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Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarna w Pruszczu 
Gdańskim otrzymała specjalistyczny sprzęt, który można 
wykorzystać w czasie podtopień czy powodzi. Specjalne 
zapory pomagające niwelować skutki wysokiej wody.

Powiat wspiera pruszczańskich strażaków 
NOWY SPRZĘT NA WYPADEK WIELKIEJ WODY
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FlashFlash

Rockblu wizytówką gminy Przywidz
Za nami kolejna edycja znanej już nie tylko w powiecie gdań-
skim i województwie imprezy – Rockblu Przywidz Festiwal. 
Tym razem gość na niej był niecodzienny, bo urodzony wła-
śnie w Przywidzu.

Nowy sprzęt dla strażaków 
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. 

Najważniejsza inwestycja gminy Suchy Dąb 
Budowa sieci kanalizacyjnej i  rozbudowa 
oczyszczalni ścieków to zdecydowanie naj-
większa inwestycja ostatnich lat w  gminie  
Suchy Dąb.

Miasto inwestuje w młode pokolenie 
Początek roku szkolnego to dobry okres, aby 
powiedzieć o wykonanych w czasie wakacji re-
montach placówek oświatowych zarządzanych 
przez miasto Pruszcz Gdański.

STR. 6 STR.7 STR. 10STR. 4

STR. 10

Dzięki realizacji unijnego projektu 
udało się nam zakupić 200 metrów 
sztucznego wału. Podobnego sprzętu 
jeszcze nie ma na naszym terenie – 
mówi Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
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Nasze kalendarium

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

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

• 28 września (piątek), Son Lux, godz. 19.30, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 4 października (czwartek), Sławek 
Wierzcholski, godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, 
ul. Portowa 9

• 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

• 10 października (środa), Eivør, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 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 

• 19 – 20 października (piątek – sobota), X 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
„Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu 
– aspekt psychologiczny, genetyczny 
i neurologiczny”, godz. 9.00, Uniwersytet 
Gdański, ul. Bażyńskiego 8

• 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

• 21 października (niedziela), Wybory 
samorządowe

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

• 31 października (środa), Stacey Kent, godz. 
20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23

• 11 listopada (niedziela), Bieg Niepodległości 
w Gdyni, Skwer Kościuszki

• 14 listopada (środa), Kasia Kowalska, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

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

• 24 – 25 listopada (sobota – niedziela), Targi Gra 
i Zabawa, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 30 listopada (piątek), Kabaret Młodych Panów, 
godz. 17.30 i 20.30, Scena Not w Gdańsku, ul. 
Rajska 6

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena

• 5 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku
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Koniec użytkowania wieczystego
20 lipca tego roku, Sejm przyjął ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe  
w prawo własności. Czyli od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntów pod mieszkaniami. 

Użytkowanie wieczyste wpro-
wadzono w  1961 roku. Przy-
pomina ono własność, ale nią 
nie jest. Jest tak samo prawem 
zbywalnym jak własność, na-
tomiast za użytkowanie dane-
go gruntu trzeba wnosić opła-
tę co roku do samorządu lub 
Skarbu Państwa. 
W 2005 roku została przyjęta 
ustawa, pozwalająca gminom, 
z  dużą bonifikatą przekształ-
cać prawo użytkowania grun-
tów w  prawo własności dla 
Spółdzielni Mieszkaniowych. 
Pozostały w  użytkowaniu 
jeszcze tereny mieszkaniowe 
wspólnot, osób prywatnych 
i osób prawnych.
Ta ustawa dotyczy przekształ-
cenia użytkowania wieczyste-
go również dla tej grupy. 
Każdy będzie miał prawo 
własności, ale w  zamian za 
to będzie musiał przez 20 lat 
płacić tzw. opłatę przekształ-
ceniową, która wyniesie tyle 
samo co opłata za użytkowa-
nie za 2018 rok. 
Dla osób mieszkających na 
gruntach Skarbu Państwa 
ustawa przewiduje bonifika-
tę w  wysokości 60%, ale pod 

warunkiem, że do końca 2019 
roku wpłacą pieniądze należ-
ne za cały okres tych 20 lat. 
Podkreślam, dotyczy to tyl-
ko mieszkańców na gruntach 
Skarbu Państwa.
Natomiast bonifikaty dla osób 
mieszkających na gruntach 
gminnych ustalą rady gmin. 
I  to one będą decydowały 
o  wysokości tej bonifikaty. 
Może ona być różna od tej 
ustalonej ustawą dla gruntów 
Skarbu Państwa. 
Cieszę się, że zostanie zlikwi-
dowane użytkowanie wieczy-
ste, które w wielu przypadkach 
blokowało mieszkańcom wy-
kup mieszkań na odrębną wła-
sność, nie mniej należy podkre-
ślić, że gminy stracą na wpro-
wadzeniu tej ustawy miliony 
złotych wpływów. A  gminne 
pieniądze są przecież naszymi, 
mieszkańców. 
Gdańsk z opłat za użytkowanie 
wieczyste swoich gruntów ze-
brał w 2017 roku 36,6 mln zł. 
Ustawa dotyczy tylko terenów 
pod zabudową mieszkaniową, 
a co z usługową i garażami?
W  trakcie prac w  Parlamen-
cie zgłaszałam postulaty, aby 

ustawa objęła również gara-
że i  obiekty usługowe. Nie-
stety sejmowa większość nie 
zaakceptowała moich popra-
wek, jednak nie ustanę w za-
biegach o  przekształcenie 
użytkowania wieczystego we 

własność również na grun-
tach zabudowanych garażami 
i usługami.
Jako członek sejmowej Ko-
misji Infrastruktury, do któ-
rej traf ił ten projekt ustawy 
prowadziłam ją w  imieniu 

klubu Platformy Obywatel-
skiej. Ustawa ta jest jednym 
z  moich postulatów wybor-
czych, dlatego tym bardziej 
się cieszę, że pomimo po-
działów politycznych uda-
ło się nam przeprowadzić 

przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własno-
ści przez Sejm. 
Prezydent RP podpisał usta-
wę 10 sierpnia, a  jej skut-
ki wejdą w  życie 1 stycznia  
2019 roku. 
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DLA MŁODYCH I SENIORÓW

Miasto stawia  
na zdrowie
Od kilku lat samorząd Prusz-
cza Gdańskiego stawia na 
zdrowie swoich mieszkańców. 
Rok 2018 to czas kontynuacji 
trzech programów profilak-
tycznych: szczepień przeciw-
ko grypie, wirusowi HPV 
oraz profilaktyce próchnicy.
– Bezpłatne szczepienia prze-
ciwko grypie skierowane są do 
osób od 55 roku życia będą-
cych mieszkańcami Pruszcza 
Gdańskiego. Można się za-
szczepić jeszcze do końca li-
stopada w Centrum Medycz-
nym przy ul. Wojska Polskie-
go 11. W  ramach programu 
przewidziano badanie lekar-
skie i  podanie szczepionki – 
mówi nam Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, przewod-
nicząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Rejestracja odbywa się pod 
numerami telefonu: 58 682 22 
81 lub 58 682 26 45 albo oso-
biście. Mogą to również zro-
bić nasi znajomi, sąsiedzi albo 
członkowie rodziny. Program 
finansowany jest z  budżetu 
Miasta Pruszcz Gdański.
– To już kolejna edycja szcze-
pień przeciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego HPV. 
W  tym roku kończymy ko-
lejny trzyletni cykl szczepień, 
obejmujący dziewczynki, któ-
re były szczepione w  latach 
2016 i  2017 dawką pierwszą 
i drugą. Pamiętajmy, to szcze-
pienie w  przyszłości może 
uratować życie naszych có-
rek. Na Pomorzu notuje się 
wysokie liczby zachorowań 
na nowotwory złośliwe, które 
w  wielu przypadkach kończą 
się śmiercią pacjentów. Dla-
tego chciejmy korzystać ze 
wszystkich form pomocy pro-
filaktycznej w  zapobieganiu 
chorobom nowotworowym 

– wyjaśnia Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.
Trzeci program, finansowa-
ny przez pruszczański samo-
rząd, związany jest z obecno-
ścią nowoczesnych gabinetów 
stomatologicznych w  Szkole 
Podstawowej nr 3 i  Szkole 
Podstawowej nr 4.
– Dzieci mogą bezpłatnie ko-
rzystać z profilaktyki i  lecze-
nia uzębienia. W  ramach le-
czenia jest: usuwanie kamie-
nia, piaskowanie, wypełnia-
nie ubytków, rekonstrukcja 
zębów, znieczulenie i leczenie 
kanałowe. Wystarczy zgoda 
rodziców, by nasze prusz-
czańskie dzieci miały zdrowe 
i piękne zęby – zauważa prze-
wodnicząca miejskiej rady.
Jak co roku panie w  wieku 
50-69 lat mają możliwość 
bezpłatnego badania mam-
mograficznego w  Pruszczu 
Gdańskim przy urzędzie (ul. 
Grunwaldzka 20). Mam-
mografia trwa jedynie kilka 
minut i  polega na zrobieniu 
4 zdjęć rentgenowskich. Po-
zwala na rozpoznanie i  wy-
krycie tzw. zmian bezobja-
wowych (guzków i  innych 
nieprawidłowości) w  bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne 
podczas samokontroli piersi 
lub badań palpacyjnych. 
- Wcześnie wykryty nowo-
twór piersi pozwala rozpo-
cząć natychmiastowe i  sku-
teczne leczenie oraz daje 
niemal 100 procentową gwa-
rancję powrotu do zdrowia. 
Sposób rejestracji i  termi-
ny badań są publikowane na 
stronie internetowej urzędu 
miasta – dodaje Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.  

(GR)

NOWY ŻŁOBEK I NOWOCZESNE SZKOŁY

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Miasto inwestuje w młode pokolenie

Głosowanie potrwa do 24 września 

Początek roku szkolnego to dobry okres, aby powiedzieć o wykonanych 
w czasie wakacji remontach placówek oświatowych zarządzanych przez 
miasto Pruszcz Gdański.

Zdecydowanie najważniejszą 
oświatową inwestycją, któ-
rą udało się zakończyć w  tym 
roku, była budowa żłobka dla 
120 dzieci. Przypomnijmy, że 
zadanie pochłonęło ponad 6 
mln zł.
– Dzięki tej inwestycji pra-
wie wszystkie dzieci z naszego 
miasta będą mogły uczęszczać 
do publicznego żłobka – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. – Przy 
wsparciu unijnych środków 
wykonaliśmy prace związane 
z  termomodernizacją przed-
szkola przy ulicy Kochanow-
skiego. W ramach tego samego 
projektu w kilku kolejnych pla-
cówkach oświatowych zajmie-
my się wymianą oświetlenia na 
energooszczędne.
Bardzo wiele zmieniło się 
w  tym roku w  Szkole Pod-
stawowej nr 4, gdzie uczy się 
1300 dzieci. Tutaj zaadapto-
wano nieużyteczne wnęki na 
sale dydaktyczne. Na hallu 
wstawiona została stolarka alu-
miniowa drzwi. Powstała tak-
że nowa portiernia zapewnia-
jąca większe bezpieczeństwo 
uczniów. Nowością jest także 
sieć komputerowa. To bardzo 
duża inwestycja. Teraz każde 
pomieszczenie jest wyposażone 
w szybkie łącze internetowe.
– W  tym roku w  Szkole 

Jeszcze tylko kilka dni zosta-
ło do zakończenia głosowania 
na projekty w  ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego 2019. 
Ci, którzy jeszcze nie zagło-
sowali, muszą się pospieszyć. 
Przypomnijmy, że w  gło-
sowaniu mogą wziąć udział 
osoby, które ukończyły 16. 
rok życia. 
W tym roku dzięki współpracy 
metropolitalnej szereg samo-
rządów zrzeszonych w Obsza-
rze Metropolitalnym Gdańsk-
Gdynia-Sopot umówiło się na 
jeden wspólny termin głosowa-
nia. Zachęcamy do skorzysta-
nia ze strony internetowej pro-
mującej Budżet Obywatelski 
w  Obszarze Metropolitalnym 
bowmetropolii.pl.
Przypominamy, że w  prusz-
czańskim Budżecie Oby-
watelskim głosować można 
internetowo poprzez udo-
stępniony elektroniczny for-
mularz lub tradycyjnie do 
urny, znajdującej się w  holu 
pruszczańskiego magistratu, 
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Podstawowej nr 3 wykonaliśmy 
przebudowę kanalizacji sani-
tarnej. Wcześniej zaadapto-
waliśmy dawne mieszkania na 
potrzeby dydaktyczne i biblio-
tekę. Ale to nie wszystko, po-
nieważ przygotowujemy się do 
realizacji projektu, którego ce-
lem jest utworzeniem pracowni 
fizykochemicznej – dodaje Ja-
nusz Wróbel.
Z  kolei Piotr Kaliński, prze-
wodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Miasta 

w godzinach 7.30–20.00.
Na portierni urzędu można 
pobrać karty do głosowania, 
które są dostępne także w po-
staci elektronicznej na stronie 
internetowej miasta w  zakład-
ce Mieszkaniec/ Budżet Oby-
watelski/ Budżet Obywatelski 
2019/ Głosowanie.
 – Każdy mieszkaniec, któ-
ry ukończył w  dniu gło-
sowania 16 lat, może od-
dać swój głos na projekty do 

Pruszcz Gdański przypomina, 
że w  związku z  wprowadze-
niem reformy oświaty większe 
prace remontowane przeprowa-
dzono wcześniej.
– Niezbędne inwestycje prze-
prowadzone były już w  roku 
ubiegłym. Tym razem reali-
zowane były zadania, dzię-
ki którym szkoły w  Pruszczu 
Gdańskim stały się bardziej 
bezpieczne, a sale dydaktyczne 
nowocześniejsze – mówi nam 
Piotr Kaliński. – Trzeba jednak 

przyszłorocznego budżetu oby-
watelskiego. W  głosowaniu – 
tradycyjnym i  internetowym 
– ważny jest PESEL i czytelne 
imię oraz nazwisko. Powtarza-
jący się PESEL to nieważny 
głos – tłumaczy Janusz Wróbel.
Głosować można jeden raz, 
wypełniając kartę na zadania 
o  wartości jednostkowej do 
150 000 zł. Na karcie do gło-
sowania możemy wybrać do 5 
zadań, przyznając im punkty 

jasno powiedzieć, że niezbęd-
ne remonty i  modernizacje 
przeprowadzane są na bieżąco, 
kiedy zajdzie ewentualna po-
trzeba. Chciałbym zauważyć, 
że inwestujemy również w bazę 
dydaktyczną, aby uczniowie 
naszych szkół mieli jak naj-
lepsze warunki do nauki i  aby 
w  przyszłości kontynuowa-
li ją w  najlepszych uczelniach 
Trójmiasta.

(lubek)

z 5-stopniowej skali (od 1 do 
5 punktów). Głosowanie trwa 
do 24 września br. W  przy-
padku wysyłki kart pocztą 
liczy się data stempla poczto-
wego. Dodajmy jeszcze tylko, 
że wszelkie informacje na te-
mat głosowania znaleźć moż-
na na stronie www.pruszcz-
-gdanski.pl/769,glosowanie.

(GR)

  Burmistrz Janusz Wróbel i radny Piotr Kaliński sami sprawdzili jak do nowego
roku szkolnego przygotowane są pruszczańskie szkoły

  Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, przewodnicząca 
Rady Miasta Pruszcz Gdański

  W ramach budżetu obywatelskiego wykonano m.in. skwer przy ul. Św. Wojciecha
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Nagroda dla powiatu
Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański, odebrał nagrodę 
w  konkursie „Modernizacja 
Roku 2017”, którego organi-
zatorem był m.in. Związek 
Powiatów Polskich.
Władze powiatu gdańskiego 
do ogólnopolskiego konkur-
su zgłosiły oddany do użytku 
w 2017 roku budynek przy uli-
cy Raciborskiego w Pruszczu 
Gdańskim, w którym znajdu-
je się Pogotowie Ratunkowe 
i Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Powiat gdański 

został uhonorowany nagrodą 
dodatkową przez Związek 
Powiatów Polskich.
– Konkurencja była bardzo 
duża, dlatego cieszymy się 
z przyznanej nagrody – mówi 
nam Stefan Skonieczny.
Budynek, w  którym mieści 
się pogotowie i  PCPR, jest 
wizytówką naszego powiatu. 
Inwestycja niemal w  całości 
została sfinansowana ze środ-
ków własnych powiatu.

(GR)

NOWY SPRZĘT NA WYPADEK WIELKIEJ WODY

Powiat wspiera pruszczańskich strażaków 
Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim otrzymała specjalistyczny sprzęt, który można 
wykorzystać w czasie podtopień czy powodzi. Specjalne zapory pomagające niwelować skutki wysokiej wody.

Wielka woda już niejeden 
raz dała się we znaki miesz-
kańcom powiatu gdańskiego. 
Dzięki specjalnym wałom 
strażacy będą mogli skie-
rować wypływającą z  rzeki 
wodę tam, gdzie będą chcieli.
 – Dzięki realizacji unijnego 
projektu udało się nam za-
kupić 200 metrów sztuczne-
go wału. Podobnego sprzętu 
jeszcze nie ma na naszym te-
renie. Cieszę się, że z powia-
tu gdańskiego również gminy 
Pruszcz Gdański, Suchy Dąb 
i  Cedry Wielkie uczestni-
czą w  tym projekcie, dzięki 
czemu mogą zakupić sprzęt, 
który przyda się na wypadek 
wysokiej wody. Dodam jesz-
cze tylko, że 85% kosztów 
realizacji projektu zostało 
dof inansowane ze środków 
unijnych – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. 
Ireneusz Czernecki, naczel-
nik Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim infor-
muje natomiast, że zakup 
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nowego sprzętu był możli-
wy dzięki udziałowi powiatu 
gdańskiego w projekcie „Bez-
pieczne Żuławy”.
 – Coraz częściej doświad-
czamy ekstremalnych zjawisk 
pogodowych. Zakupiony 
sprzęt przyda się strażakom 
przede wszystkim w  czasie 

ulewnych deszczów czy wy-
stąpienia rzek ze swoich ko-
ryt – dodaje Ireneusz Czer-
necki. – Dodatkowo zaku-
pione zostaną radiotelefony, 
telefon bazowy, agregaty prą-
dotwórcze czy motopompy 
wysokiej wydajności.
Pruszczańscy strażacy 

korzystali już z  zapór, ale 
były one niższe, jednorazowe 
i gorsze.
 – Ich ustawienie wymagało 
sporo czasu i  pracy. Sztucz-
ne wały, które otrzymaliśmy, 
można łączyć, dzięki czemu 
są one bardziej funkcjonalne. 
W tej chwili będziemy mogli 

ułożyć sztuczny wał o długo-
ści 200 metrów, a jeśli zajdzie 
taka potrzeba, to myślę, że 
zostaną zakupione dodatko-
we metry zapory – mówi „Pa-
noramie” mł. bryg. Wojciech 
Wanat, zastępca komendanta 
powiatowego PSP w  Prusz-
czu Gdańskim.
Samorząd powiatu gdań-
skiego od lat wspiera straża-
ków – zarówno KP PSP, jak 
i Ochotnicze Straże Pożarne. 
Dzięki pomocy powiatu uda-
ło się chociażby zakupić: sor-
benty, specjalistyczne przy-
czepki, namioty ratownicze 
czy stację przeciwgazową. 
 – Staramy się również 
dofinansować zakupy 

samochodów ratowniczo-ga-
śniczych dla jednostek OSP 
i PSP. Niebawem zaś będzie-
my partycypować w  kosz-
tach przebudowy budyn-
ku KP PSP – dodaje Stefan 
Skonieczny.
Ireneusz Czernecki dodaje 
zaś, że na potrzeby straża-
ków zostaną zaadaptowane 
pomieszczenia, które jesz-
cze do niedawna zajmowało 
pruszczańskie pogotowie. Do 
tematu wrócimy oczywiście 
w  jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(lubek)

WIOSNĄ RUSZĄ PRACE W ZASKOCZYNIE

Trwa termomodernizacja 
szkoły w Rusocinie

Trwają prace termomoder-
nizacyjne w  Zespole Szkół 
Rolniczych w Rusocinie. Jest 
to kolejny etap projektu, który 
dofinansowany jest z Unii Eu-
ropejskiej, a którego realizacji 
podjął się powiat gdański.
Projekt termomodernizacyj-
ny, który w dużej mierze dofi-
nansowany został ze środków 
unijnych, rozłożony był na 
kilka lat.
– Najpierw przeprowadzili-
śmy prace w  Zespole Szkół 
Ogrodniczych i  Ogólno-
kształcących w  Pruszczu 
Gdańskim, gdzie ostatecznie 
wykonano więcej prac, niż 
początkowo zakładaliśmy. 
W tym roku realizujemy dru-
gą część projektu dotyczącego 
szkoły w Rusocinie, a na przy-
szły rok zaplanowaliśmy prace 
w  Domu Pomocy Społecznej 
w  Zaskoczynie – mówi nam 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
W  Rusocinie budowlańcy 
zakończyli już docieplać bu-
dynek internatu, by w dalszej 
kolejności zająć się stołówką 
i warsztatami.
– Projekt zakłada nie tylko 

docieplenie ścian, ale również 
wymianę systemu ogrzewa-
nia z  tradycyjnego na gazowe. 
Przyniesie to wymierne korzy-
ści związane z  utrzymaniem 
szkoły, a  przy okazji mniej 
ucierpi nasze środowisko – za-
uważa Stefan Skonieczny.
Realizacja projektu kosztuje 
ok. 3 mln zł i podobnie jak przy 
wielu innych inwestycjach, 
cena okazała się wyższa od 
kosztorysu. Stefan Skonieczny 

podkreśla, że gdyby prace ter-
momodernizacyjne w  Rusoci-
nie zostały przesunięte tylko 
o kilka miesięcy, to inwestycja 
kosztowałaby znacznie więcej 
niż wspomniane trzy miliony.
– Jeszcze tej zimy ogłosimy 
przetarg na prace termomo-
dernizacyjne w  Zaskoczynie, 
aby ruszyć z nimi wiosną. Bę-
dziemy czynić starania o pozy-
skanie dodatkowych środków 
na wykonanie trzeciej części 

projektu. Na początku liczy-
liśmy, że otrzymamy 85-pro-
centowe dofinansowanie, 
ale skończyło się na 47 pro-
centach. W  związku z  tym 
znacznie więcej pieniędzy 
wydajemy z  własnej kasy. 
Tych pieniędzy nie żałujemy, 
bo tego typu inwestycje są 
niezwykle potrzebne – pod-
sumowuje starosta gdański.

(KL)

  Stefan Skonieczny, starosta gdański sprawdza postęp prac w Rusocinie
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ŚWIĘTOWALI ROLNICY I PSZCZELARZE

Zbierali na fundację hospicyjną
Tegoroczne Gminne Święto 
Plonów w  Przywidzu mia-
ło szczególny charakter. Przy 
okazji dożynek odbyło się 
również Wojewódzkie Świę-
to Pszczelarzy, a  miłośnicy 
aktywnego stylu życia mogli 
z  kolei wziąć udział w  biegu 
„Przywidzka Pętelka”.
– Sam jestem pszczelarzem, 
więc bardzo chętnie przysta-
łem na propozycję Wojewódz-
kiego Związku Pszczelarzy, 
aby tegoroczne święto odbyło 
się właśnie u nas. Była to do-
skonała okazja do promocji 
miodów czy prowadzenia pa-
siek. Nie brakowało również 
okazji, by posłuchać muzyki 
w  wykonaniu zespołów The 
Ostprausters, Czarodzieje 
z  Kaszub, WORKERS oraz 
Bez Filmu – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
W trakcie trwania imprezy na 
Bulwarze Czerwonych Gitar 
odbyło się Narodowe Czytanie. 
Podczas Święta Plonu wspie-
rano działalność Fundacji Ho-
spicyjnej im. Św. Franciszka 
Ksawerego z Przywidza. Tylko 
tego dnia udało się zebrać nie-
mal 10 tysięcy złotych.
– Dzięki wsparciu darczyńców, 
wolontariuszy, uczestników 
biegu udało się zebrać 9447,74 
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WIĘKSZE DOFINANSOWANIE 

Najpierw droga i oczyszczalnia 
Coraz bliżej rozpoczęcia prac 
związanych z  budową kana-
lizacji sanitarnej oraz oczysz-
czalni ścieków w gminie Przy-
widz. Inwestycja, jak zapowia-
da Marek Zimakowski – wójt 
gminy Przywidz, realizowana 
będzie w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. 
–  Umowa z  wykonawcą zo-
stała już podpisana. Udało się 
go wyłonić dopiero po trzecim 
przetargu. Za pierwszym ra-
zem ceny zaproponowane były 
o  6 milionów wyższe od na-
szego kosztorysu. Za drugim 
razem o 5, a trzecim o 1,5 mi-
liona złotych. Teraz inwestycja 
jest na etapie projektowania. 
Najpierw zajmiemy się budową 
oczyszczalni ścieków oraz dro-
gi dojazdowej. Przetarg na bu-
dowę dojazdu do oczyszczalni 
też już został ogłoszony. Trze-
cią część projektu stanowi sieć 
kanalizacyjna – informuje wójt 
Zimakowski.

Oczyszczalnia powin-
na być gotowa na przełomie 
2019/2020 roku. Wójt Zima-
kowski liczy po cichu, że być 
może dojazd do oczyszczalni 
wykonany zostanie wcześniej. 
W 2016 roku cały projekt osza-
cowano na ponad 19 mln zł. 
Teraz ceny kształtują się zupeł-
nie inaczej i  według ostatnich 
wyliczeń koszt wzrósł wyraź-
nie – nawet do 25 mln zł. War-
to w  tym miejscu powiedzieć, 
że wybudowanych ma być 
ok. 30 km sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach: Marszew-
ska Góra i Jodłowno.
 –  Po rozmowach z przedsta-
wicielami Urzędu Marszał-
kowskiego w  Gdańsku nasz 
projekt otrzymał większe niż 
początkowo dofinansowanie. 
Dofinansowanie wzrosło o  4 
miliony złotych – dodaje Ma-
rek Zimakowski.

(KL)

WANDA KWIETNIEWSKA WRÓCIŁA W RODZINNE STRONY

Rockblu wizytówką gminy Przywidz
Za nami kolejna edycja znanej już nie tylko w powiecie gdańskim i województwie imprezy – Rockblu Przywidz Festiwal. Tym 
razem gość na niej był niecodzienny, bo urodzony właśnie w Przywidzu. Mowa oczywiście o Wandzie Kwietniewskiej z zespołu 
„Wanda i Banda”, która do udziału w koncercie zaprosiła Małgorzatę Ostrowską.

O  imprezie w  Przywidzu sły-
chać niemal w  każdym zakąt-
ku kraju. Tym razem wystąpiła 
u nas Wanda Kwietniewska, któ-
ra wspólnie z  zespołem obcho-
dziła 35-lecie powstania grupy  
„Wanda i Banda”.
 – Tuż przed koncertem na 
budynku, w  którym urodzi-
ła się Wanda Kwietniewska, 

zawiesiliśmy pamiątkową tablicę. 
W festiwalu uczestniczył również 
Paweł Małaszyński z  zespołem 
Cochise. Muzycznym popisom 
gwiazd towarzyszyły jeszcze inne 
atrakcje. Dla dzieci przygotowa-
liśmy miasteczko zabaw, swoim 
wyrobami mogli pochwalić się 
lokalni artyści. Tradycyjnie nie 
zabrakło pokazów zabytkowych 

samochodów – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Rockblu Przywidz Festiwal 
to wizytówka przywidzkiej 
gminy. Chętnie uczestniczą 
w  niej gwiazdy polskiej estra-
dy, a  sponsorzy sami zgłasza-
ją się do organizatorów z  chęcią  
wsparcia wydarzenia.

 – Jest jeszcze za wcześnie, aby 
mówić o kolejnej edycji Rockblu 
Przywidz Festiwal. Nie wiado-
mo, czy wybrany w październiku 

zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
i dziękujemy w imieniu wszyst-
kich naszych podopiecznych– 
mówi Anna Litwiniuk, szefowa 
fundacji. – Dzięki temu wspar-
ciu uda nam się pozyskać kolej-
ny sprzęt rehabilitacyjny, przede 
wszystkim łóżka i  koncentra-
tory tlenu, bez których opie-
ka nad pacjentem w  ostatnich 

chwilach życia byłaby prak-
tycznie niemożliwa. Temat 
hospicjum dla wielu jest wciąż 
obcy. Może wynika to trochę 
ze strachu, może z  przekona-
nia, że „mnie to nie dotyczy”, 
może z  niewiedzy. Wszystkich 
to dotyczy, ponieważ nigdy tak 
naprawdę nie wiemy, czy za rok-
-dwa ja lub ktoś bardzo mi bliski 

nie znajdzie się w takiej sytu-
acji. Dlatego bardzo proszę: 
wspólnie wspierajmy hospicja 
nie tylko finansowo, ale rów-
nież przez wolontariat. War-
to pomagać, bo to, co dajemy 
innym, wraca do nas – dodaje 
Anna Litwiniuk.

(GR)

samorząd zdecyduje pozytywnie 
o  organizacji imprezy w  przy-
szłym roku. Mam nadzie-
ję, że tak się stanie, bo jest to 

przecież nasza wizytówka – dodaje  
Marek Zimakowski.

(KL)
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DO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

CZEKALI NA TO MIESZKAŃCY 

Nowy sprzęt dla strażaków 

Centrum Kultury Rybackiej już w kwietniu 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Koszwał i Cedrów Wielkich otrzymały 
sprzęt do ratownictwa medycznego. Zakupiono go w ramach projektu „Pomoc 
Pokrzywdzonym i Pomoc Postpenitencjarna”.

Trwa właśnie budowa Centrum Kultury Rybackiej w Cedrach Małych. 
Inwestycja, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć realizowanych w gminie 
Cedry Wielkie, otrzymała unijne dofinansowanie. 

Strażacy z  Koszwał i  Cedrów 
Wielkich otrzymały: zestaw 
R-1 apteczka z  zestawem do 
tlenoterapii, 14 sztuk zestawów 
szyn Kramera do usztywniania 
złamań, deskę ortopedyczną ze 
stabilizacją do transportu po-
szkodowanych oraz defibryla-
tory do prowadzenia resuscy-
tacji krążeniowo oddechowej, 
które są pierwszymi tego typu 
urządzeniami w gminie Cedry 
Wielkie. Łączna wartość pro-
jektu to blisko 25 000 złotych.
Przekazanie sprzętu było waż-
nym wydarzeniem, dlatego nie 
dziwi obecność komendanta 
wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej nadbrygadiera 
Tomasza Komoczyńskiego czy 
starosty gdańskiego Stefana 
Skoniecznego.
 – Wyposażenie naszych jed-
nostek (szczególnie w  defibry-
latory) znacznie podniesie ich 
skuteczność, przede wszyst-
kim w  kontekście realizacji 
projektu „Bezpieczne Żuła-
wy”, który przewiduje wypo-
sażenie Ochotniczych Straży 
Pożarnych w  ciężkie zestawy 

Umowa z wykonawcą centrum 
podpisana została w  czerwcu, 
a kilka tygodni później rozpo-
częła się budowa. 
– W  budynku zaprojektowa-
no główną salę, w  której na 
jednej ze ścian zostanie utwo-
rzona interaktywna wystawa 
poświęcona rybactwu śródlą-
dowemu oraz światu podwod-
nemu. Dopełnieniem wystawy 
będą interaktywne przyciski 
z  dźwiękami, m.in. morza czy 
silnika łodzi rybackiej. Obiekt 
wyposażony będzie w  kuch-
nię, dzięki czemu będzie posia-
dać możliwość organizowania 
warsztatów kulinarnych – in-
formuje Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Dodatkowo wybudowanych 
zostanie 19 miejsc postojo-
wych dla samochodów oso-
bowych, w  tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych. 
W ramach projektu planuje się 
zakup wyposażenia do obiektu. 
Centrum będzie ogólnodostęp-
ne zarówno dla mieszkańców 
gminy, jak i turystów. 
 – Można powiedzieć, że 

hydrauliczne do ratownictwa 
drogowego. Nasze jednostki 
OSP do tej pory podjęły już 113 
interwencji, w  tym 38 do zda-
rzeń drogowych. Do udziału 
w akcjach ratowniczych upraw-
nienia posiada 31 strażaków, 
a  10 z  nich jest przeszkolo-
nych z zakresu Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. Kolejnych 4 
w przyszłym miesiącu rozpocz-
nie szkolenie w  tym zakresie 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Zakup sprzętu był możliwy 
dzięki finansowemu wsparciu 
z  Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest 
Minister Finansów, oraz dzię-
ki budżetowi gminy Cedry 
Wielkie. 
Już niejeden raz informowali-
śmy, że jednostki OSP w  Ce-
drach Wielkich i  Koszwałach 
są bardzo często dysponowane 
do wypadków na nowo budo-
wanej drodze ekspresowej S-7, 
drodze wojewódzkiej i drogach 
lokalnych naszej gminy i  po-
wiatu gdańskiego. 
 – Już wiosną strażacy wraz 

centrum rybackie będzie swe-
go rodzaju wiejską świetlicą, 
gdzie będą mogli spotkać się 
mieszkańcy Cedrów Małych. 
W budynku znajdą się również 
pomieszczenia socjalno-sani-
tarne, z  których będą mogli 
korzystać sportowcy. Cieszę 
się, że inwestycja ruszyła, bo 

z pracownikami naszego urzę-
du gminy odbyli ćwiczenia 
z  zakresu udzielania pierwszej 
pomocy z użyciem właśnie ta-
kiego defibrylatora w  wersji 
treningowej. Wszyscy strażacy 
zostali przeszkoleni z  Kwali-
fikowanej Pierwszej Pomocy, 
ale niebawem wezmą też udział 
w  dodatkowych zajęciach, 

mieszkańcy Cedrów Małych 
bardzo długo czekali na taki 
budynek. Zgodnie z  planem 
Centrum Kultury Rybackiej 
ma być gotowe w  kwietniu 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński. 
Jak wspominaliśmy na począt-
ku, inwestycja jest kolejnym 

podczas których dowiedzą się, 
jak korzystać z  defibrylatorów. 
Jestem przekonany, że nieba-
wem trafią do nas kolejne de-
fibrylatory, które rozlokowa-
ne będą w  różnych miejscach 
naszej gminy – dodaje Janusz 
Goliński.

(GR)

gminnym przedsięwzięciem, 
które otrzymało unijne dofi-
nansowanie. Środki w  wyso-
kości 300 tys. zł pochodzą bo-
wiem z  Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i Rybactwa. 

(GR)

WITRAŻE PO RENOWACJI

Dzieła sztuki 
sakralnej 
Od kilku miesięcy na terenie 
gminy Cedry Wielkie reali-
zowany jest projekt, dzięki 
któremu blask odzyskają za-
bytki – przede wszystkim 
sakralne. Końca dobiegają 
chociażby prace remontowo-
-konserwatorskie w  kościele 
w Kiezmarku.
 – Pod koniec sierpnia za-
montowana została większość 
zabytkowych witraży, które 
zostały poddane gruntownej 
renowacji. Prace finansowane 
są ze środków unijnych oraz 
z budżetu gminy i parafii Kie-
zmark – mówi Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wiel-
kie. Wójt słusznie zauważa, 
że dla wielu osób witraże 
to tylko ozdoba znajdująca 
się w  oknie kościoła, jednak  
ich znaczenie w  kościele jest 
znacznie większe, w  szcze-
gólności dla historii Żuław. 
– Ukazują one ciągłość sztu-
ki sakralnej i są dowodem na 
powstanie w  naszej gminie 
w ostatnich wiekach prawdzi-
wych dzieł sztuki sakralnej.
Oprócz 4 zabytkowych wi-
traży odnowionych w kościele 
w ramach tych prac, dodatko-
wo został zamontowany nowy 
witraż z wizerunkiem Święte-
go Jana Pawła II. 

 – Portret Papieża będzie na-
szym znakiem pamięci o  Ja-
nie Pawle II, a wkomponowa-
nie jego postaci w witraż nie 
jest tylko formą atrakcyjnego 
zdobnictwa, w którym mate-
riał, jakim jest szkło, zmie-
nia się w  dzieło sztuki, ale 
jest również formą przemiany 
duchowej tego, co ziemskie, 
w  boskość – dodaje Janusz 
Goliński.
Poza tym prace prowadzone 
są m.in. we wsi Trutnowy, 
gdzie prowadzona jest odbu-
dowa wieży kościoła. Zakoń-
czenie prac przewidziano na 
koniec października, a  wy-
konawca prac przeprowadzi 
również na własny koszt ge-
neralny remont w  kruchcie 
kościoła, która została znisz-
czona podczas realizacji in-
westycji. Zgodnie z  podpisa-
ną umową całość prac zosta-
nie zakończona do 30 listopa-
da. Po blisko 73 latach świą-
tynia w Trutnowach odzyska 
jeden z  ważniejszych ele-
mentów, jaki powinien mieć 
każdy kościół, czyli strzelistą 
i wysoką wieżę, tak by modły 
wiernych mogły prędzej dole-
cieć do nieba.

(AN)

Fo
t.

 U
G

 C
ed

ry
 W

ie
lk

ie
 

 • skład książek i gazet
• foldery reklamowe

• ulotki
 • kalendarze

• papier firmowy
• wizytówki

• projektujemy logo firmy
• plakaty reklamowe

• teczki firmowe

AGENCJA 
 WYDAWNICZO MARKETINGOWA

tel. 790 486 988
biuro@flashpress.pl

REKLAMA
 Plac budowy

 Umowę z wykonawcą podpisano 18 czerwca



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  WRZESIEŃ 20188 NASZE SPRAWY

POSZUKIWANIE BOHATERÓW NIEPODLEGŁEJ 

Wkrótce poznamy 
zwycięzców konkursu
Dobiegają końca poszukiwania pomorskich bohaterów sprzed stulecia. W konkursie „Pomorskie drogi do Niepodległej” 
wystartowało ponad 300 uczniów z całego regionu. Przygotowali oni 112 prezentacji opisujących znane postacie 
historyczne, ale też osoby, które były zaangażowane w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a o których losach później zapomniano. Przed nami finały regionalne konkursu, a potem wielki finał i uroczysta gala 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Konkurs „Pomorskie drogi do 
Niepodległej” to jeden z  ele-
mentów programu obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski 
i Pomorza. Przez ostatnie mie-
siące uczniowie szkół średnich 
szukali w  swoim najbliższym 
otoczeniu bohaterów wydarzeń 
sprzed stulecia. Mogli przy 
tym wybierać – albo sięgając 
po nazwiska z  przygotowanej 
w  ramach konkursu listy, albo 
samodzielnie odnajdując posta-
cie działające w ich najbliższym 
otoczeniu – w rodzinie czy naj-
bliższym sąsiedztwie.

- W  maju, podczas inaugura-
cji konkursu, zaproszona przez 
nas młodzież miała okazję 
wysłuchać dwóch bardzo cie-
kawych opowieści. Naszym 

Flash

gościem była wówczas pani 
Grażyna Wandtke z  Kwidzy-
na. Opowiadała o  regionie 
kwidzyńskim i  swoim dziad-
ku, który z Kaszub przeprowa-
dził się do Kwidzyna. Pracował 
w redakcji polskiej prasy, za co 
spotykały go represje ze strony 
pruskiej. Historię o  innym lo-
kalnym bohaterze – Tadeuszu 
Tolliku ze wsi Janowo, zaanga-
żowanym w organizację i prze-
prowadzenie plebiscytu w 1920 
roku, który miał zadecydować 
o  powrocie gmin położonych 
po prawej stronie Wisły do 
Polski, opowiadał młodzieży 
Marcin Kurkus z  Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Kwidzy-
nie. Chodziło o  pokazanie 
uczniom, że ślady ważnych wy-
darzeń historycznych można 

znaleźć nie tylko w podręczni-
kach. Że są one wszędzie wo-
kół nas, czasem na wyciągnię-
cie ręki. Trzeba tylko uważnie 
obserwować i  słuchać – wspo-
mina Adam Krawiec, dyrektor 
Departamentu Edukacji Spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Zadanie konkursowe pole-
gało na przygotowaniu przez 
uczniów prezentacji multime-
dialnej opowiadającej o wybra-
nym bohaterze. Do konkursu 
zgłosiło się 336 młodych ludzi 
ze szkół średnich z całego wo-
jewództwa. W sumie przygoto-
wali oni 112 prezentacji.
- Muszę przyznać, że ucznio-
wie podeszli do zadania 
z  dużym zaangażowaniem. 

Powstały świetne materiały, 
a  ich twórcy wykazali się nie-
zwykłą kreatywnością. Warto 
też dodać, że młodym ludziom 
udało się rzeczywiście odnaleźć 
kilku zapomnianych, a  war-
tych przypomnienia bohate-
rów – mówi Kamil Bemowski, 
z  Pomorskiej Akademii Dzia-
łania, która jest koordynatorem 
konkursu.

Konkurs „Pomorskie drogi 
do Niepodległej” odbywa się 
w  dwóch etapach. Pierwszy 
etap to poziom powiatowy, 
a  jego finałem będą uroczyste 
gale w  pięciu regionach wo-
jewództwa, połączone z  pre-
zentacją filmu „Kamerdyner”. 
Obecnie wszystkie zgłoszo-
ne w  konkursie prezentacje 

zostały już wstępnie ocenione 
przez komisję konkursową. Do 
zaprezentowania podczas pię-
ciu finałów regionalnych wy-
brano 29 najlepszych. 

FINAŁY REGIONALNE ODBY-
WAĆ SIĘ BĘDĄ W NASTĘPU-
JĄCYCH TERMINACH:

19.09 – Kino Helios w   Fo-
rum Gdańsk ( Miasto Gdańsk, 
Miasto Sopot, powiat gdański) 

21.09 – Kino Powiśle Sztum 
(powiat tczewski, nowodwor-
ski, sztumski, kwidzyński)

24.09 – Centrum Kultu-
ry w  Wejherowie ( Mia-
sto Gdynia, powiat lęborski,  
wejherowski, pucki)

26.09 – Cinema City w  Sta-
rogardzie Gdańskim (powiat 
kartuski, kościerski, chojnic-
ki, starogardzki)

27.09 – Kino Albatros w By-
towie (Miasto Słupsk, powiat 
bytowski, człuchowski)

Podczas każdego z  pięciu fi-
nałów regionalnych ucznio-
wie będą mogli wygrać od 150 
do 400 zł oraz zaproszenie do 
kolejnego regionalnego etapu 
konkursu. Najlepsi spotkają 
się 19 października na uro-
czystej gali w  Teatrze Mu-
zycznym w  Gdyni, gdzie ich 
prezentacje powalczą o  na-
grodę główną.

 Konkurs „Pomorskie Drogi do Niepodległej” zaktywizował młodzież w całym województwie
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BOGATKA

Nowy plac zabaw 
Gwarno i rojno zrobiło się na 
placu zabaw w  Bogatce, od-
kąd stanęły tam nowe urzą-
dzenia do zabawy. Stanął też, 
a  właściwie został zasadzony 
dąb, którego korona za kil-
kadziesiąt lat swoim cieniem 
da wytchnienie w upalne dni. 
Być może odpoczywać pod 
nim będą ci, którzy teraz ko-
rzystają z beztroskiej zabawy, 
ale wówczas to oni doglądać 
będą swoich pociech. 
To była wyjątkowo słodka 
inauguracja nowego placu 
zabaw. Mieszkańcy upiekli 

ciasta, był pyszny tort przygo-
towany specjalnie na tę oka-
zję, był kosz łakoci od władz 
gminy, ale były też kiełbaski 
z grilla. A wszystko popijane 
bąbelkowymi napojami. 
Teren znacznie wcześniej 
opanowały dzieciaki, które 
w każdy możliwy sposób wy-
próbowały jakość i  atrakcyj-
ność zainstalowanych urzą-
dzeń, zresztą dorośli swoje 
testy też przeprowadzili. 

(PR)

WYŻYNY BEZPIECZNIEJSZE PRZED POWODZIĄ

Zbiornik w Borkowie „zwodowany”
Przy dźwięku tłuczonej butelki szampana uroczyście otwarto, a właściwie „zwodowano” zbiornik retencyjny w Borkowie. Dzięki tej 
inwestycji znacznie poprawiło się bezpieczeństwo powodziowe wyżynnej części gminy Pruszcz Gdański.

Zlewnia kanału Raduni, na 
skutek m.in. warunków hydro-
logicznych i występowania eks-
tremalnych zjawisk pogodo-
wych, narażona jest na wysokie 
ryzyko powodziowe. Zbiornik, 
którego całkowita pojemność 
wynosi 46,5 tys. m3, w znacz-
nym stopniu to niebezpieczeń-
stwo zredukuje. Bezpośrednią 

korzyść z tej inwestycji odniosą 
nie tylko mieszkańcy obszarów 
narażonych na powodzie z  te-
renów gminy Pruszcz Gdański, 
ale również Gdańska.
Zanim jednak oddano do 
użytku zbiornik retencyjny 
w  Borkowie, jego mieszkań-
cy wraz z  przedstawicielami 
gminy i wykonawcy inwestycji 
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KOLEJNA ATRAKCJA TURYSTYCZNA

Nowa przystań kajakowa w Straszynie

Straszyn wzbogacił się o ko-
lejną atrakcję turystyczną. 
Oficjalnie oddano do użytku 
nową przystań kajakową nad 
Radunią, w okolicach piekar-
ni Mielnik.
Przystań stanowi element Ka-
jakowego Szlaku Elektrowni 
Wodnych Raduni. Jest to je-
dyna taka trasa wodna znaj-
dująca się pomiędzy Straszy-
nem a Pruszczem Gdańskim. 
Na odcinku 7 kilometrów 
można zwiedzić sześć elek-
trowni wodnych z  początku 

XX w., z których cztery są za-
bytkowe i wciąż czynne.
W Pruszczu Gdańskim w po-
bliżu Międzynarodowego Bał-
tyckiego Parku Kultury Fakto-
ria istnieje możliwość zakoń-
czenia spływu, bądź jego kon-
tynuacji Radunią, a  następnie 
Motławą w kierunku Gdańska. 
Czas trwania spływu – od Stra-
szyna do Pruszcza – trwa około 
2 godzin, natomiast pokonanie 
całej trasy do Gdańska zajmuje 
ok. 6 godzin. 
W  tym miejscu warto 

podkreślić, że gmina Pruszcz 
Gdański kosztem 502 tys. zł 
(426 tys. zł – dofinansowanie 
z  UE) w  2018 roku rozbuduje 
na swoim terenie infrastruktu-
rę kajakową w ramach projektu 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Szlak Motławy i  Martwej 
Wisły” oraz kosztem 143 500 
zł (121 975 zł – dofinansowa-
nie z  UE) w  ramach projektu 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Szlakiem Raduni”. Przystań 
w Straszynie jest właśnie owo-
cem tegoż projektu.

W  tym pierwszym przypad-
ku powstanie pięć przystani 
z  pomostami pływającymi 
i  infrastrukturą turystycz-
no-kajakową. Trasa jest nie-
zwykle malownicza, wiedzie 
przez Żuławy i  tą spokojną, 
można rzec wręcz leniwą Mo-
tławą będzie można przepły-
nąć szlak od Wróblewa przez 
Lędowo, Wiślinę, Mokry 
Dwór, Dziewięć Włók i Krę-
piec aż do Gdańska. 

(PR)

wspólnie posadzili drzewa wo-
kół okalającego go terenu.
Każdy, kto przyszedł nad roz-
lewisko między Obwodni-
cą Południową a  ulicą Staro-
gardzką, mógł nie tylko samo-
dzielnie zasadzić drzewka, ale 
i nadać im swoje nazwy.
Pomysłów na nazewnic-
two było wiele. Dominowały 

imiona, ale jest też i „Malutka” 
oraz „Ślicznotka”. Szkoda, że 
nie zostały zasadzone obok sie-
bie. Pięknie by brzmiało. Zna-
lazło się również miejsce na, 
miejmy nadzieję za kilkadzie-
siąt, a  najlepiej za kilkaset lat, 
dorodny dąb, który otrzymał 
nazwę „Gminny”.
Pracy było wiele, każdy się 
starał jak tylko mógł, a  efek-
tem jest otoczenie zbiornika 
wiankiem jeszcze młodych, 
niepozornych, ale w  przyszło-
ści z pewnością cieszących oko 
wierzb białych, klonów, wiśni 
i  dębów, bo te gatunki będą 
w tym miejscu dominowały. Na 
każdym drzewku zawisły spe-
cjalne plastikowe „identyfika-
tory” ze wspomnianymi wcze-
śniej podpisami.
Wartość całej inwestycji to 5 
784 820 zł, z  czego dofinan-
sowanie z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 wyniosło aż 3 638 
749,15 zł.

(PR)
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ŻYCIE GMINY PRZYWIDZ

BĘDĄ INWESTOWAĆ W KOLEKTOR ŻUŁAWSKI

Najważniejsza inwestycja gminy Suchy Dąb ostatnich lat
Budowa sieci kanalizacyj-
nej i  rozbudowa oczyszczalni 
ścieków to zdecydowanie naj-
większa inwestycja ostatnich 
lat w gminie Suchy Dąb.
 – Budowę sieci kanalizacyj-
nej w  miejscowości Grabiny-
-Zameczek już zakończyli-
śmy. Trwa z kolei rozbudowa 
oczyszczalni ścieków. Na tym 
jednak nie koniec, ponieważ 
trwają właśnie prace z  pro-
jektowaniem i  budową kana-
lizacji w  Krzywym Kole. Na 
zrealizowanie całego projektu 
mam czas do września przy-
szłego roku – mówi nam Bar-
bara Kamińska, wójt gminy 
Suchy Dąb.
Przypomnijmy, że całe zada-
nie oszacowano na niespełna 
19,5 mln zł, z  czego gmina 
otrzymała unijne dofinanso-
wanie w wysokości blisko 10 
mln zł. Pozostałe środki po-
chodzą z pożyczki udzielonej 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska oraz 
z gminnej kasy.
 – Pierwsze prace rozpoczę-
ły się jesienią zeszłego roku. 
Nie napotkaliśmy większych 
problemów przy realizacji 
przedsięwzięcia, dlatego je-
stem przekonana, że wszyst-
kie prace zostaną wykonane 

PIERWSZY DZWONEK W KOWALACH

Samorządowa „spółka” dopięła swego
Zgodnie z zapowiedziami, nowy rok szkolny rozpoczął się w pierwszej metropolitalnej Szkole Podstawowej w Kowalach, 
gdzie od 3 września uczą się dzieci z trzech gmin: Kolbudy, Pruszcz Gdański i Gdańsk. Do pełni szczęścia brakuje 
jednak jeszcze wiele. Sala sportowa gotowa będzie dopiero na początku przyszłego roku.

Na otwarcie szkoły w  Kowa-
lach czekało wiele osób, ale 
najbardziej niecierpliwili się 
bez wątpienia najmłodsi, któ-
rzy dopiero rozpoczęli swoją 
szkolną przygodę.
– Bardzo fajnie, że będę uczyła 
się w  nowej szkole. Nie mogę 
już doczekać się pierwszych 
lekcji. Ale trochę szkoda wa-
kacji – mówi nam pierwszokla-
sistka Zosia.
Poza najważniejszymi gośćmi 
uroczystego otwarcia szkoły 
w  Kowalach – uczniami – nie 
brakowało wielu przedstawi-
cieli lokalnych samorządów 
czy też Kościoła. Marek Go-
liński, wicewójt gminy Kol-
budy, słusznie zauważył, że 
jest to pierwsza taka „spółka” 
w  kraju, która wybudowała 
szkołę (mowa o  Magdalenie 
Kołodziejczak – wójcie gmi-
ny Pruszcz Gdański, Leszku 
Grombali – wójcie gminy Kol-
budy i  Pawle Adamowiczu – 
prezydencie Gdańska).
– Niezwykle rzadko zdarza się, 
aby była taka dobra współpraca 

między trzema samorządami. 
Myślę, że dla całego woje-
wództwa pomorskiego szkoła 
w Kowalach jest przysłowiową 
wisienką na torcie – mówił Le-
szek Grombala. – Szkoła jest 
jeszcze w budowie. Wybaczcie 
więc – rodzice i  uczniowie – 
jeśli zauważycie jakieś niedo-
ciągnięcia. Pamiętajmy, że to 
co piękne, rodzi się w  bólach, 
a  one jeszcze trochę potrwają. 
Zapewniam jednak, że nie-
bawem będzie to prawdziwa 
perła.
Wójt gminy Pruszcz Gdański 
podkreśliła, że głos dotyczący 
budowy szkoły w  tym rejonie 
słychać już było od dawna.
– Staramy się słuchać gło-
su mieszkańców, a  poza tym 
z  danych demograficznych 
wynikało jednoznacznie, że 
nowa szkoła jest potrzebna. 
My stworzyliśmy tylko mury, 
a  to uczniowie, nauczyciele 
i rodzice będą tworzyć tę szko-
łę. Poczujcie się w niej gospo-
darzami – dodała Magdalena 
Kołodziejczak.

Paweł Adamowicz także za-
znaczył, że szkoła to wspólno-
ta, którą tworzą dzieci, rodzi-
ca, nauczyciele i pracownicy.
– Zapraszam wszystkich do 
współpracy, abyście tworzy-
li atmosferę tej szkoły, która 
jest jeszcze niezapisaną kartą. 
Mam nadzieję, że zaangażuje-
cie się w życie tej podstawów-
ki. Potraktujcie szkołę w  Ko-
walach jako własną – apelował 
prezydent Adamowicz.
Podziękowano wielu osobom, 
ale nikt ani słowem nie wspo-
mniał o  Dyrekcji Rozbudowy 

Miasta Gdańska – zastępcze-
mu inwestorowi. Jak mówi 
nam chcący zachować anoni-
mowość rozmówca, DRMG 
podziękowania się nie należą.
– Ostatniego dnia sierpnia 
DRMG powinno przeka-
zać gotowy obiekt. Tak się 
nie stało. Wiele osób przez 
cały weekend musiało praco-
wać, żeby 3 września ruszyła 
szkoła. Na czas nie było cho-
ciażby złożonych mebli. Ro-
bili to ludzie, którzy powinni 
siedzieć w  domach ze swoimi 
rodzinami. Szkoła powinna 

być gotowa miesiąc wcześniej. 
Nie była to wina wykonaw-
cy, a  DRMG – mówi nam 
rozmówca.
O  komentarz poprosiliśmy 
rzecznika DRMG Agnieszkę 
Zakrzacką.
– Szkoła w Kowalach to duży 
obiekt kubaturowy, dla któ-
rego harmonogram realiza-
cji, od momentu podpisania 
umowy, był bardzo napięty. 
Budowa szkoły rozpoczęła 
się przed wprowadzeniem re-
formy oświaty. Ze względu 
na wymogi narzucone przez 

reformę, projekt szkoły mu-
siał zostać dostosowywany do 
konieczności przyjęcia więk-
szej liczby uczniów niż pier-
wotnie zakładano. Zmiany na 
projekcie były na tyle istotne, 
że zaszła konieczność wyko-
nania zamiennego projektu 
i  pozyskania zamiennego po-
zwolenia na budowę, co wpły-
nęło na tempo prowadzonych 
prac. Dodatkowo, z  uwagi na 
warunki gruntowe, zakres bu-
dowy budynku hali sportowej 
został rozszerzony, co skut-
kuje przesunięciem terminu 
ukończenia. Budynek dydak-
tyczny szkoły w Kowalach zo-
stał przekazany 31 sierpnia, na 
początku września przekazano 
również kompleks boisk spor-
towych z placami zabaw – tłu-
maczy Agnieszka Zakrzacka.
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacji inwestycji, która kosz-
towała ok. 40 mln zł, podjęła 
się spółka Strabag. W  Kowa-
lach uczyć się ma docelowo 
850 uczniów. 

Krzysztof Lubański 

w  terminie. Zainteresowanie 
przyłączeniem do gminnej sie-
ci kanalizacyjnej jest bardzo 
duże. Myślę, że jeszcze w  tym 
roku mieszkańcy zaczną składać 
wnioski o przyłączenie do sieci. 
Być może już w grudniu pierwsi 
mieszkańcy wsi Grabiny-Zame-
czek będą mogli odprowadzać 
ścieki do kanalizacji – dodaje 
Barbara Kamińska.
Do rozbudowanej oczyszczal-
ni ścieki będą trafiać z  miej-
scowości Suchy Dąb, Osice 
i Grabiny-Zameczek.
 – Zaprojektowaną mamy też 
sieć kanalizacyjną w Koźlinach, 
skąd ścieki trafią do Krzywego 
Koła. Projektujemy także sieci 
przy ulicach Dworskiej i  Ry-
cerskiej w  Grabinie-Zamecz-
ku. W tej chwili wzrosły koszta 
wszystkich inwestycji. Jak wszy-
scy wiemy, gmina Suchy Dąb nie 
należy do finansowych potenta-
tów, dlatego każdy grosz oglą-
damy bardzo dokładnie, a  in-
westycje realizujemy w  miarę 
posiadanych środków. Poza tym 
dysponujemy finansami publicz-
nymi, dlatego musimy rozsąd-
nie podejmować każdą decyzję. 
Myślę, że prace nad kanaliza-
cją przy wspomnianych dwóch 
ulicach mogłyby rozpocząć się 
w  ciągu dwóch najbliższych lat 

– informuje wójt Kamińska.
Warto jeszcze wspomnieć o ko-
lektorze żuławskim, gdzie do 
tego projektu przystąpi pięć sa-
morządów (gminy: Pszczółki, 
Suchy Dąb, Pruszcz Gdański 
oraz miasta Pruszcz Gdański 
i  Gdańsk). Dzięki kolektorowi 
większość ścieków będzie moż-
na skierować do Oczyszczalni 
Wschód. Gmina Suchy Dąb bę-
dzie musiała wykonać sieci, któ-
re połączą Koźliny, Ostrowite, 
Wróblewo i Steblewo z kolekto-
rem żuławskim. Zakłada się, że 
inwestycja ta może zostać zre-
alizowana w  ciągu 5–7 najbliż-
szych lat. Po zrealizowaniu tego 
zadania cała gmina Suchy Dąb 
będzie skanalizowana.
 – Budowana kanalizacji to waż-
ne zadanie z  uwagi na ochronę 
środowiska, poprawia komfort 
życia mieszkańców oraz co za 
tym idzie znacznie wpływa na 
rozwój gminy. Kanalizacja to nie 
jedyna inwestycja realizowana 
w  naszej gminnie. W  Osicach 
na przykład budujemy fragment 
wodociągu. Zajmujemy się tak-
że budową dróg transportu rol-
nego w Koźlinach, na co otrzy-
maliśmy zewnętrzne dofinanso-
wanie. W ramach porozumienia 
z  powiatem realizowane będą 
trzy chodniki w Krzywym Kole, 

Suchym Dębie i  Ostrowitem – 
informuje wójt Kamińska.
Gmina ma jeszcze zaplanowa-
ne budowy przystani żeglarskiej 
we Wróblewie i  Domu Żuław-
skiego w  miejscowości Gra-
biny-Zameczek. W  oby przy-
padkach nie udało się jeszcze 
wyłonić wykonawcy. Jak mówi 
Barbara Kamińska wykonawcy 
żądają zbyt wygórowanych cen, 
na co gmina nie może sobie po-
zwolić. Budowę Domu Żuław-
skiego wyceniono dla przykła-
du na ok. 800 tysięcy złotych, 
a firmy za zrealizowanie zadania 
oczekują nawet ponad 1,8 mln 
zł. realizujemy również mniej-
sze inwestycje, na które czekają 

mieszkańcy. obecnie trwa faza 
projektowa na budowę zaplecza 
socjalnego na boisku w Osicach. 
Trzeba być przygotowanym na 
nowe konkursy, które pozwolą 
pozyskać środki finansowe na 
ich realizację.
Warto również powiedzieć, że 
w szkole w Suchym Dębie przy-
stąpiliśmy do realizacji zmiany 
systemu ogrzewania. Gmina jest 
zgazyfikowana, dlatego podjęto 
decyzję o ogrzewaniu gazowym, 
co jest bardziej ekonomicznie 
i łatwiejsze w obsłudze. Podob-
ny system w  przyszłym roku 
wprowadzony zostanie w dwóch 
pozostałych szkołach.
 – Na prośbę mieszkańców 

zajmiemy się zmianą przyję-
tego dwa lata temu studium 
uwarunkowania i  zagospoda-
rowania przestrzennego. Pro-
cedura została już uruchomio-
na, a  mieszkańcy złożyli już 
wnioski, które przede wszyst-
kim dotyczyły terenów miesz-
kaniowych. Realizujemy też 
zmiany planu miejscowego dla 
wsi Grabiny-Zameczek, dzię-
ki czemu powstaną nowe te-
reny mieszkaniowo-usługowe 
– informuje Katarzyna Gór-
ska, sekretarz Urzędu Gminy 
Suchy Dąb.

(lubek)

  Ku końcowi zbliża się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie

>
>
>
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Dożynki Gminne 
Festiwal Wikliny 2018 - Wróblewo 

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

Zamów już dziś internet dostarczany 
w technologii światłowodowej! 

STALE ROZWIJAMY SIĘ W MIEJSCOWOŚCIACH 
GDZIE ISTNIEJE JUŻ SIEĆ: 

M.IN. OTOMIN, PRĘGOWO, DOMACHOWO, PRZYWIDZ.

PRACUJEMY NAD DUŻYMI PROJEKTAMI DLA TRĄBEK 
WIELKICH I KOLBUD, GDZIE PROWADZIMY AKTYWNĄ 

SPRZEDAŻ, KWESTIE PROJEKTOWE W TRĄBKACH 
WIELKICH SĄ JUŻ NA OSTATNIEJ PROSTEJ I NIEBAWEM 

ZACZNIEMY PRACE ZIEMNE.

OBECNIE PODŁĄCZAMY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
KLIENTÓW I ZAMYKAMY PROJEKT W HUCIE DOLNEJ>

>
>
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KONCERT CAPPELLI GEDANENSIS

Wrześniowe uroczystości
W wielu polskich miastach, miasteczkach i wsiach 
odbywały się uroczystości upamiętniające wydarzenia 
wrześniowe  roku 1939.

Tradycyjnie już takie uroczy-
stości odbyły się w  Ełganowie 
i  Granicznej Wsi w  gminie 
Trąbki Wielkie.
 – W Trąbkach Wielkich i Eł-
ganowie Polacy zostali w  bar-
dzo okrutny sposób potrakto-
wani przez nazistów. Wielu 

z  nich zostało wywiezionych 
do obozów koncentracyjnych – 
mówi Błażej Konkol, wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie.
Z  kolei w  rocznicę napaści 
Związku Radzieckiego na Pol-
skę mieszkańcy trąbeckiej gmi-
ny spotkali się przy pomniku 

w Granicznej Wsi.
Warto przy okazji wspomnieć, 
że w  Trąbkach Wielkich 
z  koncertem patriotycznym 
wystąpiła Capella Gedanensis.

(GR)
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STRAŻNICA W MIERZESZYNIE PRAWIE GOTOWA

Nowy sprzęt dla strażaków
W pruszczańskiej sali kinowej 
będą mogły zasiąść 92 osoby, 
co sprawiać będzie, że wa-
runki oglądania filmów będą 
bardziej komfortowe i intym-
niejsze. Być może w budynku 
uruchomiona zostanie część 
gastronomiczna, w  której nie 
kupimy raczej popcornu, ale 
gdzie będzie można zjeść coś 
słodkiego przy ciepłej kawie 
lub herbacie.
Najwięcej jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w  powiecie gdańskim dzia-
ła na terenie gminy Trąb-
ki Wielkie. Nic więc dziw-
nego, że trąbecki samorząd 

nie szczędzi środków na ich 
funkcjonowanie.
– Dofinansowujemy nie tylko 
bieżące działania jednostek, 
ale również inwestycje. W tym 
roku strażacy naszej gminy wy-
jeżdżali do różnych zdarzeń 
dwa razy więcej niż w  roku 
ubiegłym, co wiąże się oczy-
wiście z  dużymi wydatkami. 
W związku z tym doposażamy 
naszych strażaków w  odpo-
wiedni sprzęt – mówi nam Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Ostatnio jednostkom OSP 
przekazano torby PSP-1, czy-
li kompleksowy sprzęt do 

ratownictwa medycznego 
oraz nosze i aparaty elektrow-
strząsowe. Ich zakup sfinan-
sowany został ze środków Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości.
 – Przypomnę, że w tym roku 
kończymy budowę strażnicy 
w  Mierzeszynie. Wcześniej 
dla OSP Ełganowo zakupi-
liśmy kamerę termowizyjną. 
Innym jednostkom również 
pomagamy zakupić sprzęt, 
który już niejednokrotnie 
przydał się w  akcjach ra-
tunkowych – dodaje Błażej 
Konkol.

(KL)

  Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie zawsze powtarza, że trzeba 
inwestować w Ochotnicze Straże Pożarne

dożynki w Trąbkach wielkich
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DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

Pamiętaj o zaświadczeniu

Mundurowi opanują miasto

Początek roku szkolnego to do-
skonały moment, aby przypo-
mnieć uczniom i  studentom jak 
wypłacana jest renta rodzinna 
i jakich formalności muszą dopeł-
nić. Bez tego mogą mieć problem 
z otrzymaniem świadczenia.
 – Renta rodzinna przysługuje 
uprawnionym członkom rodziny 
zmarłego emeryta, rencisty lub 
osoby, która spełniała warunki do 
uzyskania jednego z tych świad-
czeń. Za uprawnionych członków 
rodziny uznaje się dzieci, dzieci 
małżonka i dzieci przysposobio-
ne. Prawo do takiej renty mają 

Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej bę-
dzie organizatorem dwóch 
ważnych imprez, które 21 
września odbędą się na terenie 
Pruszczu Gdańskiego.
Jedną z  nich będzie finał po-
wiatowy Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
w której uczestniczy młodzież 
szkolna. W  piątkowej impre-
zie wezmą udział zwycięzcy 
eliminacji gminnych.
- Tego samego dnia będzie-
my organizować I  Mistrzo-
stwa Służb Mundurowych 

także wnuki, rodzeństwo i  inne 
dzieci przyjęte na wychowanie 
i  utrzymanie przed osiągnięciem 
pełnoletności. Wyjątkiem są dzie-
ci przyjęte na wychowanie w  ra-
mach rodziny zastępczej lub ro-
dzinnego domu dziecka. Upraw-
nionym przysługuje jedna, łączna 
renta, która w  razie konieczności 
jest dzielona miedzy nich w rów-
nych częściach. Minimalna wy-
sokość renty rodzinnej od 1 mar-
ca 2018 roku to 1029,80 złotych 
– informuje Krzysztof Cieszyński, 
rzecznik prasowy Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Gdańsku.

z  Kwalifikowanej Pomocy 
Przedmedycznej. Impreza bę-
dzie połączona z odbywającym 
się w  Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 „Dniem 
bezpieczeństwa”, w  którym 
uczestniczyć będą przedstawi-
ciele wszystkich służb mundu-
rowych. Dzień ten skierowa-
ny jest do naszej młodzieży – 
mówi nam mł. bryg. Wojciech 
Wanat, zastępca komendan-
ta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w  Pruszczu 
Gdańskim.
Jak mówi nam Ireneusz 

PAMIĘTAMY O NICH I MAMY ICH W NASZYCH SERCACH

Nauczyciele w „walce” o niepodległą Polskę 
W 1918 roku, w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości, kraj borykał się z wieloma problemami, jednym 
z nich był analfabetyzm. Około 30 – 40 proc. dorosłych Polaków nie potrafiło pisać i czytać. Lata zaniechań i zaniedbań 
zrobiły swoje. 

Duży nacisk położono na edu-
kację młodego pokolenia wol-
nych Polaków. Szkoła była 
nie tylko miejscem nauki, ale 
i  wychowania patriotyczne-
go. Roczniki uczniów z lat 20. 
i  30. wieku XX tworzyły po-
kolenie polskich Kolumbów. 
To oni tworzyli trzon polskiej 
konspiracji w  ramach Armii 
Krajowej i  Szarych Szere-
gów, to oni ginęli na baryka-
dach powstańczej Warszawy. 
Ci, którzy przeżyli gehennę 
II wojny światowej, odbu-
dowywali zrujnowany kraj. 
W  pierwszym szeregu byli 
także polscy nauczyciele, wy-
chowani w czasach II Rzeczy-
pospolitej. To oni zachowali 
wartości, takie jak patriotyzm, 
nauka i  praca na rzecz in-
nych. Wielu trafiło na Żuławy 
Gdańskie. 
W  1945 roku, wraz z  zakoń-
czeniem II wojny światowej 
i zmianą granic, rozpoczęła się 
wędrówka ludzi. Dotychcza-
sowi mieszkańcy Koźlin ucie-
kali na zachód, a na ich miejsce 
przybywali nowi z  centralnej 
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Polski i  Kresów Wschodnich 
II RP. Polska szkoła w  Koź-
linach rozpoczęła działalność 
4 września 1945 roku. Naukę 
pobierało tu 36 dzieci, które 
uczyły dwie nauczycielki: Sta-
nisława Kuńciów i Olga Chu-
dzik. Na kartach szkolnej kro-
niki odnotowały:
„Pierwsze wrażenie było bar-
dzo niemiłe. Szkoła położona 
przy bocznej wiejskiej dro-
dze, tuż obok kościół, dookoła 
którego cmentarz niemiecki. 
Sam budynek szkolny niski, 
stary, szalowany deskami po-
malowanymi na kolor cegły, 
z zielonymi okiennicami, tako 
obcy dla oczu przyzwyczajo-
nych do białych ścian naszych 
szkół z  innych okolic Polski 
(…) Klasy dwie, długie, wą-
skie i  ciemne. W  każdej kla-
sie po trzy okna małe, bez ram 
i  szyb. Nie tak wyobrażałam 
sobie izby szkolne na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska! 
(…) W ogrodzie same chwasty 
po szyję, okopy żołnierskie. 
Piękne były tylko stare drzewa 
otaczające sąsiedzki kościół. 

(…) Ale jak rozpocząć na-
ukę w klasie bez okien i szyb? 
Brak ławek, których po Niem-
cach zostało 7 starych, uszko-
dzonych. Nie było też stołów 
i  krzeseł. Tablice były dwie, 
zniszczone”.
Pomimo braków i  trudności 
autorka tych słów, Stanisła-
wa Kuńciów, przepracowała 
w Szkole Podstawowej w Koź-
linach 16 lat. Podobnie jak inni 
nowo przybyli osadnicy zado-
mowiła się w nowym miejscu. 
W  Kiezmarku, obok budynku 
szkolnego, stała stara pleba-
nia, w  której przetrzymywano 
jeńców niemieckich pracują-
cych przy naprawie wałów wi-
ślanych. W budynku szkolnym 
stacjonowali żołnierze radziec-
cy, a później był to posterunek 
Milicji Obywatelskiej. Pleba-
nia spłonęła jesienią 1945 roku. 
Budynek szkolny po opuszcze-
niu przez Milicję Obywatel-
ską, nadawał się do remontu, 
co też uczyniono. 
W  1945 roku została otwar-
ta polska szkoła w  Kiezmar-
ku, a  dokonała tego Jawdziuk 

Irena. W  pierwszym roku 
pracy szkoły uczęszczało 
do niej 23 uczniów, których 
uczyła jedna nauczycielka.
W roku szkolnym 1947/1948 

w  szkole uczyło się 49 uczniów 
i pracował jeden nauczyciel. Od 
1 czerwca 1947 roku do 30 wrze-
śnia 1947 roku kierownikiem 
szkoły był Henryk Potrzebiński. 
W  okresie od 1 października 
1947 roku do 31 sierpnia 1949 
roku funkcję kierownika szkoły 
w  Kiezmarku sprawował Ma-
rian Główczyński. Jego życio-
rys to przykład polskich losów 
wojennych z czasów jego poko-
lenia. Urodzony 1 czerwca 1913 
roku. Jako żołnierz 49. Pułku 
Piechoty brał udział w  kampa-
nii wrześniowej. Internowany 
w  Rumunii, uciekł i  przedostał 
się do Francji. W  stopniu ka-
prala w  Samodzielnej Bryga-
dzie Strzelców Podhalańskich 
walczył w  Norwegii, a  później 
we francuskim ruchu oporu. 
W  1947 roku powraca do Pol-
ski, gdzie rozpoczyna pracę jako 
nauczyciel i  kierownik szkoły 
w Kiezmarku. Za swoje wojenne 
zasługi został odznaczony m.in. 
British War Medal i  Kroix du 
Kombattaut.
W Leszkowach szkołę na terenie 
wsi uruchomiono w  1947 roku, 
a  naukę podjęło 11 uczniów. 
Pracę placówki oświatowej zor-
ganizował Bruno Lange. Póź-
niej kierowniczką w szkole była 
pani Brunn, która mieszkała 
w budynku szkolnym na pierw-
szym piętrze do roku 1956.
Zofia Czerepak zamieszkała na 
Żuławach Gdańskich w  1948 
roku początkowo w  Trutno-
wach, a później w Leszkowach, 
w  poniemieckim mieszkaniu. 
Pani Zofia wspomina w rozmo-
wie z Moniką Karnat o  cztero-
klasowej szkole w  Leszkowach, 
w  której po wojnie młoda na-
uczycielka Zofia Woźnica uczy-
ła dzieci i  młodzież. Jej pasja 

i zaangażowanie, do dnia dzi-
siejszego wzbudzają szacunek 
i wdzięczność mieszkańców.
Podobnie było w  Steblewie. 
Szkoła to nie tylko budy-
nek, ale głównie ludzie, czy-
li uczniowie i  nauczyciele. 
Ważną postacią była Stefania 
Wierzchoń, która przepraco-
wała w  Szkole Podstawowej 
w Steblewie 43 lata. Praca od-
bywała się w trudnych warun-
kach lokalowych. Dlatego ko-
nicznością było wybudowanie 
nowego obiektu. Powstał on 
w 1968 roku w ramach projek-
tu „1000 szkół na 1000-lecie 
państwa polskiego”.
Z kolei w Suchym Dębie pol-
ska szkoła powstała w  roku 
1945 i  znajduje się w  dwóch 
budynkach. Jedna część dzieci 
uczyła się w kościelnej kaplicy, 
a druga w budynku, w którym 
przed wojną była szkoła. Wa-
runki lokalowe były bardzo 
trudne. Dzieci było 113, izb 
lekcyjnych 4, zaś oddziałów 
klasowych 7. W roku szkolnym 
1945/1946 kierownikiem szko-
ły był Józef Kulasiak, który 
pracował wraz z żoną Stefania 
Kulasiak, Helena Markiewicz 
i  Barbarą Foryńską. Wiosną 
1946 roku Józef Kulasiak uległ 
śmiertelnemu wypadkowi.
Polscy nauczyciele również 
mieli wkład w odbudowę i za-
gospodarowanie polskich ziem 
po 1945 roku. Ich pomnik po-
wstał nie ze spiżu, tylko w ludz-
kich sercach uczniów i  ich ro-
dziców. Tworzenie polskich 
zrębów państwowości miało 
wiele barw i odcieni. Pamiętaj-
my i  my o  naszych nauczycie-
lach i ich pracy edukacyjnej.

Tomasz Jagielski

Renta rodzinna przysługuje do 
ukończenia 16 lat, a w przypadku 
kontynuowania nauki do 25 roku 
życia. ZUS wypłaca rentę przez 
cały rok, łącznie z wakacjami.
 – Uczniom świadczenie wypłaca 
do końca sierpnia, a studentom do 
końca września. Jeżeli szkoła lub 
uczelnia w  pierwszym zaświad-
czeniu wskaże całkowity okres 
trwania nauki, ZUS będzie wy-
płacał świadczenie przez cały ten 
czas. Warto pamiętać, że w  tym 
czasie ZUS ma prawo do kontroli 
czy nauka jest faktycznie konty-
nuowana. Jeżeli nie został wska-
zany pełny okres nauki, to aby 
renta była wypłacana bez prze-
rwy, najpóźniej w  ciągu miesiąca 
od ostatniej wypłaty trzeba złożyć 

Czernecki ze starostwa po-
wiatowego, specjalnie dla mło-
dzieży przeprowadzony będzie 
wykład, dzięki któremu będzie 
można dowiedzieć się, jak ob-
serwować zjawiska pogodowe 
na podstawie różnego rodzaju 
aplikacji. 
 – Na początku października 
organizujemy jeszcze dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożar-
niczych oraz seniorów z  OSP 
finał powiatowy w  sportach 
pożarniczych. Drużyn mło-
dzieżowych na terenie powiatu 
gdańskiego nie ma zbyt dużo, 

wniosek wraz z  zaświadcze-
niem o kontynuowaniu nauki. 
Uczniowie muszą to zrobić do 
końca września, natomiast stu-
denci do końca października – 
dodaje Krzysztof Cieszyński.
Uczeń, który dostał się na stu-
dia, żeby otrzymać rentę za 
wrzesień, musi dostarczyć za-
świadczenie z uczelni najpóź-
niej do końca września, a for-
malny dokument świadczący, 
że jest studentem na początku 
października. Warto o  tym 
pamiętać, gdyż niedopełnienie 
formalności może skutkować 
wstrzymaniem świadczenia.

(GR)

ponieważ jest wiele innych 
ciekawych dla młodzieży 
rzeczy. Z tego powodu mło-
dzież nie tak chętnie jak kil-
kanaście lat temu garnie się 
do jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Poza 
tym praca strażaka nie jest 
łatwym zadaniem, bo jed-
nostki wyjeżdżają już nie 
tylko do pożarów, ale także 
do wypadków drogowych 
– mówi mł. bryg. Wojciech 
Wanat.

(GR)

  Stara szkoła w Koźlinach
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JESZCZE W TYM ROKU

Boisko w Giemlicach 
Niebawem mieszkańcy ko-
lejnej wsi w  gminie Cedry 
Wielkie będą mogli się cie-
szyć boiskiem wielofunkcyj-
nym. Tym razem nowoczesny 
sportowy obiekt powstanie 
w Giemlicach. 
 – Projekt zakłada przebu-
dowę znajdującego się przy 
miejscowej podstawówce 
obecnego boiska trawiaste-
go na obiekt wielofunkcyj-
ny. W Giemlicach powstanie 
boisko uniwersalne do pił-
ki ręcznej oraz do siatkówki 
i  tenisa, a  także dwa boiska 
treningowe do koszykówki – 
mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie. 
Całkowity koszt inwesty-
cji wynosi blisko 450 tysięcy 
złotych, a  połowę tej kwoty 
wyłoży Ministerstwo Spor-
tu. Boisko ma zostać odda-
ne do użytku już pod koniec 
października. 
Warto przypomnieć, że już 
wcześniej podobne obiekty 

wybudowano w Cedrach Ma-
łych, Koszwałach i  Wocła-
wach, a na tym nie koniec.  
 – Posiadamy już projekt na 
budowę boiska wielofunkcyj-
nego w  miejscowości Trut-
nowy. Został już złożony 
wniosek o  dofinansowanie 
tej inwestycji do Minister-
stwa Sportu i  Turystki. Je-
żeli otrzymamy ministe-
rialne wsparcie, to boisko 
wybudowane będzie w  przy-
szłym roku – dodaje Janusz 
Goliński.
Nie są to jednak najważniej-
sze inwestycje sportowe reali-
zowane w tej chwili na terenie 
gminy Cedry Wielkie. Zde-
cydowanie najistotniejszym 
przedsięwzięciem ostatnich 
lat jest budowa hali spor-
towej, która ma być gotowa 
w tym roku. O postępach na 
budowie napiszemy w  kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.

(lubek)

KAJAKIEM PO RADUNI

Powstają dwie przystanie
Nie od dziś wiadomo, że samorządowcy z Pruszcza Gdańskiego stawiają na 
rozwój turystyki rowerowej. W ostatnim czasie postanowiono zrobić kolejny krok 
i zainwestowano w turystykę kajakową. 

– Przy unijnym dof inan-
sowaniu zainwestowaliśmy 
w  dwie przystanie kajako-
we. Pierwsza zlokalizowa-
na jest przy Centrum Kul-
tury i  Sportu, a  druga tuż 
przy faktorii – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Budowa przystani kajako-
wej jest kolejnym dowo-
dem na to, że pruszczański 
samorząd myśli również 
o osobach, które w aktywny 
sposób zamierzają spędzać 
wolny czas. 
 – Radunia to jedna 

z  bardziej urokliwych po-
morskich rzek, która moim 
zdaniem nie jest do końca 
wykorzystana – przynaj-
mniej w  naszym regionie. 
Mam nadzieję, że niebawem 
kajaki na pruszczańskim 
odcinku Raduni nie będą 
wzbudzać zaskoczenia – do-
daje Piotr Kaliński, prze-
wodniczy Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański.

(KL)

REKLAMA

Fo
t.

 U
G

 C
ed

ry
 W

ie
lk

ie

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

TURNIEJ MAŁEGO POWSTAŃCA

Zwycięstwo UKS „Motława”
1 sierpnia 1944 w  Warszawie 
wybuchło powstanie. Do wal-
ki o  swoje miasto stanęli mali 
i  duzi jej mieszkańcy. Chłop-
cy i  dziewczęta z Szarych Sze-
regów walczyli na barykadach 
z  karabinem w  ręku i  butelką 
benzyny. Przenosili pocztę, broń 
i  żywność dla mieszkańców 
Warszawy. Przez 63 dni boha-
tersko walczyli o  stolicę. Wielu 
straciło życie, zdrowie i rodzinę. 
Dzisiaj po 74 latach pamiętamy 
o tych wydarzeniach i jej małych 
bohaterach. 
Młodzi piłkarze z  Suchego 
Dębu uczestniczyli w  turnieju 
piłkarskim zorganizowanym na 
cześć tych małych, a jakże wiel-
kich bohaterów. Gospodarzem 
zmagań piłkarskich był klub 
KS 95 Borne Sulinowo. Go-
ściem specjalnym turnieju był 
jeden z powstańców, pan Marek 
Szwarc, pseudonim „Biały”. 
 – Dzisiaj dzieci uczą się grać 
w  piłkę i  realizują swoje pasje 

i zainteresowania bez konieczno-
ści walki i  obawy o  stratę życia. 
Staramy się naszym podopiecz-
nym wpoić takie wartości, jakie 
obowiązywały podczas powsta-
nia: przyjaźń, koleżeństwo, dru-
żyna i poświęcenie. Przekazujemy 
im sportowe, a także patriotyczne 
zasady postępowania. Myślę, że 
udział w turnieju pod takim ha-
słem temu sprzyja – mówi Michał 
Stępniak, trener UKS „Motława”.
W  turnieju uczestniczyły cztery 
drużyny: KS Pionier 95 Borne 
Sulinowo, Hubertus Biały Bór, 
Błonie Barwice oraz UKS „Mo-
tława”. Nasi zawodnicy pokonali 
6:0 Błonie Barwice, 2:0 Huber-
tusa Biały Bór oraz 3:0 Pioniera 
95 Borne Sulinowo. Dzięki temu 
nasza drużyna zajęła oczywiście 
1. miejsce. Organizatorzy najlep-
szym zawodnikiem turnieju wy-
brali gracza Motławy – Marcina 
Sasnala.

(TJ)

UKS „MOTŁAWA”

Rafał Holc, Adam Holender, Oliwier Jankowski, 
Olaf Kotarski, Kacper Kowalski, Ksawery Krefta, 
Jakub Samuszewski, Maciej Sasnal, Marcin Sasnal, 
Mateusz Tomaszewski, Maciej Ziewiec. 

Trenerzy: Michał Stępniak i Tomasz Kotarski.

GRA IV LIGA

Pierwsze derby dla GKS Kowale
Drużyny IV ligi mają już 
za sobą 9 kolejek rundy je-
siennej. Z  dwóch naszych 
przedstawicieli lepiej spisu-
je się zespół z  Kowal, któ-
ry w  ostatniej kolejce 5:0 
rozgromił rezerwy Bytovii. 
Podopieczni Roberta Kugla 
komplet punktów zdoby-
li także w  pierwszych IV-
-ligowych derbach gminy 
Kolbudy.
Ten sezon jest historyczny 
dla fanów futbolu w  gminie 
Kolbudy. Pierwszy raz w  IV 

lidze mamy dwóch swoich 
przedstawicieli, a tym samym 
pierwsze derby. Gospodarzem 
spotkania była ekipa z Kowal 
i to miejscowi wygrali 2:0, za-
pewniając sobie zwycięstwo 
już w  pierwszej połowie me-
czu. Bramki dla miejscowych 
zdobyli Krzysztof Kwasny 
oraz Maciej Cieślikowski. 
Poza zwycięstwem nad sąsia-
dem zza między ekipa z  Ko-
wal 2:1 pokonała na wyjeździe 
GKS Przodkowo i  w  ostat-
niej kolejce 5:0 rozgromiła 

Bytovię II.
Znacznie słabiej prezentuje 
się drugi z naszych przedsta-
wicieli. Ekipa z Kolbud na in-
augurację 3:1 wygrała z Pogo-
nią Lębork, a tydzień temu 4:0 
ograła Kaszubię Kościerzynę.
W najbliższą sobotę (22 wrze-
śnia) GKS Kolbudy od godz. 
13.00 podejmować będzie ze-
spół z Garczegorza, natomiast 
23 września GKS Kowale wy-
bierze się  po kolejny komplet 
punktów do Lipusza. W  ko-
lejce 11. zawodnicy z  Kowal 

zagrają 29 września o godz. 
14.00 ze Stolemem Gnie-
wino, zaś GKS Kolbudy 30 
września (godz. 11.00) za-
gra z  rezerwami gdyńskiej 
Arki.
Do ligowych zmagań na-
szych zespołów będziemy 
oczywiście na bieżąco wra-
cać na łamach „Panoramy 
Pomorza”.

(GR)

  Zwycięska drużyna UKS Motława Suchy Dąb     

 W gminie Cedry Wielkie przybywa sportowych obiektów     
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26.09 godz. 19:30 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
27.09 godz. 16:30 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
27.09 godz. 19:00 – Kamerdyner
28.09 godz. 13:00 – Mała stopa
28.09 godz. 15:00 – Mała stopa
28.09 godz. 17:00 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
28.09 godz. 19:30 – Kamerdyner
29.09 godz. 10:00 – Krzysiu, 
gdzie jesteś?
29.09 godz. 12:00 – Mała stopa
29.09 godz. 14:00 – Mała stopa
29.09 godz. 16:30 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
29.09 godz. 19:00 – Kamerdyner
30.09 godz. 10:00 – Mała stopa
30.09 godz. 12:00 – Mała stopa
30.09 godz. 14:00 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
02.10 godz. 15:00 – Krzysiu, 
gdzie jesteś?
02.10 godz. 17:00 – Mała stopa
02.10 godz. 19:00 – Kamerdyner
03.10 godz. 15:00 – Krzysiu, 
gdzie jesteś?
03.10 godz. 17:00 – Mała stopa
03.10 godz. 19:00 – Kamerdyner
04.10 godz. 15:00 – Krzysiu, 
gdzie jesteś?

04.10 godz. 17:00 – Mała stopa
04.10 godz. 19:00 – Kamerdyner
05.10 godz. 15:00 – Mała stopa
05.10 godz. 17:00 – Mam przy-
jaciół w niebie
05.10 godz. 19:00 – Kamerdyner
06.10 godz. 10:00 – Mała stopa
06.10 godz. 12:00 – Mała stopa
06.10 godz. 14:00 – Krzysiu, 
gdzie jesteś?
06.10 godz. 16:00 – Mam przy-
jaciół w niebie
06.10 godz. 18:00 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
06.10 godz. 20:00 
– Kamerdyner
07.10 godz. 10:00 – Mała stopa
07.10 godz. 12:00 – Mam przy-
jaciół w niebie
09.10 godz. 15:00 – Mała stopa
09.10 godz. 17:00 – Mam przy-
jaciół w niebie
09.10 godz. 19:00 – Kamerdyner
10.10 godz. 15:00 – Mała stopa
10.10 godz. 17:00 – Mam przy-
jaciół w niebie
10.10 godz. 19:00 – Kamerdyner
11.10 godz. 15:00 – Mała stopa
11.10 godz. 17:00 – Mam przy-
jaciół w niebie
11.10 godz. 19:00 – Kamerdyner

ANGIELSKI 50+ 

tel. 504 784 423   www.ang50plus.pl 

GDAŃSK   ZASPA  PRZYMORZE  ŻABIANKA  OLIWA    
MORENA  BRZEŹNO  NOWY PORT   
ŚRÓDMIEŚCIE  ORUNIA GÓRNA   

DOŁĄCZ DO NAS! 
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HITY NA DOBRY POCZĄTEK

Startuje 
pruszczańskie kino

Repertuar:

Kolejna ważna inwestycja zo-
stała zrealizowana w  Prusz-
czu Gdańskim. Nasze miasto 
po długim czasie ponownie 
ma kino. 26 września odbę-
dzie się uroczyste otwarcie. 
W  repertuarze pruszczań-
skiego kina nie będzie brako-
wało filmowych hitów.
 – Na taki dzień mieszkańcy 
naszego miasta czekali wiele 
lat – od momentu zamknię-
cia starego kina. W latach 90. 
nie było mody na kina, były 
one niedoinwestowane i  te 
najmniejsze – jak w Pruszczu 
Gdańskim – zwyczajnie nie 
radziły sobie i upadały. Mam 
nadzieję, że teraz mieszkań-
cy naszego miasta będą mile 
zaskoczeni wnętrzami nowe-
go kina, ale też repertuarem 
i  konkurencyjnymi cenami 
– mówi Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Kino, które powstało przy 
Centrum Kultury i  Sportu 

przy ulicy Chopina, otwar-
te będzie przez cały tydzień 
– z  wyjątkiem poniedziałku. 
W pruszczańskiej sali kinowej 
będą mogły zasiąść 92 osoby, 
co sprawiać będzie, że wa-
runki oglądania filmów będą 
bardziej komfortowe i intym-
niejsze. Być może w budynku 
uruchomiona zostanie część 
gastronomiczna, w której nie 
kupimy raczej popcornu, ale 
gdzie będzie można zjeść coś 
słodkiego przy ciepłej kawie 
lub herbacie. 
 – Nasze kino to nie tylko 
filmy. Niedzielne wieczory 
mamy zarezerwowane na inne 
wydarzenia kulturalne. My-
ślę, że ceny biletów są kon-
kurencyjne, gdyż bilet ulgowy 
i grupowy kosztuje 11, a nor-
malny 15 złotych – informu-
je Piotr Pułkowski, dyrektor 
Centrum Kultury i  Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

PRESTIŻOWA IMPREZA ZAWITAŁA DO NAS

Kolbudy gospodarzem Dyktanda Kaszubskiego
Mistrzowie kaszubskiej orto-
grafii spotkają się 13 paździer-
nika w  Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego 
w  Kolbudach. Chętni, którzy 
chcą wziąć udział w dyktandzie, 
zgłaszać się mogą jeszcze w dniu 
imprezy.
Gmina Kolbudy już 4 lata temu 
starała się o  organizację Dyk-
tanda Kaszubskiego. Marzenia 
ziściły się. W  listopadzie ubie-
głego roku wójt gminy Szemud 
przekazał symbol dyktanda 
– kałamarz – Łukaszowi Ko-
busowi, sekretarzowi Urzędu 
Gminy Kolbudy. Teraz stoi on 
w  gabinecie dyrektora szkoły 
w Kolbudach. 
– Jest to bardzo ważna i presti-
żowa impreza. Spodziewamy 
się, że w  tegorocznym dyktan-
dzie weźmie udział około 400 
osób z  całego Pomorza. Będzie 
to również dla nas okazja do 

pochwalenia się szkołą, ale i  cie-
kawymi miejscami, które są wi-
zytówką naszej gminy – mówi 
nam Robert Aszyk, dyrektor Ze-
społu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Uczestnicy dyktanda podzieleni 
zostaną na osiem kategorii wieko-
wych. Może w nim uczestniczyć 
każdy chętny. W  konkursie star-
tować będą uczniowie, ale również 
osoby dorosłe.
– Impreza trwać będzie cały dzień. 
Rejestracja zawodników rozpocz-
nie się o godzinie 9.00. Najpierw 
przeprowadzone zostaną elimi-
nacje. Po nich zaplanowana zo-
stała przerwa obiadowa i  czas na 
zwiedzanie. Po południu odbędą 
się natomiast finały we wszyst-
kich kategoriach – informuje Ro-
bert Aszyk, który nie ukrywa, że 
uczniowie z gminy Kolbudy mają 
szansę na osiągnięcie sukcesu. – 
Języka kaszubskiego można uczyć 

się we wszystkich szkołach na tere-
nie naszej gminy. Zainteresowanie 
tym przedmiotem jest duże. My-
ślę, że bierze się to z tego, że zajęcia 
prowadzone są w ciekawy sposób, 
ale też urozmaicone są wycieczka-
mi w interesujące miejsca związa-
ne oczywiście z Kaszubami. 
Zgłoszenia można dokonać rów-
nież internetowo. Regulamin 
dyktanda i  formularz zgłoszenio-
wy znaleźć można na stronach 
internetowych: zarządu zrzeszenia 
www.kaszubi.pl, szkoły – www.
zkpigkolbudy.edu.pl oraz urzędu 
gminy – www.kolbudy.pl.
Organizatorami dyktanda są: Ze-
spół Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego w  Kolbudach, 
Urząd Gminy Kolbudy oraz Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie od-
dział w Kolbudach.

(lubek)
  Do czasu dyktanda symboliczny 

kałamarz znajduje się w gabinecie 
dyrektora Roberta Aszyka

DYNAMICZNI SENIORZY Z ENERGIĄ

Gminny Dzień Seniora w Przywidzu
Według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 30 lat 
ponad 40 proc. Polaków liczyć sobie będzie więcej niż 60 wiosen. Jednak w naszej 
gminie, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, seniorami jest już 
dziś ponad 16 proc. mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej 
skupić się na potrzebach tej grupy.

Dzięki postępowi medycyny 
żyjemy coraz dłużej. Zwiększa 
się też komfort naszego życia. 
Jednym z  warunków cieszenia 
się drugą młodością jest odpo-
wiednie zadbanie o  sprawność 
fizyczną.
Jak przekonuje Katarzyna Pru-
sik, ekspert z  Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku, na aktywność ni-
gdy nie jest za późno.
– Nasze ciało potrzebuje ru-
chu w  każdym wieku. To, że 
jesteśmy nieco starsi, nie ozna-
cza, że nasze mięśnie czy stawy 
przestają być potrzebne. Wręcz 
przeciwnie. W tym wieku tym 
bardziej powinniśmy regular-
nie ćwiczyć, ale ćwiczenia te 
muszą być dobrane do naszych 
możliwości i  ewentualnych 
ograniczeń organizmu – zazna-
cza Katarzyna Prusik.
Taką szansę daje program Gru-
py Energa „Dynamiczni Se-
niorzy z  Energią”. W  ramach 
tegorocznej, drugiej już edycji 
programu, seniorzy z  15 gmin 
mogą skorzystać z darmowych 
zajęć ruchowych. Propozycje 
ćwiczeń fizycznych przygo-
towali pedagodzy gdańskiej 
AWFiS, którzy specjalizują 
się w  aktywizacji osób star-
szych. Dzięki temu zajęcia są 
opracowane specjalnie z myślą 

o potrzebach seniorów.
Program treningów podzielo-
ny został w  tym roku na dwie 
edycje: wiosenną i jesienną. Ta 
druga tura ruszy już 21 wrze-
śnia. W  naszej gminie zaję-
cia prowadzone są w  Arenie 
Przywidz przy ul. Szkolnej 1A, 
w  piątki od godziny 16.30 do 
18.30. Ich kulminacją będzie 
Olimpiada Seniora, podczas 
której reprezentanci wszystkich 
gmin biorących udział w  pro-
gramie zmierzą się w sportowej 
walce o atrakcyjne nagrody.
„Dynamiczni Seniorzy 
z Energią” to jednak nie tylko 

ćwiczenia ruchowe. W  każdej 
z  miejscowości zaplanowane 
też zostały Gminne Dni Senio-
ra. W  ich trakcie goście mogą 
skorzystać z bezpłatnych badań 
EKG, zmierzyć poziom cukru 
we krwi i  sprawdzić wskaźnik 
masy ciała. W interpretacji wy-
ników pomoże lekarz geriatra 
oraz dietetyk.
Partnerem tegorocznej edycji 
programu jest Grupa LOTOS. 
Dzięki temu podczas Gminnych 
Dni Seniorach można wziąć 
udział w warsztatach „Mistrzo-
wie w pasach” i  dowiedzieć się, 
jak bezpiecznie podróżować 

samochodem i jak najlepiej prze-
wozić w nim swoje wnuki.
Dodatkowo o problemie smogu 
opowiadać będą przedstawiciele 
straży pożarnej, a  funkcjonariu-
sze policji przypomną, jak nie 
dać się nabrać pukającym do na-
szych drzwi oszustom.
Organizatorzy – Grupa Energa 
i Grupa LOTOS – zapraszają na 
Gminny Dzień Seniora w Przy-
widzu już 29 września od go-
dziny 10.00 do 14.00 w  Arenie 
Przywidz przy ul. Szkolnej 1A.

(AN)

 


