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Samorząd gminy Przywidz kolejny raz inwestuje w odnawialne źródła 
energii. W Arena Przywidz odbyło się uroczyste podpisaniu umów 
o dofinansowanie projektu dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych. 
W Przywidzu podpisano dwie umowy. Dla realizujących wspólnie projekt 
gmin z Powiatu Kartuskiego; Kartuzy, Sierakowic i Sulęczyna oraz Gmin 
Przywidz oraz Somonino, które złożyły wspólny wniosek.

Ekoenergia od Somonina aż do Przywidza
10 MILIONÓW NA EKOLOGICZNĄ INWESTYCJĘ
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FlashFlash

Plany powiatu zostały zrealizowane 
Swoją pracę zakończyła Rada Powiatu Gdań-
skiego. Warto więc pokusić się o  podsumowa-
nie minionych czterech lat, które upłynęły dość 
pracowicie.

Przedszkole w Trutnowach już działa 
Dobiega końca realizacja projektu związana 
z  termomodernizacją budynków publicznych 
i  komunalnych należących do gminy Cedry 
Wielkie. 

Szansa na dalsze kanalizowanie Żuław
Gmina Pruszcz Gdański wspólnie z  miastem 
Pruszcz Gdański i gminami  Pszczółki i Suchy 
Dąb będzie projektować i  budować kolektory 
sciekowe.

Zadłużenie miasta spadło o 20 milionów 
Dobiegła końca kadencja samorządu w Prusz-
czu Gdańskim. Przez minione 4 lata w naszym 
mieście zrealizowano wiele inwestycji, na które 
wydano miliony.

STR. 6 STR.11 STR. 12STR. 3

STR. 10

W ramach RPO podpisaliśmy około 
1700 umów, których łączna wartość 
to ponad 3 miliardy złotych. W naszym 
kraju Pomorze jest absolutnym liderem 
– mówi Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański   664 430 371

• Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd Miasta Pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy Cedry Wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy Kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy Pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy Przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy Pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy Suchy Dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy Trąbki Wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 691 15 01

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   (58) 773 20 86

• Komenda Powiatowa Policji     (58) 785 42 22

• Informacja PKP      197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański Telefon Zaufania     (58) 301 00 00

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE
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Nasze kalendarium
• 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

• 24 października (środa), Targi Pracy Branży IT 
Future3, godz. 12.00, AmberExpo w Gdańsku, 
Żaglowa 11

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

• 28 października (niedziela), Lipali, godz. 18.00, 
Kwadratowa w Gdańsku, ul. Siedlicka 4

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

• 31 października (środka), Kangding Ray,  
godz. 21.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1

• 2 listopada (piątek), Miuosh, godz. 21.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 listopada (niedziela), Oxford Drama,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
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

• 15 listopada (czwartek), Maria Kosterina,  
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

• 29 listopada (czwartek), Sean Webster,  
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

• 1 grudnia (sobota), Wyścigi gokartowe,  
godz. 10.00, Galeria Morena w Gdańsku 

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

• 9 grudnia (niedziela), Tre Voci, godz. 17.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 15 grudnia (sobota), Steve Hogarth,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 5 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku
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– Zakończyła się prawie Pana 
czwarta kadencja na stano-
wisku burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. Zdecydowana 
większość pruszczan zna 
Janusza Wróbla, ale zapew-
ne tylko garstka wie, jak 
rozpoczęła się Pana przygoda 
z pruszczańskim  
samorządem.
– Wszystko rozpoczęło się 
w  1994 roku, kiedy byłem 
jeszcze studentem politologii. 
Wspólnie z moim kolegą z roku 
– Ryszardem Świlskim – chcie-
liśmy włączyć się w wybory sa-
morządowe, ale jako wolonta-
riusze. O  radę, komu pomóc, 
zapytaliśmy naszego profesora, 
działającego wtedy w  samorzą-
dzie Grzegorza Grzelaka. Ten 
namówił nas, żebyśmy sami 
wzięli udział w wyborach. Wy-
startowaliśmy i  osiągnęliśmy 
nadspodziewanie dobre wyni-
ki. Zostaliśmy radnymi Prusz-
cza Gdańskiego, a  ja zostałem 
członkiem zarządu miasta. 
W kolejnych wyborach z powo-
dzeniem starałem się o mandat 
radnego powiatowego. Po 8 la-
tach pracy w  samorządzie na 

różnych stanowiskach, postano-
wiłem ubiegać się o stanowisko 
burmistrza naszego miasta.
– 16 lat to szmat czasu. Nie 
miał Pan momentu zwątpie-
nia? Nie chciał Pan zamienić 
magistratu na inne, bardziej 
spokojne miejsce pracy?
– Cały czas widzę w  Pruszczu 
Gdańskim siłę i potencjał. Da-
lej chcę pracować dla miasta, 
w którym  mieszkam od dziec-
ka. Jest to już inne miasto niż 
16 lat temu, ale mam pomysły, 
aby realizować kolejne przed-
sięwzięcia, które sprawią, że 
Pruszcz Gdański będzie jeszcze 
bardziej przyjazny mieszkań-
com. Mam też pomysły na ko-
lejne inwestycje.
– Mamy już wiele, jeśli nie 
bardzo wiele. Basen, otwarte 
niedawno kino, żłobek, przed-
szkole za złotówkę, darmowe 
przejazdy komunikacją publicz-
ną, Faktorię Kultury z występu-
jącymi co weekend gwiazdami. 
Co więcej można zrobić?
– W  ostatnim czasie postawi-
liśmy na sferę społeczną. Ale 
idziemy krok dalej i  proponu-
jemy kolejne darmowe usługi 

dla naszych mieszkańców. Jesz-
cze w  tym roku z  bezpłatnego 
przejazdu liniami ZTM (przyp. 
red. linie: 132, 200, 205, 207, 
232 i  N5) korzystać będą mo-
gły dzieci i  młodzież w  wie-
ku szkolnym, zamieszkujące 
w  Pruszczu Gdańskim. Wpro-
wadzamy również kartę senio-
ra, dzięki której osoby powy-
żej 60. roku życia będą mogły 
po niższych cenach korzystać 
z usług oferowanych przez mia-
sto, a wszystko na to wskazuje, 
że również przez niektóre firmy, 
które działają na terenie mia-
sta. Również dla osób starszych 
chcemy utworzyć Dom Aktyw-
ności Seniora – miejsce do mi-
łego spędzania wolnego czasu, 
ale też miejsce do integrowania 
pruszczańskich seniorów.
– Przypomnijmy może naszym 
Czytelnikom, co w aspekcie 
społecznym zostało zrobione 
w minionej kadencji.
– Wprowadziliśmy bezpłat-
ne szczepienia dla seniorów. 
W  dalszym ciągu kontynuuje-
my, zainicjowany 8 lat temu 
program szczepień nastola-
tek przeciwko wirusowi HPV.  
W naszych szkołach  prowadzo-
ne są przeglądy dentystyczne. 
Regularnie prowadzone są ba-
dania mammograficzne. Cieszę 
się, że coraz więcej mieszkanek 
miasta korzysta z  możliwo-
ści bezpłatnego badania piersi. 
Każdego roku wspieramy róż-
nego rodzaju programy aktyw-
ności fizycznej dla seniorów. 
Nie wszyscy też wiedzą, że mia-
sto rokrocznie wspiera młodzie-
żowe sekcje i  kluby sportowe, 
działające w  Pruszczu Gdań-
skim. Mieszkańcy mają też 

realny wpływ na rozwój miasta, 
ponieważ uruchomiliśmy bu-
dżet obywatelski. Warto w tym 
miejscu powiedzieć, że w  tym 
roku znacznie wzrosło zaintere-
sowanie projektami poddanymi 
pod głosowanie. To pokazuje, 
że mieszkańcy coraz chętniej 
chcą angażować się w  życie 
miasta.
– Lato mieszkańcom miasta 
kojarzy się z Faktorią Kultury. 
Możemy chyba powiedzieć, że 
Pruszcz Gdański jest Letnią 
Stolicą Kultury Pomorza.
– Patrząc na naszą ofertę to 
można powiedzieć, że faktycz-
nie tak jest. W kulturalnych wy-
darzeniach na faktorii uczestni-
czą przede wszystkim miesz-
kańcy miasta i  okolic. Faktorię 
Kultury organizujemy właśnie 
dla mieszkańców, a nie tytułów. 
Chcemy, żeby pruszczanie do-
brze bawili się w czasie wakacji. 
– Kilka zdań powinniśmy po-
święcić na podsumowanie finan-
sowe ostatnich czterech lat.
– W tym okresie pozyskaliśmy 
ponad 33 miliony złotych ze-
wnętrznego dofinansowania na 
11 projektów inwestycyjnych. 
W kończącej się kadencji łączna 
wartość wszystkich inwestycji 
wyniosła ponad 130 milionów 
złotych. W  tym samym czasie 
zmniejszyliśmy niemal o  poło-
wę, a  więc o  ponad 20 milio-
nów złotych, zadłużenie mia-
sta. Dużo istotnych dla miesz-
kańców zadań zrealizowaliśmy 
w partnerstwie z powiatem.
– Jakie są to zatem  
inwestycje?

– Przebudowa ulic Korzeniow-
skiego i Emilii Plater, czy roz-
poczęta ulica Słowackiego. 
Dzięki współpracy z  powia-
tem oraz Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i  Autostrad 
przebudowane zostało najbar-
dziej newralgiczne skrzyżo-
wanie w naszym mieście – ulic 
Grunwaldzkiej i Raciborskiego. 
Z kolei ulicę Powstańców War-
szawy przebudowaliśmy dzięki 
współpracy z  Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. 
– A jakie inwestycje mia-
sto realizowało z własnych 
środków?
– Wspomnę tylko o przebudo-
wie ulic: Wojska Polskiego, Ko-
chanowskiego, Grota Rowec-
kiego. Zadaszony został amfi-
teatr na faktorii. Niemałe środki 
zainwestowaliśmy w  zbiorniki 
retencyjne, które powstały na 
Osiedlu Bursztynowym, czy 
przy ul. Olszewskiego. Zmo-
dernizowaliśmy przedszkole 
przy ul. Kochanowskiego. Za-
częliśmy budować podziem-
ne punkty zbiórki odpadów. 
Jedną z  najważniejszych in-
westycji mijającej kadencji jest 
bez wątpienia kryta pływalnia 
przy Szkole Podstawowej nr 4. 
Z kolei przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 powstało miasteczko 
ruchu drogowego. Pod koniec 
września uruchomiliśmy kino 
w Centrum Kultury i Sportu.
– Wśród długiej listy inwestycji 
znaleźć można również zadania 
dotyczące zabytków…
– Dofinansowujemy pra-
ce remontowe kościoła pw. 

Podwyższenia Krzyża Święte-
go. Rewitalizujemy zabytkowy 
budynek przy Krótkiej 6, gdzie 
znajdzie się miejskie muzeum. 
W planach mamy też przebudo-
wę biblioteki oraz Dom Młyna-
rza przy ulicy Wojska Polskiego.
– ... a co możemy powiedzieć 
o działaniach związanych 
z rozwojem turystyki?
– Udało się wybudować ścież-
ki rowerowe. Na kanale Radu-
ni wybudowane zostały most-
ki, dzięki czemu rowerzyści 
mogą bez przeszkód podróżo-
wać między Pruszczem Gdań-
skim a  Gdańskiem. Podobne 
inwestycje wykonane zostały 
na Raduni przy faktorii. Z ko-
lei już w  listopadzie pojawią 
się pierwsze pojazdy w  ramach 
projektu „Rower Metropolital-
ny”. W  tym roku zajęliśmy się 
także budową dwóch przystani 
kajakowych na Raduni. Wie-
rzę, że dzięki tej inwestycji ka-
jaki na Raduni ponownie sta-
ną się częścią pruszczańskiego 
krajobrazu. 
– Podejrzewam, że wolne-
go czasu ma Pan niewiele. 
Znajduje Pan czas na jakieś 
hobby?
– Raz w  tygodniu muszę iść 
na salę i zagrać w koszykówkę. 
Z  tej rozrywki nie zrezygnuję. 
Mam dużą satysfakcję z tego, że 
pracuję dla Pruszcza Gdańskie-
go. Niektórzy uważają, że wła-
śnie praca dla miasta jest moją 
pasją.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 

SIŁA I POTENCJAŁ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W 4 lata zadłużenie miasta 
spadło o 20 milionów 
Dobiegła końca kadencja samorządu w Pruszczu Gdańskim. Przez minione cztery lata w naszym mieście zrealizowano 
wiele inwestycji, na które wydano miliony. My, wspólnie z Januszem Wróblem – burmistrzem Pruszcza Gdańskiego – 
w wielkim skrócie postaramy się podsumować minioną kadencję.
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 ● bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży uczącej się do 20 roku życia 
w autobusach ZTM na trasie Pruszcz Gdański - Gdańsk

 ● budowa Domu Aktywności Seniora 
 ● nowy program stypendialny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
 ● budowa nowoczesnych sal gimnastycznych przy SP nr 2 i SP nr 3
 ● nowe parki i tereny rekreacyjne w Mieście, w tym budowa i rozbudowa placów 
zabaw

 ● rewitalizacja Domu Młynarza przy ul. Wojska Polskiego
 ● budowa układu drogowego na „Osiedlu Sportowców”
 ● wprowadzenie roweru metropolitalnego i budowa nowych 
ścieżek rowerowych 

 ● budowa i przebudowa kilkudziesięciu dróg, w tym ulic: 
Dworcowej, Skalskiego, Strzeleckiego, Reymonta, Sienkiewicza 
oraz drogi wzdłuż torów do Cieplewa

 ● poprawa jakości powietrza w Pruszczu Gdańskim

Najważniejsze plany na lata 2018-2023

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018

NA BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Janusz

Wróbel
pozycja nr 2

1 OKRĘG 2 OKRĘG 3 OKRĘG 4 OKRĘG

1. Ireneusz  Czernecki 1. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 1. Adam Bodo 1. Piotr Kaliński

2. Andrzej  Ślusarczyk 2. Marek Krawyciński 2. Magdalena Braun-Moskwa2. Leszek Parzymies 

3. Krzysztof Lisowski 3. Witold  Kulik 3. Jakub Żak 3. Jan Sabała 

4. Zofia Pęksyk 4. Roman Trembacz 4. Robert Nowicki 4. Krzysztof Żurawski 

5. Marta Jankowska 5. Jolanta Piękos 5. Aneta Walentynowicz5. Anna Cybulska 

6. Agnieszka Kocińska 6. Aneta Wojtkiewicz 6.  Iwona Goczewska6. Joanna Berlik

7. Adam Ślozowski  7. Szymon Zander 7. Paweł Badziąg 7. Jerzy Kłys 

8. Danuta Olech 

KWW JANUSZA WRÓBLA „WSPÓLNE MIASTO”
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Najważniejszą inwestycją chyba nie tylko tej kadencji była budowa obiektu 
celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim tj. nowej 
siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie – koszt wraz z wyposażeniem około 11.000.000,-zł

Termomodernizacja budynku szkoły i warsztatów Zespołu Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wraz z budową boiska 
wielofunkcyjnego – koszt całkowity około 6.500.000,-zł

Termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie – koszt całkowity 
około 5.000.000,-zł

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebu-
dowę dróg powiatowych na terenie całego powiatu – w latach 2015-2018, 
wspólnie z gminami,  zostało wyremontowanych ponad 30 km dróg oraz zbu-
dowano prawie 16 km chodników oraz niespełna 5 km ścieżek rowerowych.

Przebudowa i remonty budynku starostwa powiatowego w celu poprawy ja-
kości obsługi interesantów w tym m.in. pomieszczenia Wydziału Komunikacji, 
remont hallu głównego wraz z uruchomieniem punktu podawczego, wymiana 
posadzek, wymiana mebli, remont instalacji co i kanalizacji sanitarnej, 
przebudowa i wyposażenie archiwum zakładowego na łączną kwotę około 
3.000.000,-zł

Przebudowa Kanału Raduni etap II

Ponadto Powiat Gdański udzielał gminom pomocy finansowej na różnego 
rodzaju inwestycje: zakup samochodów pożarniczych, budowę infrastruktury 
gminnej, budowę obiektów sportowych

Najważniejsze 
inwestycje Powiatu 
Gdańskiego w latach 
2014 - 2018 

INWESTYCJE OGÓLNE:
1. Budowa sali gimnastycznej i boisk sportowych  
w Szkole Specjalnej w Warczu
2. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
3. Zakończenie kolejnych etapów termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej Powiatu Gdańskiego
GMINA PRZYWIDZ
1. Przebudowa drogi 2200G Roztoka – Jodłowno - etapy;
2. Przebudowa drogi 2207G Borowina –  
(Nowy Wiec – Skarszewy) – c.d.

GMINA KOLBUDY:
1. Pręgowo: rondo przy kościele oraz opaska  
w Pręgowie Górnym;
2. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu  
ul. Przemysłowej w Kolbudach;
3. Przebudowa drogi 2204G Czapielsk – Buszkowy – Domachowo 
– etapy;
4. Budowa chodnika Pręgowo - Kolbudy

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI:
1. Chodnik w ciągu drogi 2237G Wiślinka – Bogatka –  
etap II;
2. Przebudowa drogi 2238G Wiślinka – Trzcińsko – Błotnik;
3. Odwodnienie drogi 2215G – kanalizacja ze zbiornikiem 
retencyjnym;
4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi 2213G o dł. 
około 1000 mb w msc. Radunica;
5. Chodnik Bogatka

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI:
1. Przebudowa ul. Słowackiego – etap II;
2. Rewitalizacja rejonu wokół budynku przy  
ul. Grunwaldzkiej 25;
3. Odwodnienie drogi 2215G, ul. Obrońców Wybrzeża – kanalizacja 
i zbiornik retencyjny;
4. Przebudowa ul. Gałczyńskiego;
5. Rozbudowa rejonu wokół budynku pogotowia przy  
ul. Raciborskiego;

GMINA CEDRY WIELKIE:
1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Stanisławowie;
2. Odbudowa jezdni i poboczy drogowych na odcinkach: Leszkowy – 
Kiezmark i Kiezmark – Błotnik;

GMINA SUCHY DĄB:
1. Przebudowa drogi 2225G Skowarcz – Suchy Dąb wraz 
z chodnikiem w msc. Ostrowite – etapy;
2. Odwodnienie jezdni i chodnika w msc. Koźliny;
3. Przedłużenie chodnika z Grabiny Zameczek  
do Suchego Dębu
4. Remont drogi Koźliny – Krzywe Koło (przez zakład rolny)

GMINA PSZCZÓŁKI:
1. Przebudowa drogi 2220G Różyny – Ulkowy –  
Rębielcz – etapy;
2. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na długości ok. 600 mb 
w ciągu ul. Pomorskiej w msc. Pszczółki;

GMINA TRĄBKI WIELKIE:
1. Budowa chodnika w ciągu drogi 2218G  
w msc. Trąbki Małe – kontynuacja (etapy);
2. Budowa chodnika w ciągu drogi 2209G  
w msc. Cząstkowo – kontynuacja;
3. Budowa chodnika w ciągu drogi 2210G  
w msc. Ełganowo – etapy;
4. Przebudowa drogi 2209G na odcinku Pawłowo –  
Cząstkowo – Czerniewo – etapy;

Planowane inwestycje w Powiecie 
Gdańskim na lata 2019 - 2023 
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POGOTOWIE, PCPR, SZKOŁY I DROGI

Plany powiatowego samorządu 
zostały zrealizowane 
Swoją pracę zakończyła Rada Powiatu Gdańskiego. Warto więc pokusić się o podsumowanie minionych czterech lat, które upłynęły 
dość pracowicie, co zaobserwować mogliśmy na przykładzie zrealizowanych inwestycji w różnych zakątkach powiatu gdańskiego.

Zdecydowanie najważniej-
szą inwestycją, zrealizowaną 
w ostatnim czasie była budowa 
budynku, w którym mieści się 
teraz Pogotowie Ratunkowe 
i Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Wielu twierdzi, że 
była to najważniejsza inwesty-
cja w 20-letniej historii powia-
tu gdańskiego.
– Można powiedzieć, że nie-
mal wszystkie zaplanowane 
inwestycje udało nam się zre-
alizować. Obejmując stanowi-
sko starosty postawiłem sobie 
za cel, aby nasz urząd był bar-
dziej otwarty na mieszkań-
ców. Myślę, że ten cel udało 
się osiągnąć. Mam tu na my-
śli nie tylko inwestycje, które 
przeprowadziliśmy w wydziale 
komunikacji, czy też geodezji, 

gdzie zatrudniamy około 40 
pracowników, aby załatwienia 
spraw nie trwało miesiącami. 
Myślę również o podejściu sa-
mych pracowników starostwa, 
którzy mają pomagać miesz-
kańcom powiatu gdańskiego – 
mówi nam Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Spore zmiany nastąpiły w wy-
dziale komunikacji, gdzie 
przeprowadzono moderni-
zacje pomieszczeń, aby ob-
sługa petentów była sprawna 
i komfortowa. 
– Każdego dnia w  wydziale 
komunikacji załatwianych jest 
około 200 spraw. Wiadomo, 
że nie zawsze uda się uniknąć 
kolejek. Warto jednak stoso-
wać się do zasad i udogodnień, 
które wprowadziliśmy w  tym 

wydziale, aby nie marnować 
czasu na ewentualnie czeka-
nie. Po to wprowadzaliśmy 
chociażby internetowy system 
kolejkowy, aby zmniejszyć dłu-
gość kolejki – dodaje Stefan 
Skonieczny.
Spore zmiany przeszedł rów-
nież pion społeczny, a w szcze-
gólności Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, któ-
re teraz mieści się przy ulicy 
Raciborskiego.
– W końcu lekarze orzecznicy 
mogą pracować w  przyzwo-
itych warunkach, a mieszkańcy 
mogą czekać w  godnych wa-
runkach. Warto w  tym miej-
scu powiedzieć, że bez bu-
dynku przy Raciborskiego nie 
mieliśmy kontraktu na nocną 
i świąteczną opiekę zdrowotną. 
Dysponujemy własnymi karet-
kami i nie musimy płacić za ich 
wynajmowanie. Ubolewam nad 
tym, że nie mamy jeszcze am-
bulatorium, ale będziemy robić 
wszystko, aby w  najbliższym 
czasie uruchomiona została 
w  pogotowiu również dzienna 
obsługa chorych wraz z ambu-
latorium i  podstawowa opie-
ka zdrowotna – mówi starosta 
gdański.
Niewątpliwym sukcesem mi-
nionych czterech lat są inwe-
stycje drogowe. Realizacja tak 
wielu zadań była możliwa dzię-
ki porozumieniu, które powiat 
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zawarł ze wszystkimi gminami.
– Z jednej strony jest to faktycz-
nie sukces, ale z drugiej każdy 
może powiedzieć, że zrobili-
śmy mało. W każdej gminie re-
alizowaliśmy inwestycje drogo-
we – powstały nowe ulice oraz 
chodniki i  ścieżki rowerowe. 
Gdyby nie współpraca z  gmi-
nami, ilość wyremontowanych 
i przebudowanych dróg powia-
towych byłaby znacznie mniej-
sza. Przypomnę, że przez wiele 
lat, właśnie dzięki współpracy 

z  gminami, otrzymywaliśmy 
rządowe środki na realizacje 
naszego drogowego projektu. 
Mam nadzieję, że w kolejnych 
latach nasz sprawdzony pro-
gram będziemy kontynuowany 
– mówi Marian Cichon, wice-
starosta gdański.
W  ostatnich kilkunastu mie-
siącach prawdziwą metamor-
fozę przeszły również szkoły, 
których organem prowadzącym 
jest powiat. Najważniejszym 
był projekt dotyczący termo-
modernizacji budynków przy 
Zespole Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim oraz Zespole 
Szkół Rolniczych w  Rusoci-
nie. Przypomnijmy, że powiat 
wykorzystał również unijne 
środki na uruchomienie w obu 
szkołach nowych kierunków 
nauczania. Dzięki temu obie 
placówki mogły utworzyć i wy-
posażyć nowe pracownie. 
– Mimo tych inwestycji myślę, 
że powinniśmy jeszcze popra-
cować nad tym, aby uczniowie 

szkół podstawowych chętniej 
wybierali nasze szkoły – przy-
znaje Stefan Skonieczny.
Wielkie zmiany w ostatnich la-
tach nastąpiły także w Zespole 
Szkół Specjalnych w  Warczu. 
Wszystkie klasopracownie wy-
posażone zostały w  niezbędny 
sprzęt do nauki dzieci auty-
stycznych. Na tym jednak nie 
koniec.
– Doszliśmy do porozumienia 
z gminą Trąbki Wielkie i nie-
bawem rozpoczniemy kolejne 
inwestycje w  Warczu. Będzie-
my budować salę gimnastycz-
ną, która służyć będzie także 
mieszkańcom Warcza. Jeden 
z  budynków chcemy rozbudo-
wać, dzięki czemu otrzymamy 
dodatkowe pomieszczenia dla 
administracji – informuje Ma-
rian Cichon.
Inwestycja umieszczona zosta-
ła w  wieloletnim planie inwe-
stycyjnym. Projekt powstanie 
zapewne na początku przyszłe-
go roku.

(lubek)

  Budowa nowej siedziby pogotowia to najważniejsza inwestycja minionych 20 lat

  Prawdziwą metamorfozę w minionych latach przeszedł 
Wydział Komunikacji

  Zespół Szkół Specjalnych w Warczu to jedyna tego typu 
placówka w powiecie gdańskim
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POSZUKIWANIE BOHATERÓW NIEPODLEGŁEJ 

Finały powiatowe 
konkursu już za nami
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. Za nami finały powiatowe konkursu, podczas których jury wybrało pięć 
najciekawszych prezentacji.

Konkurs „Pomorskie drogi do 
Niepodległej” to jeden z  ele-
mentów programu obchodów 
100-lecia Niepodległości Pol-
ski i  Pomorza. Przez ostat-
nie miesiące uczniowie szkół 
średnich szukali w  swoim 
najbliższym otoczeniu boha-
terów wydarzeń sprzed stule-
cia. Mogli przy tym wybierać 
– albo sięgając po nazwiska 
z  przygotowanej w  ramach 
konkursu listy, albo samo-
dzielnie odnajdując postacie 
działające w  ich najbliższym 
otoczeniu – w  rodzinie czy 
najbliższym sąsiedztwie.
- Za nami już pięć finałów 
powiatowych imprezy. Tym 
samym znamy już wszystkie 
zespoły, które spotkają się 19 
października na uroczystej 
gali w  Teatrze Muzycznym 
w  Gdyni i  powalczą o  na-
grodę główną -  mówi Adam 
Krawiec, dyrektor Departa-
mentu Edukacji Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego.
Zadanie konkursowe pole-
gało na przygotowaniu przez 
uczniów prezentacji multime-
dialnej opowiadającej o  wy-
branym bohaterze. Podczas 
każdego z  finałów jury oce-
niało m.in. kreatywność, ory-
ginalność, poprawność mery-
toryczną oraz własną inter-
pretację tematu.
- Poziom wszystkich prezen-
tacji był bardzo wysoki, jed-
nak jurorzy zwracali szczegól-
ną uwagę nie tylko na zebra-
ne informacje, ale na „wkład 
własny”, czyli zaangażowanie 
uczniów. Niektóre zespoły 
wykonały bardzo dużą pracę 
osobiście odwiedzając opi-
sywane miejsca, przeprowa-
dzając wywiady z  ciekawymi 

Flash

ludźmi, wykonując dokumen-
tację fotograficzną i  filmową 
– wylicza Kamil Bemowski, 
z Pomorskiej Akademii Dzia-
łania, która jest koordynato-
rem konkursu.
Każdy z  finałów regional-
nych, oprócz wręczenia na-
gród zwycięzcom, był rów-
nież okazją do wspólnego 
obejrzenia filmu Filipa Ba-
jona „Kamerdyner”. Ten film 
(nagrodzony kilka dni temu 
Srebrnymi Lwami na festi-
walu w  Gdyni) doskonale 
wpisuje się w  ideę konkursu 
ogłoszonego przez marszałka 
Mieczysława Struka. To sze-
roka panorama naszej historii, 
w  której znajdziemy marze-
nie o  niepodległości, relacje 
polsko-kaszubsko-niemieckie 
i walkę o rodzimą tożsamość. 
Konkurs „Pomorskie drogi 
do Niepodległej” odbywa się 
w  dwóch etapach. Pierwszy 
etap to poziom powiatowy, 
a  jego finałem były uroczyste 
gale w  pięciu regionach wo-
jewództwa. Zwycięzcy fina-
łów powiatowych – w  sumie 
pięć zespołów - spotkają się 
19 października na uroczy-
stej gali w  Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni, gdzie ich pre-
zentacje powalczą o  nagrodę 
główną.
Konkurs realizowany jest 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego we współ-
pracy z  Pedagogiczną Biblio-
teką Wojewódzką w  Słupsku 
oraz Pomorską Akademią 
Działania w Nowym Dworze 
Gdańskim.
Pełna lista laureatów finałów 
powiatowych i  zwycięskie 
prezentacje znajdują się na 
stronie https://niepodlegla.
pomorskie.eu/ 

Zwycięzcy finałów powiatowych:
Gdańsk 21.09
Bohater Pomorza 
sprzed stu lat znale-
ziony - Władysław 
Cieszyński
V LO Gdańsk 
Uczniowie: Monika 
Kaczorowska, Natalia 
Jeleń, Karolina Kosecka
Opiekun: Jerzy 
Majewski

Sztum 21.09
Spadkobiercy Wolno-
ści w drodze do Tade-
usza Tollika 
ZSP nr 1 Kwidzyn 
Uczniowie: Izabela 
Marciniak, Julia Ko-
gut, Dominika Woelk 
Opiekun: Katarzyna 
Opacka 

Wejherowo 24.09
Antoni Abraham  
PZS nr 2 Wejherowo
Uczniowie: Sandra 
Rogala, Filip Lidzbar-
ski, Karol Malottki
Opiekun: Andrzej 
Tamulewicz.

Starogard 26.09
Jan Buchholz Wielki 
Starogardzianin
II LO Starogard 
Uczniowie: Marieta 
Domachowska, Marta 
Berg, Magdalena 
Osowska
Opiekun: Aleksandra 
Marczak

Bytów 27.09
Franciszek Leon 
Kręcki 
II LO Słupsk
Uczniowie: Wiktoria 
Augustyn, Patrycja 
Groch, Kaja Willich
Opiekun: Iwona 
Tłuchowska
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NIE BYŁ TO STRACONY CZAS

Postawili na zrównoważony rozwój i cel osiągnęli
Zakończyła się kadencja Rady Gminy Trąbki Wielkie. Za kilka dni poznamy skład nowej rady, ale warto jeszcze podsumować minione 
cztery lata. Przejeżdżając przez różne miejscowości trąbeckiej gminy, stwierdzić można, że nie był to czas stracony. Zrealizowano wiele 
przedsięwzięć, dzięki którym nasze wsie wyglądają piękniej, a życie w nich stało się bardziej komfortowe.

Podsumowując minione cztery 
lata, zaczniemy nietypowo, bo 
od inwestycji, która będzie re-
alizowana w  najbliższym cza-
sie, ale która jest najdroższa 
w historii gminy Trąbki Wiel-
kie. Umowa na dofinansowanie 
tego projektu w  wysokości 20 
mln zł została już podpisana.
– Mowa oczywiście o budowie 
oczyszczalni ścieków w  Sobo-
widzu wraz z kanalizacją sani-
tarną w  Gołębiewie Średnim, 
Gołębiewie Wielkim i  Sobo-
widzu o  wartości szacunkowej 
prawie 24 milionów złotych. 
W  wyniku realizacji tego za-
dania powstanie oczyszczalnia 
ścieków i 26 km sieci kanaliza-
cyjnej wraz z 17 przepompow-
niami. Przewidujemy, że reali-
zacja inwestycji rozpocznie się 
na przełomie 2018 i 2019 roku, 
a jej koniec przypadnie na 2020 
rok. Dodam, że wykonamy 
też dokumentację projektową 
budowy kanalizacji sanitarnej 
w  Kaczkach przy ul. Parko-
wej, w  Kłodawie oraz w  Ła-
guszewie – mówi nam Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Inwestowanie w  dzieci i  mło-
dzież zawsze było celem 

nadrzędnym władz samorzą-
dowych gminy Trąbki Wielkie. 
Dostrzec to można chociażby 
w zrealizowanych inwestycjach 
oświatowych.
– Rozbudowaliśmy budynek 
Szkoły Podstawowej w  Trąb-
kach Wielkich, dzięki czemu 
powstało kilka dodatkowych 
sal, ale także kuchnia z  jadal-
nią, szatnia i  świetlica. Szkoły 
w  Mierzeszynie i  Sobowidzu 
dostosowaliśmy na potrzeby 
przedszkoli. Kosztem 2 mi-
lionów złotych wykonaliśmy 
prace związane z  termomo-
dernizacją podstawówki w So-
bowidzu. Niebawem powody 
do radości będą mieli ucznio-
wie, którzy chodzą do szkoły 
w  Kłodawie, bowiem dobiega 
tam budowa hali sportowej, 
co pochłonie prawie 4,5 mln 
zł – informuje Jan Wiczling, 
zastępca wójta gminy Trąbki 
Wielkie.
Wszystkich dorosłych miesz-
kańców gminy interesują 
przede wszystkim inwestycje, 
które mają poprawić infra-
strukturę drogową. W  minio-
nych 4 latach wykonano 11 km 
dróg gminnych, a  drogowcy 
działali w każdej miejscowości 

trąbeckiej gminy. Warto też 
powiedzieć, że sporo dróg (4 
km) i chodników (2 km) prze-
budowano w  ramach partner-
stwa z  powiatem gdańskim. 
Nie do poznania jest też dro-
ga wojewódzka, która przebu-
dowana została przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich.
– Wiadomo, że wszystkie in-
westycje realizujemy z  my-
ślą o  mieszkańcach. Również 
z myślą o nich wybudowaliśmy 
świetlice wiejskie w  Doma-
chowie i Pawłowie. Ale to nie 
wszystko, ponieważ zmoderni-
zowaliśmy świetlicę w  Łagu-
szewie, a  kolejną rozbudowa-
liśmy w  Gołębiewie Średnim. 
Mieszkańcy Kłodawy swoją 
wiejską świetlicę będą mieli zaś 
przy powstającej hali sportowej 
– mówi Błażej Konkol.
Oczkiem w głowie każdego sa-
morządu jest bezpieczeństwo 
mieszkańców. Nie dziwią za-
tem inwestycje przeprowadzo-
ne w  Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. Warto w tym miej-
scu nadmienić, że właśnie na 
terenie trąbeckiej gminy działa 
najwięcej w powiecie gdańskim 
jednostek OSP.
– Wybudowaliśmy remizę 

w Ełganowie, a dobiega końca 
budowa remizy w  Mierzeszy-
nie. Rozbudowaliśmy remizy 
w Trąbkach Wielkich i Rości-
szewie. Jednak staraliśmy się 
inwestować również w  sprzęt 
strażacki. Zakupiliśmy czte-
ry samochody pożarnicze dla 
jednostek w Ełganowie, Rości-
szewie, Sobowidzu i Trąbkach 
Wielkich, a dla wszystkich jed-
nostek zakupiono specjalistycz-
ny sprzęt i narzędzia – wylicza 
Jan Wiczling.
Powodów do narzekań nie po-
winni mieć miłośnicy dobrej 
muzyki. W ostatnim czasie co-
raz częściej i  chętniej w Trąb-
kach Wielkich występują 
gwiazdy estrady.
– Każdego roku organizujemy 
kilkadziesiąt wydarzeń kultu-
ralnych. Były one oczywiście 
bardzo różnorodne. Nie bra-
kowało koncertów, spektakli, 
konkursów, bali, zabaw i  dys-
kotek – wylicza Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i  Sportu 
w  Trąbkach Wielkich, który 
przypomina, że z  koncertami 
wystąpili u  nas m.in.: Enej, 
Marko Marković, Brathanki, 
Andre czy Lombard.
Jednak nie samą kulturą gmina 
żyła. Regularnie organizowa-
ne są zawody sportowe, dedy-
kowane mieszkańcom. Ale na 
nasz teren zawitał także Wiel-
ki Sport, by wspomnieć cho-
ciażby o  tegorocznym Vienna 
Life Lang Team Maratony 
Rowerowe.
4 lata temu władze gminy ob-
rały sobie kierunek rozwoju 
i  cele, które chcą zrealizować. 
Patrząc na zakres wykonanych 
zadań, można powiedzieć, że 
egzamin został zdany, ale osta-
teczna ocena należy do samych 
mieszkańców.

(lubek)

  Dobiega końca budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie

 Mieszkańcy Domachowa mogą cieszyć ze świetlicy wiejskiej

 Dzięki staraniom władz gminy Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudował trąbecki odcinek trasy 
Gdańsk – Starogard Gdański

 Z koncertem w Trąbkach Wielkich wystąpił zespół Enej
 W minionej kadencji udało się m.in. rozbudować Szkołę Podstawową 

w Trąbkach Wielkich i przeprowadzić termomodernizację szkoły w Sobowidzu
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10 MILIONÓW NA EKOLOGICZNĄ INWESTYCJĘ

Ekoenergia od Somonina aż do Przywidza
Samorząd gminy Przywidz kolejny raz inwestuje w odnawialne źródła energii. W Arena Przywidz odbyło się uroczyste 
podpisaniu umów o dofinansowanie projektu dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych. W Przywidzu podpisano 
dwie umowy. Dla realizujących wspólnie projekt gmin z Powiatu Kartuskiego; Kartuzy, Sierakowic i Sulęczyna oraz 
Gmin Przywidz oraz Somonino, które złożyły wspólny wniosek.

O  ekologicznym projekcie, re-
alizowanym wspólnie przez 
gminy Somonino i  Przywidz, 
pisaliśmy już wielokrotnie na 
łamach „Panoramy”. Benefi-
cjenci prawie 1,5 roku czekali na 
ten moment, ale wydaje się, że 
czekanie było opłacalne, ponie-
waż wspólny projekt otrzymał 
10-milionowe dofinansowanie. 
– Realizacja tego projektu 
jest bardzo ważnym przedsię-
wzięciem, ponieważ pozwoli 
– oprócz oszczędności w  płat-
nościach za energię elektrycz-
ną – ograniczyć emisję spalin 
i  pyłów do atmosfery – mówi 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Obecny w  Przywidzu wice-
marszałek województwa po-
morskiego Ryszard Świlski nie 
omieszkał przypomnieć, że Po-
morze najlepiej w Polsce wyko-
rzystuje środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
– W  ramach RPO podpisali-
śmy około 1700 umów, których 

łączna wartość to ponad 3 mi-
liardy złotych. W naszym kraju 
Pomorze jest absolutnym lide-
rem. Nie mamy się czego wsty-
dzić. Tym osiągnięciem należy 
się chwalić – dodaje Ryszard 
Świlski. – Konkurs dotyczący 
dofinasowania projektów doty-
czących OZE był jednym z naj-
trudniejszych. Złożono 270 
wniosków, opiewających na pra-
wie 700 milionów złotych. Dofi-
nansowanie otrzymały tylko 24 
wnioski wartości ok. 140 milio-
nów złotych. 
W  ramach projektu na terenie 
gminy Przywidz wykonane zo-
staną instalacje fotowoltaiczne 
produkujące energię elektrycz-
ną dla 11 obiektów użyteczno-
ści publicznej gminy Przywidz 
i  267 budynków jej mieszkań-
ców, łącznie dla 278 obiektów. 
Dodajmy, że wartość projektu 
to ponad 14 mln zł. Jest to naj-
większy wniosek w  wojewódz-
twie pomorskim. 
Co ciekawe, gmina Przywidz 

jest jedyną z powiatu gdańskie-
go, która skorzystała z unijnego 
dofinansowania na inwestycję 
związaną z OZE.
– Nie jest to nasze pierwsze 
przedsięwzięcie związane z od-
nawialnymi źródłami energii. 
Przypomnę, że w  2010 roku 
realizowaliśmy tzw. projekt so-
larny „Słońce dla Przywidza”. 
W  tej chwili kończymy nato-
miast termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicz-
nej, w ramach tzw. ZIT-u, czyli 
współpracy w  ramach Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot. Dzięki temu, po 
zakończeniu tego zadania – co 
nastąpi do końca tego miesiąca 
– żaden budynek, zarządzany 
przez gminę, nie będzie ogrze-
wany tradycyjnymi metodami. 
Dzięki tym wszystkim roz-
wiązaniom, powietrze w  naszej 
gminie będzie czystsze – pod-
sumowuje Marek Zimakowski.

(lubek)

KOLEJNY SUKCES GMINY PRZYWIDZ

Wójt Zimakowski z „Orłem Samorządu”
Za nami trzecia już edycja ple-
biscytu „Magazynu Pomor-
skiego” o  laur „Orła Samorzą-
du”, organizowana pod patro-
natem Jana Kleinszmidta, prze-
wodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego. Wśród 
najlepszych samorządowców 
Pomorza znalazł się m.in. Ma-
rek Zimakowski – wójt gminy 
Przywidz.
– Nagrodę odebrałem osobi-
ście, ale jest to sukces wszyst-
kich, którzy wspierają rozwój 
naszej gminy. To też sukces 
tych radnych obydwu kaden-
cji, którzy w tym pomagali. To 
wsparcie sołtysów oraz efekt 
ogromnego zaangażowania 
pracowników urzędu, jedno-
stek organizacyjnych, a przede 
wszystkim rozumiejących na-
sze gminne potrzeby – miesz-
kańców – komentuje Marek 
Zimakowski, który funkcję 
wójta pełni od 2010 roku.
Oceniając działania gminy 
przez ostatnich osiem lat moż-
na powiedzieć, że dokonała ona 

  Orły Samorządu rozdane. Wśród nagrodzonych znalazł się wójt Marek Zimakowski

pewnego rodzaju „skoku cywili-
zacyjnego”. Przy niewielkim bu-
dżecie i maksymalnym wykorzy-
staniu środków zewnętrznych, 
powiększyła swój majątek wielo-
krotnie, a jej niektóre dokonania 
(chociażby w  obszarze energii 
odnawialnej, budowa hali wido-
wiskowo-sportowej czy Rockblu 
Przywidz Festiwal) są rozpozna-
walne i na Pomorzu, i w kraju.
– Każda z  otrzymanych nagród 
jest zaskoczeniem. Cieszymy 
się, że nie tylko na Pomorzu, 
ale i w kraju dostrzegane są na-
sze działania. Szczególnie jest to 
cenne, ponieważ działamy tak 
naprawdę dopiero od dwóch ka-
dencji i  nie mieliśmy zbyt wie-
le czasu na pokazanie naszych 
możliwości. „Orzeł Samorządu” 
jest nawet zachętą do dalszej, 
wytężonej pracy na rzecz gmi-
ny Przywidz – mówi nam wójt 
Zimakowski.
Korzystając z  okazji warto za-
uważyć, że dochody gminy Przy-
widz w  2009 roku wynosiły 15 
mln zł, natomiast w  roku 2017 

już 30 mln zł. W  roku ubie-
głym „Rzeczpospolita” ogłosi-
ła ranking samorządów, które 
pozyskały najwięcej środków 
pozabudżetowych. W  tym 
gronie gmina Przywidz zosta-
ła sklasyfikowana na 3. miej-
scu w  Polsce i  2. na Pomorzu 
– w gronie gmin wiejskich.
Pomimo, że do nagród i  wy-
różnień wójt Marek Zimakow-
ski nie przywiązuje prywatnie 
wagi ale jako elementy promo-
cji gminy oraz nawiązywania 
kolejnych kontaktów istotnych 
dla każdej gminy, są według 
niego konieczne.
W  galach, uroczystościach 
biorą udział różne osoby, róż-
ne branże a to jest potencjalny 
klient być może zainteresowa-
ny inwestowaniem w gminie.
W  czasach walki o  klienta, 
firmy przeznaczają dużą część 
środków na promocje i marke-
ting więc to jest również kieru-
nek dla gmin

(GR)
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NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII 

Ruszyła budowa oczyszczalni 
Ruszyła realizacja jednej 
z  najważniejszych inwesty-
cji ostatnich lat w  gminie 
Przywidz. Mowa oczywiście 
o  projekcie związanym z  bu-
dową oczyszczalni ścieków 
w Piekle Dolnym oraz kanali-
zacji sanitarnej w  aglomeracji 
przywidzkiej.
Przypomnijmy, że cały pro-
jekt został podzielony na eta-
py. Najpierw wykonana zo-
stanie oczyszczalnia i  dojazd 
do niej. W  dalszej kolejności 
budowana będzie sieć kana-
lizacyjna w  miejscowościach: 
Marszewska Góra, Jodłowno 
i Gromadzin.
– Dopiero po przetargu na sieć 
kanalizacyjną, będzie znany 
całkowity koszt tej inwesty-
cji, która otrzymała ponad 
63-procentowe dofinansowa-
nie oraz dodatkowe środki 
zagwarantowane przez po-
morski urząd marszałkowski. 
Mam jednak dobrą wiado-
mość. Jest bowiem szansa, że 
wsparcie ze strony samorządu 
województwa pomorskiego 
może być jeszcze większe – 
mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Realizacja inwestycji nie by-
łaby możliwa, gdyby nie 
zewnętrzne środki finan-
sowe a  że budowa nowej 

oczyszczalni ścieków jest ko-
nieczna to wie każdy mieszka-
niec gminy.
- Nie ma chyba w  Polsce sa-
morządu, który realizuje po-
tężne, unijne inwestycje i  nie 
zaciąga kredytów ale w  tym 
roku nie planujemy zaciągania 
kredytów. Mamy też nadzie-
ję na pozytywne oszczędności 
przetargowe na kanalizację, co 
w obecnym czasie jest trudne ale 
zawsze jest nadzieja. No i  na-
sze rozmowy z  zarządem wo-
jewództwa mogą zaowocować 
kolejną transza środków dodat-
kowych zwiększających procent 

dofinansowania – mówi Marek 
Zimakowski.
W  tej chwili ekipa przygo-
towuje plac budowy, aby już 
na początku przyszłego roku 
(oczywiście na ile pozwoli po-
goda) rozpocząć prace ziemne. 
Dodajmy na koniec, że oczysz-
czalnia ścieków w Piekle Dol-
nym powinna być gotowa na 
przełomie 2019/2020 roku. 
Do tematu oczywiście wróci-
my w jednym z kolejnych wy-
dań „Panoramy”.

(KL)

  Wójt Marek Zimakowski i wicemarszałek Wiesław Bycz-
kowski podpisali aneks do umowy dotyczącej dofinansowania 

budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji
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SKORZYSTALI Z ZAPROSZENIA PREMIERA

Koszwały z najpiękniejszym wieńcem na Pomorzu
Jesień w pełni, rolnicy już uprzątnęli swoje pola, a my jeszcze na chwilę wróćmy do jakże miłych dla rolników dożynek. 
Tradycją stały się przygotowywane z zapałem i pieczołowitością wieńce dożynkowe.

Wojewódzkie święto plonów 
zorganizowano w  tym roku 
w  Parszczycach w  gminie Kro-
kowa. Podczas święta plonów 
rozstrzygnięty został konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy województwa pomorskiego.
 – Celem konkursu jest propago-
wanie tradycji związanych z ob-
chodzonym Świętem Plonów, 
wieńczącym pomyślne zbiory, 
promocja wizerunku Woje-
wództwa, jak również rozwój 
pomorskiej wsi i  rolnictwa po-
przez prezentację dziedzictwa 
kulturowego i  kulinarnego oraz 
walorów turystycznych regionu 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
W  wojewódzkim kon-
kursie wśród 45 wieńców 

GRYF POMORSKI 2018

Gmina przyjazna 
przedsiębiorcom
Gmina Cedry Wielkie zosta-
ła wyróżniona w  konkursie 
Gospodarczy Gryf Pomor-
ski 2018 w kategorii „Gmina 
przyjazna przedsiębiorcom” 
organizowanego wspólnie 
przez organizacje samorządu 
gospodarczego i  władze wo-
jewództwa pomorskiego.
 – Przedsiębiorcy są solą 

gospodarki wolnorynkowej. 
Trudno byłoby sobie wyobra-
zić rozwój regionu bez nich. 
Bez podatków, które płacą, bez 
miejsc pracy, które tworzą. To 
dzięki ich kreatywności, ich in-
nowacyjności polskie produkty 
są rozpoznawalne i  doceniane 
na całym świecie. Warto ich 
docenić. Tę prestiżową nagro-
dę przyznajemy już po raz 19. 
Nie można jej sobie kupić czy 
zamówić. Na tę nagrodę trze-
ba ciężko zapracować, wyprze-
dzić konkurencję oraz sprostać 
wyzwaniom współczesnego 
rynku – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Głównym laureatem konkursu 
zostało Wejherowo, a  wyróż-
nienia przyznano Gdańskowi 
oraz gminie Cedry Wielkie.
 – Statuetka „Gryfa” to jed-
na z  najbardziej cenionych 
i  prestiżowych regionalnych 

nagród gospodarczych. Roz-
wój przedsiębiorczości to 
jeden z  filarów rozwoju na-
szej gminy, a  przyznane wy-
różnienie to również wyraz 
uhonorowania dla firm, które 
swoją działalność prowadzą 
na naszym terenie. Będzie-
my w dalszym ciągu budować 
pozytywne relacje z przedsię-
biorcami, tworząc im w naszej 
gminie dogodne warunki do 
rozwoju – komentuje Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Przypomnijmy, że kilka lat 
temu gmina obniżyła podatek 
od środków transportowych, 
dzięki czemu znacznie wzrósł 
przychód gminy. Poza tym 
coraz więcej firm inwestuje 
w  bliskim sąsiedztwie budo-
wanej jeszcze trasie szybkiego 
ruchu S6.

(AN)

RUSZA REMONT URZĘDU GMINY

Przedszkole w Trutnowach już działa
Dobiega końca realizacja pro-
jektu związana z  termomo-
dernizacją budynków publicz-
nych i  komunalnych należą-
cych do gminy Cedry Wielkie. 
Rozpoczęły się już pierwsze 
prace przy urzędzie, a  pozo-
stałe zadania projektu dofi-
nansowanego przez unię zo-
stały już niemal zrealizowane.
Projekt obejmował termomo-
dernizację szkołę w  Giemli-
cach, przedszkole w  Trutno-
wach, dwa budynki komunal-
ne w  Giemlicach i  Cedrach 
Wielkich oraz siedzibę urzę-
du gminy. Realizacja całego 
przedsięwzięcia kosztuje ok. 3 
mln zł, z czego połowa zosta-
ła dofinansowana ze środków 
unijnych.
 – W  Trutnowach prace za-
kończono pod koniec sierpnia. 
Prace obejmowały: wymia-
nę okien, wykonanie nowe-
go pokrycia dachu, ocieple-
nie stropu i  ścian budynku, 

bezkonkurencyjny okazał się ten 
przygotowany przez sołectwo 
Koszwały. Dyplom oraz nagro-
dę pieniężną za zdobycie pierw-
szego miejsca w wysokości 2000 
zł na ręce Justyny Słowińskiej, 
pełniącej funkcję radnej i  sołty-
sa Koszwał oraz przedstawicieli 
OSP Koszwały wręczył Mie-
czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego.
Niemal ta sama reprezentacja 
gminy Cedry Wielkie wzięła 
udział w Ogólnopolskim Święcie 
„Wdzięczni Polskiej Wsi”, które 
odbyło się w gminie Wąwolnica 
w  powiecie puławskim. W  wy-
darzeniu uczestniczył m.in. pre-
mier Mateusz Morawiecki.

(GR)

wykonanie nowej kotłowni 
i  podłączenie obiektu do sie-
ci gazowej, wykonanie nowej 
elewacji. Można powiedzieć, 
że budynek zmienił się nie do 
poznania i  zachwyca dosłow-
nie wszystkich, szczególnie 
zaś – co nas bardzo cieszy – sa-
mych przedszkolaków. Dzięki 
remontowi przeprowadzone-
mu w ubiegłym roku i pracom 
termomodernizacyjnym udało 
się stworzyć piękny, estetyczny 
i  przyjazny dzieciom budynek. 
Przypomnę, że na wcześniejszy 
remont i adaptację budynku na 
przedszkole również otrzyma-
liśmy zewnętrzne dofinanso-
wanie – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Dodajmy, że do nowego przed-
szkola w Trutnowach, które zo-
stało uruchomione 1 paździer-
nika, uczęszcza 25 dzieci.
Remontu doczekała się w koń-
cu siedziba gminy. Pierwsze 
prace już ruszyły. Niebawem 

ruszą one pełną parą, a  wtedy 
siedziba Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zostanie 
przeniesiona do budynków GS.
 – Korzystając z  oka-
zji, chciałbym przeprosić 
wszystkich mieszkańców za 

niedogodności, które wystą-
pią w czasie trwania prac ter-
momodernizacyjnych – mówi 
Janusz Goliński.

(lubek)

  Przedszkole to jedna z wizytówek miejscowości Trutnowy   Uroczystość wręczenia Gryfów Pomorskich
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 Wizualizacja przychodni, która będzie 
wybudowana w Straszynie

 Umowa została podpisana

PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ

Będzie przychodnia w Straszynie
Od wielu lat mieszkańcy wyżynnej części gminy sygnalizowali problem braku przychodni lekarskiej na ich terenie. 
Analizowano wiele wariantów rozwiązania tej kwestii, a jeden z nich zdecydowano się zrealizować. Zapadła decyzja, 
aby poszukać inwestora, który wybuduje, a następnie poprowadzi przychodnię. Wczoraj umowa na budowę przychodni 
została podpisana. A teraz szczegóły.

W  tym roku gmina ogłosiła 
konkurs, na który odpowie-
działa spółka Eter-Med. Rada 
Gminy natomiast podjęła 
uchwalę, na podstawie której, 

na okres 40 lat, wydzierżawio-
na zostanie działka w  Stra-
szynie. W  zamian za to firma 
wybuduje (w  tym roku prowa-
dzone będą prace projektowe, 

a  w  przyszłym ruszą pierwsze 
prace) gmach przychodni przy 
ul. Jana Pawła II.
Oferowany tam będzie bogaty 
wachlarz usług medycznych 
realizowanych w  ramach Na-
rodowego Funduszu Zdro-
wia, jak również spora paleta 
usług komercyjnych, z których 
skorzystać będą mogły osoby 
wymagające specjalistycznych 
zabiegów lub takie, którym za-
leżeć będzie na szybkim uzy-
skaniu pomocy.
Jako że spółka Eter-Med. po-
siada również kilka innych 
swoich przychodni, w umowie 
zawarta będzie możliwość ko-
rzystania z  wyposażenia tych 
właśnie placówek. Liczymy 
na to, że inwestycja ta pozwoli 
zaspokoić potrzeby usług me-
dycznych nie tylko mieszkań-
ców Straszyna, ale i pobliskich 
miejscowości.

(PR)
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WSPÓLNY KOLEKTOR

Szansa na dalsze 
kanalizowanie Żuław
Gmina Pruszcz Gdański 
wspólnie z  gminą miejską 
Pruszcz Gdański, a  tak-
że z  Pszczółkami i  Suchym 
Dębem będzie projektować, 
a  następnie budować dwa 
kolektory odprowadzające 
ścieki.
Inwestycja pozwoli nie tylko 
skrócić tranzyt ścieków (omi-
nąć Gdańsk i tym samym wy-
eliminować kolektor z Kanału 
Raduni, który będzie pełnił 
jedynie funkcję awaryjną), ale 
również da możliwość ska-
nalizowania tej części Żuław 

Gdańskich (także na terenie 
naszej gminy), która na kanali-
zację wciąż czeka.
Włodarze wymienionych sa-
morządów podpisali w  Urzę-
dzie Gminy Pruszcz Gdański 
list intencyjny w  tej sprawie. 
Po podjęciu decyzji przez Radę 
Gminy Pruszcz Gdański (po-
zostałe rady już takie uchwały 
podjęły), będzie można przy-
stąpić do konkretnych działań.
 – Nad tym rozwiązaniem pra-
cowaliśmy z  sąsiednimi gmi-
nami od półtora roku – mówi 
Magdalena Kołodziejczak, 

wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski. – Powstała koncepcja 
funkcjonalno – ekonomiczna, 
która przewidywała pięć wa-
riantów. Wspólnie zdecydo-
waliśmy się na jeden z  nich, 
zakładający powstanie dwóch 
kolektorów: biegnącego od 
Pruszcza Gdańskiego przez 
naszą część żuławską, w tym 
Wiślinę, do oczyszczalni 
Wschód oraz biegnącego od 
Pszczółek, przez Suchy Dąb 
i  przecinającego się w Wiśli-
nie z tym pierwszym.
Projektowanie inwestycji roz-
pocznie się w przyszłym roku.

(PR)

  Samorządowcy podpisali list intencyjny dotyczący budowy kolektora żuławskiego

䐀䰀䄀 䴀䤀䔀匀娀䬀䄀䌁䌀팀圀 䜀䴀䤀一夀 匀唀䌀䠀夀 䐀Ё䈀
 圀 圀䤀䔀䬀唀 倀伀圀夀笁䔀䨀 㘀㔀 刀伀䬀唀 笁夀䌀䤀䄀 

匀娀䌀娀䔀倀䤀䔀一䤀䔀 䜀刀䄀吀䤀匀⸀

 



PAŹDZIERNIK 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 13ŻYCIE POWIATU

PRZEPRAWA GOTOWA

Most 
uruchomiony
Po długiej przerwie po-
nownie można przejechać 
mostem na ulicy Staro-
gardzkiej. Na początku 
października zakończyła 
się budowa przeprawy nad 
kanałem Raduni.
Poza tym umocniono sam 
kanał w  bezpośrednim 
sąsiedztwie z  elementami 
nowego obiektu, a  tak-
że zlikwidowano otwarte 
koryto Potoku Maćkowy 
i przebudowano istniejący 
przepust. 
Przypomnijmy, że na re-
alizację zadania przezna-
czono ok. 5, 6 mln zł, na-
tomiast ponad 3 mln zł 
pochodzi z  Ministerstwa 
Infrastruktury.

(GR)

UŁATWIENIE DLA PASAŻERÓW

Coraz bliżej wspólnego biletu
Pod koniec września samorządowcy Gdańska i Gdyni oraz radni sejmiku wojewódzkiego przyjęli uchwały, 
które powierzają spółce InnoBaltica część zadań z zakresu transportu publicznego. Jest to następny krok, 
aby wprowadzić – o czym informowaliśmy już na naszych łamach – wspólny bilet na całym Pomorzu.
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– Po wielu miesiącach trud-
nych negocjacji udało się osią-
gnąć porozumienie pomiędzy 
trzema największymi organi-
zatorami transportu publiczne-
go w województwie, a zarazem 
trzema właścicielami spółki 
InnoBaltica: Gminą Miasta 
Gdańsk, Gminą Miasta Gdy-
nia oraz Województwem Po-
morskim. Każdy z  tych trzech 
podmiotów, powierzając wy-
konanie niektórych zadań wła-
snych w  zakresie transportu 
zbiorowego spółce InnoBaltica, 
umożliwia jej tym samym uzy-
skanie dofinansowania budo-
wy Platformy Zintegrowanych 
Usług Mobilności ze środków 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i  Środowisko. Plat-
forma ma być miejscem, które 
scala wszystkie taryfy biletowe 
obowiązujące w województwie 
i  umożliwia pasażerowi zakup 
biletu w  sposób uproszczony, 
niewymagający ich znajomo-
ści – informuje Emilia Sta-
wikowska z  Biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.

InnoBaltica uzyskała już dwa 
unijne źródła finansowania 
związane z projektem PZUM. 
Potrzebna była deklaracja 
trzech największych organiza-
torów transportu na Pomorzu, 
aby otrzymać 90 mln zł unijnej 
dotacji, ale też, by dopiąć bu-
dżet całego projektu. 
– Najważniejszym realizowa-
nym aktualnie projektem jest 
wprowadzenie na terenie całe-
go województwa pomorskiego 
ujednoliconego systemu płat-
ności za przejazdy środkami 
komunikacji zbiorowej, a także 
przejrzystego systemu infor-
macji pasażerskiej. Platforma 
Zintegrowanych Usług Mo-
bilności pozwoli mieszkańcom 
Pomorza korzystać z  jednego 
z  najbardziej nowoczesnych 
systemów płacenia za przejazdy 
w Polsce. Żeby uiścić należność 
za podróż nie będzie trzeba ku-
pować papierowego druczku 
ani wykonywać skomplikowa-
nych czynności w  aplikacji te-
lefonicznej. Spółka InnoBaltica 
przygotowuje program, który 
pozwoli pasażerom zaplanować 

podróż i  po prostu pojechać 
– bez martwienia się, gdzie 
kupić bilet, ile trzeba za nie-
go zapłacić i  z  jakich ulg 
można skorzystać – przypo-
mina Ryszard Świlski, wi-
cemarszałek województwa 
pomorskiego.

  Władze województwa pomorskiego pracują nad wspólnym biletem na wszystkich 
przewoźników transportu publicznego 

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

Zimowy wypoczynek w górach!

Przywitaj nowy rok w Naszej Gazdówce

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

/agroturystyka.wierchomla18 4468219 naszagazdowka.pl rezerwacja@naszagazdowka.pl

Emilia Stawikowska dodaje, 
że system to przedsięwzięcie 
innowacyjne w  skali kraju, jak 
również Europy, zakłada bo-
wiem zintegrowanie w  zakre-
sie wspólnego systemu poboru 
opłat wszystkich organizato-
rów i  operatorów działających 

w  segmencie publicznego 
transportu zbiorowego na ob-
szarze regionu, ale z poszano-
waniem odrębności każdego 
z  nich i  z  zachowaniem jego 
taryf oraz udzielanych ulg.

(GR)
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Ławeczki dla jubilatów
Na deptaku przy Alei ks. Jó-
zefa Waląga odsłonięto pa-
miątkową ławkę dla „dia-
mentowych” i  „złotych” par 
małżeńskich. Podczas zapre-
zentowania ławki w  centrum 
miasta zgromadzili się prusz-
czańscy jubilaci oraz przed-
stawiciele władz miasta.
Oficjalnego przecięcia wstę-
gi i  odsłonięcia tabliczki do-
konały trzy pary małżeńskie 

oraz Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska, przewodni-
cząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Ławeczka jest dedykowa-
na parom, które przeżyły we 
wzajemnym poszanowaniu 
wiele lat i  są przykładem, że 
udany związek należy budo-
wać na wyrozumiałości, ak-
ceptacji i sile miłości.

(BG)
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RÓŻOWY PAŹDZIERNIK

Myślą o transporcie chorych 
na onkologie
Rak piersi to jeden z najczęściej dotykających kobiety w Polsce nowotworów 
złośliwych. Profilaktyka i regularne badania pozwalają na wczesne wykrycie 
choroby i zwiększają diametralnie szansę na jej wyleczenie. O tym, że warto dbać 
o swoje zdrowie przypomina akcja „Różowy Październik”.

Wiele osób, które żyją z  no-
wotworem mówi, że rak to nie 
wyrok. Trzeba jednak pamiętać 
o  badaniach, aby wcześnie wy-
kryć chorobę. O ile w mieście nie 
ma problemów z  dotarciem do 
specjalisty, o tyle na wsi – dla nie-
których osób – może on stanowić 
poważny problem. Onkolodzy 
z Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego apelują do pomorskich 
samorządowców, aby ci pomogli 
mieszkańcom małych wsi w do-
tarciu do lekarzy specjalistów. 
Chodzi m.in o organizację trans-
portu dla pacjentów poddawa-
nych chemioterapii i radioterapii.
 – Są osoby, które najzwyczajniej 
w  świecie nie mają transportu, 
którym mogłyby dostać się do 
Gdańska, dlatego rezygnują z le-
czenia – mówi nam Barbara Ka-
mińska, wójt gminy Suchy Dąb, 
która nie zamierza zostawić tego 
problemu. – Mam pomysł jak 

rozwiązać tę kwestię, ale osta-
teczną decyzję będzie musiała 
podjąć rada gminy. Poza tym 
sami mieszkańcy będą musie-
li wyrazić zainteresowanie taką 
pomocą.
Warto też powiedzieć, że co dwa 
lata do Suchego Dębu przyjeżdża 
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mammobus, dzięki czemu miesz-
kanki gminy mogą skorzystać 
z bezpłatnego badania piersi.
 – Jeśli tylko jest okazja sama ko-
rzystam z  takich badań i  korzy-
stając z okazji zachęcam również 
inne mieszkanki naszej gmi-
ny, aby badały się na wypadek 

raka piersi – apeluje Barbara 
Kamińska.
Dodajmy jeszcze tylko, że na tere-
nie gminy prowadzone są bezpłat-
ne szczepienia seniorów (powyżej 
65 roku życia) przeciwko grypie.

(lubek)

 Rak nie oznacza śmierci – jeśli wcześnie go wykryjemy i będziemy leczyć.
REKLAMA
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UHONOROWANI ZA POMOC SYBIRAKOM 

Spisali dzieje 
pruszczańskiego koła 

Okulary progresywne,
 jedyny dobry pomysł

Za nami uroczystości związane ze Światowym Dniem 
Sybiraka, przypadającym w rocznicę napaści sowieckiej Rosji 
na Polskę. Była to też okazja do uhonorowania tych, którzy 
wspomagają Związek Sybiraków w Pruszczu Gdańskim.

Na terenie powiatu prężnie 
działają organizacje skupiają-
ce wokół siebie kombatantów, 
inwalidów wojennych czy sy-
biraków. Związek Sybiraków 
w  Pruszczu Gdańskim działa 
od 1989 roku. Niedawno uka-
zała się książka „Dzieje Koła 
Związku Sybiraków w  Prusz-
czu Gdańskim 1989 – 2018”, 
która powstała na podstawie 
kronik spisywanych przez lata 
przez członków pruszczańskie-
go koła.
W  trakcie uroczystości zwią-
zanych z Dniem Sybiraka wrę-
czono złote odznaki za zasługi 

W  dzisiejszych czasach coraz więcej 
osób potrzebuje okularów do chodze-
nia, tzw. DALI, oraz do czytania tzw. 
BLIŻY.  Ciągły problem wielu z nas, to 
zamiana odpowiedniej pary, ciągłe szu-
kanie pierwszej czy drugiej pary, częste 
zabrudzenia soczewek od ciągłego do-
tykania. A  w  żaden sposób nie da się 
wyeliminować kłopotów z  widzeniem 
przez nauczycieli, jednoczesne widzenie 
dziennika – uczniów lub problemy kie-
rowców, widok drogi lub nawigacji.

NIECODZIENNY PREZENT

SUCHY DĄB

Na 100-lecie niepodległości

Maszt Niepodległości

Z  okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodle-
głości przedwojenny historyk 
z  Uniwersytetu Warszaw-
skiego i pionierka badań nad 
dziejami Pruszcza Gdań-
skiego i  powiatu gdańskiego 
– Józefa Krośnicka, przeka-
zała na ręce starosty Stefa-
na Skoniecznego, starosty 
gdańskiego, 60 książek o hi-
storii oświaty i  nauczyciel-
stwa w naszym powiecie.
104-letnia Józefa Krośnic-
ka upoważniła Stefana Sko-
niecznego, który niegdyś był 
jej uczniem, do rozdania pu-
blikacji mieszkańcom Prusz-
cza Gdańskiego i  powiatu 
gdańskiego podczas prusz-
czańskich obchodów Święta 
Niepodległości, które odbę-
dą się 11 listopada na Placu 
Jana Pawła II.

(GB)

W  Suchym Dębie na terenie 
Placu Dębowego wciągnię-
to na maszt flagę państwową 
i  odsłonięto tablicę informa-
cyjną. Uroczystość wpisuje 
się w  jubileusz 100-lecia od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości. W  spotkaniu 
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dla Związku Sybiraków. Wy-
różnienia otrzymali: Ryszard 
Świlski – wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego, Stefan 
Skonieczny – starosta gdański, 
Piotr Kaliński – naczelnik Wy-
działu Spraw Społecznych Sta-
rostwa Powiatowego w  Prusz-
czu Gdańskim, który jest także 
wiceprezesem pruszczańskiego 
koła związku.
– Moja mama była Sybiraczką, 
stąd też moje zaangażowanie 
w  działalność związku. Nasze 
koło z każdym rokiem staje się 
niestety coraz mniejsze. W  tej 
chwili organizacja skupia 58 

członków – mówi nam Piotr 
Kaliński. 
Książkę otrzymali wszyscy Sy-
biracy, ale chętni mogą ją zna-
leźć z  Powiatowej i  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. 
Wojska Polskiego. 
– Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie. Przez ostatnich 
kilkanaście lat – tak jak mo-
głem – starałem się wspierać 
osoby związane ze Związkiem 
Sybiraków. Otrzymany medal 
jest dla mnie wyrazem podzię-
kowań, które bardzo wiele dla 
mnie znaczą – mówi nam Ry-
szard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
Stefan Skonieczny mówi, że 
z  Sybirakami związany jest 
od samego początku istnienia 
organizacji. 
– Znamy ich problemy i  jeśli 
zachodzi taka potrzeba, to sta-
ramy się im pomagać – dodaje 
Stefan Skonieczny.

(lubek)

uczestniczyli uczniowie, mło-
dzież i  mieszkańcy gminy. 
W ten sposób społeczność Su-
chego Dębu uhonorowała flagę 
naszego kraju.
Barwy narodowe narodziły 
się 7 lutego 1831 roku decy-
zją Sejmu z  czasów powstania 

listopadowego. Przez stulecia 
towarzyszyły barwy biało-
-czerwone Polakom podczas 
zwycięstw, sukcesów i  waż-
nych wydarzeń dziejowych. 
Również dzisiaj należy pa-
miętać o naszej fladze.

(GR)

OGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM „Przymorze’’ 

informuje, iż posiada lokale do wynajęcia

1. Lokal usytuowany na XI p. w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 6A o pow.

7,95 m2 , instalacja elektryczna i c.o. .

2. Lokal usytuowany na I p. w Pawilonie Hand-
lowo-Usługowym przy ul. Obrońców

Wybrzeża 12, o pow.14,00 m2, instalacja elektryczna 
i c.o., wspólne w.c. .

3. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża AA o pow.

15,00 m2 , instalacja elektryczna i c.o. w.c. .
 

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 
przy ul. Kołobrzeskiej 59,

pok. nr 3 w godz. 7 - 15  
lub telefonicznie 58 553-04-13 wew. 41, 667-629-555.

Jedynym rozwiązanie są okulary PRO-
GRESYWNE. Nowoczesne konstrukcje 
tych okularów praktycznie wyeliminowa-
ły problemy z  adaptacją co daje komfort 
widzenia. Polecamy w jesiennej promocji. 
A  90-dniowa gwarancja adaptacji, daje 
pełne bezpieczeństwo naszej inwestycji. 
Sprawdź nasze ceny. 

Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 8B
tel. 058 558 47 95
www.okserwis.com.pl
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SKUTKI ROZWODU

Jak uchronić 
nasze dziecko 
Rozwód rodziców to wielka 
zmiana dla całej rodziny, ale 
przede wszystkim ogrom-
ny stres dla dzieci w każdym 
wieku. Jest to czas wielu za-
grożeń, ale stanowi również 
szansę na poprawę i  zakoń-
czenie konfliktu, w  jakim 
znaleźli się dorośli. 
Należy pamiętać, że pomi-
mo tego iż rodzice nie są już 
razem, fakt ten nie powinien 
zaburzać codziennego funk-
cjonowania dziecka. Roz-
stanie rodziców jest na ogół 
dłuższym procesem, w  któ-
rym w  poszczególnych okre-
sach pojawiają się określone 
emocje, różne potrzeby, ocze-
kiwania i  przeżycia. To, jak 
dziecko zareaguje na rozwód 
rodziców, zależy w dużej mie-
rze od jego wieku. Nie można 
jednak tego generalizować, 
ponieważ każde dziecko jest 
inne, a  relacje w  rodzinie to 
indywidualna sprawa. Nie-
stety rodzice często nie zdają 
sobie sprawy z tego, jak duży 
wpływ na psychikę ich dzieci 
ma sposób rozstania oraz ko-
munikacja podczas rozwodu. 
Gdy rozwodzący się rodzi-
ce prowadzą ze sobą kon-
flikt i pozwalają na regularne 
kłótnie, ostrą wymianę zdań 
lub akty przemocy w  obec-
ności dziecka, narażają je na 
udział w  tym konflikcie oraz 
przekazują negatywne wzor-
ce. Skłóceni ze sobą rodzice 

najczęściej widzą tylko wła-
sną więź z  dzieckiem, uwa-
żają, że najlepiej znają po-
trzeby dziecka oraz wiedzą, 
co będzie dla niego najlepsze. 
Niestety często są to fałszywe 
przekonania, a niektórzy do-
konują manipulacji dziećmi 
dla własnych korzyści. Od-
powiednie wsparcie okazane 
dzieciom w  okresie rozwodu 
pozwoli im poradzić sobie 
w  tej sytuacji oraz zachować 
poczucie bezpieczeństwa 
i  stabilizacji, które stanowi 
fundament wychowania. Na-
leży pokazać dziecku, że po-
mimo rozwodu rodziców jego 
życie nie zmieni się diame-
tralnie, a ono nie jest niczemu 
winne i  nadal jest tak samo 
mocno kochane przez obojga 
rodziców. 
Rodzice rozstają się ze sobą, 
ale nie z nim, a dziecko, aby 
mogło czuć się stabilnie, po-
trzebuje zarówno matki, jak 
i  ojca. Pomimo silnych emo-
cji, jakie towarzyszą partne-
rom, muszą oni wypracować 
zgodne ustalenia dotyczące 
organizacji opieki nad dziec-
kiem oraz rozwiązań doty-
czących wspólnego wycho-
wania. Dobra komunikacja 
i zdrowa relacja po rozwodzie 
są możliwe, a spokój i szczę-
ście dziecka to najlepsze po-
twierdzenie tych decyzji. 

(pau.)

DOCENIENI ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ

Dzień Seniora w Arena Przywidz

Okulary progresywne,
 jedyny dobry pomysł

W Arenie Przywidz odbył się Dzień Seniora w ramach projektu „Dynamiczni Seniorzy 
z Energią”, którego organizatorem jest spółka Energa Obrót i Lotos. 

O  działaniach na rzecz senio-
rów w  gminie Przywidz in-
formowaliśmy już na naszych 
łamach. Pod koniec września 
odbyła się kolejna impreza, 
która dedykowana była star-
szym mieszkańcom przywidz-
kiej gminy. 
– Otrzymaliśmy propozycję 
od byłego już wiceprezesa fir-
my Energa Obrót, Jarosława 
Wittstocka, aby wziąć udział 
w  projekcie „Seniorzy z  Ener-
gią”. Włączyliśmy się, a była do 
dobra decyzja, bo nasi miesz-
kańcy bardzo chętnie uczest-
niczyli w  zaproponowanych 
dla nich zajęciach – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz, który zaznacza 
jednocześnie, że miejscowy sa-
morząd na rzecz osób starszych 
współpracuje również z  inny-
mi organizacjami, by wspo-
mnieć chociażby o  Fundacji 
Pana Władka, czy Fundacji 
Pod Rękę. – Prezesów obu tych 
fundacji, za wieloletnią współ-
pracę, uhonorowaliśmy symbo-
liczną nagrodą – „Przywidzki-
mi Łabędziami”.
Dzień Seniora, który pod 

koniec września zorganizo-
wano w  Arenie Przywidz, to 
wydarzenie, które podsumo-
wuje trwające od kilku miesię-
cy zajęcia w  ramach projektu 
„Seniorzy z  Energią”. Była to 
też okazja, aby zachęcić osoby 
w wieku 50+ do ruchu i do dba-
nia o siebie.
Podczas imprezy seniorzy mieli 
okazję skorzystać z porad leka-
rza geriatrii, zmierzyć poziom 

REKLAMA
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cukru, ciśnienia, zrobić EKG 
czy analizę budowy ciała pod 
kątem poziomu wody i tłuszczu 
w  organizmie. Przygotowane 
było także stoisko artystyczne, 
gdzie każdy mógł wypróbować 
swoje umiejętności malarskie. 
– Z  przedstawicielami Loto-
su, który również włączył się 
w  organizacją Dnia Senio-
ra, można było porozmawiać 
o  bezpieczeństwie na drodze 

i  nauczyć się właściwie usta-
wiać pasy bezpieczeństwa dla 
siebie czy dla dzieci w  foteli-
kach. Utworzono także mobil-
ne biuro obsługi Energi, gdzie 
konsultant informował o  spo-
sobach oszczędzania energii 
i  gazu. Tego dnia nie brako-
wało także wykładów z  bez-
pieczeństwa, przeprowadzo-
nych przez policję i  strażaków 
z OSP w Przywidzu – relacjo-
nuje Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Przywidzu.
Dodajmy jeszcze tylko, że za-
jęcia w  ramach projektu „Se-
niorzy z Energią” odbywają się 
w  każdy piątek w  godzinach 
16.30 – 18.30 w  hali Arena 
Przywidz.

(GR)

WYKORZYSTALI ZEWNĘTRZNE WSPARCIE

Największe drogowe zadania
Dobiegają końca prace przy 
przebudowie dwóch ważnych 
ulic w  Cedrach Wielkich – 
Mickiewicza i  Płażyńskiego. 
Są to dwa najdroższe zadania 
drogowe realizowane w  tym 
roku.
Przypomnijmy, że zarówno 
przebudowa Mickiewicza, 
jak i Płażyńskiego otrzymały 
zewnętrzne dofinansowanie. 
– Na pierwszą z  nich otrzy-
maliśmy środki z  rządu, na-
tomiast ulica Płażyńskiego 
przebudowywana jest w part-
nerstwie z powiatem – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Koszt przebudowy Mickie-
wicza to 2,7 mln zł, z  czego 
1,2 mln zł to środki rządo-
we. Zakres prac jest bardzo 
szeroki. W projekcie przewi-
dziano bowiem budowę no-
wego układu z  betonu asfal-
towego wraz ze zjazdami. 

– Wybudowane zostaną rów-
nież miejsca postojowe, za-
toka autobusowa, kanalizacja 
deszczowa, oświetlenie ulicz-
ne oraz ciąg pieszy – informuje 
Janusz Goliński, który dodaje, 
że ulica Mickiewicza czekała 
na remont wiele lat. – Jest to 
ważna ulica, która prowadzi do 

ważnego zakładu produkcyj-
nego, gminnych terenów in-
westycyjnych oraz do dużego 
osiedla mieszkaniowego. 
Cała inwestycja musi być za-
kończona do połowy grudnia.

(lubek)

  Drogowcy spieszą się, by do połowy grudnia zakończyć 
przebudowę ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich
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VII RODZINNY RAJD ROWEROWY

Stu rowerzystów na 100-lecie 
odzyskania niepodległości
Aktywny wypoczynek w rodzinnym towarzystwie połączony ze zdobywaniem wiedzy – te hasła przyświecały 
organizatorom VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

Ponad setka rowerzystów – 
uczniów SP Koźliny, SP Su-
chy Dąb, rodziców z  dzieć-
mi, babć i dziadków z gminy 
Suchy Dąb oraz z Pszczółek, 
Pruszcza Gdańskiego i Tcze-
wa – stanęła na starcie tej 
rowerowej przygody. W  ten 
sposób upamiętniono 100. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 
roku. Rowerzyści zapalili 
symboliczny znicz pamięci 
przed kamieniem informują-
cym o obrońcach Westerplat-
te. Poznali historię i  dzieje 
płyty pamiątkowej miesz-
kańców Suchego Dębu, któ-
rzy zginęli na frontach I woj-
ny światowej sto lat temu. 
Aktywność ruchowa, jazda 
na rowerze w  towarzystwie 
rodziców, kolegów i  przy-
jaciół, to główny cel rajdu. 
Po pokonaniu trasy Suchy 

Dąb – Krzywe Koło, wszy-
scy uczestnicy dotarli do 
Ostrowitego. Ta żuławska 
wieś liczy już sobie 800 lat. 
W  tym czasie miało miejsce 
w  osadzie wiele wydarzeń. 
Z okazji rowerowej wyprawy 
sołtys, rada sołecka i  miesz-
kańcy przygotowali liczne 
atrakcje dla uczestników. 
Poczęstunek, ciasto, owo-
ce oraz napoje dla spragnio-
nych, a także dmuchane zjeż-
dżalnie dla dzieci. Rodzinny 
piknik umilały gry i  zabawy 
sportowe i  ruchowe. Każdy 
uczestnik rajdu znalazł coś 
dla siebie w Ostrowitem. 
Wiele emocji zebranym do-
starczyła loteria fantowa. 
Liczne nagrody i  upominki 
traf iły w  ręce uczestników 
pikniku. Rower miejski wy-
losowali: Rafał Holc z Krzy-
wego Koła i  Dawid Wilk 

z Rotmanki, rower biegowy – 
Oskar Janusz z Koźlin i Maja 
Komorowska z  Ostrowitego. 
Talony na zakupy do sklepu 
elektronicznego wylosowali: 
Filip z  Suchego Dębu (naj-
młodszy uczestnik rajdu), 
Kornelia z  Tczewa, Konrad 
Mazepa z  Koźlin, Pan An-
drzej z  Tczewa (najstarszy 
uczestnik rajdu) i  Oliwia 
z  Suchego Dębu. Wszyscy 
uczestnicy rajdu otrzymali 
również pamiątkowe medale.
– Wszystko co dobre się koń-
czy, tak jak VII Rodzinny 
Rajd Rowerowy, ale zapra-
szamy już za rok na kolejne 
nasze spotkanie na żuław-
skich drogach – podsumowa-
ła Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Suchym Dębie.

(TJ)   Pamiątkowa fotografia uczestników VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
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PRZETARG OGŁOSZONONASI GRAJĄ JUŻ W ŚRODĘ

Wiślana Trasa 
Rowerowa

Derby w piłkarskim Pucharze Polski 
Urząd Gminy Cedry Wiel-
kie ogłosił przetarg dotyczą-
cy budowy 18-kilometrowej 
ścieżki w  ramach Wiślanej 
Trasy Rowerowej. Droga 
prowadzić będzie od Giem-
lic po wale do Błotnika i dalej 
w kierunku Świbna, Przejaz-
dowa oraz Cedrów Małych.
Jeszcze przed zamknięciem 
tego wydania „Panoramy” 
nie znaliśmy rozstrzygnięć 
przetargowych.
 – Chętni na pewno się znaj-
dą. Boję się jednak czegoś 
innego. Zbyt wygórowanej 
ceny, na którą nie będzie-
my mogli sobie pozwolić. 

W najbliższą środę rozegrana 
zostanie kolejna, czwarta już 
runda piłkarskiego Pucharu 
Polski. Na tym etapie roz-
grywek powiat gdański re-
prezentowany jest przez trzy 
zespoły. Niestety jeden z nich 
odpadnie.
Do IV rundy Pucharu Polski 
awansowały drużyny GKS 
Kowale, Czarnych Pruszcz 
Gdański i  GKS Kolbudy. 
Najbardziej dramatyczne 
spotkanie rozegrali zawod-
nicy z  Kolbud, którzy grali 
z gdańskim Jaguarem. W re-
gulaminowym czasie gry żad-
na z drużyn nie potrafiła zdo-
być gola. Rozstrzygnięcia nie 
przyniosły również kolejne 
dwa kwadranse gry. O awan-
sie do kolejnej rundy rozgry-
wek musiały decydować rzuty 
karne. Te lepiej wykonywali 
IV-ligowcy z  Kolbud, którzy 
wygrali ostatecznie 6:5.
Tylko jedna bramka decy-
dowała o  zwycięstwie Czar-
nych, którzy w  Pruszczu 
Gdańskim 4:3 pokonali Wi-
kęd Luzino. Pewne zwycię-
stwo odniosła jedynie ekipa 
z Kowal, która 3:1 ograła na 
własnym boisku Wierzycę 
Pelplin. Warto kilka dobrych 
słów powiedzieć o  zespo-
le GTS Mokry Dwór, który 

  W Pucharze Polski dojdzie na boisku w Kowalach do derbów powiatu gdańskiego 

 Najmłodsi mieszkańcy gminy Cedry Wielkie umiejętności 
rowerowe mogą doskonalą w miasteczku ruchu drogowego

Przypuszczam, że będzie to 
szalenie droga inwestycja 
i będzie musiała być podzielo-
na na etapy. Kosztorys opiewa 
na 8 mln zł, ale podejrzewam, 
że cena nie będzie niższa 
jak 10 mln zł – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Umowa na dofinansowanie 
(65 proc.) została już podpi-
sana, ale mimo to pokrycie 
pozostałych kosztów może 
okazać się niemożliwym do 
wykonania zadaniem. Do te-
matu oczywiście powrócimy.

(GR)

nadspodziewanie dobrze spi-
sywał się w  pucharowych roz-
grywkach. Piłkarze z Mokrego 
Dworu rywalizację rozpoczęli 
od drugiej rundy PP, w  której 
4:2 uporali się z tczewską Unią. 
W  kolejnej rundzie GTS od-
prawił z  kwitkiem Kolegium 
Sędziów Pomorskiego ZPN, 
zwyciężając 2:0. Kolejny ry-
wal – Nadmorska Liga Szóstek 

– okazał się zbyt wymagający, 
gdyż rywale rozgromili GTS 
Mokry Dwór 10:2. 
Na IV rundzie udział w Pucha-
rze Polski zakończyli również 
piłkarze z Pszczółek, którzy na 
własnym stadionie 5:0 rozbici 
zostali przez rezerwy Lechii 
Gdańsk. 
W  najbliższą środę dojdzie 
do kolejnych derbów powiatu 

gdańskiego, w  których eki-
pa Czarnych Pruszcz Gdań-
ski podejmować będzie GKS 
Kowale. Trzeci z  naszych 
reprezentantów podejmować 
będzie Kaszubię Kościerzy-
na. O  wynikach poinformu-
jemy oczywiście na naszych 
łamach. 

(GR)




