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Wojewódzki konkurs „Piękna wieś pomorska” 
został rozstrzygnięty. Najpiękniejszą wsią 
na Pomorzu zostało w tym roku Wróblewo  
w gminie Suchy Dąb.

Wróblewo wygrało wojewódzki konkurs
NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ POMORSKA
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FlashFlash

Jedna z większych inwestycji 
Patrząc na zadania, które w przyszłym roku re-
alizowane będą w Pruszczu Gdańskim, zdecy-
dowanie najdroższym i największym ostatnich 
lat jest projekt dotyczący węzłów integracyjnych.

Bogactwo nie przynosi szczęścia
Jeszcze 10 lat temu nikt nie pomyślałby, że gmina 
Cedry Wielkie znajdzie się w „dziesiątce” najbo-
gatszych gmin pomorskich. Dziś żuławska gmi-
na jest jedną z trzech najbogatszych na Pomorzu.

Żeglarskie święto w Przywidzu
Przywidz staje się coraz bardziej dostrzegany na 
Pomorzu. Okazja do promocji nadarzy się rów-
nież niebawem. Przywidz będzie bowiem go-
spodarzem Pomorskiej Gali Żeglarskiej. 

Protestują przeciwko kurnikom
W Kłodawie planuje się budowę 16 kurników, 
w których hodowane mają być kurczaki. Inwe-
stycja budzi wiele emocji wśród mieszkańców, 
którzy obawiają się potencjalnych zagrożeń.
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cieszymy się bardzo z sukcesu Wróblewa, 
bo to świadczy o jego mieszkańcach, ich 
aktywności i zaangażowaniu w tworzenie 
atmosfery, estetyki miejsca, w którym 
żyjemy i mieszkamy – mówi barbara 
kamińska, wójt gminy Suchy Dąb.
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ZDROWIE

nasze kalendarium

• 16 listopada (czwartek), Grzegorz Hyży, godz. 
20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 18 listopada (sobota), Targi Gra i Zabawa, godz. 
10.00, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 18 listopada (sobota), Supercross –  
King of Poland, godz. 18.00, Ergo Arena

• 19 listopada (niedziela), Andrzej Piaseczny, godz. 
18.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 21 listopada (wtorek), Paweł Domagała, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 22 listopada (środa), Harlem Gospel Choir, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 24 – 25 listopada (piątek – sobota), Gdańsk Ska 
Jamboree, godz. 19.00, Protokultura w Gdańsku,  
ul. Niterów 29B

• 25 listopada (sobota), Luxtorpeda, godz. 20.00, 
klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 26 listopada (niedziela), Ulver, godz. 19.00, Klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 29 listopada (środa), Juan Diego Florez, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 30 listopada (czwartek), Made in Poland,  
godz. 21.00, Spatif w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 52/54

• 1 grudnia (piątek), Scorpions, godz. 20.30,  
Ergo Arena 

• 4 grudnia (wtorek), Asseco Gdynia – Trefl 
Sopot, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 17 grudnia (niedziela), Zakopower Kolędowo, 
godz. 19.00, klub Pokład w Gdyni, Skwer Tadeusza 
Kościuszki

• 22 grudnia (piątek), Salk, godz. 21.00, Teatr Boto 
w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B

• 23 grudnia (sobota), Trefl Sopot – GTK Gliwice, 
godz. 18.00, Ergo Arena

• 5 stycznia (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 13 – 14 stycznia (sobota – niedziela), Halowe 
Zawody Regionalne w Skokach JumpOFF, godz. 
8.00 – 19.00, hipodrom w Sopocie, ul. Polna 1

• 5 lutego (poniedziałek), Pasion de Buena Vista, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 11 lutego (niedziela), Depeche Mode,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 lutego (środa), Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena
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Protestują przeciwko budowie kurników
W kłodawie planuje się budowę 16 kurników, w których hodowane mają być kurczaki. inwestycja 
budzi wiele emocji wśród mieszkańców, którzy obawiają się potencjalnych zagrożeń. Dlatego też 
zorganizowano w Jagatowie spotkanie, w którym uczestniczyli także mieszkańcy.

W  16 kurnikach hodowanych 
ma być 1,5 miliona brojlerów 
rocznie. Ewentualne skutki 
uboczne tak masowej produk-
cji mięsa drobiowego mogą 
mieć bardzo negatywny wpływ 
na zdrowie ludzi i środowisko. 
Potężna inwestycja i jej konse-
kwencje (uciążliwy odór, prze-
kształcenia terenu i krajobrazu, 
konieczność zagospodarowa-
nia zwierzęcych odchodów) 
w  znaczny sposób mogą ogra-
niczyć rozwój gospodarczy 
gminy Pruszcz Gdański. Te 
uciążliwości najbardziej jed-
nak odczują mieszkańcy Jaga-
towa i Żukczyna, chociażby ze 
względu na ewentualne, bez-
pośrednie sąsiedztwo niechcia-
nego kompleksu. 
– Podkreślmy fakt, że przyle-
gające do niego tereny przezna-
czone są na cele mieszkanio-
we i  usługowe. W  przypadku 
realizacji kontrowersyjnej in-
westycji ich wartość uległaby 
znacznemu obniżeniu, podob-
nie zresztą jak wartość działek 
czy domów już istniejących 
na tym obszarze. Mieszkańcy 

tych dwóch wiosek najbardziej 
narażeni będą na skutki reali-
zacji, tej jakże kontrowersyjnej 
i  budzącej emocje oraz niepo-
kój społeczny inwestycji. Na 
takie plany nie wyrażają zgody 
również władze gminy. Niech 
świadczy o tym chociażby ostry 
i  jednogłośny sprzeciw Rady 
Gminy Pruszcz Gdański wo-
bec planów wybudowania tak 
gigantycznej kurzej fermy – in-
formuje Piotr Rymsza, rzecz-
nik prasowy Urzędu Gminy 
Pruszcz Gdański.
Podczas protestu w  Jagotowie 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański 
zaznaczyła, że ta inwestycja 
budzi szczególnie wyjątkowe 
kontrowersje społeczne. 
– Odległość kurników od za-
budowań będzie niewielka, 
dlatego mieszkańcy naraże-
ni będą na nieprzyjemny za-
pach. Takie protesty odbywają 
się zazwyczaj w czasie trwania 
inwestycji. Jesteśmy tu już te-
raz, aby inwestor zastanowił 
się nad realizacją przedsię-
wzięcia – podkreśla Magdalena 

Kołodziejczak.
Marek Kowalski, przewod-
niczący Rady Gminy Pruszcz 
Gdański zwrócił również uwa-
gę na uciążliwości, jakie wystą-
pią podczas przywozu i wywo-
zu drobiu. 
– Powstaną ogromne ilości 
azotanów, fosforanów, siarko-
wodorów, które to środowi-
sko będzie musiało wchłonąć. 
Naszym zdaniem natura sobie 
z  tym nie poradzi. My, samo-
rządowcy nie chcemy tej inwe-
stycji w  tym rejonie – mówił 
Marek Kowalski.
Dodajmy, że w  sierpniu rów-
nież Rada Powiatu Gdańskiego 
wystosowała stanowczy protest 
przeciwko lokalizacji i zakresu 
planowanej inwestycji. 
– Obok mieszkają ludzie, 
a  z  czasem będzie chciało się 
tu osiedlić ich jeszcze więcej. 
Po wybudowaniu 16 kurni-
ków większość mieszkańców 
stąd ucieknie albo w ogóle nie 
wybuduje tu sobie domu. Po-
dejrzewam, że nawet miesz-
kańcy Pruszcza Gdańskiego 
odczują zapachy z  kurników 

w  Kłodawie – dodał Piotr 
Ołowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Gdańskiego.
Przedstawiciel inwestora wyra-
ził ból, że inwestycja budzi tak 
duże kontrowersje społeczne. 
– Chcielibyśmy spotkać się 
z niewielką grupą, która przed-
stawiłaby nurtujące mieszkań-
ców problemy. Będziemy starać 
się rozwiązać wszelkie wątpli-
wości i jednocześnie uciąć nie-
które spekulacje – informował 
przedstawiciel inwestora. 

  mieszkańcy Jagatowa i Żukczyna protestują przeciwko budowie 
16 kurników, które mają stanąć w sąsiedniej kłodawie

Z  kolei Magdalena Kołodziej-
czak podkreśliła, że tak poważ-
ne zadania powinno realizować 
się w zgodzie z sąsiadami, a ta-
kiej nie ma. Mieszkańcy nato-
miast poinformowali, że po-
dejmą wszelkie kroki prawne, 
aby inwestycja ta w  ogóle nie 
powstała.
Do tematu oczywiście wrócimy 
w  jednym z  kolejnych wydań 
naszej gazety.

(lubek)
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Pruszczańscy policjanci pro-
wadzą postępowanie w  spra-
wie wypadku drogowego, 
do którego 11 października 
o godz. 15.30 doszło na skrzy-
żowaniu ulicy Grunwaldz-
kiej z ulicą Wojska Polskiego 
w Pruszczu Gdańskim. 
– Nieznany kierowca samo-
chodu osobowego, jadąc ulicą 
Wojska Polskiego, na skrzy-
żowaniu z  ulicą Grunwaldz-
ką nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierowcy skutera. 
63-letni kierowca jednośladu 
stracił równowagę i przewró-
cił się na jezdnię. Mężczy-
zna trafił do szpitala. Z uwagi 
na konieczność wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności wy-
padku policjanci z  Komen-
dy Powiatowej w  Pruszczu 
Gdańskim zwracają się z ape-
lem do ewentualnych świad-
ków tego zdarzenia. Wszyst-
kie osoby, które mogą udzie-
lić jakichkolwiek informacji 
pruszczańska policja prosi 
o kontakt pod numerem tele-
fonu 058 78 54 235 – informu-
je asp. szt. Marzena Szwed-
Sobańska, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

WyPADEK W PRuSZcZu

Policja 
poszukuje 
świadków 
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  Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego cieszy się, że wybu-
dowany mostek na raduni ułatwi dostęp do faktorii od ulicy zastawnej

  oświetlenie wymienione też będzie w zespole Szkół ogólnokształcących

PORA NA WĘZEŁ INtEGRAcyJNy

SKORZyStAJĄ BuDyNKI KOMuNALNE 

Jedna z większych 
inwestycji ostatnich lat

unijne środki na 
termomodernizację szkół

Patrząc na projekty, które w przyszłym roku realizowane będą na terenie Pruszcza  
Gdańskiego, wydawać by się mogło, że jest ich stosunkowo niewiele. Jeśli zaś zagłębimy się 
w ich opis, to zauważymy jak wiele zadań ma być realizowanych. Niemały jest również ich koszt.

W jednym z poprzednich wydań naszego miesięcznika informowaliśmy, że miasto  
Pruszcz Gdański otrzymało pieniądze z Unii europejskiej, które będą przeznaczone m.in. na 
termomodernizację budynków należących do gminy.

Zdecydowanie najdroższym 
i  największym projektem ostat-
nich lat jest projekt dotyczący 
węzłów integracyjnych.
– Po budowie obwodnicy Prusz-
cza Gdańskiego i basenu jest to 
największa inwestycja realizo-
wana w naszym mieście – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. – Cały 
projekt kosztować ma 15,8 mi-
liona złotych, z czego ponad 61 
procent to unijne dofinansowa-
nie. Inwestycji, które będą reali-
zowane w ramach tego projektu, 
jest tak wiele, że będą wykony-
wane w  ciągu dwóch najbliż-
szych lat.
W  przyszłym roku prace doty-
czyć będą m.in. budowy par-
kingów po obu stronach dworca 
kolejowego. W  ramach węzła 
Pruszcz Gdański wybudowa-
ne zostaną parkingi: park&ri-
de przy ulicy Dworcowej dla 
78 samochodów i  102 rowe-
rów oraz parking na 16 miejsc 

Projekt termomodernizacyjny 
zakłada nie tylko „docieple-
nie” obiektów użyteczności pu-
blicznej, ale również budynków 
komunalnych. Na ten cel z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego udało się pozyskać 
1760328 złote. 
– Wszystkie te zadania będą 
zrealizowane w  przyszłym 
roku. Dzięki realizacji tego 
projektu wszystkie budynki 
użyteczności publicznej będą 
docieplone. Trzeba jednak po-
wiedzieć, że działania termo-
modernizacyjne prowadzimy 
systematycznie od kilku lat. 
Dotyczy to zarówno budynków 
użyteczności publicznej, jak 
i komunalnych – mówi nam Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
W  ramach projektu wymie-
nione będzie oświetlenie na 
energooszczędne żarówki 
LED w  budynkach Szkoły 

postojowych przy dworcu PKP. 
Wybudowany zostanie rów-
nież deptak do dworca od strony 
wschodniej.
– Zbudujemy także ścieżkę ro-
werową od ul. Mickiewicza do 
Strugi Gęś i  ulicy Sikorskiego. 
W  2018 roku zaplanowaliśmy 
wybudowanie dwóch mostków, 
dzięki którym ułatwimy dojście 
do faktorii. Pierwszy powstanie 
przy ulicy Zastawnej, a drugi od 
strony Juszkowa na kanale Ra-
duni, gdzie wykonana zostanie 
ścieżka pieszo-rowerowa – in-
formuje Janusz Wróbel.
Nie możemy zapomnieć o budo-
wie ulic Olszewskiego, 24 Mar-
ca, Mościckiego i Wróblewskie-
go, co również ma być zrealizo-
wane w przyszłym roku. Z kolei 
na rok 2019 zaplanowano m.in. 
przebudowę ulic Dworcowej 
i Skalskiego.
Idea tego projektu jest pro-
sta: budowa i  remont na tere-
nie Pruszcza Gdańskiego dróg, 

Podstawowej nr 4 przy ul. Jana 
Kasprowicza 16 i  przedszko-
la przy ul. Kochanowskiego 8 
oraz w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 przy 
ul. Obrońców Westerplatte 30.
– Obiekt przy ul. Kochanow-
skiego 8 przejdzie największą 
metamorfozę. Oprócz wy-
miany oświetlenia, wykonane 
zostaną w  nim kompleksowe 

ścieżek rowerowych i  chodni-
ków tworzących spójne ciągi 
komunikacyjne. 
– Dzięki tym inwestycjom chce-
my nakłonić mieszkańców do 
korzystania z  komunikacji pu-
blicznej. Wiadomo, że im wię-
cej osób z  niej korzysta, tym 
mniej samochodów na ulicach, 
a  tym samym mniejsze korki, 
na co tak mocno dziś narzekamy 

prace termomodernizacyjne, 
czyli ocieplenie z  zewnątrz. 
Dodatkowo w  budynku po-
wstaną nowe usprawnienia dla 
dzieci i rodziców, np. rampa dla 
osób z  niepełnosprawnościa-
mi, nowe balustrady czy wiata 
dla wózków – dodaje Janusz 
Wróbel. 
Poza tym termomoderniza-
cji poddane będą budynki 

– tłumaczy burmistrz.
Wszystkich zadań nie uda się 
zrealizować w ramach tego pro-
jektu. Na swoją kolej musi cho-
ciażby poczekać budowa drogi 
z Pruszcza Gdańskiego do Cie-
plewa, która na pewno ułatwi 
poruszanie się osób korzystają-
cych z publicznej komunikacji.

(lubek)

komunalne, które zlokalizo-
wane są przy ul. Powstańców 
Warszawy 2, 3 i  30 oraz przy 
ul. Wojska Polskiego 54. 
– Od kilku lat remontujemy 
budynki komunalne. Remonty 
będą oczywiście kontynuowane 
w latach przyszłych – zapowia-
da burmistrz Wróbel.

(GR)
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DONOŚNy I SŁySZALNy GŁOS

Powstała rada 
seniorów
W  Pruszczu Gdańskim zo-
stała powołana 9-osobowa 
Rada Seniorów, której celem 
jest integracja środowiska osób 
starszych. 
– W  naszym mieście działa 
kilka organizacji senioralnych. 
Postanowiliśmy zjednoczyć 
ich przedstawicieli, aby głos 
seniorów był jeszcze bardziej 
donośny i  słyszalny w  prusz-
czańskim środowisku. Jestem 
przekonana, że powołany do 
życia organ będzie pomagał 
radnym i burmistrzowi w pro-
wadzeniu polityki senioralnej 
– mówi „Panoramie” Małgo-
rzata Czarnecka-Szafrańska, 
przewodnicząca Rady Miasta 
Pruszcz Gdański.
W  skład Rady Seniorów 
pierwszej kadencji, która po-
trwa do 2020 roku weszli: Ja-
nusz Kulik – przewodniczący, 
Danuta Zarzycka – zastępca 
przewodniczącego oraz Elż-
bieta Białonoga, Barbara Bie-
gańska, Krystyna Lemczak, 
Franciszek Maliszewski, Zofia 
Masa, Mirosława Polanowska 
i Zenon Skąpski.
W  celu umożliwienia 
mieszkańcom aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecz-
nym, rozpoznawania i  moni-
torowania potrzeb seniorów 
oraz wypowiadania się w spra-
wach ich nurtujących, człon-
kowie rady raz w  miesiącu 
w  budynku magistratu przy 
ul. Grunwaldzkiej 20 pełnią 
dyżury. Są one pełnione w po-
koju 11 w godz. 14.00 – 16.00. 
Barbara Biegańska dyżurować 
będzie 23 listopada, Krystyna 
Lemczak – 14 grudnia, Zofia 
Masa – 25 stycznia, Franci-
szek Maliszewski – 22 lutego, 
a Mirosława Polanowska – 22 
marca.
Za naszym pośrednictwem 
Rada Seniorów zaprasza 
mieszkańców do uczestnictwa 
w  Olimpiadzie Wiedzy Oby-
watelskiej „Senior Obywatel”. 
– Już teraz, wspólnie z  radą 
i  burmistrzem zaprasza-
my na Dzień Seniora, któ-
ry zaplanowaliśmy 8 czerw-
ca, a  więc w  pierwszy dzień 
przyszłorocznych obchodów 
Dni Pruszcza Gdańskie-
go – zapraszam Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.

(KL)

20. ROcZNIcA ŚMIERcI

uczcili pamięć patrona
Szkoła Podstawowa w  Koź-
linach uczciła 20. rocznicę 
śmierci swojego patrona – ks. 
prałata Józefa Waląga, która 
przypada na 7 listopada. 
– Społeczność szkolna godnie 
uczciła przypadającą roczni-
cę. W  szkole odbył się oko-
licznościowy apel, przybliża-
jący postać prałata, a później 
wszyscy uczniowie z  klas 
V-VII ze swoimi nauczycie-
lami, pojechali na cmentarz 
w  Pruszczu Gdańskim, aby 
złożyć wiązankę kwiatów, 
zapalić znicze i wspólnie po-
modlić się przy jego grobie. 
Uczniowie zobaczyli kościół 
parafialny Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy, w  któ-
rym przez 40 lat pracował 
ksiądz. Była taż okazja do 
spaceru nowoczesną Aleją Ks. 

Józefa Waląga – informuje 
Jerzy Wiśniewski, dyrektor 
szkoły w Koźlinach.
W  swojej pracy wychowaw-
czej szkoła nawiązuje do po-
stawy i życia księdza. 
– W  dzisiejszym, zagubio-
nym świecie, gdy brakuje au-
torytetów, gdy nie okazuje się 
szacunku dla bliźniego, gdy 
brakuje cierpliwości i  wy-
trwałości w  walce z  agresją 
i  złem – postać księdza Wa-
ląga jest przykładem, zachętą 
do pracy nad własną osobą, 
aby stawać się coraz lepszym 
człowiekiem. Życie naszego 
patrona może być wzorem 
dla wszystkich i  lekcją miło-
ści do bliźniego – dodaje Jerzy 
Wiśniewski. 

(GR)

  Uczniowie z koźlin przyjechali do Pruszcza Gdańskiego 
uczcić tu pamięć swojego patrona
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uNIJNE PIENIĄDZE NA ŚcIEŻKI ROWEROWE I KAJAKI

Wszyscy ciągną do przystani w Błotniku
Gmina cedry Wielkie otrzyma kolejne unijne środki. tym razem pieniądze przeznaczone mają być na 
budowę Wiślanej trasy. cały projekt kosztować może nawet 8 mln zł, a gmina otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 64 proc.

Projekt zakłada zbudowanie 
około 12 km ścieżek rowero-
wych, przebiegających przede 
wszystkim w  bliskim sąsiedz-
twie Wisły. Aż w  czterech 
miejscach będzie się ona łączy-
ła z drogą ekspresową. 
– Ścieżka zaczynać się będzie 
w  okolicach drogi powiatowej 
w Giemlicach, skąd wytyczona 
będzie po wale w kierunku wsi 
Leszkowy, stamtąd do Błotni-
ka. Stąd jedna ścieżka prowa-
dzić będzie w kierunku Sobie-
szewa, a  jej budową zajmie się 
miasto Gdańsk, natomiast dru-
ga nitka poprowadzona będzie 
z Błotnika do Cedrów Małych 
– informuje nas Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wielkie.
W grudniu zostanie podpisana 
umowa na unijne dofinansowa-
nie projektu, przetarg ogłoszo-
ny zostanie prawdopodobnie na 
przełomie pierwszego i drugie-
go kwartału przyszłego roku. 
Natomiast prace budowlane 
będą prowadzone przez dwa 
lata.
– W  tej chwili realizujemy 
kilka bardzo kosztownych 

inwestycji. Wszystkie kumulu-
ją się właśnie w  2018 roku – 
mówi Janusz Goliński.
Nie jest to jedyny projekt, któ-
rego celem jest poprawa atrak-
cyjności turystycznej gminy. 
Cedry Wielkie otrzymają rów-
nież unijne środki (80 proc. 
z  700 tysięcy złotych) na bu-
dowę pomostów kajakowych 
w  Błotniku oraz Trzcinisku. 
W  Błotniku powstanie dodat-
kowo zaplecze socjalne. 
– Unijne wsparcie otrzymamy 
również na rozbudowę mariny 
w  Błotniku, gdzie powstanie 
dodatkowych 80 miejsc na zi-
mowanie łódek. Jestem prze-
konany, że nie będzie proble-
mu z zapełnieniem tych miejsc, 
ponieważ już teraz mamy oko-
ło 300 podań o  możliwość zi-
mowania łodzi na przystani 
w  Błotniku. A  powiem tylko, 
że już teraz przechowywanych 
jest u nas 120 jednostek – mówi 
wójt Goliński. – Cieszymy się, 
że żeglarze wybrali właśnie na-
szą przystań. Nawet rozbudo-
wa mariny nie zaspokoi wszyst-
kich potrzeb. 

O  tak dużym zainteresowaniu 
mariną w  Błotniku decydują 
przede wszystkim koszty. Pro-
ponowane tu ceny są znacznie 
mniejsze niż w Trójmieście. Już 
za kilka lat przystań w Błotni-
ku może stać się jeszcze bar-
dziej atrakcyjna. Przyczynić 
się może do tego budowa mo-
stu w Sobieszewie oraz budowa 
części gastronomiczno-hotelo-
wej w Błotniku. Ta inwestycja 
będzie już tylko dopełnieniem 
całego przedsięwzięcia – swego 
rodzaju wisienką na torcie. 
Inwestowanie w  Błotnik oka-
zało się strzałem w  przysło-
wiową „dziesiątkę”. Powstała 
tu nie tylko przystań, ale uru-
chomiono przy okazji szkółkę 
żeglarską, a  jej uczestnicy mo-
gli odwiedzić swoich rówieśni-
ków na Sycylii, gdzie również 
prowadzono zajęcia żeglarskie. 
Teraz to strona polska będzie 
przyjmować włoskich gości.
– To nie koniec. Dzięki współ-
pracy z  Chrześcijańską Szko-
łą Pod Żaglami, której jacht 
„Strażnik Poranka” przecho-
wywany i  naprawiany jest 

w  Błotniku, nasza młodzież 
pojedzie na obóz żeglarski 
na chorwacką wyspę Iż. Tam 
szkoła ma swoją bazę, a  nasi 
uczniowie uczyć się tam będą 
sztuki żeglowania – dodaje Ja-
nusz Goliński.
Wszystkie te działania mogą 
sugerować, że gmina Cedry 
Wielkie staje się turystyczną 

perełką. Takich określeń nie 
stosuje wójt Goliński, który 
twardo stąpa po ziemi i  pod-
kreśla, że Żuławy Gdańskie to 
przede wszystkim rolnictwo, 
a do rozwoju gminy trzeba wy-
korzystać potencjał przebiega-
jących tędy głównych ciągów 
komunikacyjnych. 

Krzysztof Lubański

INWEStycJE

kolejne 
boisko
W  poprzednim numerze 
informowaliśmy o  pracach 
związanych z  budową bo-
iska wielofunkcyjnego 
w  Wocławach. Wszystkie 
prace mają być zakończone 
do końca listopada.
Tym razem mamy dobrą 
wiadomość dla miesz-
kańców Giemlic. Gmina 
otrzymała bowiem mi-
nisterialne dofinansowa-
nie na budowę podobnego 
obiektu przy miejscowej 
szkole.
– Myślę, że budowa boiska 
rozpocznie się na wiosnę 
przyszłego roku. Inwesty-
cja ma być zakończona do 
końca 2018 roku. Będzie to 
typowe boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią, gdzie 
grać będzie można w piłkę 
nożną, koszykówkę, pił-
kę ręczną, czy siatkówkę 
– mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie. 
To nie koniec sporto-
wych inwestycji, ponie-
waż w roku 2019 budowa-
ne ma być podobne boisko 
w Trutnowach.

(GR)

  Przystań w błotniku, pod względem cen, na głowę bije konkurencję 
z Gdańska, Gdyni i Sopotu

SAMOcHÓD DLA OSP

Potrzebny remont 
Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Cedrach Wiel-
kich wzbogaciła się o  nowy 
wóz ratowniczo-gaśniczy. 
W  uroczystości przekaza-
nia samochodu uczestniczył 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski.
– Strażacy z jednostki w Ce-
drach Wielkich wyjeżdża-
ją rocznie prawie 130 razy, 
a więc co trzeci dzień. Głów-
nie są to wyjazdy do wypad-
ków. To samo dotyczy jed-
nostki w Koszwałach. W obu 
przypadkach potrzebne są 
nie tylko dobre samocho-
dy ratownicze, ale również 

odpowiednia baza. Ochotnicy 
z Koszwał mają prawie nową 
strażnicę, natomiast inwesty-
cja potrzebna jest w Cedrach 
Wielkich – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
W  tej chwili strażacy z  Ce-
drów Wielkich mają bardzo 
kiepskie warunki. Brakuje im 
chociażby szatni. 
– Myślimy nad rozbudową 
tego obiektu, aby strażacy 
mogli pracować w  godnych 
warunkach – dodaje Janusz 
Goliński.

(KL)

  Strażacy z cedrów Wielkich otrzymali 
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

fo
t.

 u
G

 c
ed

ry
 W

ie
lk

ie   Węzły komunikacyjne są swego rodzaju magnesem, które 
przyciągają kolejnych inwestorów

cEDRy WIELKIE WŚRÓD NAJBOGAtSZycH 

Bogactwo nie przynosi szczęścia
Jeszcze 10 lat temu gdybyśmy napisali, że gmina cedry Wielkie znajdzie się w „dziesiątce” 
najbogatszych gmin pomorskich, nasi czytelnicy pewnie popukaliby się w głowę i stwierdzili, 
że jest to primaaprilisowy żart. Dziś mamy jeszcze ciekawszą wiadomość. Gmina cedry Wielkie 
jest jedną z trzech najbogatszych pomorskich gmin.

5 lat temu, na około 2500 gmin 
w  całej Polsce, Cedry Wielkie 
plasowały się w środku stawki. 
W  roku ubiegłym było to już 
miejsce 120., a teraz 59. 
– Mniej więcej właśnie wte-
dy przyjęliśmy inny kierunek 
rozwoju naszej gminy. Chcie-
liśmy wykorzystać sąsiedztwo 
budującej się południowej ob-
wodnicy Gdańska i planowanej 
budowy drogi ekspresowej do 
Elbląga. Wtedy zadawaliśmy 
sobie pytania, czy słusznie za-
ryzykowaliśmy i  obniżyliśmy 
stawki podatku transportowe-
go. Poza tym budowane węzły 
komunikacyjne miały przycią-
gnąć do naszej gminy nowych 
inwestorów – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Już po roku do gminnej kasy 
zaczęły wpływać większe niż 
dotychczas pieniądze. Z  każ-
dym rokiem przychody z  po-
datków od środków transpor-
towych były coraz większe.
– To nie wszystko. Przychody 

otrzymywaliśmy również z wy-
dobywania pisaku z dna Wisły. 
Jest to jednak chwilowe, ponie-
waż ta działalność powiązana 
jest oczywiście z budową drogi 
ekspresowej. Niebawem droga 
zostanie wybudowana, a  wy-
dobywanie piasku będzie odby-
wać się w znacznie mniejszym 
stopniu. Tym samym zmniejszą 
się nasze przychody – tłumaczy 
Janusz Goliński. 
Swoją siedzibę na teren gmi-
ny przeniosła firma Metrostav, 
która zajmuje się budową „eks-
presówki”. Po zrealizowaniu 
zadania również i  ona prze-
niesie się w inne miejsce, a tym 
samym znikną wpływy do 
gminnej kasy z tytułu podatku 
dochodowego.
Jeszcze do niedawna to gmina 
Cedry Wielkie dostawała rzą-
dowe wsparcie z  tzw. „janosi-
kowego”. Teraz nie dość, że nie 
dostanie już tych środków, to 
sama będzie musiała zapłacić 
600 tys. zł.
– Wysokie miejsce bardzo nas 

cieszy, ale jednocześnie demo-
bilizuje kwestia płacenia „jano-
sikowego”. Mając takie wpły-
wy do gminnej kasy, nie mamy 
szans na pozyskanie pieniędzy 
z  niektórych programów unij-
nych. To pokazuje, że chyba 
lepiej jest być biednym. Nie 
będziemy jednak załamywać 

rąk. Będziemy robić wszystko, 
żeby do naszej gminy ściągnąć 
firmy, które byłyby zaintere-
sowane inwestowaniem na na-
szym terenie – dodaje Janusz 
Goliński. 

(lubek)
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O OSOBAcH StARSZycH tu SIĘ PAMIĘtA

W gminie Pruszcz gdański dbają o seniorów
W gminie Pruszcz Gdański seniorzy cieszą się specjalnymi względami, bo i na takie traktowanie bezsprzecznie sobie 
zasłużyli. Nieustannym zainteresowaniem cieszą się wykłady w ramach akademii Seniora, ale nikt nie zapomina także 
o bezpieczeństwie, zdrowiu osób starszych, jak i realizacji ich zainteresowań.

cAŁODOBOWA OPIEKA 
tELEfONIcZNA
Przez kilka miesięcy pracow-
nicy urzędu gminy wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, radnymi i księż-
mi w  parafiach, szukali osób 
zainteresowanych całodobową 
opieką telefoniczną. Finaliza-
cją tych działań było podpisa-
nie umowy na zakup specjal-
nych urządzeń służących tejże 
teleopiece.
Cała akcja polega na zaopa-
trzeniu mieszkańców gminy, 
wymagających stałego nadzo-
ru i  kontaktu, w  aparaty tele-
foniczne bądź to stacjonarne, 
bądź komórkowe, dzięki któ-
rym będzie możliwe, w  chwili 
zagrożenia, błyskawiczne połą-
czenie z  centrum alarmowym. 
Tam z  kolei zapadną decyzje 
dotyczące dalszych działań wo-
bec zgłaszającej się osoby.
Naciśnięcie „czerwonego guzi-
ka” uruchamia cały mechanizm 
niesienia pomocy. W  pierw-
szej kolejności następuje pró-
ba nawiązania bezpośredniego 

kontaktu. Jeżeli to się udaje, 
zawiadamia się osoby, które zo-
stały wskazane w specjalnej an-
kiecie. Następnie, w zależności 
od sytuacji, wprowadzane są 
kolejne procedury.
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej kupił już pierwsze dwa-
dzieścia aparatów. Jednak pro-
jekt skierowany jest do wszyst-
kich, których stan zdrowia 
lub sytuacja osobista wymaga, 
w  krytycznym momencie, na-
tychmiastowego zgłoszenia się 
po pomoc. Takie urządzenie 
można wypożyczyć lub nabyć, 
a bez wątpienia dają one kom-
fort i poczucie bezpieczeństwa.

„KOPERty ŻycIA” 
Spotkania z  przedstawicielami 
Policji, Straży Gminnej, Stra-
ży Pożarnej oraz z pielęgniarką 
środowiskową i  ratownikiem 
medycznym – to były główne 
elementy projektu „Bezpieczny 
senior”, przygotowanego przez 
wójta Gminy Pruszcz Gdański 
oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Wszystko po to, by zwięk-
szyć poczucie bezpieczeństwa 
wśród osób powyżej 60. roku 
życia zamieszkałych na tere-
nie gminy. W świetlicach wiej-
skich odbyły się spotkania, na 
których wszyscy obecni otrzy-
mali „Kopertę Życia”, zawiera-
jącą informacje umożliwiające 
służbom medycznym, w  ra-
zie wypadku lub zasłabnięcia, 
szybką reakcję ratującą często 
zdrowie lub życie seniora. Te 
same koperty rozdawane były 
później podopiecznym GOPS.

BEZPŁAtNE SZcZEPIENIA
Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Pruszcz Gdański przy-
jęto do realizacji Program Po-
lityki Zdrowotnej „Szczepie-
nia profilaktyczne przeciwko 
grypie osób od 60. roku życia 
w gminie Pruszcz Gdański”.
Do akcji szczepień zaproszeni 
zostali stali mieszkańcy gminy 
Pruszcz Gdański, w  wieku od 
60 lat, którzy wyrazili pisem-
ną zgodę na przeprowadzenie 
iniekcji oraz wobec których 

stwierdzono brak przeciw-
wskazań lekarskich do tego za-
biegu. Akcja profilaktycznych 
szczepień właśnie trwa, a  za-
kończy się 30 listopada.

AKtyWNy SENIOR
Ale nasi seniorzy realizują tak-
że swoje zainteresowania i hob-
by. Dlatego też tańczą i śpiewa-
ją, chodzą do kina i teatru, spo-
tykają się w świetlicach i na im-
prezach – słowem chętnie ko-
rzystają z możliwości i atrakcji, 

jakie stworzyła dla nich gmina 
Pruszcz Gdański.
A  tych jest całkiem sporo. 
Część z  nich realizowana jest 
w  Ośrodku Kultury, Sportu 
i  Biblioteki Publicznej w  Cie-
plewie, gdzie organizowa-
ne są m.in. zajęcia aerobowe. 
W  Straszynie z  kolei instruk-
torzy Zespołu Pieśni i  Tań-
ca Gminy Pruszcz Gdański 
Jagódki prowadzą zajęcia dla 
seniorów z  gimnastyki korek-
cyjnej połączonej z elementami 

tańca. Zdolności artystyczne 
rozwijają w  ramach Stowarzy-
szenia Twórców Przystanek 
Sztuka, które zrzesza profesjo-
nalistów i amatorów z różnych 
dziedzin: malarstwa, rzeźby, 
fotografii i poezji. Członkowie 
stowarzyszenia liczą od 22 do 
84 lat. Jeżdżą na plenery arty-
styczne i  organizują wystawy 
swoich prac. 

(PR)
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  zapraszamy na Jarmark Świąteczny do pruszczańskiej faktorii

ZAPRASZAMy DO tOWARZyStWA GOcKIEGO

Jarmark Świąteczny w Faktorii kultury
faktoria handlowa w Pruszczu Gdańskim to miejsce, które tętni życiem nie tylko w czasie 
wakacji. Właściwie przez cały czas organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, które powinny 
zainteresować naszych czytelników.

Już za kilkanaście dni wszyst-
kich chętnych zapraszamy na 
Jarmark Świąteczny, który roz-
pocznie się 3, a  potrwa do 17 
grudnia.
– Nasz Jarmark Świąteczny bę-
dzie obfitował w  atrakcje za-
równo dla dzieci, jak i dla do-
rosłych. Od poniedziałku do 
piątku w  faktorii będą odby-
wać się kreatywne świąteczne 
warsztaty dla grup szkolnych 
i przedszkolnych, między inny-
mi wykonywanie ozdób choin-
kowych i zdobienie pierników. 
W  weekendy zapraszamy do 
odwiedzania stoisk z rękodzie-
łem i  świątecznymi przysma-
kami od lokalnych rzemieślni-
ków. Najmłodsi w  tym czasie 
zostaną wciągnięci w  wir za-
baw i  konkursów przygotowa-
nych przez animatorów – za-
chęca Piotr Pułkowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.
Wszystkich entuzjastów do-
brej kuchni organizatorzy za-
praszają szczególnie serdecz-
nie 10 grudnia do kibicowania 
w  „Konkursie na Najlepsze 

Pierogi na Pomorzu”. 
– Do konkursu staną Koła Go-
spodyń Wiejskich z  naszego 
regionu, więc rywalizacja bę-
dzie na najwyższym poziomie. 
Więcej szczegółów oraz for-
mularz zgłoszeniowy i  regula-
min konkursu znajduje się na 
stronie internetowej Faktorii 
Kultury. Specjalnym gościem 
jarmarku będzie sam Święty 
Mikołaj, którego będzie można 
odwiedzić w soboty i niedziele, 
a przede wszystkim 6 grudnia.
Kulminacją jarmarku będzie 
niespodzianka, którą przygoto-
waliśmy na 17 grudnia – dodaje 
Piotr Pułkowski.
Jarmark Świąteczny to nie je-
dyne ciekawe wydarzenie, któ-
rego organizatorem jest prusz-
czańska faktoria. Na jej terenie 
zawiązało się chociażby Gockie 
Towarzystwo Łucznicze, które 
pierwsze spotkanie organiza-
cyjne ma już za sobą. Towa-
rzystwo jest jednak organiza-
cją otwartą i  w  dalszym ciągu 
zaprasza osoby, które chcia-
łyby swój wolny czas spędzać 
na terenie faktorii. Podstawą 

działań w  Gockim Towarzy-
stwie Łuczniczym jest czynny 
udział w  wydarzeniach orga-
nizowanych na terenie Fakto-
rii Handlowej, doskonalenie 
umiejętności strzeleckich oraz 
pogłębianie wiedzy historycz-
nej. Kolejne spotkania pozwo-
lą na wspólne doprecyzowanie 
zasad działania towarzystwa. 

Więcej informacji na terenie 
faktorii (tel. 601 830 590).
Wszelkie informacje oraz 
formularz zgłoszeniowy dla 
wystawców na jarmark zna-
leźć można na stronie: www.
faktoria-pruszcz.pl/articles/
newsart/402.

(lubek)
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cEDRy WIELKIE

Powstanie nowy park
W  Cedrach Wielkich, w  są-
siedztwie kościoła, powstanie 
Park Niepodległości. My po-
znaliśmy jego projekt, który 
ma być zrealizowany przed 
100. rocznicą odzyskania 
niepodległości. 
– W tej chwili w parku znaj-
duje się jedynie obelisk upa-
miętniający ofiary ewakuacji 
obozu KL Stutthof. Na reali-
zację przedsięwzięcia chcemy 
pozyskać środki z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Chcemy tam postawić 
swego rodzaju „witacz”, który 
nie ma witać naszych gości, 

ale informować o  stanie wód 
w  Wiśle – mówi Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. 
Podobne „witacze” mają doce-
lowo stanąć w każdej miejsco-
wości gminy Cedry Wielkie. 
– W  parku ustawione będą 
urządzenia, z  których korzy-
stać będą zarówno młodzi, 
jak również starsi mieszkańcy 
naszej gminy – dodaje Janusz 
Goliński.
Do tematu wrócimy oczywi-
ście w jednym z kolejnych wy-
dań naszej gazety.

(KL)

  Janusz Goliński, wójt gminy cedry Wielkie prezentuje wizualizację 
nowego parku
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MIEJScOWOŚĆ ZAuWAŻANA NA POMORZu

żeglarskie święto w Przywidzu
Przywidz staje się coraz bardziej dostrzegany na Pomorzu. miejscowość promuje rockblu festiwal. okazja do promocji 
nadarzy się również niebawem. Przywidz będzie bowiem gospodarzem Pomorskiej Gali Żeglarskiej. 

Już w  lutym Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz 
i  Bogusław Witkowski, prezes 
Pomorskiego Związku Żeglar-
skiego podpisali porozumienie, 
dotyczące współpracy związ-
ku z gminą. Prezes Witkowski 
podkreśla, że grudniowa im-
preza będzie doskonałą okazją 
do promowania żeglarstwa, ale 
również żeglarskich atutów na-
szej gminy.
– Zauważam coraz większe 
zainteresowanie naszą gminą. 
Przywidz ma coraz więcej przy-
jaciół, którzy na naszym terenie 
chcą podejmować różne, często 
bardzo interesujące działania 
– mówi „Panoramie” Marek 
Zimakowski. 
W  Przywidzu nie brakuje wa-
runków do uprawiania żeglar-
stwa, ale jak mówi gospodarz 
gminy nie znalazła się jeszcze 
osoba, która tak na poważ-
nie zajęłaby się tą dyscypliną 
sportu.
– Po wybudowaniu przywidz-
kiej hali pojawił się impuls, któ-
ry spowodował, że nauczyciele 

wychowania fizycznego szcze-
gólnie zaangażowali się w pro-
mowanie żeglarstwa. Przypo-
mnę, że Piotr Olczak zorga-
nizował dla naszej młodzieży 
rejs po Bałtyku na „Zawiszy 
Czarnym”. Warto również po-
wiedzieć, że Sopocki Klub Że-
glarski przekazał nam trzy łód-
ki Optymist, które można oczy-
wiście wykorzystać do szkolenia 
młodzieży. Co więcej, sopocki 
klub chciałby wrócić do trady-
cji i  ponownie organizować na 
Jeziorze Przywidzkim zawody 
żeglarskie. Byłaby to również 
doskonała promocja tego sportu 
wśród naszej młodzieży – za-
uważa wójt Zimakowski.
Magnesem, który przyciąga go-
ści do Przywidza jest bez wąt-
pienia hala widowiskowo-spor-
towa. Już teraz bardzo trudno 
znaleźć wolny termin w grafiku 
odbywających się w  niej zajęć. 
Niebawem uruchomiona zosta-
nie siłownia, gdzie chętni będą 
mogli popracować nad swoją 
kondycją fizyczną. Na począt-
ku listopada zaś uruchomiono 

ściankę wspinaczkową. 
– Część komercyjna hali ma być 
jeszcze zaadaptowana na sale 
zabiegowe. Wiem, że ich wyna-
jęciem zainteresowany jest pod-
miot, który chciałby uruchomić 
gabinety odnowy biologicznej – 
dodaje Marek Zimakowski.
Niektórzy mogą powiedzieć, że 
owszem, jezioro jest, ale nie ma 
odpowiedniej bazy – przystani. 
Gmina, z czego zdają sobie spra-
wę mieszkańcy, nie jest finanso-
wym potentatem. W  pierwszej 
kolejności realizowane są inwe-
stycje najpotrzebniejsze. 
Niewielka przystań nad jezio-
rem jest tu niezbędna. Nikt jed-
nak wcześniej nie podjął się jej 
wybudowania. Obecni samo-
rządowcy myślą nad stworze-
niem odpowiednich warunków 
dla żeglarzy i  być może przy 
dużym wsparciu środków ze-
wnętrznych tego typu przed-
sięwzięcie uda się niebawem 
zrealizować. 

Krzysztof Lubański
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  Przywidzowi nie brakuje dobrych warunków do żeglowania

PRZyWIDZ MARSZEWSKA GÓRA KANALIZAcJA cORAZ BLIŻEJ

Budują drogi rozbudowana placówka umowa na projekt
Ważnym punktem w  budże-
cie każdego samorządu są in-
westycje drogowe. Nie inaczej 
jest w Przywidzu.
– Inwestycje drogowe reali-
zujemy także przy zewnętrz-
nym dofinansowaniu. W tym 
roku wykonaliśmy drogi: Po-
mlewo – Huta Górna, Bo-
rowina – Skarszewy. Z  kolei 
w  Przywidzu za około 800 
tysięcy złotych budowana jest 
ulica Brzozowa, gdzie zajmu-
jemy się również kanaliza-
cją deszczową – mówi Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Co ciekawe, jeszcze 10 
lat temu asfaltowych ulic 
w  Przywidzu nie było zbyt 
wiele. Jedną z  nielicznych 

W  Marszewskiej Górze 
w gminie Przywidz wybudo-
wany został już dodatkowy 
budynek Domu Samopomo-
cy. Teraz przyjdzie pora na 
prace wykończeniowe i  wy-
posażenie nowego obiektu.
– Wszystkie prace muszą być 
zakończone jeszcze w  tym 
roku, abyśmy do końca grud-
nia oddali do użytku nowy 
budynek. Inwestycja musiała 
być zrealizowana, aby spo-
łeczna placówka mogła dalej 
funkcjonować. Rozbudowa 
ośrodka w  dużej mierze fi-
nansowana była ze środków 
rządowych. Po rozstrzygnię-
ciu przetargu okazało się jed-
nak, że inwestycja kosztować 
będzie więcej niż początkowo 

Projekt budowy sieci ka-
nalizacyjnej i  oczyszczalni 
ścieków w  gminie Przywidz 
wkroczył w kolejną fazę. Nie-
dawno podpisano umowę na 
wykonanie projektu.
– Podpisaliśmy umowę na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej i  uzyskanie po-
zwolenia na budowę dla 24 
kilometrów kanalizacji wraz 
z przepompowniami dla naj-
większego projektu inwesty-
cyjnego w  gminie Przywidz. 
Przypomnę, że inwestycja re-
alizowana jest w ramach pro-
gramu „Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w  Aglo-
meracji Przywidz”, realizo-
wanego przy udziale Fun-
duszy Europejskich z  pro-
gramu RPO Województwa 

dróg o odpowiednim standar-
dzie była wtedy jedynie ulica 
Jeziorna, nie licząc Cisowej 
i Spacerowej.  Te dwie ostat-
nie były budowane w  latach 
80.
– Od tego czasu zmieniło się 
bardzo wiele. W dalszym cią-
gu musimy za to nadrabiać 
stracony czas. Jak najszyb-
ciej chcielibyśmy dokończyć 
przebudowę ulicy Jesionowej 
w  Przywidzu. Zależy nam 
także na dokończeniu ulicy 
Szkolnej z chodnikiem w Po-
mlewie. Przy warunku, że by-
łaby budowana ulica Leśna, 
dofinansowanie mogę prze-
kazać Lasy Państwowe – do-
daje wójt Zimakowski.

(GR)

szacowano, dlatego 100 tysię-
cy złotych musieliśmy doło-
żyć z własnych środków – in-
formuje Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
To nie wszystko, ponieważ 
Dom Środowiskowy w  Mar-
szewskiej Górze wzbogaci się 
również o  nowy samochód, 
którym dowożone będą osoby 
korzystające z  zajęć w  Mar-
szewskiej Górze.
– Pieniądze na zakup samo-
chodu pochodziły z funduszy 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w  Pruszczu 
Gdańskim oraz z  gminne-
go budżetu – dodaje Marek 
Zimakowski.

(GR)

Pomorskiego – informuje 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Dodajmy tylko, że projekt 
obejmuje również budowę 
nowej oczyszczalni w  Piekle 
Dolnym, likwidację starej 
oczyszczalni oraz równoległą 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w  pozostałych miejscowo-
ściach Aglomeracji Przywidz.
– Najbardziej czasochłonne 
są prace związane z  przygo-
towaniem wszystkich doku-
mentów niezbędnych do re-
alizacji inwestycji. Faktycz-
nie budowa zajmuje znacz-
nie mniej czasu, a  my cały 
projekt mamy zakończyć do 
2020 roku – dodaje Marek 
Zimakowski.

(GR)

  W Przywidzu budowana jest ulica brzozowa
  Umowę podpisali: marek zimakowski, wójt gminy Przywidz 

i Waldemar harasimowicz, prezes eko-iNStal
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  Nowy budynek już jest, teraz trzeba go wykończyć i wyposażyć
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Powiat gdański zajął bardzo wysokie, ósme miejsce w ogólnopolskim rankingu wydatków inwestycyjnych polskich 
powiatów, w prestiżowym rankingu miesięcznika „Wspólnota”. o sukcesie powiatu gdańskiego z jego starostą Stefanem 
Skoniecznym rozmawia krzysztof lubański.

– 8. miejsce w rankingu to 
niewątpliwy sukces powiatu 
gdańskiego. Myślę, że rów-
nież Pan tak uważa.
– Oczywiście, że tak. Muszę 
przyznać, że pierwszy raz jeste-
śmy sklasyfikowani w tym ran-
kingu i to od razu na bardzo wy-
sokim, ósmym miejscu. Trzeba 
jednak jasno powiedzieć, że 
brano pod uwagę ostatnie trzy 
lata 2014-2016. Pokazuje to, 
że systematycznie realizujemy 
powiatowe inwestycje, w  któ-
re angażujemy niemałe środki 
finansowe. 
– co spowodowało, że powiat 
gdański w stosunkowo 
krótkim czasie przeprowadził 
tak wiele inwestycji – pie-
niądze, czy po prostu zwykła 
potrzeba?
– Jedno i drugie. Mieliśmy fun-
dusze, ale i  potrzeby są duże. 
Systematycznie staramy się in-
westować chociażby w  drogi 
– ich odbudowę, remonty i bu-
dowę nowych ulic. Program 
współpracy z  samorządami 
gminnymi, który podpisaliśmy 

DOcENIENI ZA INWEStycJE

Powiat gdański w pierwszej ósemce w kraju

na początku tej kadencji rady 
powiatu – dotyczący właśnie 
przebudowy dróg lokalnych 
– cały czas jest realizowany. 
Tylko na wypełnienie zadań 
z  tego programu każdego roku 
wydawanych jest kilka milio-
nów złotych. Nie inaczej będzie 
i  w  przyszłym roku, bowiem 
poza inwestycjami mniejszymi, 
przymierzamy się do przebudo-
wy ulicy Słowackiego w Prusz-
czu Gdańskim. Jest to droga po-
wiatowa, ale realizować będzie-
my ją wspólnie z  miastem. Po 
wykonaniu zadania, ulica zosta-
nie przekazana właśnie miastu. 
Mam nadzieję, że na realizację 
tego zadania 3 miliony złotych 
uda się nam pozyskać ze środ-
ków rządowych. 
– Przypomni Pan, jakie duże 
inwestycje były zrealizowane 
w ostatnim czasie...
– Zdecydowanie największą 
i  najdroższą inwestycją, która 
kosztowała ponad 40 milionów 
złotych, był remont kanału Ra-
duni. Jeśli chodzi o  inwestycje 
drogowe to warto powiedzieć 

o przebudowie ulic Emilii Pla-
ter i Korzeniowskiego w Prusz-
czu Gdańskim czy budowie mo-
stu w Lędowie. Jednak najwięk-
szym zadaniem, które udało się 
wykonać wyłącznie z własnych 
środków, jest pogotowie ratun-
kowe. Budowa tego obiektu 
pochłonęła już sporo środków 
finansowych, ale mam nadzieję, 
że budynek uda nam się tak za-
gospodarować, aby mieszkańcy 
powiatu gdańskiego byli zado-
woleni z tej inwestycji. 
– czy pruszczańskie pogoto-
wie działa już pełną parą?
– Przenosiny tego typu placów-
ki to bardzo poważne przed-
sięwzięcie. Staramy się jeszcze 
pozyskać pieniądze z  rezerwy 
wojewody. Mają być one prze-
znaczone na doposażenie pogo-
towia w sprzęt specjalistyczny – 
m.in. rentgen. Pogotowie posia-
da podstawowy sprzęt, ale na-
szym celem jest przygotowanie 
jak najlepszej oferty medycznej, 
stąd też plan wyposażenia pla-
cówki w  sprzęt specjalistyczny. 
Już teraz mogę powiedzieć, że 

powiat gdański otrzyma do-
datkową karetkę i motocykl ra-
towniczy. Taką decyzję podjął 
wojewoda pomorski. Problem 
mamy jednak innego rodza-
ju. Nieustannie borykamy się 
z  brakiem lekarzy. Teraz, dla 
przykładu, zachorował chirurg, 
a  na jego miejsce nie możemy 
znaleźć niestety nikogo innego. 
Nasze wynagrodzenie nie jest 
w  żaden sposób konkurencyjne 
do tego, co proponują prywatne 
podmioty. Nie ma jednak co na-
rzekać. Dalej trzeba robić swoje.
– Rozumiem zatem, że pa-
cjenci mogą spodziewać się, 
iż niebawem wachlarz usług 
pogotowia w Pruszczu Gdań-
skim będzie jeszcze szerszy?
– Funkcjonuje oczywiście pogo-
towie ratunkowe, poradnia chi-
rurgiczna oraz nocna i świątecz-
na obsługa chorych. Chcieliby-
śmy jednak uruchomić punkt 
podstawowej opieki medycz-
nej, który wzmacniać będziemy 
chcieli lekarzami specjalistami. 
Wszystkie te plany realizujemy 
z myślą o pacjentach. – W tym roku inwestowaliście 

nie tylko w służbę zdrowia, 
ale również w oświatę. 
– Gabinety szkół będą wypo-
sażone w odpowiedni sprzęt do 
kształcenia uczniów w  nowych 
kierunkach. Inwestycje dofinan-
sowane są ze środków unijnych, 
a prowadzone są w „ogrodniku” 
w  Pruszczu Gdańskim. Mam 
nadzieję, że wszystkie sale dy-
daktyczne zostaną wyposażone 
przed rozpoczęciem drugie-
go semestru. Chciałbym, aby 
za tymi inwestycjami podniósł 
się również poziom nauczania, 
przez co wzrosłoby również za-
interesowanie naszymi szkoła-
mi średnimi.
Warto przypomnieć, że w  tym 
roku przy szkole w  Pruszczu 
Gdańskim wybudowaliśmy bo-
isko wielofunkcyjne, a  obiekty 
szkolne poddane zostały termo-
modernizacji. Podobne roboty 
prowadzić będziemy w  przy-
szłym roku w  Rusocinie, na-
tomiast szkoła w  Warczu do-
cieplona ma być w 2019 roku.
– Wcześniej informowaliśmy 
o inwestycjach planowanych 
w Warczu. czy możemy podać 
już jakieś konkrety o planach 
powiatu?
– W szkole w Warczu nie może-
my przyjąć już więcej uczniów. 
Planujemy rozbudowę tej pla-
cówki, ale nie będziemy inwe-
stować na nieswoim terenie. 
Rada Gminy Trąbki Wielkie nie 
podjęła jeszcze żadnych wiążą-
cych decyzji w tej sprawie. Jeśli 
teren zostanie przekazany po-
wiatowi, to planujemy wybudo-
wać salę sportową z łącznikiem. 

Budynek parterowy rozbudo-
wany będzie o  dodatkowe pię-
tro, gdzie przeniesiona byłaby 
administracja, a  parter zaada-
ptowalibyśmy na sale lekcyjne. 
– Może powie nam Pan teraz 
kilka słów o przyszłości. 
Jakie kolejne spektakularne 
inwestycje planuje zrealizo-
wać powiat w najbliższych 
latach?
– Jest jeszcze wiele do zrobienia, 
chociażby na drogach powiato-
wych. Na plan pierwszy wysu-
wa się choćby trasa Buszkowy – 
Żuławka. Jest to bardzo trudna 
inwestycja, do której przymie-
rzamy się od kilku lat. Sądzę, 
że temat ten będzie przewijał się 
jeszcze przez kolejne lata. Trze-
ba jednak powiedzieć, że zakres 
prac drogowych zależeć będzie 
od owocnej współpracy z samo-
rządami gminnymi.
Wyzwaniem na kolejne lata 
jest z  całą pewnością rozbudo-
wa Domu Pomocy Społecznej 
w  Zaskoczynie. W  przyszłym 
roku chcemy przygotować nie-
zbędną dokumentację. Do wy-
budowanego ostatnio pawilonu 
dobudować chcemy bliźniaczy 
obiekt. W  tej chwili remonto-
wana jest natomiast kuchnia 
placówki w  Zaskoczynie. Po 
jej zakończeniu zrezygnujemy 
z usług firm cateringowych, po-
nieważ posiłki dla podopiecz-
nych domu będziemy przygoto-
wywać na miejscu.
Jak więc widać mamy nad czym 
pracować i zajęcia spokojnie wy-
starczy na kolejne lata.
– Dziękuję za rozmowę.

  Stefan Skonieczny, starosta gdański, ocenia prace wykonane 
podczas termomodernizacji „ogrodnika”  w Pruszczu Gdańskim

ZAcHĘtA DO DALSZEJ PRAcy

stypendia dla najlepszych 
uczniów i sportowców
aż 30 osób otrzymało niedawno stypendia starosty. W gronie tym znalazło się 21 
osób, które uhonorowano za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast pozostała 9 
nagrodzona została za osiągnięcia sportowe.

Wręczenie stypendiów odbyło 
się tym razem nie w  siedzibie 
starostwa, ale w sali konferen-
cyjnej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, które od 
niedawna mieści się przy ulicy 
Raciborskiego. 
Stypendia przyznano uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych za 
wybitne osiągnięcia nauko-
we oraz sportowe. Najwyższą 
średnią – 5,63 osiągnęła Aga-
ta Lange, uczennica klasy II 
Technikum Architektury Kra-
jobrazu Zespołu Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim.
– Wszystkim stypendystom 
gratuluję i życzę wysokich wy-
ników w nauce w kolejnym se-
mestrze. Kwota 125 złotych 
nie jest może oszałamiająco 
duża, ale moim zdaniem jest to 
pewna zachęta dla uczniów – 
mówi nam Stefan Skonieczny, 

starosta gdański.
Stypendiami naukowymi na-
grodzeni zostali: Agata Lan-
ge, Jakub Robaczewski, Olga 
Rybak, Jan Grubba, Paweł 
Sawicki, Natalia Klamann, 
Nikola Le, Krzysztof Sza-
frański, Klaudia Solska, Alek-
sandra Prazuch, Aleksandra 

Mikołajczyk, Aleksandra 
Czerwińska, Karolina Mąka, 
Joanna Szramowska, Krzysztof 
Łepkowski, Zuzanna Muńska, 
Paulina Szuba, Małgorzata 
Pieczykolan, Wojciech Filip-
czuk, Roman Kraiński i Nata-
lia Marczak.
Z kolei na stypendia sportowe 

zapracowali: Aleksandra Nan-
kiewicz, Aleksandra Szadkow-
ska, Wiktoria Krygier, Antoni-
na Dajda, Karolina Perekitko, 
Przemysław Czerwiński, We-
ronika Kraska, Paweł Śliwiński 
oraz Aleksandra Ławniczak.

(GR)

  Pamiątkowa fotografia uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe i sportowe
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  Pamiątkowe zdjęcie pierwszoklasistów na Westerplatte

  W nagrodę Wróblewo otrzymało m.in. czek na 30 tysięcy złotych

WyJĄtKOWy MOMENt DLA ucZNIA

NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ POMORSKA

Ślubowanie pierwszoklasistów 
na Westerplatte

Wróblewo wygrało 
wojewódzki konkurs

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. „obrońców Westerplatte” 
w Suchym Dębie, podobnie jak ich rówieśnicy, przeżywają bardzo mocno swoje 
pierwsze dni w murach szkoły.

Wojewódzki konkurs „Piękna wieś pomorska” został rozstrzygnięty. Najpiękniejszą 
wsią na Pomorzu zostało w tym roku Wróblewo w gminie Suchy Dąb.

Wyjątkowym momentem jest 
również ślubowanie i  włą-
czenie młodego człowieka do 
szkolnej społeczności. Ucznio-
wie klasy pierwszej z  Suche-
go Dębu udali się na tę uro-
czystość na Westerplatte. To 
miejsce bohaterskiej obrony 
majora Sucharskiego, kapitana 
Dąbrowskiego i  ich dzielnych 
żołnierzy. Pierwszoklasiści 
bardzo przeżywali tę podnio-
słą uroczystość. Towarzyszyli 
im w  tym dniu rodzice, wy-
chowawca, koledzy i  koleżan-
ki. Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor szkoły w Suchym Dę-
bie przypomniała historię pa-
trona szkoły i  zwróciła uwagę 
na wartości, jakim byli wierni 
obrońcy tego półwyspu: wier-
ność, honor i odwaga. Również 
w dniu dzisiejszym są one po-
trzebne młodym ludziom w ży-
ciu codziennym. Barbara Ka-
mińska, wójt gminy Suchy Dąb 
życzyła wszystkim uczniom, 

Finaliści konkursu przeszli naj-
pierw eliminacje powiatowe, 
a  tylko ich zwycięzcy awanso-
wali do finału. Rywalizacja to-
czyła się w kategorii „zagroda” 
i  „wieś”. W  etapie wojewódz-
kim plebiscytu rywalizowało 
13 wsi oraz zagród. Przy oce-
nianiu wsi komisja brała pod 
uwagę aspekty krajobrazowe 
i  ekologiczne. Oceniane rów-
nież były działania integrujące 
lokalną społeczność oraz pielę-
gnowanie tradycji. 
– Chcę z całego serca pogratu-
lować laureatom. Jestem prze-
konany, że ta rywalizacja ma 
pozytywne oblicze. Mobilizuje 
lokalne społeczności do współ-
pracy, pokazania się z  jak naj-
lepszej strony. Te dobre wzor-
ce i  praktyki, jakie dzięki niej 
powstają, to nasza pomorska 
wizytówka. Warto ją pokazy-
wać nie tylko na Pomorzu, ale 
i w całej Polsce – mówił Mie-
czysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.

rodzicom i nauczycielom szkol-
nych sukcesów i  satysfakcji 
z nauki.
Uczniów do uroczystości na 
Westerplatte przygotowa-
ła wychowawczyni: Monika 
Tarasiuk.
Uczniami klasy 1 są: Zofia 

W  kategorii „najpiękniejsza 
wieś” wygrało Wróblewo. 
– Cieszymy się bardzo z  suk-
cesu Wróblewa, bo to świad-
czy o  jego mieszkańcach, ich 
aktywności i  zaangażowaniu 
w tworzenie atmosfery, estety-
ki miejsca, w  którym żyjemy 
i mieszkamy. Sukces Wróblewa 
to sukces gminy Suchy Dąb – 
mówi Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb.
Na drugim miejscu uplaso-
wała się wieś Mały Buko-
wiec w  gminie Zblewo, a  na 
trzecim Lubiszewo w  gminie 
Nowy Dwór Gdański. Naj-
piękniejsza pomorska zagro-
da to zabudowania Katarzyny 
i  Henryka Hamernik z  miej-
scowości Leśno-Wybudowa-
nie w  gminie Brusy. Drugie 
miejsce zajęła zagroda Anny 
i  Jerzego Król z  Kożyczkowa 
w  gminie Chmielno, a  trzecie 
Kamili i  Piotra Sokołowskich 
z  Jabłowa w  gminie Starogard 
Gdański.

Bartkowska, Hubert Bartkow-
ski, Antoni Cyranowski, Filip 
Goleń, Kornelia Gołębiewska, 
Olga Kotarska, Maja Kowal-
czyk, Franciszek Krawczyk, 
Filip Krefta, Oliwia Krefta, 
Kacper Laskowski, Mateusz 
Liszewski, Tomasz Moske, 

Warto zauważyć, że nie jest to 
pierwszy sukces gminy Suchy 
Dąb w  tym konkursie. Przy-
pomnijmy, że już w 2007 roku 
Krzywo Koło zajęło w  nim 3. 
miejsce w województwie. Tego 
sukcesu pozazdrościli sąsiedzi 
z Koźlin. Rok później, również 

Michał Podbielski, Piotr Ro-
zenberg, Krzysztof Stępniew-
ski, Cezary Szczawiński, Karol 
Woelk.

tomasz Jagielski

w  finale wojewódzkim, Koź-
liny zajęły 2. miejsce. Z  kolei 
w 2012 roku na tronie zasiadło 
Krzywe Koło, które zdaniem 
jurorów było w tym czasie naj-
piękniejszą pomorską wsią.

(KL)
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centrum usług Wspólnych
Od 1 lutego rozpocznie funk-
cjonowanie Centrum Usług 
Wspólnych, zapewniających 
wspólną obsługę jednostkom 
budżetowym powiatu gdań-
skiego. – Zakres obowiąz-
ków powierzonych jednostce 
obsługującej obejmie obsługę 
finansową, a  więc rachun-
kowość i  sprawozdawczość, 
płace, zamówienia publicz-
ne, obsługę prawną. Powoła-
nie Centrum Usług Wspól-
nych pozwoli na ograniczenie 
kosztów obsługi jednostek, 
których organem prowadzą-
cym jest nasz powiat – mówi 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański. 
Jednostkami obsługiwanymi 
przez CUW zostaną: Zespół 
Szkół Ogrodniczych i  Ogól-
nokształcących w  Pruszczu 
Gdańskim, Zespół Szkół 
Rolniczych w Rusocinie oraz 

Szkoła Podstawowa Specjal-
na w Warczu i Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna 
w Pruszczu Gdańskim.
Oszczędności pojawią się 
w związku ze zmniejszeniem 
etatów. Jak powiedział nam 
Stefan Skonieczny, część osób 
otrzyma propozycję dalszej 
pracy. 
– Taki system musieliśmy 
wprowadzić nie tylko ze 
względu na oszczędności. 
Kontrola jednej z  placówek 
wykazała pewne nieprawi-
dłowości w  finansach. Aby 
podobnych nieprawidłowo-
ści uniknąć w  przyszłości, 
wszystkie rozliczenia prowa-
dzone będą przez Centrum 
Usług Wspólnych – wyjaśnia 
Stefan Skonieczny.

(KL)

PRuSZcZ GDAŃSKI

stawiają na ekopiece
– Od 2011 roku pruszczań-
ski urząd miasta partycypu-
je w  wymianie przestarza-
łych kotłów węglowych na 
nowe, ekologiczne źródła 
ciepła. Najczęściej miejsce 
kotłów węglowych zajmują 
piece gazowe. W  tym roku 
miasto planuje współfinan-
sować wymianę 24 urządzeń 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Od 2011 roku miasto dofi-
nansowało wymianę 26 ko-
tłów węglowych. Łączny 

koszt dofinansowania to 
49876 złotych. Kolejne 24 
kotły mają być zlikwidowane 
w tym roku. 
– Łączny koszt dofinanso-
wania wyniesie do kwoty 
126620 zł, co stanowi zwrot 
około 40 procent kosztów po-
niesionych przez mieszkań-
ców na zakup i montaż – wraz 
z niezbędnym oprzyrządowa-
niem – nowych źródeł ciepła 
– dodaje Bartosz Gondek.

(GR)

reklama
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Pkm odniosła sukces
– Pomorska Kolej Metropo-
litalna, najlepszym wakacyj-
nym środkiem transportu.
Liczba użytkowników ko-
rzystających z  PKM wciąż 
rośnie. Tylko w ciągu dwóch 
letnich miesięcy z przejazdów 
skorzystało ponad pół milio-
na pasażerów. A od początku 
2017 roku pociągami PKM 
przejechało już blisko 2,2 
miliona pasażerów. Istnieje 
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realna szansa, że przed końcem 
roku PKM przewiezie trzymi-
lionowego pasażera – informu-
je Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku.
W  miesiącach letnich prze-
woźnicy zwykle odnotowują 
spadek liczby pasażerów, ale 
w  przypadku linii PKM stało 
się odwrotnie. W  czasie wa-
kacji, ze wszystkich połączeń 

realizowanych w  ramach pro-
jektu PKM, skorzystało ponad 
pół miliona podróżnych. 
– Najwyraźniej dał tu o  sobie 
znać turystyczny potencjał Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej 
i  wiele osób skorzystało tego 
lata z  możliwości dojazdu po-
ciągiem do atrakcyjnych miejsc 
na Kaszubach – mówi Ryszard 
Świlski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Michał Piotrowski zauważa, że 
najwięcej pasażerów skorzysta-
ło z pociągów na odcinku aglo-
meracyjnym. Z kolei do Kartuz 
przewieziono prawie 65 tysięcy 
osób. 
– W tej grupie są zarówno licz-
ni turyści oraz osoby dojeżdża-
jące z  terenu powiatu kartu-
skiego do pracy w Trójmieście. 
Niewiele mniej pasażerów uda-
ło się w podróż do Kościerzyny. 

Pokazuje to bardzo dobrze, że 
pomysł ze skierowaniem po-
ciągów do Kościerzyny przez 
stację Gdańsk Wrzeszcz okazał 

się przysłowiowym strza-
łem w  dziesiątkę – dodaje 
rzecznik.

(GR)

  Pomorska kolej metropolitalna cieszy się dużym 
zainteresowaniem pasażerów

Tomasz Wólczyński
Przedstawiciel handlowy firmy 

Biall-NET
Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

BiURo oBsŁUGi kliENTa
otomin, ul. słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Wtorek: 8:00 - 14:00

czwartek: 12:00 - 18:00

tel. 58-727-77-77

Wywiad z Panią sołtys marszewskiej 
koloni - marią Ścibek
Jak posiadanie światłowodu może wpłynąć na 
Marszewską Kolonię?
Chcielibyśmy stworzyć stronę internetową o miejscowości. 
Rejestr osób chcących świadczyć usługi wzajemne lub płatne 
dla potrzebujących.
Istnieje możliwość wydzielania korepetycji z informatyki, są 
osoby chętne, które szkoliłyby zainteresowanych. 

Jak poprzedni operatorzy traktowali państwa? 
Operator ówczesna TP podłączył do swojej sieci tylko  
3 domy (Neostrada) i o wiecej nie było mowy, a w naszej wsi 
jest 26 gospodarstw domowych. Byliśmy „odcięci od świata”. 

Jak widzi Pani przyszłość? 
Mamy nadzieje, że dzięki firmie Biall-Net i nowym możli-
wościom Marszewska Kolonia będzie się szybko rozwijać, 
dzięki czemu zwiększy się liczba mieszkańców jak i poprawi 
status wsi. 

Jeśli chodzi o plany i  inwestycje, wciąż pracujemy nad do-
prowadzeniem światłowodu do Trąbek Wielkich, sporą 
część prac już wykonaliśmy, pozostał nam już do przeko-
pania tylko odcinek leśny między Czerniewem, a Trąbka-
mi. Uruchomiliśmy usługi u części mieszkańców Granicznej 
Wsi i Domachowa. Rozpoczęliśmy sprzedaż z terminami na 
lato 2018 w Marszewskiej Koloni oraz w drugim już rewirze 
w Czapielsku przy ul. Podleśnej. W okresie zimowym podej-
miemy decyzje o kolejnych rewirach do podłączenia w 2018 
roku. Poza tym cały czas rozbudowujemy sieć w Otominie 
i w każdym miesiącu podłączamy kolejne domy.

zamów już dziś internet 
dostarczany w technologii 

światłowodowej! 

fot. Panorama Pomorza
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cENIĄ OtWARtOŚĆ I SERDEcZNOŚĆ KASZuBÓW

Bąkowo sprzyja 
literackiej twórczości 
W wirze obowiązków dnia codziennego, zajmujemy się tylko swoimi sprawami, bardzo często nie wiemy nawet kto jest 
naszym sąsiadem, a wśród nich na pewno są ludzie interesujący, którym warto poświęcić trochę więcej niż jedną chwilę.

Do takich osób należą Zofia 
i Jan Smalewscy, którzy w tym 
roku przeprowadzili się do Bą-
kowa w gminie Kolbudy. 
– Zamieszkanie w  rejonie 
Gdańska planowaliśmy już 
dawno. Żona urodziła się 
w  Gdyni, tam spędziła mło-
dość i pozostawiła część rodzi-
ny. Ja urodziłem się w rodzinie 
osadników Ziem Zachodnich 
na Dolnym Śląsku. Emerytury 
połączyły nas najpierw w  Ja-
rosławcu, gdzie przez ostatnie 
osiem lat żona zajmowała się 
agroturystyką, a  ja, ucieka-
jąc od gwaru miasta, chcia-
łem w  atmosferze przyjaznej 
zdrowiu napisać kilka zale-
głych książek – mówi nam Jan 
Smalewski, który jest autorem 
m.in. trylogii akowskiej „Łu-
paszka – trylogia”.
Pisaniem zajmuje się nie tylko 
pan Jan, ale również jego żona, 

która zajmuje się głównie po-
ezją. Gdy uwolniła się od nad-
miaru kobiecych obowiązków 
matki, babci, udało się jej nie 
tylko napisać i  wydać dwa to-
miki wierszy, ale i odkryć w so-
bie talent pisarski. Kończy teraz 
obszerną, bardzo ciekawą sagę 
rodzinną, w której opisuje losy 
pradziadków i dziadków w cza-
sach wyjątkowo bogatych dla 
naszej narodowej historii.
– Mnie też się udało zreali-
zować swoje plany, napisałem 
przez ostatnie osiem lat dzie-
więć kolejnych książek, w tym 
popularną trylogię akowską 
„Łupaszka – trylogia”, po-
święconą żołnierzom wy-
klętym. Razem wydałem już 
ponad dwadzieścia książek. 
Jestem stałym współredak-
torem portalu internetowego 
www.pisarze.pl, kwartalni-
ka elbląskiego „Tygiel”. Piszę 

felietony, opowiadania i  arty-
kuły historyczne – mówi pi-
sarz. – Zamieszkaliśmy w Bą-
kowie, w  jego romantycznej 
części Sarniej Doliny, gdzie 
panuje wyjątkowo dobra, 
sprzyjająca twórczości literac-
kiej atmosfera, jest dużo świe-
żego powietrza, blisko do lasu 
i  jeziora, a  my lubimy zbierać 
grzyby, jestem także zapalo-
nym wędkarzem. Nota bene 
polubiłem ostatnio zbiornik 
wodny w Kolbudach, gdzie po 
rozpoczęciu jesiennego sezonu 
udało mi się złowić dwa ład-
ne okazy szczupaka i  dużego 
bolenia – mówi nam pisarz, 
który wspólnie z  żoną cenią 
sobie mentalność, serdeczność 
i  otwartość ludzi zamieszkują-
cych na Kaszubach. 
Mieszkańcy Bąkowa odwie-
dzili już kolbudzką bibliotekę, 
gdzie 1 grudnia odbędzie się 
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ich spotkanie autorskie. Kolej-
ne zaplanowano tuż przed Bo-
żym Narodzeniem w gdańskim 
GTPS. 
– Oboje wydaliśmy w tym roku 
nowe tomiki, z  których wier-
sze chcielibyśmy też zapre-
zentować mieszkańcom naszej 
gminy – dodaje Zofia Smalew-
ska. – Naszym największym 
osiągnięciem jest spełnienie, 
jakiego każdy autor doznaje 
po napisaniu kolejnej książki. 
Jest to chyba zawsze najwięk-
szą nagrodą za poniesiony trud 
pisarski. 

(GR)

  zofia i Jan Smalewscy 
w domowym zaciszu w bąkowie 

pracują nad swoimi nowymi 
wierszami

Budowa domu - jedna z najważniejszych decyzji w życiu dorosłego 
człowieka. Miejsce do którego wracasz, które musi być bezpieczną, 
przyjazną, zintegrowaną z otoczeniem przestrzenią. Twój azyl, 
w którym żyjesz komfortowo, kreatywnie i przede wszystkim zdrowo. 
Dlatego warto rozważyć w jakiej technologii on powstanie. Atrakcyjną 
alternatywą do budownictwa murowanego jest budownictwo 
prefabrykowane, oparte na drewnianych konstrukcjach szkieletowych. 
Elementy takiego domu powstają w fabryce, przy udziale 
wysokospecjalistycznych maszyn, a następnie przywożone są na plac 
budowy i montowane w ciągu zaledwie kilku dni. Spółka Ecolcoum 
powstała z myślą o inwestycjach w nowoczesne, ekologiczne, 
drewniane, prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe. Chcemy 
ludziom dostarczać zdrowe, ciepłe, niskoemisyjne domy.  W naszej 
technologii stosujemy ekologiczne i energooszczędne materiały 
izolacyjne wytwarzane z naturalnych włókien drzewnych. Izolują one 
efektywnie ściany zewnętrzne i dach budynku w okresie zimowym 
i chronią przed ciepłem zewnętrznym w lecie. Przy całkowitej 
dyfuzyjności materiału powodującej „oddychanie" ścian uzyskujemy 
najwyższy komfort pomieszczeń wewnątrz obiektu. Dodatkową 
zaletą naszych domów jest 3 razy mniejsze zapotrzebowanie na 
energię cieplną w stosunku do technologii tradycyjnej oraz kilkukrotnie 
mniejszy czas niezbędny do wybudowania takiego obiektu.  

W miejscowości Bąkowo k/Gdańska powstał dom jednorodzinny 
w zabudowie bliźniaczej w technologii prefabrykowanej. Jego montaż 
rozpoczęliśmy w dniu 21.10.2017 a już 2.12.2017 zapraszamy osoby 
zainteresowane zakupem ekologicznego domu od ręki na
DRZWI OTWARTE. 
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NOWA PLAtfORMA

Bilet telefoniczny 
z jakdojade.pl
Pasażerowie komunikacji pu-
blicznej w  Trójmieście mogą 
korzystać z  nowej platformy 
zakupu biletów Metropoli-
talnego Związku Komuni-
kacyjnego Zatoki Gdańskiej. 
W  aplikacji do planowania 
podróży komunikacją pu-
bliczną – jakdojade.pl – zo-
stały umieszczone, dotych-
czas dostępne w  mobilnym 
kanale sprzedaży, jedno-
przejazdowe bilety metro-
politalne, jak i nowe – bilety 
24- i 72-godzinne.
Jak skorzystać z biletów przez 
jakdojade? Wystarczy pobrać 
aplikację ze sklepu Google 
Play (na system Android) lub 
App Store (na system iOS) 
i  ją uruchomić. Kolejne kro-
ki prowadzące do zakupu są 
równie łatwe do pokonania. 
Użytkownikowi, który uru-
chomi aplikację, ukaże się 
ekran wzbogacony o nową za-
kładkę biletową. Zanim pasa-
żer rozpocznie zakupy, musi 
zalogować się w aplikacji i ak-
tywować swoje urządzenie do 
płatności. W  ten sposób bę-
dzie mógł otrzymywać mailo-
wo potwierdzenia wykonania 
transakcji i  powiadomienia 

o zakupie biletu. Po aktywa-
cji, aplikacja jest gotowa do 
zakupów.
Za pomocą aplikacji jakdoja-
de.pl można kupować: jedno-
przejazdowe bilety metropo-
litalne obowiązujące w komu-
nikacji miejskiej organizowa-
nej przez ZTM w  Gdańsku, 
ZKM w  Gdyni oraz MZK 
Wejherowo. Warto zauwa-
żyć, że bilet kupiony przez te-
lefon jest tańszy, niż jego pa-
pierowy odpowiednik nabyty 
w  kiosku oraz 24-godzinne 
bilety metropolitalne i 72-go-
dzinne bilety metropolitalne.
Opłatę za bilety można zre-
alizować zarejestrowaną kar-
tą bankową lub za pomocą 
systemu płatności mobilnych 
BLIK.
Jakdojade.pl jest już czwar-
tym operatorem biletu tele-
fonicznego, który umożliwia 
kasowanie biletów na komu-
nikację miejską na obsza-
rze MZKZG, ale jest także 
pierwszym, który w  swo-
jej ofercie biletów udostęp-
nia 24- i  72-godzinne bilety 
metropolitalne.

(ron)

  W czasie wojny niemiecka szkoła (budynek prokuratury) przy obec-
nej ulicy Wojska Polskiego 7, zamieniła się w więzienie dla 200 osób

Z KARt HIStORII

WySOKI POtENcJAŁ POMORSKIcH fIRM

krwawa pomorska jesień 

miliony dla przedsiębiorców 

1 września 1939 wraz z niemieckim atakiem na Polskę rozpoczęła się akcja 
tannenberg. Działania skierowane przeciwko Polakom przygotowane i realizowane 
przez gestapo, policję oraz Samoobronę – Selbstchutz. 

180 firm otrzyma ponad 105 milionów złotych unijnego dofinansowania na 
inwestycje. W wyniku podjętej przez zarząd Województwa Pomorskiego decyzji 
o zwiększeniu puli środków na dofinansowanie projektów, niemal co druga firma, 
która startowała w konkursie, otrzyma wsparcie. 

Również tereny Wolnego Mia-
sta Gdańska zostały włączone 
w  te działania. Główne ostrze 
niemieckiej akcji skierowa-
ne zostało przeciwko polskim 
kolejarzom, celnikom, księ-
żom, nauczycielom, harcerzom 
oraz aktywnej części polskie-
go społeczeństwa. Rozpoczę-
ły się aresztowania na podsta-
wie przygotowanych list pro-
skrypcyjnych. Wiele budyn-
ków szkolnych zamieniono na 
tymczasowe areszty. Polaków 
spędzono do szkół w  Ełga-
nowie, Trąbkach Wielkich, 
Mierzeszynie i  Pszczółkach. 
Były to tylko punkty etapowe 
w drodze do szkoły w Pruszczu 
Gdańskim, którą zamieniono 
na areszt. Niemiecka szkoła 
przy obecnej ulicy Wojska Pol-
skiego 7, zamieniła się w wię-
zienie dla 200 osób. W dniach 
1-3 września 1939 roku pod-
dawano tu więźniów przesłu-
chaniom, połączonym z okrut-
nym biciem i maltretowaniem. 
Niemcy, w  tym August Milz 

– Każda z firm biorących udział 
w  konkursie mogła starać się 
o  dofinansowanie w  wysoko-
ści ponad 1 mln złotych, przy 
założeniu refundacji poniesio-
nych wydatków na poziomie 40 
procent. Duże zainteresowanie 
i wysoka jakość złożonych pro-
jektów skłoniły zarząd naszego 
województwa do podjęcia de-
cyzji o  zwiększeniu puli środ-
ków przeznaczonych na dofi-
nansowanie z pierwotnie zapla-
nowanych 66 mln złotych do aż 
105 mln – informuje Katarzyna 
Kasperska z  Agencji Rozwoju 
Pomorza, która zajmowała się 
naborem wniosków.
Otrzymane dofinansowanie to 
szansa na rozwój głównie po-
przez zastosowanie innowa-
cyjnych rozwiązań, które firmy 
będą mogły wprowadzić dzięki 
unijnym środkom. 
– Przedsiębiorstwa będą mogły 
m.in. rozbudować i unowocze-
śnić posiadaną infrastrukturę, 
zakupić maszyny, instalacje 
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– szef powiatowych struktur 
NSDAP, znęcali się nad nimi, 
bijąc i ubliżając. Jedną z metod 
fizycznego i  psychicznego pa-
stwienia się nad ofiarami było 
wpędzenie więźniów do kana-
łu Raduni. Zdarzenia te miały 
miejsce w  bliskim sąsiedztwie 
centrum wsi, nieopodal ko-
ścioła ewangelickiego i  mu-
siała o  nich wiedzieć lokalna 
społeczność.
Unikalnym świadectwem losu 
Polaków jest zdjęcie zrobio-
ne aresztowanym przed fron-
tem budynku. Księdza Rober-
ta Wohlfeila oraz kierownika 
dworcowej świetlicy w  Prusz-
czu Gdańskim Feliksa Pliszkę 
i  kilku innych zatrzymanych 
zmuszono, by pozowali w  po-
zycji klęczącej. Umieszczono 
ich w pierwszym szeregu foto-
grafowanych więźniów. 
Pod koniec miesiąca więźniów 
przetransportowano do aresztu 
w Nowym Porcie. W kolejnych 
miesiącach i  latach zasilali oni 
liczne obozy koncentracyjne 

i urządzenia, wdrożyć systemy 
zarządzania czy zinformaty-
zować procesy produkcyjne – 
dodaje Katarzyna Kasperska, 
która przypomina, że jest to już 
druga edycja tego konkursu, 
organizowanego przez Agen-
cję Rozwoju Pomorza w  ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
Poprzednio dofinansowanie 
w  wysokości ponad 52 mln 
złotych otrzymało 100 spo-
śród 416 firm. Tym razem pula 
środków do rozdysponowania 
jest dwukrotnie większa.
– Tak dobry wynik świadczy 
o  wysokim potencjale firm, 
które stawiają na innowacyj-
ność i  wysokie technologie. 
Przedsięwzięcia wybrane do 
realizacji w  dużej mierze wpi-
sują się w  obszary Inteligent-
nych Specjalizacji Pomorza. 
Począwszy od technologii of-
fshore i portowo-logistycznych, 
przez technologie interaktyw-
ne w  środowisku nasyconym 

i  zakłady pracy przymusowej 
dla więźniów. Wielu zginęło 
podczas egzekucji, chorób lub 
wyniszczającej i  katorżniczej 
pracy. 
Dzisiaj w obiekcie dawnej nie-
mieckiej szkoły – aresztu znaj-
duje się budynek prokuratury. 
Tablica pamiątkowa przypo-
mina wydarzenia i  bohaterów 
sprzed lat. Warto, aby pa-
mięć o  ich męczeństwie była 

informacyjnie, technologie 
ekoefektywne w  produkcji, 
przesyle, dystrybucji i  zużyciu 
energii i  paliw oraz w  budow-
nictwie, aż po technologie me-
dyczne w zakresie chorób cywi-
lizacyjnych i  okresu starzenia. 

przechowywana w ludzkiej pa-
mięci i sercach. 
„Krwawa pomorska jesień” to 
wydarzenia związane nie tyl-
ko z miejscami egzekucji wielu 
Polaków w Piaśnicy, Szpęgaw-
sku czy Mniszku, ale również 
na terenie powiatu gdańskiego.

tomasz Jagielski

To potwierdza, że wybraliśmy 
dobre kierunki rozwoju w  na-
szym regionie – komentuje 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

(GR)

POMORZE

Pożyczka dla firm
23 miliony złotych w postaci 
60 pożyczek czekają na mi-
kro, małe i  średnie przedsię-
biorstwa z  Pomorza. Ofertę 
przygotowała Polska Funda-
cja Przedsiębiorczości.
Pożyczki mają wspierać kon-
kurencyjność firm z  regionu. 
Będą udzielane przez pośred-
ników finansowych, którzy 
nie pobierają opłat ani prowi-
zji. Kredyty mają być też tań-
sze, by mogły z nich skorzy-
stać nawet bardzo małe firmy.
Polska Fundacja Przedsię-
biorczości podpisała umowę 
z  Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego na udzielanie po-
życzek w ramach Pomorskie-
go Funduszu Rozwoju 2020+ 

finansowanego ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020. Nowe produkty uzu-
pełnią dotychczasową ofertę 
na mikropożyczki i  pożycz-
ki rozwojowe kierowane do 
przedsiębiorców. Do wyboru 
będzie pożyczka inwestycyj-
na lub pożyczka profilowana. 
W sumie na przedsiębiorców 
czekają 23 mln zł, a wniosko-
wać można o  kredyt o  war-
tości od 300 tys. zł do nawet  
1 mln zł

(MP)
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zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował już 71% budżetu programu unijnego przewidzianego dla 
województwa pomorskiego na lata 2014-2020: 1 143 projektów o łącznej wartości 7,5 mld zł. Środki unijne w tych 
inwestycjach to prawie 5,3 mld zł. to najlepszy wynik w kraju. Pomorskie od ponad roku jest liderem rankingu 
efektywności realizacji programów unijnych w Polsce.

Dzięki sprawnej realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 w regionie rozpo-
czyna się obecnie wiele nowych, 
dużych i  ważnych inwestycji. 
Efektywny podział środków 
unijnych (dotacje lub pożyczki 
dla projektów sięgają nawet 85%) 
przez władze Pomorza sprawia, 
że inwestycje mogą być realizo-
wane z korzyścią dla rozwoju re-
gionu i jego mieszkańców. 

Korzystają mieszkańcy
Z  efektów skutecznego wdra-
żania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
korzystają przede wszystkim 
mieszkańcy województwa po-
morskiego. Realizowane są set-
ki projektów dotyczących m.in. 
rozwoju infrastruktury transpor-
tu zbiorowego (np. przebudowy 
węzłów przesiadkowych trans-
portu zbiorowego w  Trójmie-
ście), przebudowy dróg (m.in. 9 
odcinków dróg wojewódzkich 
oraz oddana już do użytku ob-
wodnica Kartuz) oraz linii ko-
lejowych (system monitoringu 

i  informacji pasażerskiej na linii 
SKM, wraz z  modernizacją 8 
peronów na tej trasie), wspar-
cia przedsiębiorców w  ekspansji 
zagranicznej, rozwoju innowa-
cji i  wprowadzania przez nich 
nowych produktów bądź usług 
na rynek, modernizacji ener-
getycznej budynków miesz-
kalnych i  publicznych. Osoby 
bezrobotne mogą wziąć udział 
w  projektach aktywizujących, 
w  ramach których są dostępne 
dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej, a  młodzież 

– już w niedalekiej 
przyszłości – bę-
dzie mogła sko-
rzystać z  profesjo-
nalnie wyposażo-
nych szkół zawo-
dowych i  uczelni 
wyższych, w  któ-
rych będzie reali-
zowany program 
nauczania, dosto-
sowany do potrzeb 
zmieniającego się 
rynku pracy.

Pomorskie jest liderem i nie zwalnia tempa!

reklama reklama

Rozwój gospodarki
Efektem realizacji unijnych inwe-
stycji jest też dynamiczny rozwój 
gospodarki Pomorza. Środki z Pro-
gramu Regionalnego są przekazy-
wane beneficjentom, którzy roz-
poczynają realizację planowanych 
inwestycji: kupują sprzęt czy za-
mawiają roboty budowlane i usłu-
gi – a to bezpośrednio wpływa na 
dynamikę rozwoju gospodarczego 

województwa pomorskiego.
Szczegółowe informacje o zakresie 
realizowanych inwestycji dostępne 
są w  raporcie z  realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
Więcej informacji: 
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/
najefektywniej-w-polsce-wydaje-
my-srodki-unijne
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PIŁKA SIAtKOWA

Powiatowe 
mistrzostwa
Arena Przywidz była 
miejscem Mistrzostw Po-
wiatu Gdańskiego w  Pił-
ce Siatkowej. Dodajmy, że 
rozegrano je już po raz 18.
Jak informują organiza-
torzy siatkarskich mi-
strzostw w szranki stanęło 
tym razem pięć zespołów. 
O  mistrzostwo powiatu 
walczyły drużyny z  Przy-
widza, Pszczółek, Trąbek 
Wielkich, Pruszcza Gdań-
skiego (gminy) i  miasta 
Pruszcz Gdański. Rywali-
zacja odbyła się w systemie 
„każdy z każdym”. W tym 
roku bezkonkurencyjna 
okazała się reprezentacja 
Pszczółek. Drugie miej-
sce zajęła drużyna Miasta 
Pruszcz Gdański, nato-
miast na najniższym stop-
niu podium stanęła repre-
zentacja Gminy Pruszcz 
Gdański. 
Zawodnicy trzech pierw-
szych zespołów zostali na-
grodzeni medalami, a  ka-
pitanowie drużyn odebrali 
puchary. 

(GR)

ZWOLNIEŃ Z Wf PRAWIE NIE MA

akademia siódmiaka działa 
w Przywidzu
Przywidz staje się coraz bardziej popularnym miejscem wśród młodych sportowców. 
co rusz organizowane są tu imprezy sportowe, swoją rangą wykraczające poza gmi-
nę i powiat. chętnie też chcą współpracować sportowe stowarzyszenia. Jak magnes 
przyciąga wszystkich do Przywidza nowa hala widowiskowo-sportowa.

W  jednym z  poprzednich wy-
dań „Panoramy” informowa-
liśmy o współpracy, jaką miej-
scowy samorząd nawiązał ze 
Stowarzyszeniem Trefl Pomo-
rze. Na początku października 
swój projekt zainaugurowała 
Akademia Piłki Ręcznej Ar-
tura Siódmiaka. Dodajmy, że 
Przywidz jest 21. miejscem na 
mapie Polski, gdzie najmłodsi 
trenować będą piłkę ręczną. 
– Przed naszymi najmłodszy-
mi mieszkańcami otwiera się 
kolejna szansa na osiągnięcie 
sukcesu. Po koszykówce i  ha-
lowej piłce nożnej można teraz 
trenować piłkę ręczną. Szkole-
nia prowadzą wykwalifikowa-
ni trenerzy z  akademii Artu-
ra Siódmiaka, a  jego fundacja 
opłacać będzie zajęcia – mówi 
nam Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
To nie koniec dobrych 
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wiadomości dla osób, które ak-
tywnie lubią spędzać swój wol-
ny czas. Już niebawem w przy-
widzkiej hali pojawi się ścianka 
wspinaczkowa. 
– Zajęcia prowadzić będą wy-
kwalifikowani trenerzy. Dla 
miłośników wspinaczek do-
stępne będą dwa tory – dodaje 
Marek Zimakowski. – Mimo 
że jest jesień, to warto też po-
wiedzieć, iż w  Przywidzu za-
czyna odradzać się żeglarstwo. 
Z  Sopockiego Klubu Żeglar-
skiego otrzymaliśmy trzy łódki 
Optymist, które na pewno po-
służą do szkolenia przyszłych 
żeglarzy z  gminy Przywidz. 
Warto w  tym miejscu powie-
dzieć, że kilkudziesięciooso-
bowa grupa naszej młodzieży 
uczestniczyła w rejsie „Zawiszą 
Czarnym”. Mam nadzieję, że 
dzięki temu połknęli bakcyla 
żeglarstwa. 

Jeszcze kilka lat temu ucznio-
wie z  Przywidza nagminnie 
przynosili zwolnienia z wycho-
wania fizycznego. Teraz – jak 
mówi nam wójt Zimakowski 
– są to przypadki sporadyczne. 
– Dzieci mają bardzo dobre 

warunki do ćwiczenia, dlatego 
chętnie uczestniczą w  lekcjach 
wychowania fizycznego – pod-
kreśla wójt Zimakowski.

(lubek)

MIStRZOStWA uNIHOKEIStÓW

sukcesy uczniów z suchego dębu 

Podczas Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży w  unihokeju, któ-
re rozgrywane były w  Trąb-
kach Wielkich, zwyciężyła 
drużyna Szkoły Podstawowej 
w Suchym Dębie. Najpierw do 
zmagań przystąpiły dziewczę-
ta, a potem ich koledzy.
Rywalizacja żeńska rozpo-
częła się od meczu SP Suchy 
Dąb z SP Przejazdowo, który 
zakończył się wynikiem 4:0. 
Kolejne spotkanie zawodnicz-
ki z  Żuław Gdańskich roz-
grywały z SP Trąbki Wielkie 
i wygrały 2:1. Po zwycięstwie 
3:2 z  SP Pszczółki z  kom-
pletem wygranych spotkań 
zagrały w  wielkim finale. 

Pojedynek liderów dwóch grup 
SP Suchy Dąb i SP Cedry Małe 
zakończył się zwycięstwem 2:1 
naszych zawodniczek. W zwy-
cięskiej drużynie zagrały: Zu-
zanna Bartkowska, Oliwia 
Brzozowska, Marta Chęcińska, 
Gabriela Gurbiel, Agnieszka 
Jurczyk, Nadia Kowalska, Mał-
gorzata Król, Amelia Kussauer, 
Zuzanna Łukaszewicz, Patrycja 
Michalczyk, Nikola Misztal, 
Martyna Nazimek. Trenerem 
zespołu z  Suchego Dębu jest 
Krzysztof Zyszczak.
Chłopcy z  Suchego Dębu po-
zazdrościli koleżankom i  rów-
nież zagrali w  finałowym me-
czu z  SP Trąbki Wielkie. Po 

emocjonującej końcówce 
i  rzutach karnych nasi halowi 
hokeiści ulegli rywalom 2:3. 
W drużynie zwycięzców grali: 
Wojciech Idem, Wiktor Knie, 
Dominik Lech, Jakub Lech, 
Krystian Majewski, Mateusz 
Myszk, Krystian Ossowski, 
Przemysław Perka, Piotr Re-
kowski, Mateusz Szczepan, 
Łukasz Świerżewski i  Filip 
Wawrynowicz. Adrian Wy-
siecki – opiekun zespołu.
Oba zespoły reprezentować 
będą powiat gdański w kolej-
nej rundzie eliminacji do fina-
łu wojewódzkiego.

(tJ)
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 Dziewczęta z Suchego Dębu zostały mistrzyniami powiatu w unihokeju

RuGBy EuROPE tROPHy

Polska – mołdawia 
Kolejny raz pomorskich kibiców 
czekają wielkie emocje. Wszyst-
ko za sprawą rugbistów, którzy 
rozegrają swój mecz w  stolicy 
Pomorza.
Po pięciu latach przerwy pol-
ska reprezentacja w rugby wra-
ca do Gdańska, aby rozegrać 
mecz z  Mołdawią w  ramach 
rozgrywek Rugby Europe Tro-
phy. Podopiecznych Stanisława 
Więciorka czeka wyjątkowo 
trudny mecz. Spotkanie odbę-
dzie się 18 listopada o godzinie 
17:30 na stadionie przy ul. Trau-
gutta 27. 
Polska reprezentacja w  rugby 
dobrze wspomina swój ostatni 
występ w  Gdańsku, w  którym 
pokonała Niemcy 22:13. Był 
to twardy, zacięty mecz, który 
rozstrzygnął się dopiero w koń-
cówce. Po tym sukcesie pod-
opieczni Tomasza Putry objęli 
prowadzenie w dywizji 1B Pu-
charu Narodów Europy. 

Mołdawia w tym roku ma am-
bicje, żeby awansować do grupy 
wyżej. Zgodnie z  przyjętymi 
zasadami na ten sezon, z każdą 
drużyną zagramy tylko jeden 
mecz, bez rewanżu, co spra-
wia, że walka o  punkty dające 
awans lub utrzymanie, wymaga 
pełnej koncentracji przez cały 
okres rozgrywek. W Mołdawii 
doszło do zmiany na stanowi-
sku Prezydenta Mołdawskiej 
Federacji Rugby. Nowym lide-
rem mołdawskiego rugby został 
były gracz reprezentacji Mołda-
wii Alexei Cotruta. W związku 
z  nadchodzącym początkiem 
rozgrywek RET, prezydent 
Cotruta uznał za bardzo istotne 
zgromadzenie wszystkich gra-
czy, którzy – jeśli nawet nie za-
pewnią Mołdawii awansu – to 
pozwolą swoją grą na utrzyma-
nie się w obecnej grupie Trophy. 

(AN)

ZAPAŚNIcy WALcZyLI W KOLBuDAcH

achilles o włos 
od podium
Kolbudy, a  dokładniej rzecz 
ujmując miejscowy Zespół 
Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego, był gospo-
darzem Międzynarodowe-
go Turnieju Zapaśniczego. 
Głównym trofeum, o  które 
walczyli zawodnicy, był pu-
char wójta gminy Kolbudy.
W  kolbudzkich zawodach 
wzięło udział blisko 100 
młodych zapaśników. Wśród 
Polaków, reprezentujących 
kluby z  Kolbud, Gdańska, 
Kartuz, Nowego Dworu 
Gdańskiego, Miastka, Żuko-
wa, Starogardu Gdańskiego 
i Elbląga, startowali również 
zawodnicy z Rosji i to właśnie 
oni okazali się najmocniejszą 
drużyną imprezy.
Z bardzo dobrej strony – i to 
nie po raz pierwszy – pokazali 
się nasi zapaśnicy reprezentu-
jący Klub Sportowy Achilles 
Kolbudy. W  swoich katego-
riach wagowych i wiekowych 
bezkonkurencyjni okazali się: 
Szymon Dykta (kategoria 23 

kg), Marcel Kibort (32 kg), 
Stanisław Bałdyga (38 kg) 
oraz Norbert Stachewicz (38 
kg, młodzik). Na tym nie 
koniec jednak medalowych 
miejsc kolbudzkich zawodni-
ków. Na drugim stopniu po-
dium stanęli bowiem: Gabriel 
Kibort (21 kg) oraz Bianka 
Dutczak (38 kg, styl wolny). 
Z  kolei trzecimi miejscami 
musieli zadowolić się: Michał 
Kibort oraz Szymon Micun 
(35 kg), a także Adam Micun 
(41 kg).
W  klasyfikacji drużynowej 
bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna Rosji. Na 2. miejscu 
sklasyfikowano GKS Car-
tusię Kartuzy, a  na 3. ZKS 
Granicę Gdańsk. Najgorsze 
dla sportów, 4. miejsce, za-
jęła 9-osobowa reprezentacja 
Achillesa, której do brązowe-
go medalu i podium zabrakło 
zaledwie dwóch punktów. 

(KL)

 zdobyty medal zawsze przynosi wiele radości - szczególnie 
młodym adeptom zapasów
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