudo-
wie infrastruktury podziem-
nej – informuje Piotr Skrabu-
rski z Referatu Drogownictwa 
Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Swój wkład finansowy w re-
alizację inwestycji ma również 
gmina Trąbki Wielkie, która 
przygotowała chociażby doku-
mentację techniczną inwestycji.
– Inwestycja nie tylko sprawi, 
że poprawi się estetyka drogi 
wojewódzkiej. Dzięki przebu-
dowie kierowcy będą musieli 
zmniejszyć prędkość przejeż-
dżając przez Trąbki Wielkie 

i Gołębiewo. Sprawią to cho-
ciażby powstałe azyle i zwę-
żenia. Poza tym ruch samo-
chodów będzie cichszy, gdyż 
do tej pory jezdnia była nie-
równa i słychać było każde 

przejeżdżające auto – mówi 
nam Błażej Konkol, wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie.

(lubek)

  Efektownie prezentuje się przebudowana droga wojewódzka 
w Trąbkach Wielkich

Obecnie Polska jest największym placem 
budowy w Europie jeśli chodzi o Internet 
szerokopasmowy!

Będąc ministrem Admini-
stracji i Cyfryzacji odpowia-
dałem za pomoc samorządom 
w budowie tej sieci – w całej 
Polsce. Przez ostatnie dwa 
lata byliśmy w permanent-
nych i męczących podróżach, 
ale dziś widząc efekty mogę 
powiedzieć, że było warto. 
To te ostatnie dwa lata po-
kazały mi, że razem możemy 
więcej co dziś stanowi hasło 
mojej kampanii do parlamen-
tu. Zwłaszcza przy pracach w 
Pomorskim i w moim powie-
cie gdańskim przekonałem się 
o zaangażowaniu i wsparciu 
między innymi państwa za co 

jeszcze raz dziękuję. Byłem „na 
roboczo” w każdej gminie w 
moim powiecie i we wszystkich 
powiatach w województwie 
Pomorskim. Zadanie budowy 
sieci dostępowych zostało wy-
konane. Teraz proszę o Pań-
stwa głosy dzięki, którym będę 
kontynuował swoją pracę. Jako 
samorządowiec z wieloletnim 
stażem, wójt dwóch kadencji 
oraz starosta gdański dwóch 
kadencji i wieloletni radny po-
wiatu – z ojca kaszub i z matki 
żuławiak chcę wciąż pracować 
na rzecz mojej lokalnej ojczy-
zny jaką jest Gdańsk i jego 
okolice. Kandyduje z listy nr. 

5 czyli PSL. Przez ostatnie 8 
lat wraz z Platformą Obywa-
telską udało zrobić się bardzo 
dużo. Jak widać nie tylko dla 
rolnictwa z czym kojarzy się 
moja partia, ale także z za-
kresu najnowocześniejszych 
technologii czym zajmuje się 
w ministerstwie. Razem z 
państwem możemy to zro-
bić. Razem możemy więcej, 
razem dla Gdańska i Sopotu, 
razem dla Kociewia, Powiśla 
i Żuław – Razem dla Pomo-
rza! Bogdan Dombrowski – 
Wiceminister Administracji I 
Cyfryzacji, 

 


