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Długo trzeba było czekać na oficjalną wiadomość informującą o tym, 

że wspólny projekt Urzędów Gmin Przywidz i Somonino pod nazwą „Od 

Somonina aż po Przywidz” otrzymał unijne dofinansowanie. Przypomnijmy, 

że projekt dotyczy instalacji ogniw fotowoltaicznych. Warto też zauważyć, że 

jest to jedyny projekt z powiatu gdańskiego, który otrzymał unijne wsparcie.

W powiecie tylko oni otrzymali dotację
10 MILIONÓW NA FOTOWOLTAIKĘ  
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Miasto zabezpieczone przed wielką wodą   
Przy każdym oberwaniu chmury mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego z  niepokojem patrzą, czy ich domostwa nie 
zostaną zalane lub podtopione. Naszym zdaniem miasto jest 
nieźle zabezpieczone od takich nawałnic.

Aktywni seniorzy w gminie Trąbki Wielkie
Na terenie trąbeckiej gminy organizowanych jest wiele dzia-
łań prospołecznych dla seniorów. Niedawno ponad 120-oso-
bowa grupa seniorów była na Helu. A od października star-
tują zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Klub z żuławskiej wsi grał na Legii
Na piłkarskiej mapie powiatu gdańskiego zna-
leźć można wiele klubów. Jeden z  nich, Osi-
czanka, wywodzi się z  niewielkiej żuławskiej 
wsi i zasługuje na szczególną uwagę. 

Szkoła w Kowalach gotowa na wrzesień  
Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku szkol-
nego. Wiele osób z niepokojem zastanawia się, czy wraz 
z początkiem września swoją działalność rozpocznie szko-
ła w Kowalach. Uspokajamy nastroje.
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Teraz czekamy już tylko na podpisanie 
umowy z Zarządem Województwa 
Pomorskiego, by jak najszybciej ogłosić 
przetarg – mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
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• 18 sierpnia (sobota), Międzynarodowy Festiwal 
Iluzjonistów, godz. 18.00, Scena NOT  
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 18 sierpnia (sobota), Rockblu Przywidz Festiwal 
(Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska), 
Bulwar im. Czerwonych Gitar w Przywidzu

• 19 sierpnia (niedziela), Parkowisko – 
Family&Frends Festiwal, godz. 10.00, Park 
Brzeźnieński 

• 19 – 25 sierpnia (niedziela – sobota), 
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
„Mozartiana”, Dom Uphagena, Park Oliwski, 
Archikatedra Oliwska

• 24 – 26 sierpnia (piątek – niedziela), Festiwal 
Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego 
Widza FOTEL w Juszkowie

• 26 sierpnia (niedziela), Lipali & Illusion,  
godz. 19.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Zastawna 8

• 28 – 30 sierpnia (wtorek – czwartek), Magda 
Umer, Teatr Atelier w Sopocie, ul. Mamuszki 2

• 31 sierpnia (piątek), Grażyna Brodzińska, godz. 
19.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 2 września (niedziela), Zagi, godz. 19.30, Blues 
Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 7 września (piątek), Ricky Martin, godz. 20.00, 
Ergo Arena

• 9 września (niedziela), Rodzinny Rajd 
Rowerowy „Kociewie Kółeczkiem”, godz. 7.30, 
Chwaszczyno, ul. Chopina 13

• 12 – 16 września (środa – niedziela), Festiwal 
Kultury Żydowskiej „Zbliżenia” (Nowa Synagoga, 
Galeria Wnętrz City Meble, Biblioteka 
Manhattan, Galeria Otwarta) w Gdańsku

• 23 września (niedziela), 56. Bieg Westerplatte 
w Gdańsku

• 27 września (czwartek), Urszula Dudziak,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 5 października (piątek), Krzysztof Cugowski  
i Bracia, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 7 października (niedziela), Garmin MTB 
Series, godz. 9.00, ul. Polna w Rumi

• 11 października (czwartek), Artur Andrus,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 14 października (niedziela), Tulia, klub 
Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2 

• 20 października (sobota), Pod Budą, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 21 października (niedziela), Fish, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 27 – 28 października (sobota – niedziela), 
AmberExpo Półmaraton Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
w Gdańsku

• 17 listopada (sobota), Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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BĘDZIE DROGOWY PARALIŻ?

Szkoła w Kowalach gotowa na wrzesień
Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku szkolnego. Wiele osób z niepokojem zastanawia się, czy wraz z początkiem września 
swoją działalność rozpocznie szkoła w Kowalach. Uspokajamy nastroje i zapewniamy, że 3 września inauguracja roku szkolnego rozpocznie 
się w pierwszej w Polsce szkole metropolitalnej, którą zbudowały trzy samorządy. Ale nie wiadomo, czy Kowal nie czeka drogowy paraliż.

Przypomnijmy, że szkoła 
w Kowalach składa się z dwóch 
3-kondygnacyjnych budyn-
ków: dydaktycznego (A) oraz 
sali gimnastycznej wraz z  za-
pleczem socjalno-sportowym 
i częścią edukacyjną (B).
 – W  budynku dydaktycznym 
obecnie zakończyły się już 
prace wykończeniowe i  obiekt 
przygotowywany jest do roz-
poczęcia procedury odbioro-
wej. Jednocześnie rozpoczę-
ło się wyposażanie budynku 
w  meble. Ta część szkoły zo-
stanie udostępniona na otwar-
cie roku szkolnego 2018/2019. 
Natomiast budynek sali gim-
nastycznej, ze względu na ko-
nieczność wykonania dodat-
kowych prac polegających na 
odpowiednim przygotowaniu 
gruntu, zostanie udostępniony 
na początku 2019 roku – in-
formuje Agnieszka Zakrzacka, 
rzecznik prasowy Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.
Przesunięcie terminu realiza-
cji budynku B związane jest 
także z  wprowadzoną reformą 

szkolnictwa, która zastała 
projekt już w  fazie realizacji. 
W związku z reformą koniecz-
na była zmiana projektu bu-
dynku szkolnego i  pozyska-
nie dodatkowych uzgodnień. 
W  związku z  reformą zrezy-
gnowano również z  funkcji 
przedszkola oraz zmienił się 
pierwotnie zakładany system 
klas I–VI na klasy w  podziale 
I–VIII.
 – Równolegle na terenie bu-
dowy kontynuowane są jeszcze 
prace związane z  zagospoda-
rowaniem terenu, w tym m.in. 
układem drogowym oraz in-
frastrukturą sportowo-rekre-
acyjną obejmującą m.in. dwa 
boiska – jedno wielofunkcyjne 
oraz do piłki nożnej, a  także 
plac zabaw. Również ta część 
szkoły zostanie udostępnio-
na na otwarcie roku szkolnego 
2018/2019 – dodaje Agnieszka 
Zakrzacka.
Rozpoczęciem roku szkolne-
go szczególni zaniepokojeni są 
mieszkańcy Kowal. Wszyst-
ko przez wzmożony ruch 

samochodów, który może spa-
raliżować i tak już zakorkowa-
ną miejscowość. Do tej pory 
ani Gdańsk ani gmina wiejska 
Pruszcz Gdański nie poczyniły 
żadnych drogowych inwestycji, 
które odciążyłyby ulice Kowal.
Dopiero teraz (chociaż o  bu-
dowie szkoły wiadomo od kil-
ku lat) Miasto Gdańsk zleci-
ło opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy układu 
drogowego od ul. Świętokrzy-
skiej w Gdańsku do szkoły przy 
ul. Apollina.
 – Obecnie trwa postępowa-
nie przetargowe mające na celu 
wyłonienie projektanta, który 
opracuje kompletną dokumen-
tację projektową umożliwia-
jącą realizację tego przedsię-
wzięcia. Jeśli prace projektowe 
przebiegać będą zgodnie z  za-
łożeniami, dokumentacja go-
towa będzie we wrześniu 2019 
roku. Głównym założeniem 
zleconego projektu jest prawi-
dłowe skomunikowanie szkoły 
oraz przyległych terenów. Pla-
nowana inwestycja obejmować 

będzie budowę drogi  łączącej 
obecne skrzyżowanie ul. Świę-
tokrzyskiej z  ul. Guderskie-
go ze szkołą przy ul. Apollina 
oraz powiązania z  istniejącym 
i  planowanym układem ulicz-
nym – wyjaśnia Agnieszka 
Zakrzacka.
Gmina Kolbudy wybudowała 
rondo w ciągu ulicy Zeusa pro-
wadzącej w stronę Borkowa.
 – Nowe skrzyżowanie o  ru-
chu okrężnym, które powsta-
nie w  Kowalach, zapoczątkuje 
budowę nowej ulicy Glazuro-
wej, wraz z  dojazdem do ron-
da – mówi Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów UG Kolbudy. – Na 
razie nawierzchnia ul. Glazu-
rowej i  dojazd wykonane będą 
w  podbudowie z  kruszywa. 
Jednak nawet takie rozwiąza-
nie powinno znacznie uspraw-
nić ruch w  tym miejscu i  uła-
twić życie mieszkańcom.
 – Wraz z  rondem kierow-
cy zyskają nową alternatywę 
drogową. W  kierunku ob-
wodnicy, a  potem stacji paliw, 

poprowadzi nowa ulica Gla-
zurowa. Jej zadanie jest proste 
–  ma rozproszyć ruch – doda-
je Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy.
Z kolei gmina wiejska Pruszcz 
Gdański, jak przyznaje zastęp-
ca pruszczańskiej gminy Da-
niel Kulkowski, prowadzi sze-
reg działań drogowych w  sa-
mym Borkowie, które mogą 
wpłynąć na upłynnienie ruchu 
kołowego w całej okolicy.
 – Gdańsk i  gmina Kolbudy 

mają znacznie większy wpływ 
na upłynnienie ruchu samocho-
dowego w  samych Kowalach. 
Zrealizowaliśmy już kilka bar-
dzo istotnych zadań w Borko-
wie. Poza tym wprowadziliśmy 
kilka usprawnień. To wszystko 
powinno spowodować, że ruch 
na wszystkich okolicznych dro-
gach powinien być znacznie 
płynniejszy – mówi „Panora-
mie” Daniel Kulkowski.

Krzysztof Lubański
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   3 września rozpocznie swoją działalność pierwsza 
w Polsce szkoła budowana przez trzy samorządy.
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TO JUŻ PRAWIE 20 LAT 

Nowa jakość powiatu gdańskiego
Niebawem minie 20 lat od momentu powrotu powiatu gdańskiego na administracyjną mapę Polski. Pierwszym starostą gdańskim był 
wtedy Bogdan Dombrowski, a przewodniczącym rady Ryszard Świlski.

 – Specyf ika powiatu gdań-
skiego – co jest związane 
z  samą nazwą – z  siedzibą 
w  Pruszczu Gdańskim od 
samego początku budzi-
ła kontrowersje. Doskonale 
pamiętam pierwszą, bardzo 
trudną kadencję, gdzie at-
mosfera i  chęć budowy ko-
lejnego szczebla samorządo-
wego była ogromna. Dla nas 
wszystkich było to ogromne 
wyzwanie, ale mieliśmy też 
świadomość różnych bra-
ków, w  tym braku doświad-
czenia. Powstawał przecież 
nowy szczebel samorządu, 
który tak naprawdę mało kto 
pamiętał. Owszem, niektó-
rzy mieszkańcy pamiętali 
czasy, kiedy siedziba po-
wiatu znajdowała się w  Ru-
socinie. Powrót do Prusz-
cza Gdańskiego był trudny 
– mówi nam Ryszard Świl-
ski, którzy przyznaje, że od 
samego początku borykano 
się z  wieloma problemami, 
tak komunikacyjnymi, jak 
i instytucjonalnymi. 

20 lat temu powiat nie miał 
swojej siedziby. 
 – W  pierwszym budyn-
ku przy ulicy Łukasiewicza, 
gdzie obecnie znajduje się 
Urząd Skarbowy, brakowa-
ło umeblowania, siedzieliśmy 
na workach z  dokumenta-
mi. Pamiętam oczekiwania 
mieszkańców, którzy chcieli 
sądu w  Pruszczu Gdańskim 
czy poprawy funkcjonowania 
służby zdrowia. Otrzyma-
liśmy instytucje zadłużone 
i  nieefektywne, a  samorząd 
powiatu miał to naprawić. 
Dzisiaj powiat gdański, któ-
ry przeszedł szkołę życia, jest 
uznawany za jeden z  lepiej 
zarządzanych w  wojewódz-
twie pomorskim. Wykorzy-
stywana jest oczywiście bli-
skość Gdańska, ale gdyby nie 
zaangażowanie wielu osób, 
to dynamika rozwoju gospo-
darczego powiatu gdańskie-
go byłaby znacznie wolniej-
sza. Przeprowadzone zamiany 
i  szereg przeprowadzonych 
inwestycji w  ciągu ostatnich 

20 lat pokazały nową jakość 
powiatu gdańskiego – dodaje 
Ryszard Świlski.
W ciągu 20 lat powiat gdań-
ski i  osoby, które nim kiero-
wały, dały się poznać z dobre-
go zarządzania. Kolejne sa-
morządy powiatu gdańskiego 
stworzyły doskonałe warunki 
dla przedsiębiorców, którzy 
chętnie inwestują na tym te-
renie, co przynosi wiele ko-
rzyści – m.in. większe pienią-
dze z podatków. Dzięki temu 
mieszkańcy powiatu znajdują 
zatrudnienie. W  tym miej-
scu warto zauważyć, że stopa 
bezrobocia w  powiecie gdań-
skim należy do najmniejszych 
w województwie i kraju. 
- Cieszy nas, że myśl zało-
życieli dała wspaniałe owo-
ce, że powiat gdański stał się 
dla wielu z  nas prawdziwym 
domem, do którego chce się 
wracać, tutaj chcą żyć i  od-
poczywać. Możemy pogratu-
lować osiągnięć tym, którzy 
swoją pracą przyczynili się do 
rozwoju powiatu gdańskiego 

oraz tworzenia jego wizerun-
ku – mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Przy okazji warto również 
powiedzieć o  kilku istotnych 
inwestycjach, które udało się 
zrealizować w  ostatnim cza-
sie. Zdecydowanie najdroż-
szym zadaniem była przebu-
dowa kanału Raduni. Celem 
nadrzędnym przebudowy 
kanału Raduni było przede 
wszystkim zapewnienie więk-
szego bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego Prusz-
czowi Gdańskiemu i  jego 
mieszkańcom. Równie ważna 
była budowa nowej siedzi-
by Pogotowia Ratunkowego 
oraz Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przy ulicy 
Raciborskiego.
Od wielu lat – o  czym wie-
lokrotnie informowaliśmy na 
łamach „Panoramy” – władze 
powiatu współpracują z samo-
rządami gminnymi w sprawie 
przebudowy dróg lokalnych.

  Najważniejszą inwestycją w 20-letniej, nowej historii powiatu 
gdańskiego była budowa pogotowia

  Najdroższą inwestycją w historii powiatu gdańskiego była przebudowa kanału Raduni.
  Imponująco prezentuje się budynek Starostwa Powiatowego 

w Pruszczu Gdańskim.

  Ryszard Świlski był pierwszym przewodniczący rady powiatu, 
a Bogdan Dombrowski pierwszym starostą gdańskim.

 Dzięki współpracy powiatu z gminą przebudowano chociażby drogę 
między Pręgowem a Bielkówkiem.

 – Do naszego projektu przy-
łączają się wszystkie gmi-
ny naszego powiatu. Dzięki 
temu możemy wyremontować 
albo wybudować od samych 
podstaw znacznie więcej dróg. 
Śmiem twierdzić, że żaden 
inny powiat pomorski nie po-
kusił się o tak szeroką współ-
pracę z  gminami – mówi 

Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
Dodajmy przy okazji, że do tej 
pory na drogowe inwestycje 
wydano w powiecie gdańskim 
blisko 130 mln zł, z czego ok. 
25% tej kwoty stanowią do-
tacje z  rządu (21 mln) i  Unii 
Europejskiej (12 mln). 

(lubek)
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NOWOCZEŚNIE I FUNKCJONALNIE

Remiza już prawie 
gotowa
Kończy się właśnie rozbudo-
wa remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Pruszczu Gdań-
skim. Inwestycje realizowana 
ze środków miejskich koszto-
wała ok. 1,7 mln zł.
 – Budowlańcy prowadzą jesz-
cze ostatnie prace wykończe-
niowe. Budynek straży pre-
zentuje się teraz bardzo oka-
zale. Myślę, że nasi strażacy 
będą zadowoleni ze swojej 
nowej siedziby – podkreśla 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Bryłę budynku rozciągnię-
to do tyłu na południe, gdzie 
stworzono miejsce na prze-
chowywanie przyczep ze 
sprzętem pływającym. Z kolei 
od strony wschodniej, a  więc 
budynku Centrum Kultury 
i Sportu, dobudowany jest ga-
raż na wóz bojowy. Po drugiej 
stronie natomiast jedno z po-
mieszczeń zostanie zaada-
ptowane na garaż dla Straży 
Miejskiej.

Przypomnijmy, że obecny bu-
dynek pruszczańskiej OSP 
pochodzi z czasów świetności 
cukrowni założonej w  1881 
roku. Służył on jako przy-
zakładowa straż pożarna. 
W  związku z  tym, że obiekt 
jest zabytkowy, prace budow-
lane musiały być prowadzone 
w ścisłej współpracy z konser-
watorem zabytków. 
Powiększona bryła sprawia, 
że budynek będzie lepiej speł-
niał swoje zadania, a więc bę-
dzie bardziej funkcjonalny. 
Dzięki rozbudowie strażac-
kiego obiektu powstało rów-
nież poddasze, które zostanie 
zagospodarowane zgodnie 
z  sugestiami strażaków. Po-
wstanie tam zatem sala ze-
brań z  węzłem sanitarnym, 
a w skrzydle nad nowym ga-
rażem dwie sale wypoczyn-
kowe z łazienkami.

(KL)

ZNALEZIENIE WYKONAWCY GRANICZY Z CUDEM

Sezon inwestycyjny w pełni
Mimo że sezon ogórkowy w peł-
ni, a słupki temperatury każdego 
dnia szybują na niebotyczną wy-
sokość, w wielu miejscach Prusz-
cza Gdańskiego realizowane są 
inwestycje, które cieszą miesz-
kańców naszego miasta.
Lada moment ruszy przebudo-
wa ulicy Słowackiego (miasto 
dofinansowało zadanie ponad 2 
milionami zł). Inwestycję reali-
zuje powiat, a wykonawca cze-
ka na zielone światło, by ruszyć 
z budową. 
 – W  dalszym ciągu czekamy 
na pozwolenie na budowę ukła-
du drogowego na osiedlu spor-
towców. W tej chwili budowany 
jest kolejny odcinek chodnika 
przy ulicy Kopernika, dzięki 
czemu za 3 miesiące miesz-
kańcy tego osiedla będą mogli 
bezpiecznie przejść w kierunku 
centrum miasta – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Już w  jednym z  poprzednich 

  Miasto wykonało już swoją część ścieżki rowerowej  
w stronę Juszkowa (do mostku) 

PORA NA DROGI NA OSIEDLU OLSZEWSKIEGO

Miasto zabezpieczone przed 
wielką wodą
Przy każdym oberwaniu chmury mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego z niepokojem 
patrzą, czy ich domostwa nie zostaną zalane lub podtopione. Naszym zdaniem 
nasze miasto jest nieźle zabezpieczone od takich nawałnic. Wykonano bowiem 
szereg inwestycji, które zabezpieczają Pruszcz Gdański przed wielką wodą.

Od wielu lat pruszczański sa-
morząd inwestuje w  zabez-
pieczenie powodziowe. Jedną 
z ważniejszych inwestycji była 
przebudowa wiodącego przez 
centrum miasta kanału Radu-
ni, ale było to przedsięwzięcie 
powiatowe.
 – W  ostatnim czasie wybu-
dowaliśmy dwa duże zbiorniki 
retencyjne na Osiedlu Bursz-
tynowym. Podobna inwestycja 
została zrealizowana przy ulicy 
Podkomorzego, ale również na 
Osiedlu Wschód i  przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża. Wszyst-
kie te zbiorniki są w stanie za-
trzymać wody opadowe – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Na tym nie koniec. Niedawno 
zakończono bowiem budowę 
kolejnego zbiornika reten-
cyjnego, który zlokalizowa-
ny jest w  sąsiedztwie ulic Ol-
szewskiego i  Wróblewskiego. 
Łącznie z  budową sieci ka-
nalizacji deszczowej inwesty-
cja kosztowała ok. 10 mln zł. 
Niebawem zakończy się z ko-
lei budowa kolejnego zbior-
nika retencyjnego na Osiedlu 
Bursztynowym.
 – Wspólnie z  powiatem 
i  pruszczańską gminą bę-
dziemy także realizować po-
dobne przedsięwzięcie przy 
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ulicy Obrońców Wybrzeża, 
aby jeszcze bardziej zabezpie-
czyć mieszkańców przed wiel-
ką wodą. W  najbliższych la-
tach chcielibyśmy też wybudo-
wać kilka zbiorników retencyj-
nych. Plany zakładają, że mają 
one powstać m.in. na Osiedlu 
Podkomorzego czy na tere-
nach inwestycyjnych w  okoli-
cach salonu meblowego BRW 
– dodaje burmistrz Wróbel.
Przy okazji budowy zbior-
nika przy Wróblewskiego 

i  Olszewskiego warto jeszcze 
powiedzieć, że udało się wy-
łonić firmy, które zajmą się 
w tym miejscu budową układu 
drogowego.
 – Cały układ drogowy tego 
osiedla powinien być gotowy 
już w  październiku. Przed-
sięwzięcie, nie tylko budowa 
dróg, ale również chodników 
i  ścieżek rowerowych, kosz-
tować nas będzie ok. 7 milio-
nów złotych. Lada dzień dro-
gowcy przystąpią do działania.   Rozbudowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Pruszczu Gdańskim prezentuje się niezwykle imponująco

wydań gazety informowaliśmy, 
że podrożały wszystkie inwesty-
cje, a mimo to i tak trudno zna-
leźć wykonawców. Dlatego część 
zaplanowanych zadań na ten rok 
musi zostać przełożona na rok 
przyszły. Za taki przykład może 
posłużyć budowa ścieżki pie-
szo-rowerowej na wale Raduni. 
Mimo ogłaszanych przetargów 
udało się wyłonić wykonawcę, 
który wybuduje tylko jeden od-
cinek ścieżki – od ul. Mickie-
wicza do Strugi Gęś. Drugi od-
cinek, a  więc od strugi do ulicy 
Sikorskiego, będzie zrealizowany 
w  roku następnym. Miasto nie 
znalazło też wykonawcy budowy 
parkingu przy ulicy Dworcowej. 
Firma, która wygrała przetarg nie 
przystąpiła do podpisania umo-
wy. Z kolei przebudową deptaka 
do dworca – od strony wschod-
niej – nie była zainteresowana  
żadna firma.
 – Mimo to jesteśmy bardzo moc-
no rozpędzeni inwestycyjnie. 

Przypomnę, że zakończyliśmy 
budowę dwóch mostków na ka-
nale Raduni, w tym mostku bę-
dącego elementem malowniczej 
ścieżki pieszo-rowerowej pro-
wadzącej z Juszkowa do faktorii. 
Trwa budowa mostku nad rzeką 
Radunią od ul. Zastawnej. Wybu-
dowany został parking przy ulicy 
Powstańców Warszawy. Trwa 
przebudowa ulicy Dąbrowskiego, 
co kosztuje nas ponad 5,7 mln zł. 
Dodam przy okazji, że oba zada-
nia otrzymały dofinansowanie ze 

środków unijnych. Kończy się 
z kolei budowa ulicy Lotniczej, 
a  lada dzień drogowcy zaczną 
działać na ulicach Powstań-
ców Wielkopolskich i  Staffa. 
Rozpoczynamy także budowy 
chodników przy: ul. Komu-
nalnej, Reja, Modrzewskiego – 
wylicza Janusz Wróbel.
Tylko w  tym roku na terenie 
miasta oddanych zostanie do 
użytku 2352 m dróg i 7032 me-
trów chodników.

(KL)

Zwieńczeniem, wisienką na 
torcie całego tego projektu bę-
dzie park rekreacyjny. Myślę, 
że jego otwarcie powinno na-
stąpić w  przeciągu 2–3 lat – 
przypuszcza Ireneusz Czernec-
ki, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Pruszcza Gdańskiego.
O postępach w realizacji tej in-
westycji będziemy oczywiście 
informować na łamach „Pano-
ramy” jeszcze niejednokrotnie.

(lubek)

  Inwestycje przy Wróblewskiego i Olszewskiego to oczko w głowie radnego Ireneusza Czerneckiego 
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JESIENIĄ RUSZA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Aktywni seniorzy w gminie Trąbki Wielkie
Na terenie trąbeckiej gminy organizowanych jest wiele działań prospołecznych dla seniorów. Niedawno ponad 120-osobowa grupa 
seniorów była na Helu. A już od października startują zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego filia utworzona będzie 
w Trąbkach Wielkich.

Seniorzy na terenie gminy 
Trąbki Wielkie nie marnują 
czasu na siedzenie w  domach. 
Starsi mieszkańcy skupieni są 
wokół 10 klubów seniora, co 
jest ewenementem nie tylko na 
skalę powiatu, ale nawet wo-
jewództwa. Dodać trzeba, że 
działalność klubów dofinanso-
wana jest przez trąbecki urząd 
gminy.
Jednym z  aktywniejszych klu-
bów jest Klub Seniora „Siłą 
dwóch rzek i  jednego wodo-
spadu” z  Kłodawy. Jego sze-
fową jest Krystyna Cholewiń-
ska, która za swoją działalność 
społeczną nagrodzona została 
przez marszałka województwa 
pomorskiego w konkursie „Po-
morskie dla seniora”. 
 – Sześć lat temu, kiedy star-
towaliśmy, do naszego klubu 
należało zaledwie 8 osób. Dziś 
grono to powiększyło się do 44 
osób. Jest on otwarty dla każ-
dego, nie tylko dla seniorów. 
Uczymy się przez całe życie, 
a  jedną z  nauk jest chociaż-
by współpraca, wspólne życie 

z  młodymi ludźmi. Kluby se-
niora są potrzebne, bo dzięki 
nim wiele osób odkrywa świat. 
Są w naszej gminie osoby, któ-
re nie były nad morzem czy 
w Gdańsku. Kluby seniora dają 
możliwość zobaczenia chociaż-
by takich miejsc – mówi „Pano-
ramie” Krystyna Cholewińska.
 – Zależy nam na tym, aby se-
niorzy aktywnie spędzali jesień 
swojego życia, i  nie siedzieli 
w czterech, domowych kątach. 
Letnia wycieczka seniorów or-
ganizowana jest nie pierwszy 
raz. Tym razem celem naszej 
wyprawy był Hel. Jestem pew-
ny, że osoby, które pojechały 
z nami po raz pierwszy, przeko-
nały się, że warto wyjść z domu 
– dodaje Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Dodajmy, że w  wypadzie na 
Hel, który w  całości sfinanso-
wany był ze środków gminnych, 
wzięło udział 150 osób. Przy-
pomnijmy przy okazji, że se-
niorzy regularnie spotykają się 
w swoim gronie. A raz do roku 
– w październiku – odbywa się 

wielki Bal Seniora.
 – Myślimy nie tylko o spotka-
niach dla seniorów. Kilka lat 
temu wprowadziliśmy na te-
renie naszej gminy system te-
leopieki. Na razie stosunkowo 
niewielki odsetek mieszkańców 
korzysta z tego systemu. Sądzę, 
że jest to spowodowane tym, że 
zdecydowana większość osób 
starszych czy schorowanych 
mieszka ze swoimi rodzina-
mi i nie są po prostu samotni. 
Jednak ci, którzy chcą skorzy-
stać z takiej oferty, mogą zgła-
szać się do naszego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – 
zachęca wójt Konkol.
Starsi i  samotni mieszkańcy 
gminy Trąbki Wielkie mogą 
również zupełnie za darmo 
otrzymać tzw. kopertę życia. 
Akcja skierowana jest do osób 
przewlekle chorych, starszych, 
samotnych i polega na umiesz-
czeniu w  specjalnie przygoto-
wanych kopertach najważniej-
szych informacji o stanie zdro-
wia, przyjmowanych lekach, 
alergiach na leki, kontaktach 

do najbliższych, danych osobo-
wych, w tym numeru PESEL. 
Pakiet z  takimi informacjami 
powinien być przechowywany 
w  lodówce, czyli miejscu, któ-
re jest prawie w każdym domu 
i  zarazem jest łatwo dostępne. 
Dla mieszkańców trąbeckiej 
gminy przygotowano 1000 ko-
pert, ale nie wszystkie zostały 
rozdane. Ci, którzy chcieliby je 
otrzymać, mogą zgłaszać się do 
trąbeckiego GOPS.

Już od października rusza 
w Trąbkach Wielkich Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Dzię-
ki niemu seniorzy będą mogli 
wziąć udział w zajęciach z róż-
nych dziedzin, w  których bę-
dzie mógł uczestniczyć każdy 
chętny – bez względu na po-
ziom wykształcenia. Poza tym 
w  ramach spotkań na uniwer-
sytecie organizowane będą 
również wycieczki. 
 – Chciałbym uspokoić osoby, 

które chciałyby uczestniczyć 
w  uniwersyteckich zajęciach, 
a nie mają jak dojechać. Nieba-
wem zorganizujemy bezpłatny 
system dojazdu dla wszystkich 
chętnych – uspokaja Błażej 
Konkol.
O  Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku napiszemy w  jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy”.

Krzysztof Lubański 
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   Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w wycieczkach do ciekawych miejsc
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UCZNIOWIE SZUKALI BOHATERA POMORZA SPRZED STU LAT 

We wrześniu 
rozstrzygnięcie konkursu 
Już za kilka tygodni poznamy zwycięzców organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu „Pomorskie 
drogi do Niepodległości”. Przypomnijmy, że konkurs skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół średnich 
mieli odnaleźć pomorskiego bohatera walki o niepodległość i przygotować prezentację na jego temat. Trzyosobowe zespoły 
materiał konkursowy powinny przygotować do 30 czerwca. Teraz pracują jurorzy, którzy oceniają nadesłane materiały.

W  powiecie gdański działa-
ją trzy szkoły średnie i  każda 
z  nich wzięła udział w  woje-
wódzkim konkursie. Na ła-
mach „Panoramy” informo-
waliśmy już o  przygotowa-
niach poczynionych w  Zespole 

Flash

Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Pruszczu Gdańskim oraz Ze-
spole Szkół Rolniczych w Ruso-
cinie. Tym razem przedstawimy 
działania uczniów z Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i  Ogólnokształ-
cących w  Pruszczu Gdańskim. 

Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku, przypomina, 
że uczniowie mieli przygoto-
wać prezentację multimedialną, 
przedstawiającą postać zwią-
zanego z  Pomorzem bohatera, 

który był zaangażowany w dzia-
łania prowadzące do odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz 
powrotu Polski na Pomorze. 
Wśród uczniów szkół powia-
tu gdańskiego najpopularniej-
szą postacią jest generał Józef 
Haller, który jest bohaterem 
prac uczniów ze wszystkich  
trzech szkół.
W Zespole Szkół Ogrodniczych 
i  Ogólnokształcących nauczy-
ciele współpracujący w  zespole 
przedmiotów humanistycznych 
(głównie historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie) zaproponowali 
uczniom udział w konkursie hi-
storycznym. Bardzo szybko chęć 
uczestnictwa zgłosili uczniowie 
klas I  liceum ogólnokształcą-
cego i  technikum.  Następnie 
młodzież została poproszona 
o zastanowienie się, który  z bo-
haterów Pomorza zasługuje na 
szczególną uwagę.
W kolejnym etapie przygotowań, 
w  trakcie rozmowy z  uczniami, 
pojawiły się głównie dwa na-
zwiska – generała Józefa Halle-
ra i  Eugeniusz Kwiatkowskiego. 

Uczniowie wspólnie z nauczycie-
lami doszli do wniosku, że ich bo-
haterem będzie jednak gen. Hal-
ler. Argumentami przemawiają-
cymi za jego wyborem były przede 
wszystkim postawa patriotyczna 
i obywatelska oraz zaangażowanie 
w walkę z polskimi wrogami.
Opracowania materiału konkur-
sowego podjęli  się uczniowie 
zdolni, interesujący się historią, 
ale także osoby mniej uzdol-
nione, ale bardzo pracowite, co 
potwierdza, że warto zachęcać 
młodzież do udziału w  różnych 
inicjatywach.
Uczniowie sami podzielili mię-
dzy siebie przygotowanie kon-
kretnych zagadnień z  biografii 
dowódcy ,,Błękitnej Armii”, 
zwracając przede wszystkim 
uwagę na działalność patrio-
tyczną, wojskową i  społeczną, 
aktywność generała w  czasie 
I  wojny światowej. Warto pod-
kreślić bardzo duże zaangażo-
wanie uczniów i  ich aktywną 
współpracę.
Konkurs „Pomorskie dro-
gi do Niepodległej” to jeden 

z  elementów programu obcho-
dów 100-lecia Niepodległości 
Polski i Pomorza. 
 – W  każdym z  subregionów 
naszego województwa są inne 
doświadczenia i inne osoby, któ-
re uczestniczyły w  pomorskiej 
i polskiej drodze do niepodległo-
ści. To w końcu one miały wpływ 
na rzeczywistość i kształtowanie 
się państwa polskiego 100 lat 
temu – podkreśla Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. 
– Pierwszy etap konkurs to po-
ziom powiatowy, a  jego finałem 
będą uroczyste gale w pięciu re-
gionach województwa, połączo-
ne z  prezentacją filmu „Kamer-
dyner” – mówi Anna Szklarow-
ska, dyrektor Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w  Słup-
sku. – Uczniowie będą mogli 
wygrać od 150 do 400 zł oraz 
zaproszenie do kolejnego regio-
nalnego etapu. Najlepsi spotkają 
się na uroczystej gali w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni.

(GR, AB)

  W trakcie rozmów uczniów pojawiały się głównie dwa nazwiska – 
generała Józefa Hallera i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
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MOBLINE PRZEDSZKOLA – AKTYWNY MALUCH

Maluchy dostaną hulajnogi 
Gmina Cedry Wielkie przy-
stąpiła do udziału w  kampa-
nii edukacyjno-promocyjnej 
„Mobilne Przedszkole – Ak-
tywny Maluch” organizowa-
nej przez Polską Unię Mobil-
ności Aktywnej. W  ramach 
kampanii w  placówce przed-
szkolnej zorganizowany zo-
stanie „Przedszkolny Punkt 
Mobilności”, który zostanie 
wyposażony w  hulajnogi ba-
lansowe i klasyczne.
Dzięki temu dzieci będą mo-
gły korzystać z  nich podczas 

pobytu w  przedszkolu, jak 
również będą mogły wy-
korzystywać je na dojazdy 
z przedszkola do domu i z po-
wrotem. W dniu przekazania 
hulajnóg, w  ramach działań 
edukacyjnych, dzieci nary-
sują kredą chodnikową swoją 
„wymarzoną drogę do przed-
szkola”. Kolorowa droga czy 
chodnik przy placówce ma 
dodatkowo zwrócić uwagę 
kierowców, że są w  miejscu, 
w  którym mogą spodziewać 
się dzieci na drodze i powin-
ni zmniejszyć prędkość oraz 
zwiększyć ostrożność.

Po zakończeniu prac rysun-
kowych nastąpi przekaza-
nie 12 hulajnóg i  wręczenie 
certyfikatu informującego, 
że placówka spełnia wymo-
gi „Przedszkolnego Punk-
tu Mobilności”. Działania 
w  ramach „Przedszkolnych 
Punktów Mobilności” będę 
uzupełnione kampanią in-
formacyjno-edukacyjną dla 
dorosłych podkreślającą ko-
rzyści dla dzieci wynikające 
z  aktywnych form mobilno-
ści, a  w  szczególności jazdy 
na hulajnodze.

(AN)

  Gmina uczestniczy również w projekcie „Rowery maj”.
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ŻUŁAWSKI RAJD ROWEROWY

Przejechali 90-kilometrową pętlę 
W piękną, słoneczną sobotę pod Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich rozpoczął się po raz jedenasty Żuławski Rajd 
Rowerowy. W wyprawie wzięło udział około 170 rowerzystów. Wśród uczestników były całe rodziny, młodzież oraz „młodzi duchem”. Taka 
frekwencja dowodzi, że ta aktywna forma spędzania wolnego czasu i zwiedzania jest bardzo potrzebna, a stałych uczestników wydarzenia 
z roku na rok przybywa.

Całodniowy rajd wymagał 
niejednokrotnie wytrwałości 
ze względu na ilość kilome-
trów do przejechania, a także 
z  powodu różnorodnych wa-
runków pogodowych, które 
zaskoczyły wszystkich. Jed-
nak nawet podczas najbar-
dziej obf itych opadów desz-
czu rajdowicze nie poddawali 
się i  nie tracili dobrego hu-
moru oraz chęci ukończenia 
wyprawy.
Pierwszy postój miał miej-
sce w  Ostaszewie po prze-
jechaniu przez uczestników 
dystansu 18 km. Po krótkim 
odpoczynku, zregenerowaniu 
sił, ruszyli w  dalszą drogę. 
Następne przystanki mia-
ły miejsce w  Nowym Stawie 

(18 km), Malborku (14 km), 
Tczewie (16 km) oraz Ste-
blewie (po dystansie 15 km). 
Po pokonaniu 90-kilometro-
wej pętli rowerzyści wróci-
li do Żuławskiego Ośrodka 
Kultury. 
Po dotarciu do mety na rajdo-
wiczów czekał przygotowany 
poczęstunek, podczas które-
go można było zjeść ciepłą 
kiełbaskę, napić się herbaty 
i  kawy. Uczestnikom rozda-
no pamiątkowe medale, a do-
datkowo przeprowadzono 
loterię z  nagrodami rzeczo-
wymi ufundowanymi przez 
wójta gminy Cedry Wielkie. 
Najmłodsi uczestnicy rajdu 
losowali szczęśliwe numer-
ki, które otrzymywał każdy 

startujący w Żuławskim Raj-
dzie Rowerowym. Po wrę-
czeniu nagród rzeczowych 
z  loterii zostały wręczone 
również puchary dla naj-
starszego oraz najmłodszego 
uczestnika i  uczestniczki te-
gorocznej imprezy.
Cały przejazd był profesjo-
nalnie zabezpieczeny przez 
Policję z  komend powiato-
wych z  Pruszcza Gdańskie-
go, Nowego Dworu Gdań-
skiego, Malborka i  Tczewa. 
Nad zdrowiem i  kondycją 
rowerzystów czuwała opieka 
medyczna, którą sprawowała 
Hanna Karnat.

(ŁŻ)
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RANKING SAMORZĄDÓW

Kolejne wyróżnienie 
Gmina Przywidz kolejny raz 
została zauważona. Tym razem 
jej działania dostrzegli organi-
zatorzy Rankingu Samorządów 
„Rzeczypospolitej”. 
Ranking Samorządów to zesta-
wienie najlepszych miast i gmin 
w  Polsce, które najskuteczniej 
dbają o podnoszenie jakości ży-
cia mieszkańców, budowę dia-
logu społecznego i  wsparcie 
lokalnej gospodarki, oparte na 
zrównoważonych, bezpiecznych 
finansach publicznych. W  tym 
zestawieniu przywidzka gmina 
zajęła bardzo wysokie 2. miej-
sce w województwie pomorskim 
i 28. w kraju – w kategorii gmin 
wiejskich.
Dodajmy tylko, że w wojewódz-
twie pomorskim 1. miejsce zajęła 
gmina Lipusz.
 – Jest to kolejny dla nas do-
wód, że kierunki rozwoju naszej 
gminy są słuszne. Po raz kolej-
ny jesteśmy wysoko w  ogólno-
polskim rankingu, z czego mo-
żemy być dumni – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Dodamy, że są to niezależ-
ne oceny eksperckie wiec tym 
cenniejsze
W  ostatnim czasie na gmi-
nę Przywidz spada dosłownie 
deszcz nagród. Naszej gminie 
przyznano 3. miejsce w  XIII 
edycji Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” w  kategorii 

gminy wiejskie najlepiej wyko-
rzystujące fundusze unijne. 
Również ranking samorząd.pap.
pl pokazał, że Gmina Przywidz 
jest liderem w  inwestowaniu 
srodków przeliczeniu na jednego 
mieszkańca.
 – Nad metodologią czuwa nie-
zależna kapituła ekspertów, któ-
ra sprawdza, jakie samorządy 
najbardziej dbają o rozwój i stan-
dard życia mieszkańców, nie 
zapominając przy tym o bezpie-
czeństwie finansowym – mówi 
Marek Zimakowski.
Przywidzki samorząd otrzymał 
również wyróżnienie na IX Fe-
stiwalu Ekoenergetyki w Opolu, 
gdzie wręczano „Zielone Fenik-
sy”. Jest to specjalne wyróżnienia 
osób, instytucji i  firm zasłużo-
nych dla rozwoju ekoenergetyki.
Gmina Przywidz nie był tak 
klasyfikowany do roku 2010 
w takich rankingach z  uwagi na 
znikomą sumę pozyskiwanych 
środków zewnętrznych.
Gdyby kadencje do roku 2010 
były tak przepracowane przez 
samorząd, jak dwie ostatnie, to 
celem głównym byłyby teraz 
m.in. inwestycje w infrastruktu-
rę wokół Jeziora Przywidzkiego 
oraz kąpieliska, a nie rozpoczy-
nająca się budowa oczyszczalni 
ścieków oraz kanalizacji.
Taka jest kolejność inwestycji…

(GR)

ŻYCIE GMINY PRZYWIDZ
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10 MILIONÓW NA FOTOWOLTAIKĘ  

W powiecie tylko oni 
otrzymali dotację
Długo trzeba było czekać na oficjalną wiadomość informującą o tym, że wspólny 
projekt Urzędów Gmin Przywidz i Somonino pod nazwą „Od Somonina aż po 
Przywidz” otrzymał unijne dofinansowanie. Przypomnijmy, że projekt dotyczy 
instalacji ogniw fotowoltaicznych. Warto też zauważyć, że jest to jedyny projekt 
z powiatu gdańskiego, który otrzymał unijne wsparcie.

Gmina Przywidz stawia na eko-
logię, a projekt dotyczący ogniw 
fotowoltaicznych jest kolejnym 
po solarach i termomodernizacji, 
który będzie realizowany i dofi-
nansowany ze środków unijnych. 
 – Procedura oceny wniosków, 
których było bardzo dużo, trwa-
ła dość długo, jednak zakończyła 
się dla nas pomyślnie. Na reali-
zację projektu, który realizuje-
my wspólnie z  zaprzyjaźnioną 
gminą Somonino, otrzymali-
śmy maksimum dofinansowa-
nia, czyli 10 milionów złotych, 
a więc ponad 76 procent kosztów 
kwalifikowanych. Jest to mak-
symalne dla naszego projektu 
dofinansowanie. Koszt całego 
projektu oszacowaliśmy na ok. 
15 mln zł. Jest to o  tyle ważna 
informacja, że znaleźliśmy się 
na 11. pozycji na złożone 262 
wnioski w całym województwie. 

Jesteśmy także jedyną gmi-
ną z  powiatu gdańskiego, która 
otrzymała takie dofinansowanie 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Przypomnijmy, że ogniwa fo-
towoltaiczne instalowane będą 
przede wszystkim na budynkach 
prywatnych ale też na obiektach 
gminnych. Pomoże to zaosz-
czędzić na kosztach utrzymania 
obiektów z  tytułu opłat za ener-
gię. Z naszych wyliczeń wynika, 
że zwrot nakładów mieszkańców 

(z Vatem) zwrócić się może w cią-
gu 3-4 lat. Zainteresowanie tym 
projekt były bardzo duże i urzęd-
nicy z  Przywidza musieli nawet 
zorganizować listę rezerwową. 
 – Podczas konsultacji z  miesz-
kańcami informowaliśmy, że 
wysokość dofinansowania wy-
niesie do 85 procent. Pozostałe 
koszty pokrywać będą miesz-
kańcy. Udział w  projekcie jest 
dobrowolny. Teraz czekamy 
już tylko na podpisanie umo-
wy z  Zarządem Województwa 

Pomorskiego, by jak najszybciej 
ogłosić przetarg. Dopiero wtedy 
dokładnie będzie wiadomo, jaki 
koszt montażu ogniw fotowolta-
icznych poniosą mieszkańcy. Są-
dzę, że inwestycja będzie ukoń-
czona do końca 2020 roku – do-
daje wójt Zimakowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że trwa-
ją właśnie spotkania wójtów oraz 
pracowników urzędów w  kwe-
stach przygotowania dokumen-
tacji przetargowej.

(KL)

  Kilka lat temu gmina Przywidz realizowała projekt „Słońce dla Przywidza”
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1 września 2018

FESTIWAL WIKLINY

Wróblewo

DOŻYNKI GMINNE

W programie: 
 – msza św. w kościele 12:00

pw. Wniebowzięcia NMP – Wróblewo, 
po mszy przemarsz z Orkiestrą Dętą OSP 

– oficjalne otwarcie Festiwalu Wikliny14:00 
 – Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 14:30

                Potrawa z Buraka Czerwonego
– zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych15:00 
 – koncert zespołu MITRA 19:00
– LOVERBOY 21:00 

 – pokaz sztucznych ogni 22:10
 –  – zabawa taneczna z DJ Naru22:25 24:00

Ponadto: bezpłatne warsztaty wikliniarskie i florystyczne 15:00-19:00, 
stoisko z gotowymi wyrobami  z wikliny, darmowa atrakcja dla dzieci: 
Kosmiczni Wojownicy, dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe, 
poczęstunek wojskową grochówką i bigosem 16:30, animator dla dzieci, 
charytatywna zbiórka na leczenie i rehabilitację dla Patrycji Jung (od  16:00).

www.suchy-dab.pl

DJ NARUMITRA LOVERBOY
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EFEKTY POROZUMIENIA ZE SZKOŁĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ

Młodzież odpoczywała na chorwackiej wyspie Iż
Ponad 20-osobowa grupa 
dzieci i młodzieży z gminy 
Cedry Wielkie odpoczy-
wała na chorwackiej wyspie 
Iż. Jest to efekt współpra-
cy gminy z  Chrześcijańską 
Szkołą Pod Żaglami.
Współpraca między chrze-
ścijańską szkołą z  miej-
scowym samorządem za-
inicjowana została po-
nad rok temu, gdy władze 
uczelni zwróciły się do 
gminy z  prośbą o  prze-
chowania jachtu Ryszarda 
Kuklińskiego. 
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DYREKTORSKIE KONKURSY

DROGOWE INWESTYCJE

W Kłodawie i Trąbkach 
bez zmian

Pomagają też mieszkańcy

Rozstrzygnięto konkursy na dy-
rektora przedszkola w Trąbkach 
Wielkich i Szkole Podstawowej 
w  Kłodawie. W  obu przypad-
kach nowymi dyrektorami po-
zostały osoby, które dotychczas 
pełniły te funkcje.
Kadencje dyrektorów w  Kło-
dawie i Trąbkach Wielkich za-
kończyły się, dlatego należało 
ogłosić konkursy. Miały one 
wyłonić osoby, które przez ko-
lejne lata kierować będą pracami 
obu placówek.
 – W  przypadku trąbeckiego 
przedszkola wpłynęła tylko jed-
na kandydatura Anny Tysler, na-
tomiast o  stanowisko dyrektora 
szkoły w Kłodawie ubiegały się 
trzy osoby. Komisja konkursowa 
zdecydowała, że obowiązki te 
pełnić będzie Halina Podolska. 
Z kolei w przyszłym roku ogło-
simy konkurs na dyrektora szko-
ły w Czerniewie – informuje nas 

W  sierpniu ruszyła budo-
wa lokalnych dróg na te-
renie gminy Trąbki Wiel-
kie. Nie od dziś wiadomo, 
że inwestycje drogowe 
pochłaniają niebagatelne 
pieniądze, dlatego każda 
gmina systematycznie na-
prawia i  buduje od pod-
staw najważniejsze i  naj-
bardziej zniszczone ciągi 
komunikacyjne.
 – W  tym roku drogow-
cy pojawią się w  ponad 
30 różnych miejscach na-
szej gminy. Są to drogi, 
które wskazali nam sami 
mieszkańcy. Poza tym re-
montowane będą ulice, 
gdzie w  kosztach partycy-
pują sami mieszkańcy, by 
wspomnieć dla przykładu 
o drogach w Kłodawie czy 
Trąbkach Małych – mówi 
„Panoramie” Błażej Kon-
kol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie. – Korzystając 

Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Od 1991 roku dyrektorem szkoły 
w  Kłodawie jest Halina Podol-
ska. Jak sama podkreśla dużym 
sukcesem, wypracowanym w tym 
czasie, jest przede wszystkim bar-
dzo dobra współpraca z lokalnym 
środowiskiem.
 – W tym czasie udało się stwo-
rzyć system funkcjonowania szko-
ły, dzięki któremu bardzo dobrze 
układa się też współpraca nauczy-
cieli z dziećmi i ich rodzicami. Za 
sukces należy też uznać fakt, że 
nasza podstawówka jest w  szere-
gach Szkół Promujących Zdro-
wie – mówi nam Halina Podolska. 
– Przez następne lata chciałabym 
podwyższać poziom naszej szkoły. 
Nie mamy najmniejszego zamiaru 
zatrzymywać się w miejscu.

(KL)

z  łamów gazety, zachę-
cam również pozostałych 
mieszkańców naszej gminy, 
aby chcieli partycypować 
w  kosztach budowy kolej-
nych dróg. Przypomnę, że 
należy do nas ponad 200 
kilometrów dróg gminnych, 
z  tego powodu z  własnych 
środków trudno w  szybkim 
tempie naprawić kolejne 
ważne drogi. Dlatego dzię-
ki pomocy mieszkańców je-
steśmy w stanie przyspieszyć 
ten proces. 
Poza tym gmina wspólnie 
z  powiatem f inansuje budo-
wę chodników w  Trąbkach 
Małych oraz remont drogi 
powiatowej w  Cząstkowie. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
w tym roku na wszystkie in-
westycje drogowe trąbecki 
samorząd zabezpieczył ok. 
1,5 mln zł. 

(KL)

 – Uznaliśmy za konieczną re-
alizację działań partnerskich, 
które służyć mają rozwojowi 
wielopłaszczyznowych i wza-
jemnych korzystnych stosun-
ków w  dziedzinie kultury, 
turystyki i  promocji, a  także 
tworzeniu więzi międzyludz-
kich pomiędzy partnerami ze 
szczególnym uwzględnieniem 
tradycyjnych wartości chrze-
ścijańskich – przypomina Ja-
nusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie. 
Pierwszym krokiem w  ra-
mach podjętej współpracy 

było podpisanie listu inten-
cyjnego, który m.in. również 
umożliwił młodym adeptom 
sztuki żeglarskiej z  gmi-
ny Cedry Wielkie wzięcie 
udziału w zajęciach w ośrod-
ku żeglarsko-religijnym na 
wyspie Iż w Chorwacji. Zaję-
cia takie odbywały się w dru-
giej połowie lipca, a  uczest-
niczyło w nich 25 osób.
 – Uczestnicy zostali po-
dzieleni na 5 wacht po 5 
osób. Każda, przez cały czas 
trwania obozu, pełniła dy-
żury w  postaci pomocy przy 

przygotowywaniu posiłków 
i  sprzątaniu ośrodka oraz 
przy odprawianiu mszy świę-
tej w  tamtejszym kościele. 
Oprócz obowiązków i  zajęć 
żeglarskich obóz obfitował 
w  różnego rodzaju atrakcje. 
Nie brakowało plażowania 
i  kąpieli w  niezwykle czy-
stych wodach Morza Ad-
riatyckiego. Organizowano 
zajęcia animacyjne, integra-
cyjne oraz sportowe – infor-
muje Łukasz Żarna, dyrek-
tor Żuławskiego Ośrodka  
Kultury i Sportu.

PODPISANO UMOWĘ Z NAWAGIEM

Nowe i komfortowe pociągi 
na Pomorzu
Samorząd województwa pomorskiego podpisał umowę na zakup co najmniej 
pięciu nowoczesnych pociągów. Będą to pojazdy najnowszej generacji, 
komfortowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców 
z dziećmi i rowerzystów.

W  jednym z  poprzednich wy-
dań „Panoramy” publikowali-
śmy wywiad z wicemarszałkiem 
Ryszardem Świlskim, który 
mówi, że pomorskie jest wy-
jątkowym województwem pod 
względem inwestycji realizo-
wanych na kolei. Dowodem na 
poparcie tych słów niech będzie 
chociażby podpisana niedawno 
umowa. Nic więc też dziwnego, 
że to właśnie mieszkańcy na-
szego województwa najchętniej 
w Polsce korzystają z kolei. 
 – Cieszymy się, że już wkrót-
ce do dyspozycji mieszkańców 
zostaną oddane nowoczesne 
pociągi Impuls, dostosowane 
do potrzeb pasażerów XXI wie-
ku, czyli odpowiednie dla osób 
z  niepełnosprawnościami, po-
dróżujących z dziecięcymi wóz-
kami czy rowerzystów. Pociągi 
będą szybkie oraz zostaną wy-
posażone w  innowacyjne syste-
my, które zapewnią pasażerom 
komfortowe warunki podróży. 
Zamówione przez samorząd 
pociągi to zupełnie nowa jakość 
na pomorskich torach. Do tej 
pory inwestowaliśmy w  tabor 
spalinowy. Teraz czas na składy 
elektryczne – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Według zapewnień Zbigniewa 
Konieczka, prezesa spółki Na-
wag, pociągi będą dostarczone 
szybciej niż zakładano to po-
czątkowo. Zdaniem prezesa 
może to nastąpić na początku 
przyszłego roku.
Jak informuje z  kolei Emi-
lia Stawikowska z  Biura Pra-
sowego pomorskiego urzędu 
marszałkowskiego, pojazdy 
zostaną skierowane do obsługi 

kolejowych przewozów pasa-
żerskich w  województwie po-
morskim na liniach: Słupsk 
– Lębork – Wejherowo – Gdy-
nia Główna, Elbląg – Malbork 
– Tczew – Gdańsk Główny 
– Gdynia Główna, z  możli-
wością obsługi połączeń na 
zelektryfikowanej linii Po-
morskiej Kolei Metropolital-
nej: Gdańsk Główny/Gdańsk 
Wrzeszcz – Gdańsk Port 
Lotniczy – Gdańsk Osowa – 
Gdynia Główna, Kościerzyna 
– Gdańsk – Gdynia, Kartuzy 
– Gdańsk, a  także Kartuzy – 
Somonino w  przypadku mo-
dernizacji linii do Kartuz oraz 
linii 201 z  Kościerzyny przez 
Gdańsk Osowę do Gdyni oraz 
sfinansowania dokumenta-
cji przygotowawczej w  postaci 
Studium Wykonalności przed-
miotowego projektu.
 – Zakupione nowe pojazdy 
będą sukcesywnie zastępować 
wyeksploatowane i  niespełnia-
jące oczekiwań mieszkańców 

pojazdy serii EN57. Nowe po-
ciągi są pojazdami niskopod-
łogowymi z  jednoprzestrzen-
nym wnętrzem, wyposażonym 
m.in. w pełny monitoring wnę-
trza, klimatyzację i  nowocze-
sny system informacji pasażer-
skiej. Niska podłoga umożli-
-wiać będzie łatwe wsiadanie 
i wysiadanie. Wnętrze zostanie 
dostosowane do przewozu osób 
o ograniczonej możliwości po-
ruszania się – przewidziano 
podjazdy, wysuwane stopnie, 
szerokie przejazdy oraz miejsce 
do przewozu wózków i  rowe-
rów. Wysoki komfort podró-
żowania zapewniony będzie 
dzięki nowoczesnemu układo-
wi biegowemu oraz wydajnej 
klimatyzacji i ogrzewaniu z au-
tomatyczną regulacją, a  opty-
malne właściwości trakcyjne 
możliwe będą dzięki zastoso-
waniu silników trójfazowych 
asynchronicznych i  zwrotowi 
energii do sieci trakcyjnej pod-
czas hamowania – informuje  

Emilia Stawikowska.
Zamówiony przez wojewódz-
two pojazd powinien rozwi-
jać prędkość co najmniej 160 
km/h. Z  łatwością pomieści 
ponad 500 osób, w tym 225 na 
miejscach siedzących oraz co 
najmniej 20 rowerów.
Całkowity koszt zakupu pię-
ciu Impulsów to około 123 
mln zł. Ponad 92 mln zł unij-
nego dofinansowania zł pocho-
dzi z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego.
 – W  umowie mamy również 
zapis, że możemy domówić 
jeszcze pięć dodatkowych skła-
dów. Ich zakup zależeć będzie 
jednak od pozyskania środków 
finansowych. Co ważne, je-
śli zdecydujemy się skorzystać 
z  tej opcji, nie będzie trzeba 
przeprowadzać całej procedury 
przetargowej – zaznacza Ry-
szard Świlski.

(GR)
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STWORZYLI LINIĘ KREMÓW

W farmaceutkę uwierzył syn
Historia tej firmy przypomina scenariusz filmu. Farmaceutka, która przez 40 lat dopracowywała recepturę kremu, 
razem z synem stworzyła firmę farmaceutyczną, która podbija rynek prawdziwie naturalnym kremem, niosącym 
ulgę noworodkom. Po latach okazuje się, że krem ma swoje zastosowanie również w przypadku blizn po tatuażach, 
urazach skóry u sportowców, a także przy atopowym zapaleniu skóry.

Farmaceutka Stefania Sta-
chowska zaczęła swoją pracę 
w  szpitalu na gdańskiej Za-
spie w  1985 roku i  pomysł 
na stworzenie kremu, któ-
ry łagodziłby podrażnienia 
delikatnej skóry niemowląt, 
powstał właśnie w  tutej-
szej aptece. Jednak receptu-
ra w  tamtym okresie daleka 
była od doskonałości, dlate-
go przez kolejne kilkadziesiąt 
lat była dopracowywana. 
 – Wiadomo, że latach 80. 
to były zupełnie inne czasy 
– nie bez wzruszenia opo-
wiada pani Stefania. – Dzi-
siaj można się z  tego śmiać, 
ale wtedy nie było profesjo-
nalnego sprzętu do produkcji 
maści, nawet na szpitalnych 
oddziałach. W  pierwszych 
latach maść produkowali-
śmy w  moździerzu. Mimo 
dużych trudności z  tworze-
niem i  pozyskaniem produk-
tu zapotrzebowanie na niego 
było ogromne. Efekty były Fo
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widoczne niemalże w mgnie-
niu oka, więc nie oglądaliśmy 
się na warunki i produkowa-
liśmy każdą ilość maści. Zbyt 
był natychmiastowy. Przez 
lata maści używano wyłącz-
nie do użytku wewnątrzszpi-
talnego. Z  czasem zyskiwała 
ona na jakości, gdyż po do-
daniu do niej nowych skład-
ników można było zaobser-
wować jeszcze lepsze efekty. 
W  ten sposób na przykład 
zamieniliśmy kwas boro-
wy na wodę, dzięki czemu 
maść nie powodowała uczu-
leń i  lepiej się wchłania. Po 
ponad trzech dekadach prób 
gdański szpital stał się słynny 
nie tylko dzięki doskonałej 
opiece położnych i  lekarzy, 
ale również maści, o  której 
młode mamy nierzadko roz-
pisywały się na forach inter-
netowych, szukając możliwo-
ści zakupu produktu, którego 
używały, leżąc po porodzie 
na oddziale. 

Historia nie zmieniłaby za-
pewne swojego biegu, gdy-
by nie decyzja władz szpita-
la, aby ograniczyć produk-
cję maści do niezbędnego 
minimum. 
– Z  początku nie mogłam 
się z  tym pogodzić. Tyle lat 
doświadczenia, dopracowana 
receptura, tyle zapytań mam, 
które do tej pory otrzymywa-
ły maść po urodzeniu dziec-
ka i  opuszczeniu szpitalne-
go oddziału – żali się pani 
Stefania. 
Jej syn Michał, który swoją 
smykałkę do interesów wyko-
rzystywał dotychczas w  in-
nych branżach, natychmiast 
postanowił wspólnie z mamą 
i  siostrą stworzyć nową li-
nię kremów, opierającą się 
na wiedzy i  umiejętnościach 
wieloletniej farmaceutki. 
W  ten oto sposób powstała 
grupa w  pełni naturalnych 
produktów łagodzących otar-
cia, skaleczenia, oparzenia 

i  odparzenia. Dzięki wspól-
nemu zamiłowaniu do nie-
sienia pomocy, determinacji 
i  zdobytej przez lata wiedzy, 
założyli rodzinny biznes.       
40-letnie doświadczenie Ste-
fanii Stachowskiej i jej umie-
jętności związane z  prawi-
dłowym doborem składników 
pomogło wypełnić lukę, któ-
ra powstała na rynku specy-
f ików dla dzieci i  dorosłych. 
Liczne prośby pacjentów, 

zmobilizowały rodzinę Sta-
chowskich do stworzenia 
linii Kremów Zaspa, czyli: 
kremu pieluszkowego – na 
odparzenia dla dzieci i doro-
słych, hipoalergicznego – de-
dykowanego osobom ze skó-
rą atopową, active ¬– prze-
znaczonego dla sportowców 
i  soft skin – dla miłośników 
tatuaży. 
Na rynku istnieje wiele po-
dobnych maści pieluszkowych 

czy hipoalergicznych, jednak 
Kremy Zaspa bazują na tra-
dycyjnych recepturach, są 
w  100 procentach naturalne 
i  nie zawierają konserwan-
tów. Tajemnica ukryta jest 
w sposobie ich wykonywania, 
w  sercu włożonym podczas 
pracy nad nimi i  właściwo-
ściom poszczególnych skład-
ników, dzięki którym linia 
kremów stała się wyjątkowa. 

Aleksandra Majewska
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BIEGOWO W PARKU ORUŃSKIM 

Grand Prix Dzielnic Gdańska
Już za miesiąc odbędzie się 
jesienna, piąta edycja Biego-
wego Grand Prix Dzielnic 
Gdańska, która dedykowane 
jest wszystkim miłośnikom 
Gdańska i okolic.
Jak informują organizatorzy 
sportowej imprezy, zawody 
mają formę cykliczną, i  od-
bywają się od maja do paź-
dziernika w różnych dzielni-
cach Gdańska. 
 – Podczas każdej edycji 
przygotowujemy dla na-
szych biegaczy zróżnicowa-
ne technicznie trasy, jednak 
zawsze mierzą one w  gra-
nicach 5 km. Jest to dystans 
biegu głównego przeznaczo-
ny dla biegaczy dorosłych. 

Dystanse dla dzieci i  mło-
dzieży są zmienne w  zależ-
ności od edycji, jednak za-
wsze mieszczą się w  prze-
dziale 900–1300 metrów. 
Maluchy mają do pokonania 
około 400-metrowy odcinek 
– informują organizatorzy. 
Organizatorem imprezy jest 
Klub Lekkoatletyczny Le-
chia Gdańska, a poszczegól-
ne biegi wspierane są przez 
rady dzielnic.
Jesienna edycja odbędzie 
się w  sobotę 22 września, 
a  „centrum dowodzenia” 
znajdować się będzie w  Par-
ku Oruńskim.

(GR)

POMAGAJĄ RODZICE I MIESZKAŃCY

Klub z żuławskiej wsi grał na Legii
Na piłkarskiej mapie powiatu gdańskiego znaleźć można wiele klubów. Jeden z nich, Osiczanka, wywodzi się z niewielkiej 
żuławskiej wsi i zasługuje na szczególną uwagę. Klub od kilku lat jest organizatorem ogólnopolskiego turnieju, a drużyna 
juniorów zapraszana jest na piłkarskie zawody odbywające się w różnych miastach Polski.

Osice to niewielka wieś, liczą-
ca około 280 mieszkańców. Nie 
przeszkadzało to bynajmniej 
miejscowemu społecznikowi, 
Edwardowi Florianowi, zało-
żyć tu piłkarski klub. Osiczan-
ka działa od 1991 roku, a  do 
tego sezonu zgłoszonych zosta-
ło siedem drużyn – w tym dwie 
seniorskie. Łącznie w  klubie 
z Osic trenuje około 120 osób.
 – Wiadomo, że nie wszyscy 
nasi piłkarze to mieszkańcy 
Osic. Zdecydowana większość 
to mieszkańcy gminy Suchy 
Dąb. W naszym klubie trenu-
ją również zawodnicy z  gmin 
ościennych – mówi nam Woj-
ciech Kozłowski z Osiczanki.
Piłkarscy działacze z  Osic są 
ambitni i  wierzą w  piłkarskie 
umiejętności swoich zawod-
ników. Ich celem, ale nie za 
wszelką cenę, jest awans do V 
ligi. Drużyna została odmło-
dzona, ma również nowego 
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 Pamiątkowe zdjęcie młodych zawodników na obozie przygotowawczym 

 Aleksander Marcinkiewicz od wielu lat pomaga klubowi z Osic, 
za co został niedawno uhonorowany

trenera. Piłkarska karuzela 
w  A  klasie ruszyła w  minioną 
środę, 15 sierpnia. Zatem do-
piero za 10 miesięcy przeko-
namy się, czy zawodnicy Osi-
czanki zdali swój egzamin.
 – Naszym zmartwieniem jest 
boisko. Podobnie jak w  roku 
ubiegłym klub otrzymał wa-
runkową licencję na grę 
w A klasie. Problemu nie stano-
wi murawa, ale brak odpowied-
niej infrastruktury. Potrzebne 
nam jest po prostu zaplecze 
sanitarno-socjalne – doda-
je Wojciech Kozłowski. – Bez 
finansowego wsparcia gminy 
albo sponsorów nie będziemy 
sami w  stanie zrealizować tak 
kosztownego przedsięwzięcia. 
Warto powiedzieć, że udało się 
nam pozyskać 10 tysięcy zło-
tych z urzędu marszałkowskie-
go, które zostały przeznaczone 
na zakup boksów dla sztabu 
szkoleniowego i  zawodników 

rezerwy. Dużą pomocą służą 
klubowi mieszkańcy wsi oraz 
rodzice trenujących tu dzie-
ci. To właśnie również dzięki 
nim mogliśmy przeprowadzić 
czerwcowy turniej piłkarski, 
na którym zagrały zespoły z aż 
czterech województw.
Co ciekawe piłkarze seniorzy, 
ale także i  ich znacznie młod-
si koledzy po fachu, nie mogą 
narzekać na brak dopingu. 
Najwięcej osób gromadzi się 
jednak na meczach najmłod-
szych, gdzie małych adeptów 
futbolu dopingują zazwyczaj 
całe rodziny.
 – Nieskromnie muszę przy-
znać, że Osiczanka przestaje 
być anonimowym klubem na 
piłkarskiej mapie Polski ju-
niorów. Jesteśmy zapraszani 
w  różne miejsca. Niedawno 
graliśmy chociażby na klu-
bowych mistrzostwach Pol-
ski, które rozgrywane były na 

stadionie warszawskiej Legii. 
Nasz „narybek” też nie gi-
nie w wielkiej ławicy młodych 
piłkarzy. Dwójka z  naszych 
młodszych wychowanków gra 
teraz w Olimpii Elbląg, a jeden 
w Lechii Gdańsk – mówi Woj-
ciech Kozłowski.
Dodajmy jeszcze, że w najbliż-
szy weekend Osiczanka za-
gra na własnym boisku z  Wi-
słą Długie Pole (18 sierpnia 
o godz. 17.00). Tydzień później 
zawodnicy z  Osic pojadą na 
mecz do spadkowicza z  „okrę-
gówki” – KS Mściszewice, a za 
dwa tygodnie zagrają z  dru-
żyną GKS Trąbki Wielkie (1 
września, godz. 11.00).
 – Korzystając z  gościnności 
łamów „Panoramy”, chciałbym 
serdecznie podziękować za wie-
loletnią pracę społeczną Alek-
sandrowi Marcinkiewiczowi, 
który był koordynatorem pracy 

służb porządkowych, a  teraz 
sprawuje opiekę medyczną nad 
naszymi zawodnikami. Bez 
wątpienia jest to dobry duch 
naszego klubu, za co jeszcze 

raz dziękujemy – mówi Woj-
ciech Kozłowski.

(lubek)

PUCHAR POLSKI

Runda 
pierwsza
Trzy drużyny z  powiatu 
gdańskiego od pierwszej run-
dy (22 sierpnia) rywalizują 
o Puchar Polski – oczywiście 
na szczeblu regionalnym.
Na początek Wiking 
Gdańsk podejmować będzie 
KS Wocławy, natomiast ze-
spół Oldboys Kolbudy go-
ścić będzie Wisłę Steblewo. 
W  pierwsze rundzie zagra 
45 drużyn. LZS Bytonia ma 
wolny los.
O wynikach naszych zespo-
łów będziemy oczywiście 
informować na łamach „Pa-
noramy Pomorza”.

(GR)




