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Tak wielu znamienitych gości mieszkańcy Przywidza już 
dawno nie widzieli. Mimo że nie chodziło o kampanię wybor-
czą, do kaszubskiej miejscowości zjechali niemal wszyscy 
najważniejsi pomorscy politycy.

Największa inwestycja Przywidza już zakończona
MAJĄ NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ HALĘ NA POMORZU
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Zastawna będzie przebudowana
Mamy kolejną znakomitą wiadomość dla 
mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Wiosną 
ruszy przebudowa drogi wojewódzkiej Rusocin 
– Pruszcz Gdański – Przejazdowo.  

Kolbudy będą miały basen
Mieszkańcy kolejnej miejscowości w powiecie 
gdańskim będą mogli cieszyć się z basenu. Wła-
dze gminy Kolbudy zrobiły pierwszy krok, aby 
przy zespole szkół wybudowano pływalnię.

Z Osiczanki do Bayernu 
Martyna Krygier jest uczennicą Sportowego 
Gimnazjum w Gdyni, a mieszka w Osicach. Tutaj 
też zaczynała swoją piłkarską naukę i zdobywała 
pierwsze doświadczenia. 

Drogowcy już finiszują 
Niemal wszystkie zadania realizowane w ramach 
tegorocznej „schetynówki” zostały już wykonane. 
Drogowcy pracują jeszcze tylko przy przebudowie 
ulicy Korzeniewskiego.
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Nasze kalendarium
• 10 września (sobota), 54. Bieg Westerplatte, 
godz. 11.30, Westerplatte

• 17 września (sobota), Yawning Man, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 14 – 17 września (środa – piątek), XVI 
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, godz. 9.00, 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego

• 16 – 18 września (piątek – niedziela), V 
Gdyński Weekend Kuglarski, godz. 10.00, 
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9

• 18 września (niedziela), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska, godz. 11.00, Park Oruński 
(przy pomniku)

• 19 – 24 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 27 września (wtorek), The Baseballs, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 2 października (niedziela) Garmin 
MTB Series – Reda 2016, godz. 8.00, ul. 
Gniewowska w Redzie

• 6 października (czwartek), Gala 11. 
Festiwalu Filmów Jednominutowych, godz. 
19.00, Centrum św. Jana w Gdańsku,  
ul. Świętojańska 50

• 7 października (piątek), Skye & Ross from 
Morcheeba, godz. 19.00, Stary Maneż w 
Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 8 – 9 października (sobota – niedziela), Targi 
Kosmetyczne i Fryzjerskie, AmberExpo w 
Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 9 października (niedziela), Behemoth, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 13 października (czwartek), Imany, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 14 października (piątek), Maria Peszek, godz. 
21.00, klub Scena w Sopocie, al. Mamuszki 2

• 13 – 15 października (czwartek – sobota), 
Sopot Jazz Festival

• 16 października (niedziela), 3. AmberExpo 
Półmaraton Gdański, godz. 9.00,  
ul. Żaglowa 11

• 19 października (środa), Conan, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdański, ul. Doki 1

• 22 – 23 października (sobota – niedziela), 
Targi Mieszkaniowe, AmberExpo w Gdańsku, 
ul. Żaglowa 11

• 30 października (niedziela), Dawid Podsiadło, 
godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 4 listopada (piątek), Candy Dulfer, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

• 19 listopada (sobota), Diverse Night Of The 
Jumps, godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 21 listopada (wtorek), Czerwone Gitary, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

Z KART HISTORII

Polski działacz z Wolnego 
Miasta Gdańsk 
Wrzesień 1939 roku na Pomorzu Gdańskim to początek II woj-
ny światowej, ale również nasilające się represje ze strony 
Niemców. Przykładem jednostki zmagającej się z hitlerowskimi 
oprawcami jest polski kolejarz Brunon Gregorkiewicz. 

Urodził się 19 września 1891 
roku w Pręgowie Górnym 
(obecnie gmina Kolbudy). Był 
osobą bardzo aktywną i zaan-
gażowaną w sprawy polskie. 
W 1919 roku gdańszczanin 
zgłosił się na ochotnika do po-
wstania wielkopolskiego, a po 
jego zakończeniu wstąpił w 
szeregi Wojska Polskiego. Jako 
ochotnik 25. Pułku Ułanów 
odznaczał się ambicją, ener-
gią, sumiennym i dokładnym 
spełnianiem obowiązków służ-
bowych. Za wzorową służbę, w 
październiku 1920 roku otrzy-
mał stopień plutonowego.
Służbę wojskową w stopniu 
podoficera skończył w czerwcu 
1927 roku. Osobistym przykła-
dem i aktywną postawą wywie-
rał pozytywny wpływ na żoł-
nierzy. Po powrocie do Gdań-
ska zgłosił się do służby w Pol-
skich Kolejach Państwowych, 
rozpoczynając kolejny etap 
swojego życia w kolejowym 
polskim mundurze. W latach 
1930 – 1936 był zawiadowcą 
stacji Bielkowo na Wyżynach 
Gdańskich w stopniu asystenta 
PKP. Do czasu wybuchu woj-
ny pracował w Marynowie na 
Żuławach Wiślanych. Z wiel-
kim zaangażowaniem działał 
w organizacjach polonijnych na 
terenie Wolnego Miasta Gdań-
ska. Był aktywnym członkiem: 
Gminy Polskiej filia w Biel-
kowie, działał też w Zjedno-
czeniu Zawodowym Polaków, 
Kolejowym Klubie Sporto-
wym, Związku Podoficerów, 
Zrzeszeniu Byłych Ochotni-
ków Armii Polskiej Obywateli 
Gdańska, był prezesem Towa-
rzystwa Byłych Powstańców i 
Wojaków. 
Z ramienia Macierzy prowadził 

w Bielkowie i okolicy akcję w 
celu pozyskania kandydatów 
do polskiej szkoły i ochronki. 
W świetlicy kolejowej w Biel-
kowie zorganizował dla dzie-
ci nauczanie języka polskiego. 
Sam prowadził nauczanie ję-
zyka ojczystego, a jego żona 
zorganizowała lekcje śpiewu i 
chór. Zajmował się także po-
mocą dla osób starszych i ubo-
gich. Z jego inicjatywy roz-
poczęto w Bielkówku budowę 
polskiej szkoły, po przeniesie-
niu Gregorkiewicza na Żuła-
wy prace zostały przerwane. O 
popularności i szacunku wo-
bec Brunona Gregorkiewicza 
świadczy fakt, że w roku 1934 
Związek Polaków zgłosił jego 
kandydaturę na członka Sena-
tu gdańskiego. Gdy pracował 
w Marynowie, w marcu 1939 
roku został napadnięty przez 
Niemców i bardzo dotkliwie 
pobity i zmasakrowany. Począ-
tek wojny zastał go w Tczewie, 
gdzie zgłosił się do służby woj-
skowej. Po kampanii wrześnio-
wej ukrywał się z rodziną w 
okolicach Skórcza. W kwiet-
niu 1941 został rozpoznany i 

aresztowany. Trafił do obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie 
z numerem 12712. Zmarł 10 
marca 1942, a jego ciało zosta-
ło pochowane na cmentarzu na 
gdańskiej Zaspie.
Pamięć o bohaterskiej postawie 
przetrwała do naszych czasów. 
W roku 1968 szkoła w Biel-
kówku otrzymała imię Bruno-
na Gregorkiewicza, podobnie 
jak i ulica, przy której położo-
na jest ta placówka oświatowa. 
Kamień i pamiątkowa tablica w 
pobliżu stacji kolejowej w Biel-
kowie przypominają o wielkim 
poświęceniu, jakim wykazywa-
li się polscy działacze w okre-
sie Wolnego Miasta Gdańska. 
Imię bohaterskiego kolejarza 
widnieje również na tablicy pa-
miątkowej na dworcu w Prusz-
czu Gdańskim, którą odsłonię-
to 1 września 1998 roku.
Przechodząc obok tych miejsc 
pamięci, warto pomyśleć o ich 
bohaterach, takich jak np. Bru-
non Gregorkiewicz. Dodajmy, 
że w tym roku obchodzimy 
125. rocznicę jego urodzin.

Tomasz Jagielski

  Kamień w pobliżu stacji kolejowej w Bielkowie przypomina 
o wielkim poświęceniu, jakim wykazywali się polscy działacze 

w okresie Wolnego Miasta Gdańska
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cd. Zmagań o budowę mostu na 
Wyspę Sobieszewską
Szanowni Państwo,

Ostatnio opisywałam Państwu procedurę przetargową budowy mostu na Wyspę Sobieszewską. 
Cytowałam Państwu moje wystąpienia z mównicy sejmowej, interpelacje do Ministra 

Infrastruktury w sprawie pieniędzy na tę inwestycję i moje poprawki do budżetu.
Oczywiście główne starania o pieniądze z budżetu centralnego prowadziło miasto Gdańsk.

Udało się. Budżet centralny dofinansował nam I etap budowy w kwocie 16,6 mln zł. Dzięki temu 
można było rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę, a ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć 
we wbiciu symbolicznej „pierwszej łopaty” pod tę inwestycję (wspólnie z Wiceministrem 
Infrastruktury, Wojewodą i Prezydentem Gdańska, ale przede wszystkim z mieszkańcami 

Wyspy Sobieszewskiej.

Teraz będziemy zabiegać o pieniądze na II etap realizacji tego ważnego nie tylko dla 
mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej mostu. Planowany koniec budowy to koniec 2017 roku.

      

Z poważaniem
        Małgorzata Chmiel
         Poseł na Sejm RP
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  W ramach schetynówek budowano również nowe chodniki

Z PRZYWIDZA DO SOBIESZEWA

Nowy szlak rowerowy 

W pierwszych dniach paź-
dziernika pierwsi rowerzy-
ści sprawdzili uroki szla-
ku niebieskiego – kaszub-
sko-żuławskiego. Rajd, 
który przejechał również 
przez Pruszcz Gdański, był 
też okazją do uroczystego 
otwarcia szlaku.
Niebieski szlak rowerowy 
rozpoczyna się w Przywi-
dzu, a kończy się na Wy-
spie Sobieszewskiej. Jako 
pierwsi, 55-kilometrową 
trasę pokonali rowerzyści 

z klubu PTTK „Płomyk”, 
Towarzystwa Kaszubskiego 
„Centrum” w Kościerzynie, 
ale też mieszkańcy powiatu 
gdańskiego. 
– Oficjalne otwarcie szlaku 
odbyło się w stolicy nasze-
go powiatu, a więc w Prusz-
czu Gdańskim. Inwestorem 
szlaku jest powiat gdański – 
mówi nam Sylwia Makrucka 
z Wydziału Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.
W symbolicznym otwarciu 

szlaku uczestniczyli m.in. 
Ryszard Gerszewski, czło-
nek Pomorskiej Komisji Tu-
rystyki Kolarskiej PTTK 
i Piotr Kaliński, naczelnik 
Wydziału Spraw Społecz-
nych i jednocześnie członek 
zarządu Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej Powiatu 
Gdańskiego, która wsparła 
realizację zadania.

(GR)

 Symboliczne otwarcie szlaku
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POWIAT DOSTAŁ KASĘ Z UE

Drogowcy już finiszują
Niemal wszystkie zadania realizowane w ramach tegorocznej 
„schetynówki” zostały już wykonane. Drogowcy pracują 
jeszcze tylko przy przebudowie ulicy Korzeniewskiego w 
Pruszczu Gdańskim oraz na drodze od Krzywego Koła w 
kierunku Koźlin w gminie Suchy Dąb.

Realizacja tegorocznego pro-
jektu, realizowanego w ramach 
Narodowego Funduszu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, roz-
poczęła się w maju. Już wtedy 
Marian Cichon zapowiadał, że 
wszystkie roboty będą ukoń-
czone na jesieni i tak też się 
stało. 
Przypomnijmy, że naprawą 
powiatowych dróg i budową 
chodników zajmuje się  firma 
„Kruszywo”. Koszt wszystkich 
robót to 5,2 mln zł. Zakładano, 
że koszt ten będzie znacznie 
większy, dlatego też powstały 
oszczędności, a w związku z 
tym zaplanowano jeszcze prace 
uzupełniające.
- Wśród tych robót znalazł 
się chociażby remont 2-kilo-
metrowego odcinka drogi z 
Krzywego Koła w kierunku 
Koźlin. Poza tym, przy okazji 
prac, przy ulicy Korzeniow-
skiego powstanie dodatkowych 
40 miejsc postojowych, a więc 
więcej niż początkowo zapro-
jektowano – informuje Jerzy 
Świs, kierownik Wydziału In-
frastruktury Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim.
Dodajmy w tym miejscu, że 
zakończenie pierwszego eta-
pu przebudowy ulicy Ko-
rzeniowskiego zaplanowano 
do końca listopada. Jednak 
znacznie wcześniej otwar-
te dla ruchu będą kolejne 

fragmenty tej ulicy.
Poza pieniędzmi rządowymi 
powiat gdański na inwesty-
cje drogowe otrzyma również 
środki z Unii Europejskiej. 
- Z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich przyznane zo-
stały nam środki w wysokości 

840 tysięcy złotych na budowę 
od podstaw drogi powiatowej 
z Kleszczewa do Zaskoczyna. 
Inwestycja ta będzie realizowa-
na w przyszłym roku – infor-
muje Jerzy Świs. 

(lubek)
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O B W I E S Z C Z E N I E

Zarząd Powiatu Gdańskiego działając na podstawie art.43 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko podaje do publicznej wiadomości następującą 
informację:

Rada Powiatu Gdańskiego uchwałą nr XXVI/174/2016 z 
dnia 30 września 2016r. uchwaliła  „Aktualizację Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata 2016-
2019 z perspektywą do 2023”. 
Uchwalony dokument dostępny jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej powiatu gdańskiego. 

ROŚ.602.1.2016.JL     Pruszcz Gdański, 03.10.2016r.
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 Umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Strabag została podpisana 
 w gabinecie burmistrza Janusz Wróbla

ZNAMY PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Powstanie miejska plaża
Poznaliśmy projekty, które 
będą realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
2017. Mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego w głosowaniu 
zdecydowali, że miasto po-
dejmie się wykonania sześciu 
zadań. Jeśli z puli przezna-
czonej na Budżet Obywatel-
ski zostaną jakieś pieniądze, 
to być może zrealizowany bę-
dzie siódmy projekt.
W latach poprzednich miesz-
kańcy naszego miasta udo-
wodnili, że pomysłów im nie 
brakuje. W ramach BO po-
wstanie chociażby basen nad 
Radunią i kino. W tym roku 
pruszczanie zgłosili również 
ciekawe pomysły. Po ich we-
ryfikacji projekty zostały pod-
dane pod głosowanie.
– Spośród wybranych zadań 
komisja wskazała sześć, któ-
re uzyskały największą licz-
bę punków, a ich realizacja 
nie przekroczy łącznie kwoty 
600.000 złotych. Wskazane 
zadania zostaną ujęte w pro-
jekcie budżetu gminy miej-
skiej Pruszcz Gdański na rok 
2017, który zostanie przed-
łożony w listopadzie Radzie 
Miasta Pruszcz Gdański ce-
lem uchwalenia – informu-
je Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza 

Pruszcza Gdańskiego.
Najwięcej głosów zdobył pro-
jekt, który zakłada stworzenie 
Pruszczańskiej Plaży Miejskiej. 
Wśród projektów, które zosta-
ną zrealizowane, znajdą się też: 
„Pruszczański system tras ro-
werowych”, rewitalizacja parku 
przy Kanale Raduni oraz budo-
wa małego miasteczka ruchu 
drogowego z rowerowym to-
rem przeszkód, „Park Dębowy” 
i instalacja kurtyn wodnych. 
Na liście rezerwowej znalazła 
się natomiast budowa publicz-
nej toalety w parku miejskim 
przy ulicy Mickiewicza.
Dodajmy jeszcze tylko, że w 

głosowaniu wzięło udział 1840 
mieszkańców naszego miasta.
– Mieszkańcy zdecydowali, 
które projekty zostaną zreali-
zowane. Faktem jest, że nie-
które zadania znajdujące się na 
tej iście są dla mnie pewnym 
zaskoczeniem. Nie oznacza to 
jednak, że nie podobają mi się 
pomysły, które uzyskały naj-
więcej punktów. Spodziewała-
bym się jednak, że wśród zadań 
do realizacji znajdzie się cho-
ciażby wybieg dla psów – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Małgorzata Czarnecka-Sza-
frańska, przewodnicząca Rady 

  Z siłowni, która również powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego,  
systematycznie korzystają mieszkańcy miasta

DWA NOWE MOSTKI

Udogodnienia dla 
rowerzystów
Jak informuje nas Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, w 
połowie przyszłego roku rowe-
rzyści pojadą dwoma nowymi 
mostkami – oczekiwaną pół-
nocną kładką przy moście dro-
gowym na skrzyżowaniu ulicy 
Grunwaldzkiej i Raciborskiego 
oraz mostem kompozytowym, 
łączącym miejską ścieżkę rowe-
rową z drogą techniczną na Ka-
nale Raduni, po stronie miasta 
Gdańska.
Niedawno zakończono przebu-
dowę skrzyżowania ulic Grun-
waldzkiej i Raciborskiego, w 
czym swój udział finansowy 
miało miasto i powiat. Przy  oka-
zji powstała południowa kładka 
przez kanał, położona przy mo-
ście drogowym.
– Widząc potrzebę wybudowa-
nia jeszcze jednej kładki, oczeki-
wanej zwłaszcza przez rowerzy-
stów, zdecydowaliśmy się na jej 

zaprojektowanie i wybudowanie.  
Projektowanie mogło się rozpo-
cząć dopiero wiosną tego roku, 
po zakończeniu ostatnich prac 
przy remoncie Kanału Raduni. 
Budowa kładki mogła się też 
rozpocząć dopiero po zakończe-
niu przebudowy skrzyżowania 
ulic Raciborskiego i Grunwaldz-
kiej – wyjaśnia Bartosz Gondek.
Przetarg na kładkę od strony 
północnej ogłoszony zostanie na 
przełomie roku, a jej budowa po-
trwać ma do połowy roku 2017.
– W tym samym czasie mia-
sto zamierza oddać do użytku 
kompozytowy mostek, przeka-
zany miastu przez Politechnikę 
Gdańską. Po niełatwych zabie-
gach projektowych mostek bę-
dzie przerzucał ruch rowerowy 
na miejską ścieżkę w okolicach 
granicy z Gdańskiem, odciąża-
jąc tym samym ostatni odcinek 
drogi technologicznej na Kanale 
Raduni – dodaje rzecznik.

(GR)

  Nowa kładka dla rowerzystów
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CHOPINA I WIADUKT MUSZĄ JESZCZE POCZEKAĆ

Zastawna będzie w końcu przebudowana
Mamy kolejną znakomitą wiadomość dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Wiosną ruszy przebudowa drogi 
wojewódzkiej Rusocin – Pruszcz Gdański – Przejazdowo. Umowa z wykonawcą została podpisana tydzień temu, 
a jej wartość opiewa na blisko 38 mln zł.

Pruszcz Gdański jest chy-
ba jedynym miastem na Po-
morzu, którego kierowcy nie 
powinni narzekać na panują-
cy tu układ komunikacyjny i 
jego jakość. W ostatnim cza-
sie powstało wiele kilometrów 
nowych dróg, sporo również 
przebudowano i wyremonto-
wano. Inwestycje te zostały 
zrealizowane zarówno kosz-
tem miasta, jak i powiatu oraz 
Unii Europejskiej.
– Zgodnie z decyzją o dofi-
nansowaniu, blisko 85 proc. 
środków do pokrycia kosz-
tów inwestycji (w kwocie 
32.273.915,39 zł) pochodzi 
ze środków unijnych – mówi 
nam Ryszard Świlski, członek 
zarządu województwa pomor-
skiego. – Inwestycja jest reali-
zowana w systemie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Będzie ona 
zaprojektowana na podstawie 
szczegółowo opisanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Gdańsku wytycznych, 
przekazanych wykonawcom 

na etapie przetargu.
Zgodnie z harmonogramem 
pierwsze prace mają być roz-
poczęte w czerwcu przyszłe-
go roku. Inwestycja obejmuje 
rozbudowę drogi wojewódz-
kiej nr 226 na odcinkach: wę-
zeł „Rusocin” autostrady A1 
– Pruszcz Gdański i Pruszcz 
Gdański – Przejazdowo, 
o łącznej długości około  
9,3 km.
Odcinek A obejmuje zakres 
od węzła „Rusocin” autostra-
dy A1 w ciągu ul. Zastaw-
nej do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 91. A potem już 
na terenach gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański w kierunku 
Przejazdowa.
– Ulica Zastawna jest miej-
scem, gdzie zlokalizowanych 
jest wiele przedsiębiorstw. 
Ten ciąg komunikacyjny nie 
zapewnia w tej chwili żadne-
go bezpieczeństwa pieszym 
czy też rowerzystom. Są frag-
menty, że nie ma tam chod-
nika ani ścieżki rowerowej, 

a tamtędy właśnie kierowa-
ny jest ciężki ruch samocho-
dowy – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
W tym etapie nie przewidzia-
no remontu ulicy Chopina i 
wiaduktu kolejowego. Te pra-
ce mają zostać wykonane w 
terminie późniejszym.
– Wiem, że w tej chwili koń-
czą się prace związane w pro-
jektowaniem przebudowy uli-
cy Chopina i wiaduktu kole-
jowego. Potrzebne jest jeszcze 
pozwolenie na budowę i, co 
najważniejsze, środki unij-
ne na realizację inwestycji. 
Nikt teraz nie potrafi powie-
dzieć, kiedy to zadanie zosta-
nie wykonane – mówi Janusz 
Wróbel, dodając przy tym, że 
przebudowa tego ciągu komu-
nikacyjnego znacznie poprawi 
estetykę drogi wojewódzkiej.
Pruszcz Gdański jest mia-
stem, w którym wszyst-
kie ciągi komunikacyjne 
– poza wspomnianą drogą 
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wojewódzką – są przebudo-
wane i wyremontowane.
– Nie oznacza to jednak, że 
na terenie naszego miasta 

nie ma ulic, które nie wy-
magają nakładów finanso-
wych. Również one – naszym 
kosztem – są systematycznie 

remontowane – podsumowuje 
burmistrz Wróbel.

Krzysztof Lubański

Miasta Pruszcza Gdańskie-
go, podkreśla, że pomysło-
wość mieszkańców miasta nie 
zna granic.
– Myślę, że tej inwencji nie 
zabraknie jeszcze na wiele 
lat. Na liście wniosków, które 
będą realizowane, znalazły się 
też projekty, które były moim 
faworytami, a więc miej-
ska plaża i miasteczko ruchu 
drogowego, które powsta-
nie przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 – dodaje Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.

(lubek)
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KONCEPCJA POWSTANIE W TYM ROKU

Kolbudy będą miały swój basen
Mieszkańcy kolejnej miejsco-
wości w powiecie gdańskim 
będą mogli cieszyć się z ba-
senu. Władze gminy Kol-
budy zrobiły pierwszy krok, 
aby przy miejscowym zespo-
le szkół wybudowana została 
pływalnia.
W tej chwili na terenie po-
wiatu gdańskiego pływalnie 
znajdują się tylko w Pruszczu 
Gdańskim. Niebawem budo-
wa podobnego obiektu może 
ruszyć w Kolbudach.
Budowa basenu przy Zespole 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach 
to temat, który w lokalnym 
środowisku pojawia się już 
od trzech dekad. Niedawno 
gmina zleciła opracowanie 
koncepcji budowy basenu, 
która zawierać ma propozycje 
dokładnej lokalizacji obiektu 
oraz koszty inwestycji.
– W Kolbudach jest potrzeb-
ny basen. Uważam, że zbyt 
długo czekaliśmy na tę de-
cyzję. Zainteresowanie tą 
formą zajęć sportowych jest 
bardzo duże. Chodzi tu za-
równo o obowiązkowe zaję-
cia z wychowania fizycznego, 
jak również otwartą ofertą dla 
mieszkańców gminy – mówi 
„Panoramie” Robert Aszyk, 

dyrektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach. 
Dodajmy, że w tej chwil gmi-
na wydaje spore pieniądze na 
zajęcia nauki pływania dla 
uczniów, mimo że żadna ze 
szkół nie posiada pływalni.
– Zajęcia te realizujemy w Cen-
trum Hotelowym w Łapinie 
oraz na pływalniach w Prusz-
czu Gdańskim i na gdańskim 
Suchaninie – dodaje Robert 
Aszyk.
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy przyznaje, że basen 
jest potrzebny i nad zasadno-
ścią tej inwestycji nie ma co 

dyskutować.
– Jedyny, ale i najważniejszy 
problem stanowią pieniądze. 
Decyzja jednak zapadła. Podej-
miemy się tego wysiłku. Kon-
cepcja ma być gotowa jeszcze w 
tym roku, tak abyśmy mogli w 
przyszłym roku zlecić wykona-
nie projektu. Chcielibyśmy, aby 
inwestycja została ukończona 
w ciągu trzech najbliższych lat 
– mówi nam Leszek Grombala. 
Według wstępnych założeń 
pływalnia może przypominać 
działający już basen przy szkole 
w Kokoszkach. Jacek Grązie-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Kolbudy dodaje z kolei, 

 Basen w Kolbudach funkcjonalnością przypominałby pływalnię przy szkole w Kokoszkach 

Fo
t.

 J
ac

ek
 G

rą
zi

ew
ic

z.

WĘZEŁ KOWALE BĘDZIE ROZBUDOWANY

Koncepcja, która 
wszystkich zadowala
Jest szansa, że węzeł w Kowalach zostanie w końcu dokończony. W tej sprawie odbyło się spotkanie w Kowalach, gdzie 
mówiono również o przebudowie drogi wojewódzkiej Gdańsk – Kościerzyna. 

O przebudowie drogi wo-
jewódzkiej i dokończeniu 
węzła w Kowalach napisa-
no już chyba wszystko. Za-
rząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku przedstawił 
koncepcję przebudowy dro-
gi wojewódzkiej, która nie 
spotkała się jednak z apro-
batą mieszkańców, przedsię-
biorców i samorządowców. 
Wszyscy zgodnie twierdzi-
li, że bez rozbudowy węzła, 
przebudowa drogi woje-
wódzkiej nie ma sensu. 
– W końcu usłyszeliśmy 
konkretne, bardzo dobre in-
formacje. Poznaliśmy kon-
cepcję, która rozwiąże ko-
munikacyjny problem w tym 
miejscu – mówi „Panoramie” 
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy.
Na spotkaniu w Kowa-
lach przedstawiciele Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku poinformowali, 
że węzeł zostanie rozbudo-
wany – powstaną dwie bra-
kujące „kończynki”, po obu 
stronach obwodnicy wy-
budowane zostaną również 
drogi serwisowe, którymi 
bezpośrednio na obwodnicę 
wyprowadzany będzie ruch 
z terenów zurbanizowanych.
– W kosztach tej inwestycji 
powinny partycypować sa-
morządy, deweloperzy, ale i 
przedsiębiorcy, którzy pro-
wadzą swoje interesy w tym 
rejonie – mówi nam Ryszard 
Świlski, członek zarządu 
województwa pomorskiego. 

Konkretnych terminów do-
tyczących realizacji tej in-
westycji nie jesteśmy w sta-
nie podać, ponieważ nie 
znają ich również przedsta-
wiciele Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. Wiemy jedynie, 
że w ciągu dwóch tygodni 
ogłoszony będzie przetarg 
na wykonanie dokumentacji 
technicznej. Opracowanie 
projektu zająć może nawet 
1,5 roku.
– Realizacja inwestycji za-
leżeć będzie oczywiście od 
tego, czy będziemy dyspono-
wać odpowiednimi środkami 
f inansowymi. Optymistycz-
ny wariant zakłada, że prze-
budowa tego układu komu-
nikacyjnego mogłaby ruszyć 
za 3 lata – mówi „Panora-
mie” Grzegorz Stachowiak, 
dyrektor Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Gdańsku.
– Samorządy zainteresowane 
tą inwestycją, a wiec mia-
sto Gdańsk, gmina Pruszcz 
Gdański i my, podpiszą sto-
sowne porozumienie i po-
szukają pieniędzy. Ale uwa-
ga. Nie mówimy, że nie do-
łożymy do tego zadania, a 
mamy świadomość, że nie 
mówimy o paru tysiącach. 
Jest to bardzo ważna inwe-
stycja, którą za wszelką cenę 
trzeba zrealizować – mówi 
nam Leszek Grombala.

(lubek)

  Jest szans, że węzeł w Kowalach zostanie przebudowany
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Zapraszają na jarmark
W dniach 3 – 4 grudnia na 
terenie Faktorii Handlowej 
w Pruszczu Gdańskim od-
bywać się będzie V Jarmark 
Bożonarodzeniowy.
- Z tej okazji zachęcamy 
wszystkich chętnych ręko-
dzielników do wzięcia udzia-
łu w wydarzeniu. Będą mie-
li Państwo okazję zarówno 
pokazać, jak i sprzedać swoje 
wyroby. Aby wziąć udział w 
jarmarku, należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, któ-
ry dostępny jest na stronie 
Faktorii pod adresem www.

faktoria-pruszcz.pl, a następ-
nie dostarczyć go wraz z opłatą 
za stoisko do kasy, gdzie rów-
nież istnieje możliwość otrzy-
mania formularza – informują 
organizatorzy jarmarku.
Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 15 listopada. Ilość 
miejsc jest ograniczona, o 
udziale w Jarmarku decyduje 
kolejność składanych zgło-
szeń. Więcej informacji uzy-
skać można pod numerem te-
lefonu 601 830 590.

(GR)

że długość basenu wynosiłaby 
25 metrów z czterema torami 
sportowymi i dwoma tora-
mi, przy których zainstalo-
wane zostałyby urządzenia 
rekreacyjne. 
– Dzieci mogłyby korzystać 
z brodzika, a dodatkowo na 
terenie obiektu powstałoby 
również jacuzzi, sauna sucha 
i parowa oraz wielofunkcyjna 
sala do zajęć fitness – infor-
muje Jacek Grąziewicz.
O postępie w realizacji budo-
wy basenu w Kolbudach bę-
dziemy oczywiście sukcesyw-
nie informować na łamach 
naszej gazety.

(lubek)
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UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW 

MEDALE DLA ZASŁUŻONYCH KOLEJNY INWESTOR

Najlepsi zostali wyróżnieni

70 lat OSP Sobowidz Praca dla 80 osób

Na ostatniej sesji Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie najlepsi 
uczniowie otrzymali stypen-
dia. Wyróżnieni zostali ci, 
którzy mieli najlepsze wyniki 
w nauce oraz ci, którzy po-
chwalić się mogą sukcesami 
sportowymi.
– Każdego roku liczba sty-
pendystów jest taka sama. Jest 
to pewna mobilizacja do na-
uki. Dzięki temu rywalizacja 
o jak najwyższą średnią, któ-
ra gwarantowałaby osiągnię-
cie stypendium, jest bardzo 

Ochotnicze Straże Pożarne 
to wyjątkowe jednostki ra-
towników, którzy często z 
narażeniem życia ratują za-
grożonych śmiercią albo utra-
tą zdrowia. Nie jest to ich za-
wód, ale mimo to zawsze są 
gotowi do niesienia pomocy.
We wrześniu swój zacny ju-
bileusz obchodzą ochotnicy 
z Sobowidza, których jed-
nostka funkcjonuje już od 
70 lat. Uroczystość rozpo-
częła się przemarszem przez 
wieś do kościoła przy muzyce 

Na łamach „Panoramy” już 
nie jeden raz informowaliśmy 
o inwestorach, którzy na miej-
sce swoich działań wybrali 
gminę Cedry Wielkie. Tym 
razem spieszymy donieść, że 
w Wocławach działać będzie 
firma zajmująca się produkcją 
konstrukcji stalowych wraz z 
cynkownią.
- Część mieszkańców prote-
stowała, ale chciałbym zwró-
cić uwagę, że podobne firm 
działają w centrum Gdań-
ska i tam nikt nie stwarza 

zacięta – mówi nam Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Dodajmy tylko, że każdy z 
nagrodzonych uczniów otrzy-
mywał będzie co miesiąc po 
100 złotych. Nagrodę otrzy-
mywać będą teraz uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, którzy w II semestrze 
roku szkolnego 2015/2016 uzy-
skali wysokie wyniki w nauce 
oraz wybitne osiągnięcia arty-
styczne i sportowe.
Stypendia naukowe otrzymali: 

marszowej orkiestry dętej. Jubi-
leusz był niewątpliwą okazją do 
podsumowania dokonań sobo-
widzkiej jednostki, ale również 
do wspomnień o tych, którzy 
ją tworzyli i walnie przyczynili 
się do jej rozwoju. 
W uroczystości, która zgroma-
dziła lokalnych samorządow-
ców oraz rycerzy św. Floriana 
z innych jednostek, wzięli rów-
nież udział goście z partnerskiej 
gminy niemieckiej Uehlfeld.
Podczas jubileuszowej uroczy-
stości „Złotym medalem za 

żadnego problemu. Przy okazji 
chciałbym zauważyć, że dzięki 
tej inwestycji do naszego bu-
dżetu wpływać będzie rocz-
nie ok. pół miliona złotych z 
podatku. Poza tym, tylko na 
samym początku działalności 
przedsiębiorstwa znajdzie tam 
zatrudnienie 80 osób. Tak więc 
z tej inwestycji płyną same plu-
sy – mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Jeszcze kilka lat temu 
znalezienie firmy, która 

Wiktor Lewandowski, Julia 
Miernik, Martyna Niemc, 
Kacper Gutorski, Jakub Ja-
siak, Michał Jasiak, Zuzanna 
Hoffmann, Kacper Grzesiuk, 
Iga Głowacka i Nikodem 
Ostrowski. Z kolei stypen-
dia sportowe otrzymali: Leon 
Zaorski, Kajetan Grzesiuk, 
Milena Knie, Natalia Mą-
drzejewska oraz Kacper 
Karnath. 

(KL)

zasługi dla pożarnictwa” uho-
norowani zostali: Wiesław 
Klema, Krzysztof Piepiórka 
i Ryszard Dolewa. Z kolei 
„Srebrnym medalem za zasłu-
gi dla pożarnictwa” uhonoro-
wano Łukasza Kindra, Hansa 
Wessalowskiego oraz Wojcie-
cha Budzyńskiego. Natomiast 
„Brązowym medalem za za-
sługi dla pożarnictwa” zostali 
wyróżnieni: Marian Płotka i 
Henryk Barnowski. 

(GR)

zainwestowałaby w gminie 
Cedry Wielkie, graniczyło z 
cudem. Teraz, po przebudo-
wie trasy S7 i budowie Ob-
wodnicy Południowej Gdań-
ska, przedsiębiorcy sami zgła-
szają się i chcą inwestować 
właśnie w tej gminie.
- Posiadamy tereny, które są 
bardzo dobrze skomunikowa-
ne z portem, czy autostradą 
A1. Jedynym naszym minu-
sem są tereny zalewowe – do-
daje Janusz Goliński.

(KL)

  Nagrodzeni stypendyści gmin Trąbki Wielkie

  W gminie Cedry Wielkie nie brakuje rowerowych ścieżek

  Jubileusz 70-lecia OSP Sobowidz miał bardzo podniosły charakter   Dzięki bliskości głównych ciągów komunikacyjnych do gminy Cedry Wielkie ściągają kolejni inwestorzy 
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WIŚLANA TRASA ROWEROWA

To też potrzebne inwestycje
Wiślana Trasa Rowerowa przybiera coraz bardziej realne 
kształty. W gminie Cedry Wielkie przeprowadzono już 
konsultacje i przygotowano dokumentację techniczną 
potrzebną do realizacji przedsięwzięcia.

- Na terenie naszej gminy zlo-
kalizowany będzie ok. 12 ki-
lometrowy odcinek Wiślanej 
Trasy Rowerowej od Giemlic 
do Błotnika, a stamtąd ścieżka 
rowerowa poprowadzona zo-
stanie jeszcze do Cedrów Ma-
łych. Na złożenie wniosku o 
unijne dofinansowanie projek-
tu mamy czas do końca grud-
nia. Natomiast sama budowa 
rowerowej ścieżki trwać ma 
przez dwa najbliższe lata – in-
formuje Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Niektórym osobom wydaje 
się może, że ścieżki rowero-
we to zbędny wydatek. Jednak 
patrząc na to, jak w naszym 
kraju rozwija się turystyka ro-
werowa, nie jest to chybiona 
inwestycja.
- Każdego roku obserwujemy, 
że coraz więcej osób uczest-
niczy w Rowerowym Raj-
dzie Żuławskim. Tylko w tym 
roku w imprezie wzięło udział 
250 osób. Odnoszę wrażenie, 
że również takich inwestycji 
potrzebują nasi mieszkańcy 

– podkreśla Janusz Goliński.
Włodarze gminy prowadzą 
jeszcze rozmowy z general-
nym wykonawcą przebudowy 
trasy S7 w sprawie wybudo-
wania ścieżki rowerowej z Ce-
drów Małych do Koszwał, skąd 

mogłaby łączyć się z Gdań-
skiem. Jak powiedział nam Ja-
nusz Goliński, wszystko wska-
zuje na to, że rozmowy zakoń-
czą się sukcesem.

(lubek)
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 Ks. Maciej Kucharzyk poświęcił wieńce, które sołectwa 
wykonały specjalnie na dożynki

 Na scenie wystąpiły m.in. „Jagódki”

 Laureaci konkursów kulinarnych. W tym roku oceniano 
najlepszą nalewkę, potrawę z cukini i ciasto z jabłkami 

 Konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy wygrało 

sołectwo Łęgowo 

 W dniu dożynek Wiślinka była piękna jak nigdy. Sołectwo 
pracowało nad wystrojem kilka tygodni. Na skraju boiska 

powstała „wiejska chata”, przy której robiono sobie zdjęcia

ŚWIĘTOWALI ROLNICY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Tradycyjne dożynki w nowoczesnej gminie
„Nowoczesność wkroczyła do zagrody rolnika, ale pamięć o dawnych czasach nie zanika” – pod takim hasłem odbyły 
się tegoroczne dożynki gminne, których gospodarzem było sołectwo Wiślinka. 

Tradycją dożynek są konkursy, 
w tym sztandarowy – na naj-
piękniejszy wieniec. W tym 
roku jury zachwyciła korona 
wykonana przez sołectwo Łę-
gowo. Na ręce sołtys Katarzy-
ny Sulimy powędrował czek 

na 500 zł do wykorzystania na 
potrzeby wsi. 2. miejsce i 400 
zł otrzymało sołectwo Lędowo, 
a 3. miejsce zdobył Straszyn, 
który za wieniec – kogut dostał 
w nagrodę 300 zł. 

W konkursie na najlepszą na-
lewkę zwyciężyła „malinówka” 
Justyny Sieńkowskiej (2. miej-
sce Jerzy Farmas za nalewkę z 
porzeczki, a 3. Dorota Słocka 
za „jarzębinówkę”). Najlep-
szym daniem z cukini okazała 
się zupa Anny Korga ( 2. miej-
sce dżem Doroty Lelakowskiej, 
3. keczup Małgorzaty Kulik). 
W konkursie na ciasto z jabł-
kami zwyciężyła Marta Figu-
ra (2. Emilia Rochoń, 3. Anita 
Wiśniewska).

(MB)
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SYMBOLICZNE OTWARCIE OKRĄGŁY JUBILEUSZ W STRASZYNIE

Dzień Przedszkolaka w 
Straszynie

Świętowali 70-lecie szkoły

Dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Straszynie święto-
wały Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Przy tej okazji 
dokonano pasowania 3-lat-
ków oraz symbolicznie otwar-
to funkcjonującą od 1 wrze-
śnia placówkę.
Wstęgę w towarzystwie dzieci 
przecinała Monika Kończyk, 
pomorski kurator oświaty, 
której obecność w Straszynie, 
jak przyznała, wynika z tego, 
że gminę Pruszcz Gdański 
często stawia za wzór.
Podczas uroczystości dyrek-
tor przedszkola Marta Ku-
jawska-Greszczuk podzię-
kowała wszystkim, którzy 
zaangażowali się w budowę 
przedszkola, a więc m.in. wójt 
Magdalenie Kołodziejczak 
jako inicjatorce, pełnomocni-
kowi oświaty Bożenie Chod-
kowskiej, która koordynowała 
organizację nowej placówki, 
kierownik inwestycji z ramie-
nia Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański Annie Warakom-
skiej, sekretarz Małgorzacie 
Grzegorczyk, która pomagała 
w zamówieniu wyposażenia, 
skarbnik Mirosławie Licy, 

która służyła doświadczeniem 
w kwestii finansowej oraz Ma-
rzenie Maciuk i Izabeli Kiciń-
skiej z działu pozyskiwania 
funduszy. 
– Jak widać, przedszkole bu-
dowały kobiety – zażartowała 
dyrektor. 
Dyrektor nie zapomniała jed-
nak podziękować mężczy-
znom, zwłaszcza Sebastianowi 

Jasiakowi z urzędu gminy, 
odpowiedzialnemu za sprawy 
informatyczno-komunikacyj-
ne. 
Podziękowania skierowane 
były również do radnych, któ-
rzy podjęli uchwalę o utwo-
rzeniu tej placówki. 

(MB)

 Symboliczne otwarcie placówki w Straszynie

 Szkoła i jej przyjaciele świętowali 70-lecie

Okrągły jubileusz placówki to 
święto niemal całej lokalnej 
społeczności: uczniów oraz 
byłych absolwentów, ich ro-
dziców, obecnej i emerytowa-
nej kadry pedagogicznej.
Podczas uroczystości tele-
graficznie i obrazowo przy-
pomniano 70-letnią historię 
szkoły w Straszynie, którą w 
1946 roku otworzyło mło-
de małżeństwo – Maria i 

Stanisław Cabajowie. 
Pierwszą rozbudowę szkoła 
przeszła w 1963 roku, a wiele 
prac wykonali sami mieszkańcy. 
Uczniów przybywało i w roku 
1991 powstał pawilon, który 
funkcjonował do 2007 roku, 
kiedy to otwarto nowo wybu-
dowany budynek. Pierwszy 
dzwonek rozbrzmiał w obec-
ności m.in. arcybiskupa Tade-
usza Gocłowskiego, wójt gminy 

Pruszcz Gdański Magdaleny 
Kołodziejczak, dyrektor szko-
ły Lubicy Ząbkiewicz i wi-
cedyrektor Beaty Jakusz. W 
2009 roku szkoła otrzymała 
halę sportową.
Po części oficjalnej uczniowie 
zaprosili na spektakl „Obia-
dy czwartkowe”, nawiązujący 
do życia i twórczości patrona 
szkoły Ignacego Krasickiego.
 

(MB)
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ŻYCIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 
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TO TYLKO ĆWICZENIA

Napastnik w szkole
Rozgoryczony rodzic, były 
wychowanek, zazdrosny mąż 
pracownicy – powodów wtar-
gnięcia z zamiarem wyrządze-
nia krzywdy może być wiele. 
Jest jednak sposób, by wyjść z 
opresji –  nie można paniko-
wać, lepiej być uległym wobec 
napastnika, należy słuchać po-
leceń lidera. Warto też takie 
zachowanie przećwiczyć.
 – Kiedy dyrektor zostanie 
poinformowany, na przykład 
przez nauczyciela, o potencjal-
nym sprawcy na terenie jego 
szkoły, powinien bezzwłocz-
nie powiadomić policję, a w 
międzyczasie, w zależności 
od sytuacji, podjąć decyzję o 
ewakuacji uczniów – mówi 
Marek Tułowiecki, inspektor 
ds. wojskowych, zarządzania 
kryzysowego i przetwarzania 
informacji niejawnych w Urzę-
dzie Gminy Pruszcz Gdański. 
– Osoba mająca bezpośredni 
kontakt z napastnikiem po-
winna być uległa, wykonywać 

DOSTANĄ KASĘ NA KANALIZACJĘ

Kredyt nie będzie potrzebny
Gmina Cedry Wielkie otrzyma unijne pieniądze na budowę 
sieci kanalizacyjno-sanitarnej. Urzędnicy zdecydowali, że 
gmina otrzyma 85 proc. kosztów inwestycji. 

Zdecydowana większość 
mieszkańców gminy może 
już korzystać z kanalizacji. 
Do skanalizowania pozostało 
jeszcze pięć wsi. Cztery z nich 
– Giemlice, Długie Pole, Lesz-
kowy i część Cedrów Wielkich 
– będą posiadać kanalizację już 
niebawem. 
– Właśnie na realizację inwe-
stycji w tych miejscowościach 
dostaniemy unijne pieniądze. 
Cieszę się, że otrzymamy aż 
tak duże dofinansowanie, bo 
dzięki temu nie będziemy zmu-
szeni zaciągać kredytu. Tym 
projektem praktycznie zakoń-
czymy kanalizowanie naszej 
gminy. Jedynie mieszkańcy 

Kiezmarku nie będą posiadać 
kanalizacji, ale nie oznacza to, 
że o nich zapomnieliśmy. W 
tej chwili nasi urzędnicy przy-
gotowują dokumentację tech-
niczną budowy kanalizacji w 
Kiezmarku. Inwestycja może 
kosztować ok. 2 milionów zło-
tych, ale tu również możemy 
otrzymać wsparcie – tym ra-
zem z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Według szacunków budowa 
kanalizacji może kosztować 
12,8 mln zł, a Unia Europejska 
wyłoży aż 10,9 mln zł. Umo-
wa na dofinansowanie zadania 

została już podpisana. Wójt 
Goliński jest przekonany, że 
do końca tego roku zakończona 
zostanie procedura przetargo-
wa. Dodajmy jeszcze tylko, że 
inwestycja musi być ukończona 
w ciągu 1,5 roku.
– Przez kilka miesięcy negocjo-
waliśmy z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad 
budowę sieci wodno-kanaliza-
cyjnej w Cedrach Małych Ko-
lonii. Nasze rozmowy zakoń-
czyły się dla nas pozytywnie i 
zadanie będzie wykonane przy 
okazji przebudowy drogi S7 – 
dodaje Janusz Goliński.

(lubek)

 Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji
 w gminie Cedry Wielkie
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REMIS NA RINGU 

Bokserzy w Trąbkach Wielkich 
Już po raz trzeci hala sporto-
wa w Trąbkach Wielkich za-
mieniła się w arenę boksu.
– W 2012 roku rywalami pię-
ściarzy z województwa po-
morskiego byli zawodnicy z 
Wilna, w 2014 – z Bawarii, 
a w miniony weekend z Nor-
dhausen – miasta w środko-
wej części Niemiec, w kraju 
związkowym Turyngia. Od-
było się 8 pojedynków punk-
towanych oraz dwa pokazowe 
– wszystkie 3-rundowe – in-
formuje nas Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich. 
Pięściarze walczyli z 

ogromnym zaangażowaniem. 
Widzowie, w liczbie ok. 150 (w 
tym 14-osobowa grupa fanów 
z Niemiec), na nudy nie narze-
kali. Szczególnie emocjonujące 
i stojące na bardzo wysokim 
poziomie boje stoczyli: Alan 
Didigov i Sebastian Bartnik 
oraz Silvio Schierle i Kasjusz 
Życiński. 
– W pierwszej walce zwyciężył 
nasz zawodnik, a w drugiej – 
bokser z Niemiec. Oprócz nich 
swoje walki wygrywali: Filip 
Wąchała, Jeremy Gonscho-
rek, Hubert Benkowski, Paweł 
Rosiński, Ceyhan Guleryuz i 
Samwel Daschjan.
W trakcie meczu odby-
ły się także dwa pojedynki 

pokazowe. W jednym z nich 
wystąpił wychowanek GKS 
Trąbki Wielkie, a obecnie 
reprezentant Bombardiera 
Gdynia, Piotr Rosławski. Za-
prezentował się on z bardzo 
dobrej strony, ale sędziowie 
zadecydowali o wyniku re-
misowym – dodaje Leszek 
Orczykowski.
Organizatorami meczu byli: 
Urząd Gminy Trąbki Wiel-
kie, Pomorski Okręgowy 
Związek Bokserski, Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich oraz Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w 
Trąbkach Wielkich.

(LO)

  Kasjusz Życiński (z lewej) w walce z Silvio Schierle
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polecenia i trzymać ręce na wi-
doku. Napastnik musi się wy-
krzyczeć, wygadać, bo wów-
czas łatwiej z nim negocjować.
Taką sytuację zastała policja, 
która odpowiedziała na we-
zwanie dyrektora Przejazdowa. 
Przy pomocy straży pożarnej 
oraz strażników gminnych za-
bezpieczyła teren, po czym uję-
ła krewkiego napastnika.
Akcja była symulacją. Wcze-
śniej zarówno młodzież, jak 
i nauczyciele oraz dyrektorzy 
wzięli udział w szkoleniu zor-
ganizowanym przy udziale 
Biura Ochrony Grupy Lotos 
oraz Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszczu Gdańskim.
 – To nieocenione doświadcze-
nie. Teoria nigdy nie zastąpi 
praktyki – komentował Artur 
Drabiuk, dyrektor Publiczne-
go Gimnazjum w Przejazdo-
wie. – Jestem bardzo dumny z 
młodzieży, która podczas akcji 
zachowała się wzorowo.

(MB)

NIE TYLKO WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK

Biblioteka tętni życiem
Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Pruszczu 
Gdańskim to nie tylko wypo-
życzalnia książek i czytelnia. 
Jest to również miejsce inte-
resujących wydarzeń kultu-
ralnych, które non stop tętni 
życiem.
Pod koniec września miło-
śnicy twórczości Janusza Za-
orskiego mieli okazję spotkać 
się z reżyserem i porozmawiać 
z nim o jego książce „jaja, ser-
ce, łeb”.
– Jest to wywiad – rzeka z Za-
orskim, który przeprowadził 
dziennikarz specjalizujący się 
w kinematografii – Stanisław 
Zawiśliński. W wywiadzie 
możemy przeczytać m.in. 
ciekawe historie z życia reży-
sera oraz przemyślenia na te-
mat wydarzeń historycznych i 
bieżących. Podczas spotkania 
w bibliotece Zaorski opowia-
dał o trudzie zawodu reżysera 

– mówi Anita Kotwa-Kąkol z 
pruszczańskiej biblioteki. 
Z kolei dla znacznie młodszych 
odbyło się spotkanie, które 
miało uświadomić jakie konse-
kwencje niesie za sobą używa-
nie środków psychotropowych. 
– Pokazać to miało również 
przedstawienie „Autostradą do 
piekła” w wykonaniu Teatru 
Maska. Na spotkanie do naszej 
biblioteki zaproszeni zosta-
li uczniowie Zespołu Szkół nr 
2 w Pruszczu Gdańskim. Jak 
mówią aktorzy Teatru Maska 
,,Wielu młodym ludziom wy-
daje się, że dzięki narkotykom i 
dopalaczom ich życie stanie się 
o wiele ciekawsze i barwniej-
sze. Wjadą na autostradę dobrej 
zabawy i będą nią pędzić bez 
ograniczeń”. Nie zastanawiają 
się jednak nad tym, jak bardzo 
wyniszczony zostanie ich or-
ganizm i zniekształcona psy-
chika. Konsekwencją takiego 

postępowania może być nie-
możność normalnego funkcjo-
nowania bez brania kolejnych, 
coraz częstszych i większych 
dawek. Wtedy autostrada do 

dobrej zabawy stanie się auto-
stradą do piekła – podkreśla 
Anita Kotwa-Kąkol.

(KL)

  Długa kolejka ustawiła się po autograf Janusza Zaorskiego
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MAJĄ NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ HALĘ NA POMORZU

Największa inwestycja Przywidza 
już zakończona
Tak wielu znamienitych gości mieszkańcy Przywidza już dawno nie widzieli. Mimo że nie chodziło o kampanię wyborczą, do 
kaszubskiej miejscowości zjechali niemal wszyscy najważniejsi pomorscy politycy. 

W Przywidzu pojawili się na-
wet goście z dalekiej Japonii. 
Tym razem to otwarcie naj-
nowocześniejszej na Pomorzu 
hali widowiskowo-sportowej 
przyciągnęło do nas tłumy 
gości.
O budowie hali w Przywidzu 
napisaliśmy już chyba wszyst-
ko. Przypomnijmy jednak naj-
ważniejsze fakty. Hala znaj-
duje się przy Zespole Szkół i 
połączona jest z budynkiem 
szkolnym funkcjonalnym i 
przestrzennym patio. Boisko 
ma długość 40 metrów i sze-
rokość 20 metrów. 9-metrowa 
wysokość daje natomiast moż-
liwość rozgrywania spotkań 
w najwyższych ligach siatkar-
skich i koszykarskich. Podło-
gę wykonano z nowoczesnych 
tworzyw sztucznych, które za-
pewniają elastyczność. Będzie 
ona dodatkowo podgrzewana. 
Do dyspozycji pozostają czte-
ry szatnie. Hala ma spełniać 

również funkcję widowisko-
wą, stąd też widownia, na któ-
rej zamontowano 350 siedzisk. 
Inwestycja kosztowała ok. 11 
mln zł, a część środków pocho-
dziła z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz rezerwy ogólnej 
premiera.
Goście i mieszkańcy gminy 
gratulowali przywidzkiemu sa-
morządowi oraz Markowi Zi-
makowskiemu, wójtowi gminy 
Przywidz, bo zakończenie tak 
spektakularnej inwestycji, to 
niewątpliwy sukces miejscowe-
go samorządu.
– Mimo że uroczyste otwar-
cie hali już się odbyło, to pro-
wadzone były jeszcze drobne 
prace wykończeniowe. Jestem 
przekonany, że najbliższy Bal 
Seniora, który zaplanowali-
śmy na 22 października, odbę-
dzie się już w nowym obiekcie. 
Wiem, że jest to bardzo ważna 
inwestycja, ale w najbliższym 
czasie rozpoczniemy realizację 

jeszcze droższego przedsię-
wzięcia, jakim będzie budowa 
oczyszczalni ścieków i kanali-
zacji sanitarnej w trzech miej-
scowościach naszej gminy. Na 
tę inwestycję otrzymaliśmy ok.
10-milionową dotację z Unii 
Europejskiej. Umowa została 
podpisana w dniu 6 pazdzier-
nika 2016)               To jednak 
nie koniec, ponieważ w nie-
dalekich planach jest również 
budowa dwóch sal sportowych 
przy szkołach w Pomlewie i 
Trzepowie – mówi „Panora-
mie” Marek Zimakowski.
Wśród wielu gości, którzy od-
wiedzili tego dnia Przywidz 
był również Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski.
– Cieszę się, że hala powstała 
w gminie wiejskiej. W naszym 
województwie potrzeba takich 
obiektów. Myślę, że w Gdań-
sku nowa hala sportowa nie 
miałaby tak wielkiego znacze-
nia jak dla mieszkańców gminy 
Przywidz. Mam nadzieję, że w 
miejscu tym odbywać się będą 
wydarzenia rangi wojewódz-
kiej, a może nawet krajowej, a 
przy okazji tych imprez goście 
poznawać będą gminę, która 
robi na przyjezdnych piorunu-
jące wrażenie. Będąc miesz-
kańcem niedalekiego Lublewa 
zazdroszczę oczywiście, że po-
dobnego obiektu nie mamy w 
gminie Kolbudy – mówi nam 
wojewoda pomorski.
Krzysztof  Trawicki, wicemar-
szałek województwa pomor-
skiego dumny jest z kolei z fak-
tu, że jego niegdysiejsza praca 
poselska na coś się przydała.
– Kiedy byłem posłem, praco-
wałem nad ustawą umożliwia-
jącą dofinansowanie tego typu 

inwestycji ze środków Totali-
zatora Sportowego. Jak widać 
ten mechanizm bardzo dobrze 
sprawdza się do dziś, a my byli-
śmy świadkami otwarcia kolej-
nej hali sportowej – podkreśla 
Krzysztof Trawicki. 
Podobne wydarzenie odbyło się 
niedawno w Zblewie, a nieba-
wem kolejny obiekt sportowy 
otworzony zostanie w Starej 
Kiszewie.
– Kiedy byłem na otwarciu Bra-
my Korzenie Rocka mówiono, 
że Przywidz to swego rodzaju 
„mały Sopot”. Po uruchomie-
niu hali widowiskowo-sporto-
wej śmiało mogę powiedzieć, 
że Przywidz to również „małe 
Cetniewo” – dodaje Krzysztof 
Trawicki.
Sportowy obiekt przeszedł już 
pierwszy chrzest. Jako pierw-
si możliwości przywidzkiej 
hali sprawdzili siatkarze Lo-
tosu Trefla Gdańsk, którzy 
zagrali w towarzyskim meczu 
z japońskim JT Thunders Hi-
roszima. Kibice zgromadzeni 

na trybunach obejrzeli czte-
rosetowe emocjonujące wido-
wisko, w którym gdańszczanie 
zwyciężyli 3:1.
Ciekawym punktem programu 
był również pokaz Szkoły Mie-
cza Japońskiego.

Specjalnie z pokazem przy-
był z Belgii mistrz jui-jitsu, 
posiadacz 10 dan, Ireneusz 
Druciarek.
Oj, mają co wspominać miesz-
kańcy gminy Przywidz…

Krzysztof Lubański
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MANDAT BĘDZIE DROŻSZY

Wylewają ścieki na łąki
Nie ma w Polsce takiej gmi-
ny, w której wszyscy miesz-
kańcy mieliby możliwość 
korzystania z kanalizacji sa-
nitarnej. Dlatego niektórzy 
mają przydomowe oczysz-
czalnie, a pozostali korzy-
stają z szamb, które regu-
larnie są opróżniane. Wła-
śnie ci ostatni często robią 
to niezgodnie z prawem, 
zanieczyszczając okoliczne 
pola, rowy czy rzeczki.
– Taki problem mamy rów-
nież w Mierzeszynie, gdzie 
niektórzy mieszkańcy wy-
lewają szamba gdzie tylko 
mogą. Nieczystości traf ia-
ją chociażby do rzeki Kło-
dawy. Poza tym nie trzeba 
być wielkim f ilozofem, aby 
dowiedzieć się, gdzie są wy-
lewane ścieki. Wystarczy 
przejść się po wsi i można 
natychmiast wyczuć miejsca 

wylewania szamba. Śmierdzi 
nawet w centrum Mierze-
szyna – donosi nam jeden z 
Czytelników.
Zwraca on również uwagę na 
fakt, że miejscowy samorząd 
zbyt rzadko przeprowadza 
kontrolę w kwestii opróżnia-
nia szamb.
– Jesteśmy zbyt rozległą gmi-
ną, żeby w każdej miejsco-
wości budować sieć kanaliza-
cyjną – tłumaczy nam Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie. – Są to kosztowne 
przedsięwzięcia i naszej gmi-
ny na to nie stać. Na unijną 
dotację również nie możemy 
liczyć, ponieważ UE dofi-
nansowuje jedynie inwestycje 
w aglomeracjach
Poza tym wójt podkreśla, 
że tam, gdzie kanalizacji 
ściekowej nie ma, prowa-
dzone są kontrole wywozu 

nieczystości z szamb.
– Jeśli dostaniemy infor-
mację od mieszkańców w 
sprawie nielegalnego wy-
wozu nieczystości, to prze-
prowadzamy kontrolę. 
Mogę powiedzieć, że kilku 
mieszkańców zostało uka-
ranych za niezgodny z pra-
wem wywóz nieczystości. 
O tym, że ścieki wylewane 
są na łąki albo do rowów, 
wiedzą wszyscy, a świadczy 
to przede wszystkim o bra-
ku kultury niektórych osób. 
Wywóz szamba nie jest dro-
gi, a mandat za nielegalne 
pozbycie się ścieków może 
kosztować znacznie więcej 
– dodaje Błażej Konkol.

(lubek)

KWITNIE POLSKO-WŁOSKA WSPÓŁPRACA

Sycylijczycy w Błotniku
Z inicjatywy Pomorskiego Związku Żeglarskiego przystań w Błotniku odwiedziła 
delegacja z Włoch. Przypomnijmy, że nie było to pierwsze polsko-włoskie spotkanie. 
W lutym do sycylijskiej Regusy pojechali reprezentanci gminy Cedry Wielkie. 

- Tym razem to włoska de-
legacja, odpowiedzialna za 
realizację zadań z zakresu 
sportu i turystyki w Ragusie 
na Sycylii, odwiedziła przy-
stań żeglarską w Błotniku. 
Już podczas lutowego spotka-
nia na Półwyspie Apenińskim 
została nawiązana współpra-
ca w zakresie wymiany dzie-
ci z Włoch i Polski w ramach 
obozów żeglarskich – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Jak informuje Łukasz Żar-
na, dyrektor Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich, gości 
zapoznano z funkcjonowa-
niem mariny, a w szczegól-
ności szkółki żeglarskiej, w 
której odbywają się zajęcia 
teoretyczne i praktyczne dla 
dzieci z terenu gminy Cedry 
Wielkie. 
- Bardzo spodobała się im 
infrastruktura przystani, w 
tym magazyn, gdzie trzy-
mane są łodzie i sprzęt do 

żeglowania, a także wydzie-
lony pomost dla szkółki że-
glarskiej. Zaprezentowane 

walory działalności jak i no-
woczesny, zadbany sprzęt do 
szkolenia młodych żeglarzy, 

wprowadziły w zdumienie i 
wzbudziły zainteresowanie 
przedstawicieli samorządu 
Sycylii – przyznaje Łukasz 
Żarna.
Goście mogli również po-
smakować żuławskiej kuchni 
podczas poczęstunku przy-
gotowanego specjalnie na tę 
okazję przez  Koło Gospodyń 
Wiejskich w Leszkowach.

(GR)

 Pamiątkowe zdjęcie na przystani w Błotniku
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POBIEGNĄ PO LOTNISKU

Pruszczański Bieg 
Niepodległości
12 listopada wszyscy miło-
śnicy biegania spotkają się w 
Pruszczu Gdańskim, gdzie od-
będzie się Pruszczański Bieg 
Niepodległości. 
Jak słusznie mówią organizato-
rzy – Centrum Kultury i Sportu 
oraz 49. Baza Lotnicza – ostat-
nimi laty bieganie jest bardzo 
modne. Biegają wszyscy: i mali, 
i duzi, chudzi i grubi, kobiety i 
mężczyźni. 
– Odpowiadając na potrzeby 
biegaczy w naszym mieście, a 
jednocześnie chcąc uczcić święto 
odzyskania niepodległości przez 
naszą ojczyznę, proponujemy za-
wody sportowe na trasie 10 kilo-
metrów. Dotychczas zawody or-
ganizowaliśmy na terenie Fakto-
rii Rzymskiej, a teraz wspólnie z 

49. Bazą Lotniczą proponujemy 
trasę przebiegającą na terenach 
lotniska w Pruszczu Gdańskim 
– informują organizatorzy. 
Trasa będzie się składała z 
dwóch pętli po 5 km. Rozegra-
ne zostaną także biegi dziecięce 
i młodzieżowe na trasie 500 m, 
1000 m i 2000 m. Zapisywać 
się będzie można drogą elek-
troniczną lub w dniu zawodów 
(jeśli będą wolne miejsca). Limit 
zapisów wynosi 200 osób (bieg 
główny). Biuro zawodów będzie 
się znajdować na terenie 49. Bazy 
Lotniczej w Pruszczu Gdań-
skim. Dla wszystkich uczestni-
ków organizatorzy przygotują 
medale pamiątkowe, wykonane 
specjalnie na ten bieg.

(GR)
PROGRAM ZAWODÓW
10.00 – zapisy, wydawanie pakietów startowych,
11.00 – bieg na 500 m – dzieci rocznik 2007 i młodsze,
11.30 – bieg na 1000 m – dzieci rocznik 2006-2004,
12.00 – bieg na 2000 m – młodzież rocznik 2003-2001,
13.00 – bieg na 10000 m – kategoria open,
15.00 – dekoracja zwycięzców, wręczenie upominków.

PSZCZÓŁKI

Spotkanie z poetą
W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Pszczółkach odbyło się 
spotkanie z poetą i filozofem 
– Romanem Brodowskim. W 

spotkaniu wzięło udział kilka-
dziesiąt osób, wśród których 
znaleźli się dorośli oraz dzieci i 
młodzież. 

(GR)

  Spotkanie z Romanem Brodowskim
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DOŻYNKI GMINNE W OSTROWITEM

Święto plonów na tle laserów 
Gmina Suchy Dąb zakończyła obchody święta plonów na terenie powiatu gdańskiego. Tego roku gminne dożynki 
zorganizowano w Ostrowitem. Tłumy do żuławskiej wsi przyciągnął bez wątpienia pokaz laserów, który staje się powoli 
wizytówką suchodębskiej gminy.
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MŁODZI BUDUJĄ DEMOKRACJĘ

Wyróżniono projekty naszej rady
W Gdańsku odbyło się 
spotkanie „Młodzi Budu-
ją Demokrację – wymiana 
doświadczeń Młodzieżo-
wych Rad z Województwa 
Pomorskiego”.
Podczas dyskusji przedsta-
wiano argumenty za i prze-
ciw działalności rad młodzie-
żowych oraz prezentowano 
blaski i cenie ich funkcjono-
wania. W trakcie spotkania 
odbyło się również „Labora-
torium Inicjatyw”, podczas 
którego młodzi ludzie za-
prezentowali swoje pomysły 
na pracę w ramach rad. Jury 

  Reprezentanci Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb podczas gdańskiej debaty

nagrodziło najlepsze pomy-
ły i inicjatywy grantami oraz 
wsparciem finansowym. Bez-
konkurencyjny okazał się pro-
jekt „Z Żuław do stolicy” Mło-
dzieżowej Rady Gminy Suchy 
Dąb, który zaprezentowała 
Karolina Rzepecka, uczenni-
ca Zespołu Szkół w Suchym 
Dębie. Nagrodą było wsparcie 
finansowe w wysokości 3000 
zł. Drugie miejsce przyzna-
no również młodym radnym 
z Suchego Dębu. Tym razem 
projekt „Z depresji na szczyt” 
zaprezentowała Patrycja Hein-
rich także ze szkoły w Suchym 

Dębie. Projekt uhonorowano 
nagrodą w wysokości 2000 zł.
Dodajmy przy okazji, że trze-
cie miejsce przyznano Mło-
dzieżowej Radzie Gdańska za 
projekt „Świadoma młodzież 
podczas wyborów”, do nich 
także trafiło czwarte wyróż-
nienie za „Wsparcie dla osie-
dlowych domów kultury”.
Realizacja wszystkich pro-
jektów pozwoli zwiększyć 
aktywność młodych ludzi 
w sprawy lokalne i posze-
rzy zakres demokracji wśród 
młodzieży.

(TJ)

Żuławscy rolnicy spotkali się 
na swoim święcie w Ostrowi-
tem. Liczne atrakcje przygoto-
wane dla gości przez starości-
nę dożynek, Annę Krawczyk i 
radę sołecką wsi Ostrowite, nie 
pozwoliły się nudzić. Pokaz le-
pienia garnków, kucia żelaza, 
konkurs KRUS, oglądanie au-
tobusu, występy Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz dzieci i uczniów 
gminnych szkół. Dla aktyw-
nych przygotowano rodzinny 
rajd rowerowy i loterię z nagro-
dami dla jego uczestników. Nie 
tylko myślano o zabawie, ale 
również o aktywnej pomocy 

m.in. w punkcie dawcy szpiku.
W konkursie sołectw liczyły się 
zdolności sportowe i kulinarne. 
Zwycięzcą zawodów została 
drużyna ze Steblewa. Spotka-
nie zakończyła wspólna zabawa 
taneczna i pokaz laserów. 
– Cieszę się z tak udanej impre-
zy, która pozwoliła podzięko-
wać rolnikom za ich codzienny 
trud, a także podczas zabawy i 
festynu zintegrować mieszkań-
ców i sąsiadów naszej gminy 
– powiedziała Barbara Kamiń-
ska, wójt gminy Suchy Dąb.

(TJ)

 Sztuka kowalstwa nie jest łatwa  Tłumy odwiedziły w tym roku wieś Ostrowite, gdzie odbyły 
się gminne dożynki

 Zwieńczeniem imprezy był pokaz laserów

 Uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy świętej
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NIECODZIENNY JUBILEUSZ

90. urodziny Agnieszki Sroki

Niedawno doniosły jubileusz 
90. urodzin obchodziła Pani 
Agnieszka Sroka z Suche-
go Dębu. Z tej okazji życze-
nia złożyli jubilatce nie tyko 
najbliżsi, ale również Bar-
bara Kamińska, wójt gminy 
Suchy Dąb i szefowa miej-
scowego GOPS, Mirosława 
Dombrowska.
Pani Agnieszka urodziła się 
w Małym Bukowcu w gmi-
nie Zblewo 20 września 1926 
roku, gdzie rodzice prowadzili 

gospodarstwo rolne, w którym 
pracowała. Związek małżeński 
z Bronisławem Sroka zawar-
ła 21 października 1950 roku. 
Pani Agnieszka wspólnie ze 
zmarłym w 1997 roku mężem 
wychowali dwóch synów. Ju-
bilatka posiada 3 wnuków i 5 
prawnuków.
- Szczęśliwa jubilatka przyj-
mowała gości wspólnie z synem 
i synową. Przy kawie i pysznym 
torcie w miłej i wzruszającej at-
mosferze Pani Agnieszka czuła 

się bardzo szczęśliwa. Dostoj-
na jubilatka cieszy się dobrą 
kondycją fizyczną. Jak mówi, 
nigdy nie chorowała, leków 
unikała przez całe życie, a 
odżywia się głównie tym, co 
sama „uchowała”. Drogiej ju-
bilatce życzymy 100 i więcej 
lat – mówi Mariusz Zawolski 
z Urzędu Gminy Suchy Dąb.

(WZ)

  Pamiątkowe zdjęcie podczas urodzinowej uroczystości
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NARODOWA AKCJA

Czytali Sienkiewicza
Akcja „Narodowe Czytanie” 
odbyła się również w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w 
Pszczółkach.
– W tym roku w programie 
akcji znalazło się „Quo Va-
dis” Henryka Sienkiewicza. 
W publicznym czytaniu tego 
dzieła wzięli udział miesz-
kańcy, przedstawiciele władz 
gminy, a przede wszystkim 
młodzież z miejscowych 
szkół. Uczniowie wystąpili 
ze starannie przygotowanym 
programem czytania wybra-
nych fragmentów. Po gło-
śnym czytaniu dla chętnych 
odbył się test ze znajomości 

powieści – informuje nas Re-
nata Ziółek, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 
Pszczółkach.
Trzeba przy okazji powie-
dzieć, że w tym samym czasie 
swoje „Narodowe Czytanie” 
miały również dzieci.
– W programie były gry i 
zabawy osnute na tematyce 
dzieł Henryka Sienkiewicza. 
Natomiast na zakończenie 
testu ze znajomości „Quo Va-
dis” wręczono dyplomy i na-
grody książkowe za udział w 
tegorocznej akcji – dodaje Re-
nata Ziółek.

(KL)

 Narodowe czytanie „Quo Vadis” odbyło się również  
w Pszczółkach

WORLD TALSK AIESEC

Zagraniczne wolontariuszki 
w Trąbkach
Program World Talks AIESEC jest realizowany również w Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich. Niedawno trąbeckie gimnazjum odwiedziła 
grupa wolontariuszek z zagranicy, które zajmują się realizacją tego projektu. 

Do Trąbek Wielkich przyje-
chały cztery studentki z Iranu, 
Rumunii oraz Indonezji. 
- W ramach projektu odby-
wały się warsztaty edukacyjne 
z zakresu różnorodnych tema-
tów związanych z geografią, 
tradycjami oraz codziennymi 
czynnościami. Zajęcia były 
prowadzone w języku angiel-
skim i zapewniały atrakcyjne 
rozszerzenie cyklu edukacyj-
nego wspierając główny cel ję-
zykowej edukacji na poziomie 
gimnazjum – informuje Ewa 
Maria Tuz, dyrektor trąbeckie-
go gimnazjum.
Dodajmy, że przy okazji powi-
tania zagranicznych wolonta-
riuszek odbyło się również uro-
czyste wręczenie aktów na sto-
pień nauczyciela mianowanego 
Angelice Arym-Szwindow-
skiej oraz Ilonie Gielniak-Rol-
nickiej. Uroczystość uświet-
nił koncert pod kierunkiem 

Janusza Beyera. 
World Talks to projekt edu-
kacyjny AIESEC Polska, or-
ganizowany od 2008 roku. 

 Do trąbeckiej szkoły zawitali niecodzienni goście
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Początkowo był to projekt En-
ter Your Future. Ideą przedsię-
wzięcia jest poszerzenie wiedzy 
z zakresu przedsiębiorczości, 

odpowiedzialności społecznej 
oraz zrozumienia międzykul-
turowego wśród młodzieży.

(KL)
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KATEDRA OLIWSKA

SUCHY DĄB

Koncert papieski

Dostaną kasę na kanalizację

– Październik to wyjątkowy 
miesiąc dla polskich katoli-
ków – 16 października 1978 
roku arcybiskup Karol Wojty-
ła został wybrany papieżem. 
Dla uczczenia tego wyjątko-
wego wydarzenia, 15 paź-
dziernika Polska Filharmonia 
Bałtycka zaprasza do Archi-
katedry w Oliwie na Koncert 
Papieski – informuje Kata-
rzyna Habecka, rzecznik pra-
sowy Filharmonii Bałtyckiej. 
Podczas koncertu utwory 

Nie w tym, ale w przyszłym 
roku ruszy budowa sieci ka-
nalizacyjnej w gminie Suchy 
Dąb. Niedawno miejscowy 
samorząd dowiedział się o 
przyznaniu unijnej dotacji na 
realizację inwestycji.
Inwestycja jest niezwykle 
ważnym przedsięwzięciem 
dla mieszkańców gminy Su-
chy Dąb. W ramach zada-
nia ma być budowana sieć 
kanalizacyjna w miejscowo-
ściach Grabiny-Zameczek 
oraz Krzywe Koło. Poza tym 
rozbudowywana będzie jesz-
cze oczyszczalnia ścieków 

klasyków wykonają Maciej 
Sionkowski, niezwykle utalen-
towany altowiolista młodego 
pokolenia i Orkiestra Symfo-
niczna PFB pod batutą José 
Maria Florêncio. 
– Zgromadzeni słuchacze usły-
szą przepiękne „Entr’acte” nr 3 
B-dur z „Rosamundy” Franza 
Schuberta, Koncert h-moll w 
stylu Händla na altówkę i or-
kiestrę Henriego Casedusa i 
Symfonię Es-dur nr 29 Wol-
fganga Amadeusza Mozarta. 

w Suchym Dębie. Całkowitą 
wartość projektu oszacowano 
na niespełna 19,5 mln zł. 
– Otrzymamy dofinansowanie 
na poziomie niespełna 64 pro-
cent, czyli ponad 10 milionów 
złotych – mówi nam Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb. – W tej chwili nasi urzęd-
nicy zajmują się uzupełnianiem 
dokumentacji. Jeszcze tego 
roku podpiszemy w urzędzie 
marszałkowskim umowę na 
dofinansowanie projektu, a bu-
dowa ruszy w roku przyszłym.
Dodajmy, że Suchy Dąb to 
nie jedyny samorząd, który 

Podczas wydarzenia, nar-
rator, Jakub Kornacki, bę-
dzie odczytywał fragmenty 
dzieł napisanych przez Jana 
Pawła II – dodaje Katarzyna 
Habecka.
Koncert Papieski rozpocznie 
się o godz. 19.15 w Archi-
katedrze Oliwskiej. Wstęp 
wolny.

(GR)

otrzyma unijne pieniądze na 
budowę kanalizacji sanitarnej. 
– W ramach konkursu zosta-
ło złożonych 29 wniosków o 
dofinansowanie projektów o 
łącznej wartości 221,9 mln 
zł. Łączna wartość wnio-
skowanego dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wy-
niosła 131,68 mln zł – in-
formuje Małgorzata Pisa-
rewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.

(lubek)
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KOLEJNA EDYCJA „NARRACJI”

Biskupia Górka będzie gościć festiwal
Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona Festiwalu „Narracje”, który w tym roku w dniach 21 i 22 
października odbędzie się na Biskupiej Górce.

– Podczas „Narracji” obejrzymy 
22 projekty, 28 artystów i ko-
lektywów. Zaproszeni twórcy 
zinterpretują Biskupią Górkę, 
która na dwa dni przeobrazi się 
w „Królestwo 60,8 m n.p.m.” 
– mówi Marta Bednarska z 
Instytutu Kultury Miejskiej w 
Gdańsku, który jest głównym 
organizatorem październiko-
wego festiwalu.
Zdaniem Stacha Szabłowskie-
go, kuratora tegorocznego fe-
stiwalu, Biskupia Górka jest 
jedną z najbardziej niezwy-
kłych dzielnic Gdańska. 
– To, co robimy tutaj z artysta-
mi, nazwaliśmy „Królestwem”. 
„Królestwo”, czyli pewna ale-
goria, osobny świat, osobny 
system, który jest zorganizo-
wany w innym porządku niż 
pozostała część miasta. „Kró-
lestwo” nawiązuje też do se-
rialu Larsa von Triera o tym 
samym tytule. Opowiadał w 
nim o realnie istniejącym miej-
scu w Kopenhadze, wielkim 
szpitalu publicznym, który 
mieszkańcy popularnie nazy-
wali „Królestwem”. Von Trier, 

żeby opowiedzieć o tym miej-
scu, oplótł je grubymi nićmi 
fikcji. Fikcja, podchwytywanie 
i kontynuowanie narracji, roz-
wijanie opowieści, którą przed-
stawia nam Biskupia Górka 
swoją architekturą, historiami 
mieszkańców i topografią jest 
narzędziem, którego używa-
my razem z artystami podczas 
„Narracji” – zapowiada Stach 
Szabłowski. 
Marta Bednarska dodaje, że 
podczas festiwalu u podnóża 
dawnego schroniska im. Pawła 
Beneke, zobaczymy m.in. pracę 
Karoliny Freino. 
– Wybudowane tuż przed II 
wojną światową, ukształtowa-
ne podobnie do krzyżackiego 
zamku schronisko, góruje nad 
Biskupią Górką, a w „Narra-
cjach” jest miejscem symbo-
licznym. Artystka znalazła 
informację, że przez chwilę, 
w średniowieczu, przebywał 
tu Henryk IV, późniejszy król 
Anglii, bohater jednej ze sztuk 
Szekspira. Freino wsłuchuje się 
nie tylko w Biskupią Górkę, ale 
także w historię opowiedzianą 

MONIKA  
MACIASZ

***

jak piwo wypite w 
skm tak
szybka będzie wasza 
kolej
życia odcinek gdańsk 
stocznia - zaspa 
zaspane ciała
mięso serca głodne 
krzyku innych
atrakcji niż nowe 
sezony rozmów
w toku świeże dzieci
młode z płodnej suki
codziennie pijalnia 
wódki
i piwa na śniadanie

zuchwałymi rękami 
zaszytymi żyłą
będziecie budować 
statki

przez Szekspira. Wywoła w za-
gajniku, u podnóża schroniska, 
widmo jednej z postaci sztuki 
Szekspira – Pogłoski. Posta-
ci, która sieje lęk, niezgodę, 

wątpliwości – mówi Marta 
Bednarska. 
Festiwal „Narracje” od 2009 
roku eksplorują nowe miejskie 
wątki i historie. Artystyczne 

interwencje w przestrzeń pu-
bliczną dzielnic Gdańska nada-
ją codziennym miejscom nowy 
kontekst i pozwalają odkryć je 
ponownie. 

(GR)
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  Festiwal „Narracje” odbywa się w różnych dzielnicach Gdańska

Regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki
„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” – to hasło przyświecało  tegorocznemu Światowemu 
Dniu Turystyki. To najważniejsze święto miłośników i osób z branży turystycznej przypada 27 września, regionalne 
obchody odbyły się 7 października br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Gospodarzem spotkania był 
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Główna myśl towarzyszą-
ca obchodom w tym roku 
zwraca uwagę na atrakcyj-
ność tej dziedziny gospo-
darki, docierającej do róż-
nych grup społecznych, tak-
że tej bardziej wymagającej,   
z niepełnosprawnościami.
Podejmując decyzję o podró-
ży, szukamy miejsc wyjąt-
kowych, dostępnych i atrak-
cyjnych, spełniających nasze 
oczekiwania.  Kluczowa jest 
tu oferta turystyczna, przy-
gotowana przez lokalną bran-
żę turystyczną.  W ostatnich 
latach turystyka przeżywa 
ogromny rozkwit. W 1950 
r. statystyki odnotowały 250 
milionów turystów między-
narodowych, a dziś już około 
1,2 miliarda ludzi wędruje po 
świecie.
Turystyczna dostępność jest 
determinantą ruchu tury-
stycznego, stąd istotny rozwój 
połączeń lotniczych, promo-
wych, samochodowych i ko-
lejowych. Pomorskie staje się 

hubem transportowym, a tury-
styka korzysta z tej wygodnej 
sytuacji. Dynamiczny rozwój 
połączeń lotniczych i samego 
Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy, wzrost ruchu pasażer-
skiego na promach i komfort 
jazdy autostradą bursztynową 
A1 potwierdzają tę sytuację.
W kraju turystyka stanowi 
ważną część gospodarki, to 
5-6 proc. PKB. To w więk-
szości przypadków działal-
ność małych rodzinnych firm. 
Pomorskie zajmuje  4. miejsce 
w zestawieniu liczby MŚP na 
1000 mieszkańców, jest pręż-
nie rozwijającym się ośrod-
kiem turystycznym, uznaną 
destynacją krajowego ruchu 
turystycznego.

– W 2015 roku co trzeci Po-
lak wybrał Pomorskie jako 
cel swoich wakacji – mówił 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – 
Od kilku już lat obserwujemy 
wzrost liczby odwiedzających 

nasz region gości. Szacujemy, 
że rok 2016 zamknie się licz-
bą ok. 9 mln turystów, tym 2 
mln turystów zagranicznych ze 
Skandynawii, Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii, Niemiec, Włoch, 
Ukrainy, Rosji oraz Hiszpanii. 

Istotna w budowie oferty jest 
też baza noclegowa. W woje-
wództwie pomorskim dyspo-
nujemy 28 tysiącami miejsc  
w 249 obiektach skategoryzo-
wanych, w tym 197 to hotele.  
Godny podkreślenia jest 
fakt, że nasz kraj jest jednym  
z 5 najbezpieczniejszych  
w Europie, wytypowanym 
przez brytyjski MSZ, jesteśmy 
też konkurencyjni cenowo dla 
gości zagranicznych.
W naszej ofercie uwzględnia-
my światowe trendy takie jak 
starzenie się społeczeństw czy 
uznanie stresu jako choroby. 
Wymienione trendy determi-
nują rozwój turystyki medycz-
nej, zdrowotnej czy spa&wel-
ness oraz srebrnej turystyki 

co będzie miało wpływ na po-
wstanie oferty poza sezonem 
letnim. 

– To dzięki przygotowywa-
nej  przez lokalną branżę tury-
styczną coraz bardziej różno-
rodnej, ciekawej i nowoczesnej 
ofercie, możemy gościć u siebie 
tak wielu turystów. Im więk-
sza współpraca, pomysłowość, 
gospodarność  i biznesowe po-
dejście, tym oferta jest atrak-
cyjniejsza. Dlatego tak ważna 
jest rola lokalnych organizacji 
turystycznych i innych stowa-
rzyszeń w jej tworzeniu, wspar-
ta działaniami samorządu roz-
wijającego atrakcyjność regionu 
– podkreślała Marta Chełkow-
ska, dyrektor Departamentu 
Turystyki i Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.                 

Istotnym czynnikiem rozwo-
ju turystyki w województwie 
pomorskim jest turystyka ak-
tywna związana z wodą, stąd 

samorząd województwa oraz 
samorządy lokalne inwestują  
w turystykę kajakową i żeglar-
ską. Ważnym punktem zwią-
zanym z aktywnością jest także 
budowa tras rowerowych na ca-
łym obszarze województwa.  

7 października, podczas regio-
nalnych obchodów Światowego 

Dnia Turystyki doceniona zo-
stała praca środowiska tury-
stycznego. Za pasję i poświę-
cenie, często również pracę 
społecznie, osoby ze środowi-
ska turystycznego otrzymały 
z rąk marszałka województwa 
odznaczenia i medale.

(AK)
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ROWEREM PO ŻUŁAWACH KWITNIE KARIERA MARTYNY

V Rodzinny „Gwiaździsty” Z Osiczanki do Bayernu 
Już po raz piąty odbył się Ro-
dzinny Rajd Rowerowy po 
Żuławach Gdańskich. Jego 
uczestnikami byli goście z 
Tczewa, Pruszcza Gdań-
skiego i Cedrów Wielkich, 
którzy przybyli do Suchego 
Dębu. Celem tej wyprawy 
było Ostrowite, które liczy 
sobie 800 lat od pierwszej 
wzmianki o osadzie z 7 wrze-
śnia 1215 roku. Na miejscu na 
uczestników czekał poczę-
stunek przygotowany przez 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Tam też odbyło się losowanie 
nagród dla biorących udział 

Martyna Krygier jest uczen-
nicą Sportowego Gimnazjum 
w Gdyni, a mieszka w Osi-
cach w gminie Suchy Dąb. 
Tutaj też zaczynała swoją 
piłkarską naukę i zdobywała 
pierwsze doświadczenia. 
Talent i mozolna praca za-
owocowały powołaniem 
dziewczynki na międzynaro-
dowy obóz dla utalentowa-
nych młodych piłkarzy Al-
lianz Junior Football Camp. 
Do Monachium, bo tam wła-
śnie odbywał się obóz, przy-
jechało około 100 młodych 

w rajdzie. Wsparcie ze strony 
sponsorów pozwoliło nagro-
dzić szczęśliwymi losami i pre-
zentami. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: Kacper Bronowski, 
Jakub Kaczmarczyk, Marta 
Chęcińska, Nadia Cysz, Rado-
sław Cysz, Mikołaj Szumarski, 
Agnieszka Jurczyk, Małgorza-
ta Cichorz, Franek Krawczyk i 
Witold Malmurowicz.
Wszyscy szczęśliwy zwycięscy 
loterii nie kryli radości i wzru-
szenia z takiego obrotu sprawy.
– Cieszę się z dużego zainte-
resowania tą formą spędzania 
wolnego czasu uczniów naszej 

piłkarzy z 29 krajów całego 
świata. Martyna wraz z rówie-
śnikami przez sześć dni treno-
wała w ośrodku szkoleniowym 
Bayernu pod okiem ich trene-
rów młodzieżowych. Główną 
atrakcją obozu było spotkanie 
oko w oko z piłkarzami oraz 
możliwość obejrzenia na żywo 
meczu Bayernu na Allianz 
Arenie z Werderem Brema, 
gdzie Robert Lewandowski 
ustrzelił hat-tricka. Dodatko-
wo uczestnicy obozu zwiedzi-
li Monachium, m.in. muzeum 
BMW oraz stadion i zaplecze   Uczestnicy Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Żuławach Gdańskich na wspólnej fotografii

  Martyna Krygier
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szkoły i ich opiekunów. Ra-
duje fakt, że nasza impreza 
wyszła poza granice gminy 
i powiatu, a jej uczestnika-
mi byli mieszkańcy: Tczewa, 
Pruszcza Gdańskiego, Ce-
drów Wielkich, Gniewu, El-
bląga i oczywiście gminy Su-
chy Dąb. Dziękuję wszystkim 
organizatorom i uczestnikom, 
a przy okazji  zapraszam na 
kolejny rajd rodzinny w przy-
szłym roku – powiedziała 
Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie.

(TJ)

Allianz Arena. 
Kilka dni po powrocie do 
Polski uczestnicy Allianz Ju-
nior Football Camp, razem z 
Krzysztofem Golonką (mistrz 
świata w trikach piłkarskich) 
byli gośćmi w „Dzień Dobry 
TVN”. 
Kariera Martyny Krygier roz-
wija się bardzo dobrze, a w jej 
ślady mogą pójść kolejni uta-
lentowani młodzi piłkarze, 
także z małych ośrodków, ta-
kich jak Osiczanka Osice.

(TJ)

AMATORZY LEPSI OD ZAWODOWCÓW

Wędkowali w Wojanowie

Staw w Wojanowie był miej-
scem zmagań wędkarzy wal-
czących o puchar Magdaleny 
Kołodziejczak, wójta gminy 
Pruszcz Gdański. W zawo-
dach spławikowych rywali-
zowali wszyscy chętni. Naj-
wyższe miejsca zajęli jednak 
wędkarscy amatorzy, którzy 
zawodowcom nie pozostawili 
żadnych szans.
- Kolejny raz nasze stowarzy-
szenie zorganizowało zawody 
w Wojanowie, gdzie skorzy-
staliśmy z pomocy i gościn-
ności sołtysa Rafała Biesz-
ka, który również ufundował 
swój puchar – mówi nam 

Andrzej Grzejka, prezes Woj-
skowego Stowarzyszeni Węd-
karskiego „Czapla” z Prusz-
cza Gdańskiego. - Wśród 18 
uczestników turnieju znalazło 
się kilku zawodowych wędka-
rzy. Ponieśli jednak oni sro-
motną porażkę w rywalizacji z 
amatorami „moczenia kija”.
Dodajmy w tym miejscu, że 
najmłodszą uczestniczką zawo-
dów w Wojanowie okazała się 
8-letnia Andżelika Wolińska. 
Wędkarskie zmagania zakoń-
czyły się sukcesem Łukasza 
Kusz z Łęgowa (1220 pkt.), 
który wywalczył tym samym 
puchar wójta gminy Pruszcz 

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów w Wojanowie

  Najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary
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Gdański. 2. miejsce i pu-
char sołtysa Wojanowa zdo-
był Stanisław Kaczmarczyk 
z Pruszcza Gdańskiego (435 
pkt.). Na najniższym stop-
niu podium stanął natomiast 
Kamil Lipski z Łęgowa (410 
pkt.).
- Nie był to zbyt doby dzień 
na łowienie ryb. Dotyczyło 
to nie tylko zbiornika w Wo-
janowie, ale również innych 
jezior i stawów na Pomorzu, 
gdzie ryba w tym okresie po 
prostu „nie brała” – mówi An-
drzej Grzejka.

(KL)

MISTRZOSTWA POWIATU

Tenisowy championat
Na kortach przy stadionie Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim odbyły się powiatowe mistrzostwa 
w tenisie ziemnym. Dodajmy, że był to już 17. championat 
powiatu gdańskiego.

Rywalizacja toczyła się w 
czterech kategoriach wieko-
wych, w których startowali 
reprezentanci gmin powiatu 
gdańskiego. O mistrzostwa 

walczyli uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych 
oraz seniorki i seniorzy. Pro-
wadzona była również klasy-
fikacja drużynowa, w której 

bezkonkurencyjnym okazał się 
team miasta Pruszcza Gdań-
skiego. O sukcesie miejskiego 
zespołu zdecydowały zwycię-
stwa w aż pięciu kategoriach.

(GR)

NAJLEPSI

Angelika Dobies,
Zofia Kulesza, 

Julia Platta, 
Nikola Żurawska, 
Zuzanna Wrona, 
Michalina Perka, 
Dawid Kwaśniak, 

Maksymilian Piotrowicz, 
Kacper Gołąbek, 

Dawid Serwa, 
Robert Okuniewicz, 
Mateusz Gołąbek, 

Wojciech Piotrowicz,  
Leon Binkiewicz.
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