
Sala w Kłodawie gotowa
Mieszkańcy Kłodawy i okolic mają niemałe powody 
do radości. Oddano do użytku, długo oczekiwaną 
przez wszystkich, salę sportową przy Szkole 
Podstawowej w Kłodawie.

Pora wylać fundamenty pod basen
Teren przed Zespołem Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach to jeden wielki plac bu-
dowy. Tam, gdzie kiedyś było główne wejście do kol-
budzkiej szkoły, prowadzona jest budowa basenu.

Sołtys Czerwiński odchodzi na emeryturę
Wieczornica z okazji odzyskania niepodległości przez 
Polskę była ostatnią imprezą, którą organizował Zdzi-
sław Czerwiński, sołtys Żuławki. W marcu odbędą się 
wybory sołeckie, do których już nie przystąpi.

Targowisko coraz popularniejsze
Targowisko Miejskie „Mój Rynek” to nie tylko miejsce 
handlu, ale też miejsce, w którym organizowane są różnego 
rodzaju akcje promocyjne czy nawet kulturalne. Już 15 
grudnia odbędzie się tu Targowiskowy Jarmark Rękodzieła.

STR. 8

W niedzielę 11 listopada świętowaliśmy  
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Świętowano w każdym zakątku naszego kraju – 
także w Pruszczu Gdańskim.

Nietypowy prezent dla ojczyzny
100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ
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STR. 6

Nie tyle chodziło o rekord, ile o to, aby ten 
dzień na długie lat pozostał w pamięci uczniów 
wszystkich pruszczańskich szkół, które 
uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Poza 
tym jest to nasz prezent dla kochanej ojczyzny 
– mówi Urszula Niklas, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2.
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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
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Nasze kalendarium
• 17 listopada (sobota), Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Górskiego 8

• 18 listopada (niedziela), Dub FX, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 19 listopada (poniedziałek), Waldemar 
Malicki i Filharmonia Dowcipu, godz. 17.30 
i 20.15, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 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

• 29 listopada – 1 grudnia (czwartek – sobota), 
Kongres Myślenia Krytycznego – TOC,  
godz. 9.00, Europejskie Centrum Solidarności 
w Gdańsku, pl. Solidarności 1

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

• 1 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Gdańsku, Targ Węglowy

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

• 8 grudnia (sobota), Whitney – Queen Of The 
Night, godz. 19.30, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 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

• 15 grudnia (sobota), Bajm, godz. 19.30,  
Ergo Arena

• 20 grudnia (czwartek), Roman Puchowski, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 23 grudnia (niedziela), mecz koszykówki Trefl 
Sopot – TBV Start Lublin, godz. 17.00,  
Ergo Arena

• 1 stycznia (wtorek), Koncert Noworoczny 
w Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1

• 13 stycznia (niedziela), mecz koszykówki 
Trefl Sopot – AZS Koszalin, godz. 17.00,  
Ergo Arena

• 16 stycznia (środa), Zbigniew Preisner 
i przyjaciele, godz. 20.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 31 stycznia (czwartek), Game Music Show, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 4 lutego (poniedziałek), Maciej Maleńczuk, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 6 lutego (środa), IAMX, godz. 19.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 10 lutego (niedziela), Michał Szpak, godz. 
18.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
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Niemal 21 lat (pięć kadencji) 
Zdzisław Czerwiński pełni 
funkcję sołtysa Żuławki.
– Myślę, że pora na odpoczy-
nek. Teraz zajmę się czymś 

inny. Będę hodował róże oraz 
organizował w naszej świetlicy 
wiejskiej spotkania z moimi ró-
wieśnikami, seniorami. Mamy 
nadmiar wolnego czasu, który 

spożytkujemy na miłe spotka-
nia z  sąsiadami – mówi Zdzi-
sław Czerwiński.
Podczas wieczernicy dla licz-
nie zgromadzonej publiczności 

wystąpił chór Bel Canto pod 
dyrekcją Michała Olejnika 
oraz dzieci z  Żuławki. Stroną 
poetycką zajęła się Zofia So-
kół. Na wieczornicy nie mogło 

RÓWNIEŻ W ŻUŁAWCE UCZCILI 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Sołtys Czerwiński odchodzi na 
zasłużoną emeryturę
Wieczornica z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę była ostatnią gminną imprezą, którą organizował Zdzisław 
Czerwiński, sołtys Żuławki w gminie Pruszcz Gdański. W marcu odbędą się wybory sołeckie, do których już nie przystąpi.

oczywiście zabraknąć Grupy 
Specjalnej Żuławka, grupy re-
konstrukcyjnej jednostki ko-
mandosów z Lublińca.
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański, 
która także brała udział w wie-
czornicy, chciałaby, aby Zdzi-
sław Czerwiński dalej był soł-
tysem niewielkiej Żuławki.
– Mam nadzieję, że zmieni zda-
nie – mówi „Panoramie” Mag-
dalena Kołodziejczak. – Jest to 
osoba bardzo konsekwentna, 

która potrafi zmobilizować 
wielu mieszkańców nie tylko 
do udziału w  imprezach, ale 
również do działania na rzecz 
swojej wsi. Żuławka bardzo 
wiele zyskała, również dzięki 
pracy sołtysa Czerwińskiego. 
Jego następca będzie miał trud-
ne wyzwanie i  bardzo wysoko 
ustawioną poprzeczkę. My-
ślę, że wielu sołtysów mogło-
by wzorować się na Zdzisławie 
Czerwińskim.

(lubek)

ZŁOTY KRZYŻ DLA WÓJTA

Cedry z pomnikiem 
Obchody 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści niezwykle uroczyście ob-
chodzono w  Cedrach Wiel-
kich. Odsłonięto pomnik 
upamiętniający tegoroczne 
uroczystości oraz wręczo-
no medale lokalnym boha-
terom, którzy wnieśli swój 
wkład w  tworzeniu małej oj-
czyzny jaką jest gmina Cedry 
Wielkie.
W  uroczystościach wzięli 
udział nie tylko mieszkań-
cy gminy Cedry Wielkie. Na 
Żuławy zawitali m.in. ks. 
abp Sławoj Leszek Głódź, 

Dariusz Drelich – wojewoda 
pomorski, czy Tomasz Stani-
sław Madeja – generał bryga-
dier Związku Piłsudczyków 
RP, który wręczył Januszowi 
Golińskiemu – wójtowi gmi-
ny Cedry Wielkie – Honoro-
wy Złoty Krzyż Związku Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej.
Postawiony pomnik – sym-
bol 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
– ma upamiętniać zarówno 
tych, którzy sto lat temu wy-
walczyli wolność, jak i  tych, 
którzy przez cały ten okres 
strzegli naszej ojczyzny. 

(GR)
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ROZMOWA Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM, MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Światopogląd łączy mieszkańców Pomorza
 – Powyborczy kurz już 
opadł, czy możemy więc 
zacząć od podsumowania 
wyników wyborów samo-
rządowych na Pomorzu 
i rozkładu „sił” w sejmiku 
wojewódzkim?
 – Mieszkańcy docenili nasze 
dotychczasowe działania i wy-
stawili nam znakomitą ocenę. 
Koalicja Obywatelska otrzy-
mała 18 mandatów. To lepszy 
wynik niż cztery lata temu! 
Co więcej – jesteśmy jedynym 
samorządem wojewódzkim 
w  Polsce z  samodzielną więk-
szością KO. To najlepiej poka-
zuje, że pomorzanie pozytyw-
nie oceniają otaczającą ich rze-
czywistość, wbrew rządowej 
propagandzie. Uzyskaliśmy 
od wyborców mandat, dzięki 
któremu będziemy mogli da-
lej konsekwentnie działać na 
rzecz rozwoju naszego regionu.
 – Podsumowując wybory, 
nie sposób przemilczeć 
Pana wyniku. O mandat do 
sejmiku ubiegał się Pan 
w Gdańsku. Uzyskał Pan 
najlepszy wynik, bo blisko 
68 tysięcy głosów. Co należy 
robić, aby otrzymać kredyt 
zaufania tak ogromnej grupy 
wyborców?
 – Myślę że tu, na Pomorzu, 

łączy nas przede wszystkim 
światopogląd – chcemy two-
rzyć wspólnotę opartą o  takie 
wartości jak demokracja, pra-
worządność, solidarność i tole-
rancja. Chcemy, by decyzje nas 
dotyczące zapadały właśnie 
w  samorządzie, a  nie w  War-
szawie. Raz jeszcze dziękuję 
za wszystkie głosy, nie tylko na 
mnie, ale też innych kandyda-
tów KO. Tak ogromne popar-
cie najlepiej mobilizuje do dal-
szej pracy.
 – Większość okołowybor-
czych emocji skupili wokół 
siebie włodarze miast. Może 
nie wszyscy mieszkańcy 
mają świadomość, jak ważny 
jest sejmik i zarząd woje-
wództwa pomorskiego?  
 – Sejmik jest naszym regio-
nalnym parlamentem i  podej-
muje bardzo wiele kluczowych 
dla pomorzan decyzji. Choćby 
tych o wykorzystaniu dofinan-
sowania z  Unii Europejskiej. 
Ale nie tylko – radni decydują 
m.in. o  kluczowych inwesty-
cjach, o  rozbudowie placówek 
medycznych, o wsparciu szkol-
nictwa zawodowego i  rynku 
pracy czy też o  finansowa-
niu przewozów kolejowych. 
I  tak będzie również w  nowej 
kadencji.

 – Zbliża się koniec roku, 
więc wszyscy zajmować 
się będą podsumowaniami. 
Miniony rok i ostatnie cztery 
lata były udane dla Pomorza, 
o czym świadczy chociażby 
wysokość środków finanso-
wych pozyskanych z UE.
 – Faktycznie, we wdrażaniu 
unijnych funduszy jesteśmy li-
derem wśród innych polskich 
regionów. A  nawet – jednym 
z najlepszych regionów w Eu-
ropie. Realizujemy obecnie 
największy w historii Pomorza 
program inwestycyjny. To 1,4 
tys. projektów o  łącznej war-
tości 8,3 mld zł, z czego unij-
ne dofinansowanie wynosi 5,8 
mld zł. Można śmiało stwier-
dzić, że nie ma na Pomorzu 
takiej miejscowości, która 
nie zmieniłaby się, nie zyska-
ła dzięki unijnemu wsparciu. 
Bardzo mnie cieszy, że umieli-
śmy wykorzystać tę wyjątkową 
szansę. I że już teraz działamy 
perspektywicznie, biorąc pod 
uwagę nową politykę spójności 
po 2020 roku.
 – Co, Pana zdaniem, należy 
do największych sukcesów 
minionej kadencji?
 – Dzięki ogromnej pracy sa-
morządu staliśmy się liderem 
na wielu płaszczyznach. Nasze 
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PKB wzrosło dwuipółkrot-
nie, a  dochód na mieszkańca 
blisko dwukrotnie. Mamy też 
rekordowo niskie bezrobocie, 
poniżej 5%. To właśnie na Po-
morzu najwięcej osób korzysta 
z  transportu kolejowego, co 
jest zasługą odważnych inwe-
stycji, takich jak m.in. budowa 
Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej. Przyciągamy inwesto-
rów, a  co za tym idzie – no-
wych mieszkańców. Renesans 
przeżywa nie tylko metropolia, 
ale też mniejsze miasta, m.in. 
m.in. dzięki realizowanym ze 
środków europejskich rewita-
lizacjom. Już dziś możemy być 
dumni z pomorskiej gospodar-
ki. Według rankingu „Indeks 
Millenium 2018” jesteśmy 
trzecim najbardziej innowacyj-
nym województwem w Polsce.
 – A jakie stawiacie sobie 
Państwo cele do zrealizowa-
nia na najbliższe lata?
 – Przed nami bardzo wiele wy-
zwań. Na przykład: cieszymy 
się z niskiego bezrobocia, lecz 
żeby pomorskie przedsiębior-
stwa mogły się rozwijać, mu-
simy nadal inwestować w pod-
noszenie kwalifikacji pracow-
ników, aktywizację bezro-
botnych, rozwój szkolnictwa 
zawodowego i  innowacyjność. 

W  ramach projektu Pomorski 
Broker Eksportowy wsparcie 
finansowe otrzyma co najmniej 
1,8 tys. pomorskich firm. Bę-
dziemy rozwijać infrastrukturę 
drogową i  kolejową. Podpisa-
liśmy umowę na elektryfikację 
Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej. Przygotowujemy się 
do modernizacji wielu innych 
linii kolejowych w  regionie. 
Samorząd województwa wy-
daje też blisko miliard złotych 

na rozbudowę, modernizację 
i nowoczesny sprzęt dla szpita-
li. Zmiany z pewnością zauwa-
żą niebawem pacjenci szpitali 
w Wejherowie, Gdyni i Gdań-
sku oraz szpitali powiatowych 
w  Pucku, Bytowie, Chojni-
cach. To oczywiście tylko wy-
cinek wszystkich planowanych 
działań.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Rudnicki

KLIMAT ŚWIĄT NA FAKTORII

Zapraszamy na Jarmark 
Bożonarodzeniowy
Od siedmiu lat organizowany jest w Pruszczu Gdańskim Jarmark Bożonarodzeniowy. Jego formuła 
i miejsce zmieniały się, ale każdego roku przyciągał mieszkańców miasta. W tym roku kiermasz 
odbędzie się na trenie pruszczańskiej Faktorii między 1 a 9 grudnia (godz. 12.00 – 18.00).

– Tradycyjnie już swoje wyro-
by rękodzielnicze zaprezentują 
regionalni artyści. Asortyment 
będzie bardzo szeroki, więc nie 
sposób wszystkiego wymie-
niać, ale jestem przekonany, 
że każdy powinien znaleźć coś 
ciekawego dla siebie. Myślę, 
że jest to też doskonała okazja, 
aby kupić coś nietuzinkowego 
na prezent pod choinkę – mówi 
nam Piotr Pułkowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i  Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.
To właśnie CKiS jest organi-
zatorem Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego, który okraszony 
będzie strawą dla ducha.
– Przygotowujemy niespo-
dzianki dla najmłodszych. Spe-
cjalnie przygotowany będzie 
żłóbek z żywymi zwierzętami. 
Nasi zziębnięci goście będą 
mogli spróbować grzańca albo 
wziąć udział w koncercie – za-
powiada Piotr Pułkowski.
Jarmark Bożonarodzeniowy 

cieszy się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców miasta. 
Według szacunków organiza-
torów tylko jednego weekendu 
na kiermaszu potraf pojawić się 
nawet 1000 osób.
Dokładny program jarmar-
ku nie był jeszcze znany 

w  momencie składania tego 
wydania „Panoramy”, dlatego 
wszystkich zainteresowanych 
odsyłamy do Facebooka i stron 
internetowych Faktorii Kultury 
oraz Centrum Kultury i Spor-
tu. Dodajmy tylko, że są jesz-
cze wolne miejsca dla artystów, 

którzy chcą zaprezentować 
swoje wyroby podczas świą-
tecznego jarmarku. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 23 listopa-
da. Chętni mogą zgłaszać się 
osobiście lub telefonicznie w ka-
sie Faktorii (tel. 601 830 590).

(KL)
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BUDŻET OBYWATELSKI

Mieszkańcy wybrali
Poznaliśmy projekty, które 
będą zrealizowane w  ramach 
przyszłorocznego budże-
tu obywatelskiego Pruszcza 
Gdańskiego.
– Cieszy nas wysoka fre-
kwencja w głosowaniu na po-
szczególne projekty. W  tym 
roku powróciły projekty oko-
łoszkolne. Niektórzy twier-
dzili, że takie zadania nie po-
winny być brane pod uwagę, 
ponieważ mają większą siłę 
przebicia. W  tym roku oka-
zało się, że nie do końca jest 
to prawda, ponieważ projekty 
związane ze szkołami prze-
padły w  głosowaniu. Powrót 
do wcześniejszych zasad spra-
wił za to, że zdecydowanie 
wzrosła liczba osób biorących 
udział w głosowaniu – mówi 

Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Przypomnijmy, że na budżet 
obywatelski przeznaczane jest 
600 tys. zł, a  realizowane są 
cztery projekty. Tegoroczne 
projekty w ramach BO zosta-
ły już niemal zrealizowane.
Z  głosowaniu BO 2019 naj-
więcej głosów zebrały zadania 
dotyczące: doposażenia miej-
skiej plaży, utworzenia sieci 
czujników mierzących zanie-
czyszczenie powietrza oraz 
utworzenie miejsc parkingo-
wych i  naprawę nawierzchni 
ul. Kolejarzy Polskich, a tak-
że poprawę bezpieczeństwa 
pieszych przez doświetlenie 
przejść dla pieszych.

(GR)

  W ramach budżetu obywatelskiego powstał  
plac zabaw na osiedlu Wschód

  W tym roku Jarmark Bożonarodzeniowy  odbędzie się między 1 a 9 grudnia

ŻYCIE POMORZA 
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STYPENDIA STAROSTY

Dla najlepszych 
uczniów i sportowców
Jeszcze w październiku w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim 
odbyło się uroczyście wręczenie stypendiów najlepszym uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sportowe  
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019. 

W  tym semestrze stypendia 
przyznano aż 40 osobom, (34 
naukowych i  6 sportowych). 
Najwyższą średnią – 6,0 osią-
gnęła Aleksandra Czerwińska 
z Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim.
- Aby otrzymać stypendium 
trzeba osiągnąć średnią ocen 
na poziomie 4,8. Żeby otrzy-
mać stypendium sportowe nie 
tylko należało mieć znakomite 
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osiągnięcia, ale też wyso-
ką średnią ocen – mówi nam 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
W tej chwili wysokość stypen-
dium to 600 zł, ale być może 
w  przyszłym roku kwota ta 
zostanie podwyższona. Nie-
mal każdego roku o przyznanie 
stypendiów wpływa około 30 
wniosków.
- To, że wpływa tyle wniosków 
nie musi wcale oznaczać, że 

młodzież powiatu gdańskiego 
osiąga słabe wyniki w  nauce. 
Być może niektórzy nie chcą 
stypendium albo nie spełnia-
ją innych warunków – dodaje 
Stefan Skonieczny.
Dodajmy tylko, że stypendium 
starosty otrzymują uczniowie, 
którzy mieszkają na terenie po-
wiatu gdańskiego, a  uczyć się 
mogą w różnych szkoła nasze-
go województwa.

(KL)

STYPENDYŚCI
NAUKOWE: 
Aleksandra Czerwińska, Patrycja Idźkowska, Jakub Robaczewski, Miłosz Kasak, Katarzyna 
Wolska, Maciej Smeja, Aleksandra Mikołajczyk, Agata Lange, Maja Borycka, Małgorzata 
Pieczykolan, Łukasz Karol Żarski, Weronika Gębura, Roman Kraiński, Nikodem Ostrow-
ski, Katarzyna Balde, Wiktoria Kąkol, Zuzanna Olendzka, Małgorzata Marzec, Paweł Rut-
kowski, Karolina Gołofit, Emilia Niedziałek, Bartosz Janicki, Aleksandra Bilicka, Anna 
Matuszkiewicz, Weronika Budzińska, Daria Narloch, Nikola Le, Piotr Szeliga, Oliwia 
Gąsiorowska, Wojciech Filipczuk, Karolina Kamińska, Andżelika Mazurkiewicz, Mateusz 
Krzyżostanek, Dominika Kułaga.

SPORTOWE: 
Bogumiła Szymendera, Patrycja Kuczmańska, Wiktoria Panasewicz, Maria Lipińska,  
Weronika Kraska i Jakub Marczuk.

POWYBORCZE REMANENTY

Dziś posiedzenie rady powiatu
Dziś, 19 listopada, odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady 
Powiatu Gdańskiego. Wia-
domo, że inaczej – w porów-
naniu z  poprzednią kaden-
cją – wyglądać będzie skład 
zarządu. 
Wśród radnych, zasiadają-
cych w zarządzie poprzedniej 
kadencji zabrakło tym razem 
dwóch osób: Cezarego Bie-
niasz-Krzywiec oraz Bernar-
da Pawlaka. 
– Zarząd w  dalszym ciągu 
składał będzie się z  pięciu 
osób, przy dwóch stanowi-
skach zawodowych i  trzech 
społecznych. Przed sesją nie 
chciałbym jednak podać kon-
kretnych nazwisk osób, które 
miałyby zasiąść w  zarządzie 
– mówi nam Stefan Skoniecz-
ny, starosta gdański.

 Ostatnia sesja Rady Powiatu Gdańskiego kadencji 2014 – 2018 

Wydaje się jednak pewne, że 
Stefan Skonieczny w  dalszym 
ciągu pełnić będzie funkcję 
starosty, natomiast Marian 
Cichon będzie wicestarostą. 
Wszystko wskazuje na to, że 
zmieni się również przewodni-
czący rady, ponieważ dotych-
czasowy, Piotr Ołowski, bar-
dziej chce poświęcić się pracy 
w miejskiej spółce komunalnej. 
Kandydat na przewodniczące-
go będzie pochodzić z komitetu 
wyborczego „Wspólny powiat”.
– W  radzie znalazło się wiele 
nowych osób. Mam nadzie-
ję, że zaowocuje to wieloma 
ciekawymi pomysłami. W  ra-
dzie swojego przedstawiciela 
ma też w  końcu gmina Przy-
widz. Z  przywidzko-trąbec-
kiego okręgu mandat radnego 
powiatowego uzyskał bowiem 

Dariusz Czaiński – zauważa 
Stefan Skonieczny.

RADA POWIATU 
GDAŃSKIEGO
Dominik Szefer, Dariusz 
Wróbel, Stefan Skoniecz-
ny, Piotr Ołowski, Michał 
Trembacz, Jarosław Karnath, 
Ireneusz Lech, Jarosław Juch-
niewicz, Marzena Biernacka, 
Bogdan Dombrowski, Anna 
Burzymska, Marian Cichon, 
Emilia Błońska, Tomasz 
Kempa, Józef Sroka, Doro-
ta Bąk, Dariusz Czaiński, 
Marcin Wittner, Zygmunt 
Rzaniecki, Joanna Gwiz-
dała, Barbara Biedrzycka, 
Andrzej Pastuszek, Izabela 
Adamowicz. 

(KL)

100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Rocznicowe uroczystości 
11 listopada świętowaliśmy 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Świę-
to w każdym zakątku naszego 
kraju.
Uroczystości w  Pruszczu 
Gdańskim rozpoczęły się 
o godz. 9.00 na skrzyżowaniu 
ul. 11-go listopada i Ogrodo-
wej, skąd wyruszył przemarsz 
w kierunku kościoła p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
na uroczystą mszę świętą. Na 
Placu Jana Pawła II odbyła się 
cześć oficjalna uroczystości. 
Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Stefan Skoniecz-
ny, starosta gdański. Następ-
nie odczytano apel poległych 
oraz oddano salwę honorową 
przez kompanię honorową 49. 
Bazy Lotniczej w  Pruszczu 
Gdańskim. Pod pomnikiem 
„Nike” złożono symboliczne 
wieńce i wiązanki kwiatów.
Po uroczystościach, nastąpiło 

wspólne odśpiewanie „Ma-
zurka Dąbrowskiego” w  ra-
mach akcji „Niepodległa dla 
Hymnu” , a  uczestnicy usta-
wili się do wspólnego zdjęcia. 
W  Centrum Kultury i  Sportu 
odbyła się część artystyczna. 

Uczestnicy obejrzeli spektakl 
„Pejzaż polski” w wykonaniu 
Zespołu Les Femmes oraz 
Sebastiana Godzińskiego 
przy fortepianie.

(AN)
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JARMARK RĘKODZIEŁA

Targowisko coraz 
popularniejsze
Targowisko Miejskie „Mój 
Rynek” w  Pruszczu Gdań-
skim to nie tylko miejsce 
handlu. To także miejsce, 
w którym coraz częściej orga-
nizowane są różnego rodzaju 
akcje promocyjne czy nawet 
kulturalne. Już 15 grudnia 
odbędzie się tu Targowisko-
wy Jarmark Rękodzieła.
O  miejskim targowisku przy 
ulicy Kolejarzy 5 w  Prusz-
czu Gdańskim już pisaliśmy 
przy okazji akcji „Wietrze-
nie szaf ”, którą zorganizo-
wały panie pracujące właśnie 
w  tym miejscu. Inicjatorką 
większości działań jest Ade-
lina Martini-Farmas.
– Niektórzy, mimo że miesz-
kają stosunkowo blisko, nie 
wiedzą o  istnieniu tego tar-
gowiska. Staramy się ro-
bić wszystko, aby było ono 
rozpoznawalne w  naszym 
mieście. Po części już się to 
nam udało, bo zauważamy, 
że coraz więcej pruszczan 
odwiedza nasze punkty – 
mówi nam Adelina Marti-
ni-Farmas, która również na 
pruszczańskim targowisku 

zainicjowała znaną na Pomo-
rzu akcję „uwolnij książki”. – 
Każdy chętny może przynieść 
dowolną książkę i  wziąć tę, 
która mu się spodoba. W  tej 
chwili stoją cztery regały 
z  książkami dla dorosłych 
i jeden dla dzieci.
15 grudnia odbędzie się Tar-
gowiskowy Jarmark Ręko-
dzieła. Miejsca dla wystaw-
ców już niestety nie ma, ale 
w  imieniu organizatorów za-
praszamy tych, którzy chcie-
liby kupić coś wyjątkowego.
– Zdecydowanie najwięk-
szym zainteresowaniem cie-
szy się „Wietrzenie szaf ”. 
Mieszkanki Pruszcza Gdań-
skiego co rusz pytają o termin 
następnej akcji, ale niestety 
jesteśmy uwarunkowani od 
pogody, dlatego „Wietrzenie 
szaf ” odbywać się będzie wio-
sną, latem i na jesieni – dodaje 
Anna Żak.
Dodajmy, że wszelkie infor-
macje dotyczące działań or-
ganizowanych na targowi-
sku znaleźć można na profi-
lu facebookowym „Mojego 
Rynku”.

(KL)

BEZPŁATNIE DLA UCZNIÓW

Za darmo od 21 listopada
Na początku październi-
ka radni naszego miasta 
podjęli uchwałę dotyczącą 
bezpłatnych przejazdów 
autobusami ZTM. Będzie 
to możliwe od 21 listopada.
– Trzeba jednak pamię-
tać, że z  darmowych 
przejazdów nie wszyscy 
mogą korzystać. Uchwała 
mówi o  uczniach w  wie-
ku 7-20 lat zamieszkałych 
w  Pruszczu Gdańskim. 
Darmowe przejazdy obo-
wiązują jedynie na terenie 

naszego miasta i  na trasie 
Pruszcz Gdański – Gdańsk 
Główny – tłumaczy Janusz 
Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Warto zapamiętać, że za 
darmo możemy przejechać 
z  Pruszcza Gdańskiego do 
Gdańska Głównego. Za 
dalszą podróż trzeba już 
zapłacić zgodnie z obowią-
zującym taryf ikatorem.

(KL)

100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ

CKIS ZNÓW TĘTNI ŻYCIEM

Nietypowy prezent dla ojczyzny

Kino na Bursztynowym Szlaku zdaje egzamin

W niedzielę 11 listopada świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Świętowano w każdym zakątku naszego kraju – także w Pruszczu Gdańskim.

Minęły dwa miesiące od otwarcia kina w Pruszczu Gdańskim. Sala niemal na każdym seansie 
jest wypełniona do ostatniego miejsca. Na jego uruchomieniu skorzystało także Centrum Kultury 
i Sportu, które ponownie zaczęło tętnić życiem. Zajęcia odbywają się codziennie do późnych godzin.

Pod Urzędem Miasta zgroma-
dzili się przedstawiciele władz 
województwa, miasta i  powia-
tu oraz środowisko szkolne, by 
równo o godzinie 11.11 wspól-
nie odśpiewać hymn Polski. 
Zwieńczeniem wydarzeń było 
oficjalne potwierdzenie usta-
nowienia rekordu Polski przez 
uczniów pruszczańskich szkół 
w kategorii „Najwięcej autorów 
jednego obrazu w ciągu 24 go-
dzin”. Rekordowy obraz z  go-
dłem Polski zdobi frontową 
ścianę magistratu.
Dodajmy, że godło wykonywa-
no kilka tygodni przed 11 listo-
pada, a pomysł pobicia rekordu 
Polski pojawił się w  Szkole 
Podstawowej nr 2.
– Tak naprawdę autorką pomy-
słu jest Monika Niklas z  Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1. Nie tyle chodziło 
o rekord, ile o to, aby ten dzień 
na długie lat pozostał w pamię-
ci uczniów wszystkich prusz-
czańskich szkół, które uczest-
niczyły w tym przedsięwzięciu. 
Poza tym jest to nasz prezent 
dla kochanej ojczyzny – mówi 
„Panoramie” Urszula Niklas, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 

Aby uruchomić kino w  zabyt-
kowym budynku CKiS, trzeba 
było przeprowadzić wiele prac 
budowlanych. Dzięki temu 
udało się przenieść biura z par-
teru na poddasze, a  wygospo-
darowane w ten sposób miejsce 
przeznaczyć na sale, w których 
odbywają się teraz różnego 
rodzaju zajęcia organizowa-
ne przede wszystkim z  myślą 
o  młodych mieszkańcach na-
szego miasta.
– Już pierwszy seans – „Dywi-
zjon 303” – cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem miło-
śników kina. Przez pierwszy 
miesiąc zagraliśmy 14 tytułów, 
co dało nam łącznie 103 sean-
se. A najważniejszą i najmilszą 
dla nas wiadomością jest fre-
kwencja. W  ciągu pierwszego 
miesiąca nasze kino odwiedzi-
ło ponad 5300 osób – mówi 
nam Piotr Pułkowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i  Sportu 
w  Pruszczu Gdańskim. – Ko-
rzystając z okazji, chciałem po-
dziękować mieszkańcom mia-
sta i przyjaciołom filmu, którzy 
wybrali Kino na Bursztyno-
wym Szlaku.

nr 2 w Pruszczu Gdańskim.
Warto powiedzieć, że rekord 
został pobity. Dotychczasowy 
wynik w  kategorii „Najwięcej 
autorów jednego obrazu w cią-
gu 24 godzin” wynosił 737. 
Młodzi pruszczanie rekord ten 
pobili zdecydowanie, ponieważ 
w  malowaniu polskiego godła 

W  pruszczańskim kinie obej-
rzeć można nie tylko najnow-
sze produkcje kina polskiego 
i  światowego. Emitowano już 
też produkcje kina niszowego.
– Nie ma w  tym żadnej nie-
spodzianki, że największym 
zainteresowaniem cieszył się 
„Kler”. Sporo osób obejrzało 
też „Kamerdynera” czy „Sie-
dem uczuć”. Po tych pierw-
szych tygodnia działalności 

uczestniczyło 929 osób.
Warto też dodać, że na Placu 
Jana Pawła II zebrały się tłumy 
mieszkańców powiatu gdań-
skiego. Wszyscy zgromadze-
ni wspólnie odśpiewali hymn, 
a  104-letnia Józefa Krośnicka, 
ambasador Pruszcza Gdań-
skiego, rozdała zgromadzonym 

kina zauważyłem, że miesz-
kańcy Pruszcza Gdańskiego są 
bardzo świadomymi odbiorca-
mi – dodaje Piotr Pułkowski.
Konkurencyjne ceny i  fakt, że 
nie trzeba jechać do Trójmia-
sta, żeby obejrzeć dobry film 
– to dwa główne argumenty 
przemawiające za Kinem na 
Bursztynowym Szlaku.
– Kino ma służyć również 
jako miejsce eventów i  imprez 

100 książek swojego autorstwa. 
Z  kolei na ulicy 11 listopa-
da zjawili się rekonstruktorzy, 
w  towarzystwie których Józe-
fa Krośnicka wspominała swój 
dzień niepodległości.

(KL)

kulturalnych. Kilka wydarzeń 
już jest zaplanowanych. Za 
nami chociażby koncert pa-
triotyczny czy „Wieczór fran-
cuski”. W grudniu odbędzie się 
na przykład koncert z udziałem 
naszej pruszczańskiej orkiestry. 
Sala kinowa wykorzystywana 
jest też na różne spotkania – 
informuje dyrektor Pułkowski.

(lubek)
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 Kino w Pruszczu Gdańskim niemal zawsze wypełnione jest po brzegi
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WYDARZENIA

Na pierwszy rzut oka wydawać 
by się mogło, że budowa basenu 
stanęła w  miejscu i  nic się nie 
dzieje. Nic bardziej złudnego. 
Budowlańcy działają, na razie 
jednak prowadzą mało widowi-
skowe prace ziemne.
W tej chwili budowlańcy koń-
czą prace związane z  przeło-
żeniem wszystkich sieci pod-
ziemnych, które kolidują z bu-
dową. Ten etap robót ma być 
zakończony do końca miesią-
ca. W grudniu będą wylewane 
fundamenty. Dalszy ciąg prac 
zależeć będzie oczywiście od 
przychylności pogody. Jeśli aura 
będzie sprzyjająca, to prace nie 
będą przerywane i  w  styczniu 
stawiane będą ściany.

Dopiero kiedy stawiane będą 
ściany pływalni, przekonać bę-
dzie się można, jak realizowana 
inwestycja jest poważna. Przy-
pomnijmy, że została ona po-
dzielona na etapy.
W  pierwszym kwartale przy-
szłego roku ogłoszony ma być 
kolejny przetarg, dotyczący 
wyłonienia firmy, która zajmie 
się wykonaniem całej instalacji 
technicznej basenu. Inwestycja 
została podzielona na trzy eta-
py. Dlatego ostatni przetarg, 
który będzie ogłoszony praw-
dopodobnie w  połowie przy-
szłego roku, dotyczyć ma prac 
wykończeniowych.
Zdaniem kolbudzkich urzęd-
ników, realny termin oddania 

pływalni do użytkowania to 
połowa 2020 roku.
– Bardzo fajnie, że budowany 
jest basen przy naszej szko-
le. Nie umiem jeszcze pływać, 
a bardzo chciałbym się nauczyć 
– tak jak moi kuzyni z Prusz-
cza. Już nie mogę doczekać się 
pierwszych lekcji na pływalni 
– mówi Kamil z  kolbudzkiej 
szkoły.
Przypomnijmy jeszcze tyl-
ko, że pierwsza część projek-
tu kosztuje 7,2 mln zł. Kol-
budzcy urzędnicy szacują na-
tomiast, że kolejne 3 miliony 

będą potrzebne na wykonanie 
niezbędnej instalacji technicz-
nej, a  roboty wykończeniowe 
mogą kosztować ok. 6 milio-
nów złotych.
Główna strefa basenu umiej-
scowiona będzie na poziomie 
pierwszym. Znajdzie się tam 
hala pływalni z  sześciotoro-
wym basenem sportowym 
o wymiarach 25x13,50 m, głę-
bokości 1,8 m, a  także basen 
rekreacyjny o  nieregularnych 
wymiarach ok. 21,25x5,34 
m i  zróżnicowanych głę-
bokościach 80 cm i  40 cm. 

DZIECI NIE MOGĄ DOCZEKAĆ SIĘ PŁYWALNI

Pora wylać fundamenty pod kolbudzki basen
Teren przed Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach to jeden wielki plac budowy. Tam, gdzie 
kiedyś było główne wejście do kolbudzkiej szkoły, prowadzona jest budowa basenu.

W basenie sportowym na sze-
rokości trzech torów zaprojek-
towane zostało ruchome dno, 
pozostałe 3 tory będą o  stałej 
głębokości. Obok basenu rekre-
acyjnego zlokalizowana będzie 
wanna spa dla dziesięciu osób.
W  strefie saun znajdą się dwa 
zespoły szatniowe z  pomiesz-
czeniami higieniczno-sanitar-
nymi, z  których korytarzem 
można przejść do pomieszcze-
nia relaksu będącego w bezpo-
średnim połączeniu z  saunami 
– suchą i  mokrą. Na pozio-
mie pierwszym zlokalizowane 

są również zespoły szatnio-
we (dwie szatnie męskie, dwie 
szatnie damskie oraz jedna 
szatnia rodzinna) wraz z  czę-
ścią higieniczno-sanitarną oraz 
pomieszczenia obsługi basenu, 
w tym: pomieszczenie recepcji, 
socjalne oraz ratownika.
Na poziomie drugim znajdzie 
się taras i strefa fitness.
O  postępach na budowie ba-
senu w  Kolbudach będziemy 
oczywiście informować sukce-
sywnie na naszych łamach.

(KL)

UODO RADZI

Inspektor 
ochrony danych
Do prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych docierają 
liczne sygnały, że dla wielu osób 
nie jest jasne, gdzie mogą znaleźć 
dane dotyczące inspektora ochro-
ny danych.
Tymczasem przepisy ustawy 
o  ochronie danych osobowych 
zobowiązują podmiot, który 
wyznaczył IOD, by udostępnił 
jego dane na swojej stronie in-
ternetowej. Jeżeli nie prowadzi 
własnej strony, udostępnia infor-
macje o IOD w sposób ogólnie 
dostępny w miejscu prowadzenia 
działalności.
Należy pamiętać, że administra-
tor, który wyznaczył IOD, po-
winien opublikować jego nastę-
pujące dane: imię i nazwisko oraz 
adres poczty elektronicznej lub 
numer telefonu.
Jeśli administrator prowadzi wła-
sną stronę internetową, wskaza-
ne jest, by dane o wyznaczonym 
IOD znalazły się w ogólnie do-
stępnym miejscu strony, np. w za-
kładce: „Kontakt”, „Inspektor 
ochrony danych”, „RODO” czy 
„Ochrona danych osobowych”. 
Za niewłaściwie zatem uznać 
należy publikowanie tych da-
nych w miejscach wymagających 
długiego przeszukiwania, takich 
jak „Aktualności” czy „Polityka 
prywatności”.

(AN)
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Inwestycja, na której skorzysta gmina
Po wielu latach oczekiwań kierowcy mogą cieszyć się z drogi ekspresowej z prawdziwego 
zdarzenia. Ostatniego dnia października oddano do użytku 40-kilometrowy odcinek trasy S7 
Koszwały – Elbląg.

Budowa odcinka Koszwały 
– Nowy Dwór Gdański była 
dla inwestora, czyli General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i  Autostrad w  Gdańsku oraz 
wykonawcy Metrostav, nie 
lada wyzwaniem, ponieważ 
prowadziła przez podmokłe 
tereny żuławskie. Właśnie na 
tym terenie niemal każda bu-
dowa nastręcza wielu kłopo-
tów. Jest to tym bardziej wielki 
sukces, gdyż rok 2017 poprzez 
rekordowe opady deszczu, był 
w ostatnim 20-leciu najbardziej 
mokrym rokiem dla Żuław, co 

znacznie utrudniało wykonaw-
cy prace drogowe i  zwiększało 
koszty budowy.
W  trakcie prac drogowych, 
polegających m.in. na ustabili-
zowaniu gruntu, wbito ponad 
18000 metalowych pali o dłu-
gości ok. 15 m. Koszt budowy 
tylko oddanego do użytku od-
cinka to ponad 1,6 mld zł.
– Dla naszej gminy była to nie-
zwykle ważna inwestycja, któ-
ra może przysporzyć wiele ko-
rzyści i w zdecydowany sposób 
przyspieszyć jej rozwój gospo-
darczy. Dla ożywienia terenów 

wzdłuż tej drogi w  tym roku 
uchwalone zostało Studium 
Uwarunkowań i  Kierunków 
Rozwoju Gminy. Przystąpiono 
również do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia miejscowości Cedry Małe 
i  Cedry Wielkie, aby przycią-
gnąć inwestorów – mówi Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.

Mimo że droga ekspresowa 
została oddana do użytku, to 
drogowcy wciąż pracują, a  ro-
boty prowadzone są na dojaz-
dach. Mowa tu również m.in. 
o ulicach Wiślanej oraz Żuław-
skiej w  Cedrach Małych oraz 
w  miejscowości Cedry Małe 
– Kolonia.
– Sprawa przyspieszenia tych 
prac była poruszona podczas 

otwarcia drogi, gdzie zarów-
no inwestor, jak i  wykonawca 
wspólnie zadeklarowali szybkie 
ich zakończenie, aby jak naj-
prędzej mieszkańcy tych ulic 
mogli bezpiecznie z  nich ko-
rzystać – tłumaczy Janusz Go-
liński, który również uczest-
niczył w  uroczystym otwarciu 
trasy S7.

(GR)
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Trzydniowe świętowanie w gminie 
Pruszcz Gdański
Za nami obchody związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. W gminie Pruszcz Gdański trwały one trzy dni. Była 
uroczysta msza św. w kościele w Wiślinie, był korowód, występy artystyczne, projekcje filmów, wspólne odśpiewanie hymnu przez uczniów 
szkoły w Wojanowie, wreszcie międzynarodowy turniej szachowy. Ale po kolei...

Już w piątek uczniowie ze szko-
ły podstawowej w  Wojanowie 
rozpoczęli świętowanie od 
uroczystego apelu, na którym 
wszyscy wystąpili w  strojach 
galowych. Niedługo potem 
dzieci zamieniły je na ubiór 
sportowy z  akcentami biało-
-czerwonymi i przeszli, pobie-
gli lub przejechali na rolkach 
czy hulajnogach do Świńcza 
w  ramach „Biegu dla Niepod-
ległej”. Ale to nie był jeszcze 
koniec. Punktualnie o  godz. 
11.11 wszyscy uczestnicy wy-
darzenia wspólnie odśpiewali 
hymn państwowy, włączając 
się tym samym do akcji „Re-
kord dla Niepodległej”, w któ-
rej wzięło udział ponad 24 tys. 
szkół, przedszkoli i  placówek 
oświatowych w  kraju oraz 91 
szkół polonijnych z  całego 
świata.
W  Straszynie świętowano 
w sobotę. Wszystko odbyło się 
w ramach finału projektu „Ko-
lej na Niepodległość”, do czego 
wrócimy pod koniec.
Uroczystości rozpoczęła msza 
św. w kościele św. Jacka Odro-
wąża. Po niej przy Centrum 

Handlowym uformowano bia-
ło-czerwony Korowód Niepod-
ległości, który w  rytmie polo-
neza przeszedł do miejscowej 
szkoły podstawowej.
Tutaj odsłonięto instalację ar-
tystyczną „Sto orłów dla Nie-
podległej” według projektu 
Bogusława Izdebskiego. Chwi-
lę później w  szkolnej auli od-
była się premiera 3 filmów 
dokumentalnych dotyczących 
Edwarda Nitki i  historii Stra-
szyna, promocja komiksu pt. 
„Przystanek Polska” i  wysta-
wa prac uczestników warszta-
tów, wystawy „Kolej na sztukę” 
i prac uczniów SP w Straszynie 
oraz koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca Gminy Pruszcz Gdań-
ski „Jagódki”.
W  tym miejscu warto pod-
kreślić, że cykl warsztatów 
pt. Kolej na Niepodległość 
jest projektem zrealizowa-
nym przez Ośrodek Kultury, 
Sportu i  Bibliotekę Publicz-
ną Gminy Pruszcz Gdański 
w partnerstwie ze Szkołą Pod-
stawową w  Straszynie, Ze-
społem Pieśni i  Tańca Gminy 
Pruszcz Gdański „Jagódki”, 

Stowarzyszeniem Twórców 
„Przystanek Sztuka” i  Stowa-
rzyszeniem „Dolina Raduni”. 
Popularyzuje wiedzę na temat 
walki o  polskość i  odzyskiwa-
nia niepodległości na teryto-
rium byłego Wolnego Miasta 
Gdańska.
Ten szczególny kontekst hi-
storyczny dotyczy trudnego 
okresu międzywojnia, kiedy to 
na mocy traktatu wersalskie-
go miasto Gdańsk i  przyległe 
doń tereny nie weszły w  skład 
Odrodzonej Rzeczypospoli-
tej, a  osoby narodowości pol-
skiej stały się dyskryminowaną 
mniejszością.
Wśród nich ważną grupę sta-
nowili polscy kolejarze, któ-
rych pamięć przywołaliśmy 
w  projekcie, nawiązując do 
siedziby Mediateki w dawnym 
dworcu kolejowym. Służy-
ły temu atrakcyjne narzędzia 
edukacji historycznej w postaci 
warsztatów radiowo-dzienni-
karskich, komiksowych, pla-
stycznych, wokalno-tanecz-
nych i  filmowych, podbudo-
wanych wiedzą historyczną. 
Cykl zakończy się finałem, na 

którym zaprezentowane zosta-
ną rezultaty działań. W  taki 
sposób mieszkańcy gminy 
Pruszcz Gdański uczczą Stule-
cie NIEPODLEGŁEJ.
Projekt dofinansowano ze środ-
ków Programu Wieloletniego 
Niepodległa na lata 2017–2022 
w  ramach Programu Dotacyj-
nego „Niepodległa”.
Natomiast w  niedzielę w  ko-
ściele Niepokalanego Serca 
Maryi w  Wiślinie odbyła się 
oficjalna część obchodów Świę-
ta Niepodległości, której głów-
nym akcentem była msza św. 
w intencji Ojczyzny z pocztami 
sztandarowymi oraz koncertem 
Zespołu Pieśni i Tańca Gminy 
Pruszcz Gdański „Jagódki”.
W  Przejazdowie natomiast, 
w  tamtejszej szkole podstawo-
wej, odbył się II Międzynaro-
dowy Turniej Szachowy z oka-
zji Święta Niepodległości. To, 
co zdumiało najbardziej, to 
ogromna liczba najmłodszych 
adeptów tej trudnej i  nietypo-
wej dyscypliny sportu, bo za 
taką uznaje szachy Międzyna-
rodowy Komitet Olimpijski.

(PR)
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WYBORY SAMORZĄDOWE

CHĘTNYCH NIE BRAKOWAŁO

Mandat dla 22-latka

Bal seniorów w Kłodawie

Dziś 19 listopada we wszyst-
kich miastach i gminach od-
było się pierwsze posiedzenie 
rad gmin i  miast, podczas 
których wybrano przewodni-
czących i ich zastępców.
W  składzie Rady Gminy 
Trąbki Wielkie zdecydowa-
ną większość posiada Błażej 
Konkol. To właśnie z  ko-
mitetu wyborczego obec-
nego wójta mandat radnego 

Od wielu lat w  okresie je-
siennym odbywa się coroczny 
bal seniorów z gminy Trąbki 
Wielkie. W tym roku impre-
zę zorganizowano w  Kłoda-
wie, a  zaproszenie od wójta 
otrzymało 220 osób. Chęt-
nych było więcej, niż po-
zwoliły na to warunki szkoły 
w Kłodawie.
Tradycją stało się również to, 
że podczas balu wyróżniani są 
najstarsi uczestnicy imprezy. 

uzyskało aż 12 osób. 
– Wśród radnych jest wie-
le nowych osób, które będą 
miały się czego uczyć. Nauka 
to jedno, ale mam nadzieję, 
że dzięki temu w  pracy rady 
powieje świeżością i  nowym 
spojrzeniem na niektóre spra-
wy – zauważa Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Gospodarz trąbeckiej gmi-
ny za jedną z  większych 

W  tym roku wyróżniono: Ur-
szulę Podwojewską z Gołębie-
wa Średniego, Agatę Halbe 
z  Trąbek Wielkich (po 90 lat) 
oraz 89-letniego Wojciecha 
Poręba z Mierzeszyna.
Bal dla seniorów uświetniły po-
pisy artystyczne dzieci i  mło-
dzieży. Z koncertem wystąpiła 
też Orkiestra Dęta z  Liniewa. 
Podczas spotkania komen-
dant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Pruszczu 

PLANOWANE JEST BOISKO W SOBOWIDZU

Sala w Kłodawie gotowa, teraz czekają w Czerniewie
Mieszkańcy Kłodawy i okolic mają niemałe powody do radości. Oddano do użytku, długo oczekiwaną przez wszystkich, salę sportową przy 
Szkole Podstawowej w Kłodawie.

Sala w Kłodawie to ostatnia in-
westycja zakończona w gminie 
Trąbki Wielkie. W  jej ramach 
powstał nie tylko obiekt spor-
towy, ale również pomieszcze-
nie, które posłuży jako świetli-
ca wiejska. Dzięki temu miesz-
kańcy Kłodawy będą mieli 
miejsce, w którym będą mogli 
się spotykać.
– Z  sali sportowej korzystać 
będą przede wszystkim ucznio-
wie szkoły w  Kłodawie. Poza 
godzinami lekcyjnymi obiekt 
dostępny będzie oczywiście 
dla wszystkich chętnych. Przy 

okazji budowy sali dobudowa-
ny został łącznik ze szkołą, po-
prawiono też jej elewację, wy-
konano parking i  zainstalowa-
no monitoring. W  sąsiedztwie 
sali wybudowaliśmy jeszcze 
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią – mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
W sumie cała inwestycja kosz-
towała ponad 4 mln zł. Część 
pieniędzy (1 mln zł) pocho-
dziło z  Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Na tym jednak nie 
koniec inwestycji z  infrastruk-
turę sportową na terenie gminy 
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Trąbki Wielkie.
– Panujemy budowę niemal 
identycznej sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w  Czer-
niewie. Jest to już ostatnia pla-
cówka oświatowa, w której bra-
kuje odpowiednich warunków 
do prowadzenia lekcji wycho-
wania fizycznego. W tej chwi-
li dzieci ćwiczą na korytarzu. 
W  projekcie budżetu na przy-
szły rok uwzględniony będzie 
projekt budowy sali, natomiast 
rzeczywista budowa mogłaby 
rozpocząć się w 2020 roku. Na 
realizację tego przedsięwzięcia 
będziemy chcieli, podobnie jak 
w  przypadku Kłodawy, pozy-
skać ministerialne dofinanso-
wanie – dodaje Błażej Konkol.
Do szkoły w  Czerniewie 
uczęszcza coraz więcej dzie-
ci. To nie tylko efekt zamian 
w systemie oświaty. Do również 
efekt realizowania kolejnych 
inwestycji mieszkaniowych. 
Warto przy okazji powiedzieć, 
że władze trąbeckiej gminy 
w Sobowidzu planują także bu-
dowę boiska sportowego.

(lubek)

BĘDZIE ŻŁOBEK W TRĄBKACH WIELKICH

Kolejne inwestycje w oświacie

Zmiany w  systemie oświaty 
spowodowały, że do nowej 
rzeczywistości przygoto-
wują się lokalne samorządy. 
Niemal każdego roku trzeba 
przeprowadzać inwestycje, 
które mają doprowadzić do 
tego, że obiekty oświatowe 
będą dostosowane do nowych 
potrzeb.
 – W tej chwili przygotowu-
jemy się do przeprowadzki 
przedszkola przy ulicy Parko-
wej w Trąbkach Wielkich. Po 
tym jak ostatnia klasa szkoły 
podstawowej przeniesie się do 
gimnazjum, obecny budynek 

szkoły podstawowej stanie się 
przedszkolem. Natomiast bu-
dynek przy ulicy Parkowej zo-
stanie zaadaptowany na żłobek 
– tłumaczy Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
W  tej chwili urzędnicy przy-
gotowują projekt techniczny. 
Ma być on gotowy do końca 
listopada. Wójt Konkol spo-
tkał się już w tej sprawie z pro-
jektantem. Prace adaptacyjne 
dotyczyć będą przede wszyst-
kim starej części trąbeckiej 
podstawówki.
 – Cały ten plan nie będzie 
oczywiście zrealizowany 

w  przeciągu jednego roku. 
Myślę, że proces ten może 
potrwać 2–3 lata – mówi Bła-
żej Konkol, który przypomi-
na, że swego czasu w  Trąb-
kach Wielkich funkcjono-
wały dwa żłobki prywatne. 
– Mieszkańców naszej gminy 
wciąż przybywa, dlatego je-
stem przekonany, że utwo-
rzenie żłobka jest zasadnym 
posunięciem.
Do tematu oczywiście wróci-
my w jednym z kolejnych wy-
dań naszej gazety.

(KL)

  Przedszkole zostanie niebawem przeniesione, a zamiast niego powstanie tu żłobek 

niespodzianek październiko-
wych wyborów samorządo-
wych uznaje uzyskanie man-
datu radnego przez 22-let-
niego Grzegorza Żukow-
skiego z Gołębiewa Wielkie-
go. Jest to najmłodszy radny 
w  Trąbkach Wielkich i  za-
pewne jeden z najmłodszych 
w kraju.

(GR)

Gdańskim wygłosił prelekcję 
na temat zagrożeń związa-
nych z  możliwością powsta-
nia pożarów w mieszkaniach 
lub domach jednorodzin-
nych oraz zatruciem tlenkiem 
węgla. 
Dzięki pomocy Fundacji 
„Pan Władek” wszyscy se-
niorzy zostali obdarowani 
upominkami. 

(GR)
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RADA GMINY KOLBUDY
• Wiesław Rusiecki (KWW Roberta Aszyka)
• Andrzej Sosiński (KWW Roberta Aszyka)
• Marek Rosa (KWW Roberta Aszyka)
• Andrzej Klimek (KWW Roberta Aszyka)
• Kazimierz Adamski (KWW Roberta Aszyka)
• Marek Śpiewak (KWW Roberta Aszyka)
• Tomasz Kroll (KWW Roberta Aszyka)
• Piotr Wójtowicz (KWW Roberta Aszyka)
• Barbara Brandt-Sarnecka (KWW Roberta Aszyka)
• Katarzyna Podhajska-Średniawa (KWW Andrzeja Chruścickiego)
• Stanisław Patyk (KWW Andrzeja Chruścickiego)
• Emilia Jóźwik (KWW Andrzeja Chruścickiego)
• Justyna Połomska (KWW Andrzeja Chruścickiego)
• Radosław Wnuczko (KWW Andrzeja Chruścickiego)
• Magdalena Dudzińska-Florczyk (KW Kolbudy24)

WYDARZENIA/REKLAMA

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! 

Rok zakończyliśmy finalizacją kilku projektów na terenie 
gmin Przywidz, Kolbudy i Trąbki Wielkie. Dostęp do 

szerokopasmowego internetu FTTH zapewniliśmy na kolejnych 
rewirach w miejscowościach: Przywidz, Zaskoczyn, Huta Dolna, 

Miłowo, Pręgowo, Otomin. Od grudnia do marca planujemy 
prace projektowe oraz handlowe, podejmiemy także decyzje 

o kolejnych rewirach do rozbudowania sieci. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt, postaramy się udzielić 

rzetelnych informacji na temat możliwości podłączenia, 
kosztów oraz terminów. 

#ŚWIATŁOWÓD

#SUPERSZYBKI INTERNET

#FTTH

#TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI IPTV #NOWE SUPER OFERTY Z NIŻSZYMI KOSZTAMI 

PRZYŁĄCZA I MIESIĄCAMI ZŁOTÓWKOWYMI

W  naszych okolicach jedy-
nie w Kolbudach i w Suchym 
Dębie potrzebna była druga 
tura wyborów, aby wyłonić 
wójta gminy. Przypomnijmy, 
że o  fotel gospodarza gminy 
Kolbudy ubiegali się: Robert 
Aszyk, Andrzej Chruścicki 
i Krzysztof Suchocki. Obser-
watorzy zgodnie twierdzili, 
że szansę mają jedynie dwaj 
pierwsi kandydaci i  to mię-
dzy nimi dojdzie do dogryw-
ki. Tak też się stało. Trzeba 
jednak za sporą niespodzian-
kę uznać wynik Krzysztofa 
Suchockiego, który uzyskał 
blisko 17-procentowe popar-
cie. Wynik dwóch głównych 
kandydatów był bardzo zbli-
żony, a  dzieliło ich zaledwie 
pół punktu procentowego. 
Wydawało się więc, że rów-
nie niewielka liczba głosów 
dzielić będzie Roberta Aszy-
ka i Andrzeja Chruścickiego 
w  drugiej turze. Tu jednak 
zdecydowane zwycięstwo 
odniósł mieszkaniec Kowal.
Warto odnotować bardzo 
wysoką frekwencję wyborczą. 

WYBORCZA NIESPODZIANKA W GMINIE KOLBUDY

Andrzej Chruścicki nowym wójtem
Zakończyło się! Wybory przeprowadzono, poznaliśmy radnych i wójtów polskich samorządów. Wśród nich również 
członków Rady Gminy Kolbudy i wójta, którym został – chyba dość niespodziewanie – Andrzej Chruścicki.

W  pierwszej turze wynio-
sła ona 60,2 proc., natomiast 
4 listopada nieco ponad 56 
proc.
– Korzystając z okazji, chciał-
bym podziękować miesz-
kańcom gminy Kolbudy, że 
wzięli udział w  wyborach. 
Wdzięczny jestem szczegól-
nie tym, którzy podjęli trud 
i głosowali również w drugiej 
turze. Dziękuję za głosy od-
dane na mnie. Osiągnąłem 
swój cel, a  wyniki pokazują, 
że mieszkańcy naszej gminy 
chcą zmian, pozytywnych 
zmian i  liczą na rozwój gmi-
ny Kolbudy – mówi nam An-
drzej Chruścicki.
– Za pośrednictwem „Pano-
ramy” dziękuję wszystkim 
tym, którzy wzięli udział 
w  wyborach i  poparli moją 
kandydaturę na wójta gminy 
Kolbudy. Nie udało się, ale 
porażkę przyjmuję z  godno-
ścią i  pokorą. Zwycięstwa 
gratuluję z  kolei mojemu 
konkurentowi Andrzejowi 
Chruścickiemu – dodaje Ro-
bert Aszyk.

ANDRZEJ CHRUŚCICKI

Pochodzi z Bydgoszczy. Absolwent 
Politechniki Gdańskiej na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i In-
formatyki. Ukończył studia pody-
plomowe z Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji w Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu oraz Master of 
Business Administration w Wyższej 
Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada 
doświadczenie w kierowaniu, wdra-
żaniu, projektowaniu i wytwarzaniu 
systemów zarządzania finansami, fir-
mami i nieruchomościami. Od ponad 
15 lat mieszka w sołectwie Kowale. 
Przez dwie kadencje sprawował man-
dat Radnego Gminy Kolbudy.
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OTRZYMALI CERTYFIKAT

Biblioteka przyjazna dzieciom
– Miło nam poinformować, 
że Powiatowa i  Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Pruszczu 
Gdańskim zdobyła certyfikat 
„Biblioteki Przyjaznej Dzie-
ciom”, przyznawany przez 
Fundację Metropolia Dzieci – 
informuje Anita Kotwa-Kąkol 
z  Powiatowej i  Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.
Pruszczańska placówka przy-
stąpiła do projektu fundacji 
„Z książką na start”, dedykowa-
nego dzieciom, które nie ukoń-
czyły jeszcze 6. roku życia.
– Celem projektu jest 

USTANOWIONO REKORD ŚWIATA

Suchy Dąb dla 
Niepodległej
Społeczność gminy Suchy 
Dąb spotkała się w  Szko-
le Podstawowej w  Suchym 
Dębie, aby uczcić rocznicę 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Suchym Dębie, przypo-
mniała znaczenie pojęcia pa-
triotyzmu w czasach naszych 
dziadków i  w  dniu dzisiej-
szym. Podkreśliła znaczenie 
wychowania i  przywiązania 
do ojczyzny tej lokalnej, jak 
szkoła lub gmina oraz ogólnej 
jak Polska. Piotr Szubarczyk 
z  IPN Gdańsk w  rysie hi-
storycznym przedstawił pol-
ską drogę do niepodległości 
w 1918 roku.
Uczestnicy spotkania słowem 
i  piosenką uczcili bohaterów 
walki o niepodległość w 1918 
roku. Walka naszych przod-
ków zakończyła się sukcesem 
tak jak głoszą słowa „Mazur-
ka Dąbrowskiego” napisane-
go przez Józefa Wybickiego 
Jeszcze Polska nie zginęła…
Wszyscy uczestnicy obcho-
dów rocznicowych „Suchy 
Dąb dla Niepodległej” wspól-
nie zaśpiewali hymn narodo-
wy. Cztery zwrotki „Mazurka 
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Dąbrowskiego” wykonane 
przez około 700 osób to re-
kord w  gminie Suchy Dąb. 
Mieszkańcy Żuław Gdań-
skich swoim śpiewem dołą-
czyli do 24 tysięcy polskich 
szkół i  przedszkoli na całym 
świecie, które jednocześnie 
odśpiewały pieśń napisaną 
przez Józefa Wybickiego. 
Ustanowiono w  ten sposób 
rekord świata, a  pieśń naro-
dowa połączyła wszystkie 
polskie dzieci i młodzież. Su-
chy Dąb też ma w  tym swój 
udział.
Podczas koncertu w  Suchym 
Dębie rozbrzmiewały także 
inne piękne polskie piosenki 
patriotyczne. Akompania-
ment Orkiestry Dętej „Tor-
peda” przypomniał legionowe 
pieśni.
 – Wspólny koncert uczniów, 
rodziców, pracowników i na-
uczycieli w Suchym Dębie to 
przykład wychowania mu-
zycznego i  patriotycznego. 
Wspólny śpiew łączy kolejne 
generacje i  jest dobrym przy-
kładem dla młodego pokole-
nia – podsumowała Aleksan-
dra Lewandowska.

(TJ)

 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 
uczciły także maluchy z Suchego Dębu.

Flash

ZADZWOŃ 
PO REKLAMĘ! 

tel. 790 486 988

zachęcenie rodziców i dzieci do 
odwiedzenia biblioteki. Mały 
czytelnik otrzymuje w  prezen-
cie pakiet startowy, a  w  nim 
paszport małego czytelnika oraz 
książkę dopasowaną do jego 
wieku i zainteresowań. W pasz-
porcie dziecko za każdą wizytę 
zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego otrzymuje 
pieczątkę, a  po uzbieraniu 10, 
imienny dyplom potwierdzający 
jego czytelnicze zainteresowania 
– tłumaczy Ania Kotwa-Kąkol.
Dzięki takim zabiegom ma nie 

tylko wzrosnąć liczba czytelni-
ków. Autorom projektu chodziło 
również o to, aby rodzice spędza-
li czas z  dziećmi poza domem: 
w drodze do biblioteki, w biblio-
tece wybierając książki i w domu 
przy wspólnym czytaniu.
– Zapraszamy do biblioteki po 
pakiet startowy tych rodziców, 
którzy jeszcze nas nie odwiedzi-
li, oraz wszystkich zaintereso-
wanych. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny – zachęca 
Anita Kotwa-Kąkol.

(GR)

           GMINA SUCHY DĄB

Suchy Dąb, 25 października 2018 r.

Kończąc  moją  działalność  na  stanowisku  Wójta  Gminy  Suchy  Dąb,  pragnę  serdecznie
podziękować  wszystkim,  których  w  czasie  mojej  pracy  spotkałam  na  swojej  drodze.  
Miałam okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na
dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. W tym czasie
między  innymi  rozbudowano  Środowiskowy  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Krzywym  Kole,
prawie  w  całości  została  skanalizowana  Aglomeracja  Suchy  Dąb,  wybudowano  salę
gimnastyczną przy  Szkole  Podstawowej  w Koźlinach oraz  boisko Orlik  w Suchym Dębie,
został  rozbudowany  system  alarmowania  mieszkańców  gminy,  wykonano  wiele  remontów
i modernizacji świetlic wiejskich, zbudowano chodniki, rozpoczęła się nowa tradycja marki
lokalnej pn.:„Festiwal Wikliny” i wiele innych. Lata 2010-2018 to czas rozwoju projektów
miękkich,  z  których  najważniejsze  dotyczyły  naszych  najmłodszych  mieszkańców  czyli
projekty edukacji przedszkolnej.
Odchodzę z urzędu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni
usatysfakcjonowani  z  moich działań,  to  jednak najważniejsza dla mnie jest  moja uczciwa
ocena, która dziś brzmi: zawsze można więcej i lepiej, ale ja przez te osiem lat działałam ze
wszystkich sił angażując się w pracę w stu procentach i dzięki temu udało nam się dokonać
wielu zmian na lepsze.
Serdecznie dziękuję Państwu za współpracę, za dobre słowa, ale także za słowa budującej
krytyki.  Jestem  zaszczycona,  że  to  dzięki  Państwu  mogłam  piastować  tę  funkcję
i być gospodarzem tej wspaniałej Gminy.
Nowemu Gospodarzowi Gminy życzę, aby spotkał na swojej drodze tyle życzliwych osób, ile
było mi dane, oraz aby pełnienie funkcji Wójta było nie tylko obowiązkiem i pracą, ale przede
wszystkim misją pełną pasji i satysfakcji dla dobra mieszkańców.
To był zaszczyt pełnić funkcję Gospodarza Gminy Suchy Dąb.

Urząd Gminy w Suchym Dębie 

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, fax 58 355-68-01

NIP 593 10 90 485    REGON 191675043;  REGON UG 190527872

www.suchy-dab.pl  e-mail: gmina@suchy-dab.pl
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ASYSTENCI MEDYCZNI 

Pomogą w wystawianiu 
e-zwolnień 
Niedawno weszła w życie ustawa 
o asystentach medycznych, którzy 
będą mogli m.in. wystawiać e-Z-
LA. Krzysztof Cieszyński, rzecz-
nik prasowy gdańskiego oddziału 
ZUS przypomina, że elektronicz-
ne zwolnienia lekarskie funkcjo-
nują od początku 2016 roku.
– Jednak od 1 grudnia defini-
tywnie zastąpią dobrze znane 
„zielone druczki”. To duża i  po-
zytywna zmiana. Wystawienie 
elektronicznego zwolnienia zaj-
muje zdecydowanie mniej czasu. 
Większość niezbędnych danych 
podstawia się automatycznie, 
a pacjenci nie muszą wysłać do-
kumentu do ZUS ani do pra-
codawcy, ponieważ trafi on tam 
elektronicznie. Dokumenty te 
również są archiwizowane cy-
frowo. Oznacza to więc ograni-
czenie zbędnej biurokracji. Żeby 
zoptymalizować pracę lekarzy, 
wprowadzono funkcję asysten-
ta medycznego. Będzie on mógł 
m.in. wystawiać e-ZLA – mówi 
Krzysztof Cieszyński.
Lekarz może upoważnić oso-
bę wykonującą zawód medyczny 
lub czynności pomocnicze przy 
udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych, np. pielęgniarkę, ratownika 
medycznego bądź sekretarkę me-
dyczną, do wystawienia e-ZLA 
w swoim imieniu. 
– Dane osób upoważnionych 

do wystawiania e-zwolnień 
w  imieniu lekarza znajdą się 
w  Rejestrze Asystentów Me-
dycznych. Następnie będą 
przekazywane do ZUS w  celu 
weryfikacji, czy asystent posia-
da profil na PUE ZUS, który 
jest niezbędny do wystawienia 
zwolnienia. Jeśli nie posiada ta-
kiego profilu, będzie musiał go 
założyć. Nadal to lekarz będzie 
decydował o  zwolnieniu i  jego 
szczegółach. Natomiast upo-
ważniony przez niego asystent 
medyczny będzie mógł wpro-
wadzić dane zaświadczenia do 
elektronicznego systemu i  sa-
modzielnie je podpisać. Upo-
ważnienie dla asystenta może 
być wystawione na nie dłużej 
niż 12 miesięcy. Później można 
udzielać kolejnych upoważnień, 
także na okresy do 12 miesięcy. 
Upoważnienie do wystawiania 
zaświadczeń lekarskich może 
być cofnięte w każdej chwili – 
tłumaczy rzecznik ZUS.
W  związku ze zmianami po-
morskie odziały ZUS przygoto-
wały cykl szkoleń skierowanych 
właśnie do tej grupy. Szczegóło-
we informacje i  harmonogram 
można znaleźć na stronie www.
zus.pl w  zakładce „wydarzenia 
i szkolenia”.

(GR)

PÓŁNOCNY EKOPOMOCNIK

Czy odczarują wilka?
Od jakiegoś czasu media na Pomorzu prześcigają się w publikowaniu informacji o tym, że 
wilki wróciły do pomorskich lasów, że podchodzą coraz bliżej domów, że strach chodzić 
po nocach, że zagryzają stada, i że – o zgrozo – jest ich kilkadziesiąt.

Niedawne ataki wilków na sta-
da w  okolicach Mierzeszyna 
w gminie Trąbki Wielkie oraz 
potwierdzone szkody wilkowe 
zdają się ponad wszelką wąt-
pliwość potwierdzać obecność 
tego drapieżnika w pomorskich 
lasach. Ale czy naprawdę jest 
się czego bać, i czy rzeczywiście 

jest ich aż tyle? 
Reporterzy Północnej.TV po-
stanowili nieco odczarować wil-
ka i przybliżyć swoim Czytelni-
kom i odbiorcom fakty dotyczą-
ce tego zwierzęcia oraz opowie-
dzieć o rzeczach, o których łak-
nące sensacji media, zwyczajnie 
nie mówią. Czy im się uda?

Projekt „Północny ekopomoc-
nik Wilki – edukacja ekolo-
giczna, czyli film edukacyjny 
Sezon na wilka” to ich próba 
zmierzenia się ze stereotypem 
groźnego, krwiożerczego dra-
pieżnika. Partnerem Północ-
nej.TV w  realizowanym zada-
niu jest Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, pro-
jekt jest współfinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku. 
Do współpracy dziennikarze 
zaprosili biologów i leśników.
Walka ze stereotypem kształ-
towanym już od najmłod-
szych lat, wilka zjadającego 
Czerwonego Kapturka, ata-
kującego trzy urocze świnki 
czy jednoznacznie czarnego 
charakteru z  nieodłącznym 
papierosem w  pysku w  baj-
ce „Wilk i zając”, to niełatwe 
zadanie. Stereotypy biorą się 
przede wszystkim ze stra-
chu, a  ten wprost z  niewie-
dzy. Film „Sezon na wilka” 
ma być próbą pokazania rze-
czywistej roli tego zwierzęcia 
w lasach i jego zachowań oraz 
wskazówką – co robić, gdy 
spacerując po lesie natknie-
my się na tego wyjątkowego 
drapieżnika.
Czy uda się odczarować wil-
ka? Czas pokaże. Film wkrót-
ce będzie można obejrzeć na 
stronie www.polnocna.tv.

Bartosz Gondek 
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BALONY POSZYBOWAŁY W ŚWIAT

70. urodziny szkoły w Wocławach
Szkoła Podstawowa w Wo-
cławach obchodziła jubi-
leusz 70-lecia. Przy okazji 
urodzin uczniowie podsta-
wówki wysłali w niebo ba-
lony z listami.
Uroczystości jubileuszo-
we rozpoczęły się mszą ks. 
Kanonika Janusza Mathea 
dziekana dekanatu Żuławy 
Steblewskie. Uroczysto-
ści oficjalne odbyły się zaś 
w  szkole, gdzie odczytano 
listy gratulacyjne, podzię-
kowania dla sponsorów, 

wręczono nagrody dla nauczy-
cieli oraz pracowników szkoły.
Najwięcej emocji wzbudzi-
ła prezentacja historii szkoły. 
Przy okazji urodzin uczniowie 
zostali obdarowani specjalnymi 
upominkami – plecakoworkami 
ze słodyczami. Każdy z  gości 
otrzymał także słodki poczę-
stunek. Była to też okazja do za-
sadzenia drzewa dla potomnych 
oraz wypuszczenie 50 balonów, 
do których były doczepione listy 
do znalazców.
 – Życzę, by praca którą 

wykonują nauczyciele, była 
źródłem satysfakcji i  zado-
wolenia. Aby byli dla mło-
dzieży przewodnikami po 
świecie nauki, a  zarazem 
wzorem postaw i  zachowań. 
Niech ich starania zaowocują 
znakomitymi osiągnięciami 
i  dojrzałą postawą wycho-
wanków w  przyszłości – ży-
czył Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

(GR)
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 Dzieci ze szkoły w Wocławach wypuściły w niebo 50 balonów z listami.

WYKORZYSTAJMY OKAZJĘ

Porozmawiajmy z dziećmi o śmierci
Święto Wszystkich Świę-
tych i  Dzień Zaduszny to 
czas, w którym wspominamy 
zmarłych oraz czcimy ich pa-
mięć. Jest to też dobra okazja, 
aby porozmawiać z  dzieć-
mi i  wytłumaczyć, dlaczego 
tego dnia odwiedzamy groby 
najbliższych. 
Trzeba rozmawiać z  dziećmi 
o śmierci i odpowiadać na po-
jawiające się pytania – nawet, 
jeśli są one trudne. Nieudzie-
lenie dziecku odpowiedzi, 
zbywanie go słowami ,,że nie 
powinien się interesować’’ lub 
opowiadanie fantastycznych 
historii może prowadzić do 
tego, że zbuduje ono w swojej 
głowie nieprawdziwy obraz 
albo poprzez niezrozumienie 
zacznie bać się śmierci, z któ-
rą, czy tego chcemy czy nie, 
w  końcu będzie musiało się 
zetknąć. Szczególnie należy 
zachować ostrożność podczas 
rozmowy z młodszymi dzieć-
mi. Do piątego roku życia 
dziecko nie jest w stanie zro-
zumieć, czym jest śmierć. Pa-
miętajmy, żeby nie opowiadać 
małemu dziecku, iż przyczy-
ną śmierci jest choroba. Dla 
takiego malucha przeziębie-
nie i zawał to jedno i to samo, 
a choroba to po prostu choro-
ba. Jeżeli więc mama lub tata 

zachorują np. na grypę, dziec-
ko będzie przerażone, bo po-
myśli, że umierają. Postarajmy 
się również nie porównywać 
śmierci do snu. 
Jeśli powiemy, że babcia za-
snęła, wówczas dziecko będzie 
czekało, aż się obudzi i  wciąż 
pytało, czy już nie śpi. Do-
datkowo, dziecko może zacząć 
mieć problemy ze snem i  bać 
się zasypiania – bo skoro bab-
cia zasnęła i  się nie obudziła 
– to jemu może przytrafić się 
to samo. Jeśli wiemy, że nasze 
dziecko jeszcze nie dojrzało do 
zrozumienia pojęcia śmierci 
oraz nie jest w  stanie wyobra-
zić sobie tego zjawiska, z  któ-
rym wiąże się odejście najbliż-
szych, powinniśmy unikać też 
trudnych, niezrozumiałych dla 
niego słów; takich jak pogrzeb, 
trumna, stypa, kremacja. 

Rozmawiając należy zacho-
wać spokój, twarz powinna 
być rozluźniona bez gryma-
sów i  malującego się na niej 
bólu czy uśmiechów. 
Rozmowa powinna się od-
być się w  spokoju, najlepiej 
w  dzień, w  miejscu, gdzie 
dziecko czuje się bezpiecz-
nie, w  sposób jak najbardziej 
naturalny. Wizyta na cmen-
tarzu nie powinna przekra-
czać możliwości dziecka, nie 
można tam przesiadywać 
przez godzinę lub dwie. Wy-
starczy 20 minut, by zaopie-
kować się grobem, uprzątnąć 
i  zapalić świecę. Dobrze jest 
zaangażować dziecko w  róż-
ne czynności, takie jak pomoc 
w  sprzątaniu czy podlewaniu 
kwiatów, to ułatwi oswojenie 
z tym miejscem. 

(pau.)
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PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I DOM SENIORA

Ambitne plany 
w Cedrach Wielkich
W Trutnowach dokonano uroczystego otwarcia przedszkola. Jak 
zapowiada Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, na tym nie 
koniec inwestycji w edukację, szczególnie tych najmłodszych. Kolejna 
placówka dla przedszkolaków ma powstać w Cedrach Wielkich.

– Zarówno wygląd zewnętrzny 
budynku, jak i  piękne koloro-
we wnętrze wyposażone w no-
woczesne pomoce edukacyjne 
i  sprzęt multimedialny, robią 
wrażenie. W obiekcie znajduje 
się miejsce dla 25 dzieci w wie-
ku od 2,5 do 5 lat. Oprócz sal 
edukacyjnych w  przedszkolu 
mieści się gabinet terapii logo-
pedycznej i pedagogicznej oraz 
nowoczesny plac zabaw – mówi 
nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Już niebawem urzędnicy wy-
stąpią o pozwolenie na budowę 
przedszkola na 120 maluchów 
i  żłobka w  Cedrach Wiel-
kich – od strony Cedrów Ma-
łych. Władze gminy planują 
w  tym miejscu również inwe-
stycje mieszkaniowe oraz bu-
dowę klubu dziennego pobytu 
seniora.

REKLAMA REKLAMA

– Zauważamy, że potrzebne są 
nie tylko przedszkole czy żło-
bek. Równie ważny jest dom 
dla seniorów – zauważa Janusz 
Goliński.
W przyszłym roku ma być wy-
konana droga dojazdowa do 
terenu, na którym planowa-
ne są wspomniane inwestycje. 
Według bardzo wstępnych 

szacunków tylko budowa żłob-
ka i  przedszkola kosztować 
może ok. 13 mln zł. Znając 
jednak Janusza Golińskie-
go, spodziewać się można, że 
w dużej części przedsięwzięcie 
finansowane będzie ze środków 
zewnętrznych.

(KL)

 Symbolicznego otwarcia przedszkola 
w Trutnowach dokonali sami przedszkolacy

POWIAT PRZED I W CZASIE TRWANIA II WOJNY

Niebawem promocja książki
W  październiku tego roku 
światło dzienne ujrzały 
pierwsze próbne egzemplarze 
książki przygotowanej pod 
redakcją prof. dr. hab. Pio-
tra Semkowa. Dokumentuje 
ona sytuację społeczno-poli-
tyczną powiatu gdańskiego 
przed wojną oraz w okresie jej 
trwania. Już jej tytuł „Pruszcz 
Gdański – miasto i  powiat 
w  latach II wojny światowej 
1939–1945” wskazuje, że jest 
to niewątpliwie ważna pozy-
cja w bibliografii naszego re-
gionu. Głównym powodem 
tego jest też to, że autorami 
zamieszczonych w  niej ar-
tykułów są, obok pracowni-
ków trójmiejskich ośrodków 
naukowych, również lokalni 
badacze i  historycy. Warto 
również dodać, że znaczna 
część zamieszczonych w  niej 
tekstów przedstawia nowe 
spojrzenie na problematykę 
miasta i powiatu gdańskiego.
Książka, licząca ponad 200 
stron, zrecenzowana została 
przez dwa bardzo uznane na-
zwiska, profesorów Andrzeja 
Gąsiorowskiego i  Bogdana 
Chrzanowskiego. To pozycja, 
do której powinien sięgnąć 
każdy zainteresowany lokal-
ną problematyką dotyczącą 
okresu tuż przed wybuchem 

i II wojny światowej. Mimo jej 
naukowego charakteru, a więc 
bogatego w przypisy, wyjaśnie-
nia, zawartą bibliografię oraz 
wyniki kwerend archiwalnych, 
jest napisana prostym i  zrozu-
miałem językiem, co zapewne 
przekłada się na szeroki odbiór 
wśród czytelników.
Publikacja zawiera również 
wstęp oraz słowa przewod-
nie inicjatorów jej powstania: 
Stefana Skoniecznego, sta-
rosty gdańskiego oraz Janusz 
Wróbla, burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego oraz Janu-
sza Golińska – wójta gminy 
Cedry Wielkie, Magdaleny 
Kołodziejczak – wójta gmi-
ny Pruszcz Gdański i  Błażeja 
Konkola – wójta gminy Trąbki 
Wielkie.
Cykl siedmiu artykułów otwie-
ra Marek Kozłow, który ukazu-
je sytuację społeczno-politycz-
ną Pruszcza Gdańskiego i po-
wiatu w burzliwym okresie, ja-
kim było lato 1939 roku. Kolej-
ny jego artykuł, zamieszczony 
w książce, odnosi się do okresu 
wojennego i  sytuacji naszego 
regionu podczas okupacji nie-
mieckiej. W tę tematykę wpisał 
się również dr Artur Jendrze-
jewski, który przedstawił sy-
tuację polityczno-wojskową na 
pograniczu polsko-gdańskim 

oraz pierwsze dni wojny na 
tym obszarze. Dr Jan Daniluk 
scharakteryzował niemieckie 
organizacje NSDAP, policję 
oraz SS w powiecie gdańskim 
w  latach II wojny światowej. 
Dr Maciej Bakun podjął się 
próby kolejnego uzupełnie-
nia historii pruszczańskiego 
lotniska. Eksterminacją lud-
ności na terenie miasta i  po-
wiatu obszernie zajęły się 
Elżbieta Grot oraz dr Monika 
Tomkiewicz. Ostatni artykuł, 
autorstwa Bartosza Gondka, 
to czas zmian – dramatyczny 
koniec niemieckiego i począ-
tek polskiego Pruszcza Gdań-
skiego oraz powiatu gdań-
skiego. Na ostatnich stronach 
opisywanej książki znalazły 
się noty biograficzne autorów 
oraz indeks nazwisk.
Publikacja to porządnie wy-
dana część trudnej historii 
Pruszcza Gdańskiego i  po-
wiatu z okresu lat 1939–1945, 
będąca efektem złożonej kilka 
lat temu deklaracji samorzą-
dowców powiatu gdańskie-
go i wpisująca się w obchody 
Roku Tożsamości Pruszcza 
Gdańskiego. Promocja książ-
ki nastąpić ma na przełomie 
listopada i grudnia.

(BG)
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PODWÓJNE ZŁOTO DLA SUCHEGO DĘBU

Mistrzowie powiatu w unihokeju
W Suchym Dębie rozegrano 
mistrzostwa powiatu w  uni-
hokeju. Rywalizowały druży-
ny dziewcząt i  chłopców, ale 
w  obu kategoriach gospoda-
rze okazali się mało gościnni 
i w obu przypadkach wywal-
czyli mistrzowski tytuł.
Jak informuje nas Tomasz 
Jagielski z  Zespołu Szkół 
w Suchym Dębie, dziewczęta 
z  Żuław pokonały w  drodze 

do finału zespół z Wiślinki 6:0, 
ekipę Cedrów Wielkich (3:0), 
a po dogrywce (2:0), w regula-
minowym czasie gry 3:3 Nową 
Wieś Przywidzką. W  finale 
gospodynie mistrzowskiego 
turnieju podejmowały rówie-
śniczki z  Trąbek Wielkich. 
Miejscowe nie zostawiły ry-
walkom żadnych złudzeń co 
do tego, kto tu rządzi, i pewnie 
wygrały 3:1, zdobywając tym 

PUCHAR POLSKI

Nasi wciąż 
grają
Już tylko dwie drużyny 
z powiatu gdańskiego rywa-
lizują w  piłkarskim Pucha-
rze Polski. W październiku 
rozegrano piątą rundę PP na 
szczeblu regionalnym.
W  derbach powiatu gdań-
skiego Czarni Pruszcz 
Gdański podejmowali świe-
żo upieczonego IV ligowca 
z  Kowal. Więcej determi-
nacji w  pucharowym spo-
tkaniu wykazali zawodnicy 
Czarnych, którzy wygrali 
5:3. Drugi z naszych przed-
stawicieli, GKS Kolbudy, 
walczył na własnym boisku 
z  Kaszubią Kościerzyna. 
Zwycięsko z  tego pojedyn-
ku wyszli miejscowi, który 
pokonali rywali z  Koście-
rzyny 2:1.
Za nami również losowanie 
1/8 wojewódzkiego etapu 
PP. Co ciekawe, obie nasze 
drużyny o  przepustkę do 
ćwierćfinału walczyć będą 
z  zespołami Raduni Stęży-
ca. Czarni zagają na wyjeź-
dzie z  rezerwami Raduni, 
a  GKS Kolbudy podejmo-
wać będzie pierwszy garni-
tur III ligowca.

(KL)

DYNAMICZNI SENIORZY Z ENERGIĄ

Tytuł dla Pszczółek, brąz dla Przywidza
Na sali widowiskowo-sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, zmierzyły 
się reprezentacje 14 spośród 15 pomorskich gmin uczestniczących w programie „Dynamiczni 
Seniorzy z Energią”. Bardzo dobrze wypadli nasi reprezentanci. Zwyciężyła ekipa z Pszczółek, 
a na najniższym stopniu podium stanęli z kolei reprezentanci gminy Przywidz.

Andrzej Dunajski, rzecznik 
prasowy spółki Energa infor-
muje, że dla ok. 250 zawodni-
ków przygotowano specjalny 
zestaw konkurencji, obejmują-
cy m.in. tor przeszkód, rzut do 
kosza, wymagającego współ-
pracy grupowej „pajączka” czy 
zawody w marszu na czas.
– Ostatecznie zdobywcą naj-
wyższego lauru Olimpiady 
„Dynamicznych Seniorów 
z  Energią” okazała się gmina 
Pszczółki. Drugie miejsce zaję-
ła gmina Skarszewy, zaś trzecie 
– Przywidz. Wręczone też zo-
stały nagrody indywidualne dla 
poszczególnych zawodników, 
a także upominki dla laureatów 
miejsc na podium – podaje An-
drzej Dunajski, podkreślając 
jednocześnie, że „Dynamiczni 
Seniorzy z  Energią” wykazali 
się duchem sportowej rywali-
zacji podczas pierwszej edy-
cji olimpiady zorganizowanej 
przez Grupy Energa i LOTOS.
Dodatkową atrakcją olim-
piady były konkursy dla pu-
bliczności i  pokazy między 

konkurencjami, m.in. szer-
mierki floretem, gimnastyki 
czy tańca. Przeszło pół tysią-
ca kibiców, którzy przyjechali 
wraz z  zawodnikami, przygo-
towało transparenty i  zagrze-
wało swoje drużyny do walki 
śpiewem oraz wiwatami. Wraz 
z  drużynami bawili się też 

w  trakcie przerw w  zawodach 
do polskich i  zagranicznych 
przebojów muzyki popularnej.
Olimpiada to jednak nie koniec 
drugiej edycji programu „Dy-
namiczni Seniorzy z  Energią”, 
realizowanego przez Grupę 
Energa wraz z partnerem, Gru-
pą LOTOS. Do 23 listopada, 

również w  gminie Przywidz, 
trwać będą treningi opracowa-
ne i  realizowane przez eksper-
tów z AWFiS, na które w imie-
niu organizatorów – serdecznie 
zapraszamy.

(GR)
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samym tytuł mistrza powiatu 
gdańskiego. Najwięcej goli (8) 
dla zwycięskiej drużyny zdo-
była Zuzanna Łukaszewicz. 
Barw ekipy Szkoły Podstawo-
wej w  Suchym Dębie broni-
ły: Aniela Adrjan, Agnieszka 
Arseniuk, Zuzanna Bartkow-
ska, Gosia Cichorz, Weronika 
Hynek, Zofia Kaźmierska, Ka-
tarzyna Korzeniewska, Nadia 
Kowalska, Amelia Kussauer, 

Karolina Kussauer, Zuzanna 
Łukaszewicz, Patrycja Michal-
czyk, Nikola Misztal. Trene-
rem i  opiekunem drużyny jest 
Krzysztof Zyszczak.
Mistrzowskim tytułem po-
chwalić się mogą również 
chłopcy ze szkoły w  Suchym 
Dębie, którzy w  drodze do fi-
nału pokonali 4:1 Pomlewo, 
3:2 Pszczółki, a  w  finale 4:1 
Przejazdowo. W mistrzowskiej 

drużynie zagrali: Marek 
Chęciński, Marek Cichorz, 
Mateusz Gandera, Wiktor 
Grzesiuk, Oskar Jankowski, 
Karol Kamiński, Dawid Leś-
kiewicz, Remigiusz Nazimek, 
Mateusz Sarnowski, Łukasz 
Szajerski, Mikołaj Szumar-
ski, Kamil Wardowski. Tre-
nerem i  opiekunem zespołu 
jest Michał Stępniak.

(GR, TJ)

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

Fitness w Cieplewie 
W  każdy czwartek o  godz. 
9.30 w  OKSiBP Cieplewo 
odbywają się zajęcia fitness 
dla seniorów. Może w  nich 
uczestniczyć każdy chętny. 
Ćwiczenia ukierunkowane są 
na poprawę ogólnego stanu 
zdrowia, ruchomości stawów, 
wydolności serca. Mają też 
pozytywny wpływ na obni-
żenie poziomu cholesterolu 
we krwi. 
– Podczas naszych spo-
tkań uczestnicy uaktywnia-
ją wszystkie partie mięśni, 
poprawiają samopoczucie 
i  mogą uzyskać pozytywną 
energię na kolejne dni – za-
pewnia instruktor Paulina 
Pyż, prowadząca zajęcia. – 
To doskonałe ćwiczenia za-
równo dla seniorów, jak i dla 
młodszych osób, które chcą 

poprawić kondycję i  jak naj-
dłużej zachować sprawność 
organizmu. Godzina zajęć 
jest nieprzypadkowa, zapra-
szamy bowiem osoby będące 
już na emeryturze, ale także 
osoby niepracujące lub wol-
nych zawodów oraz te, które 
z różnych względów nie mogą 
korzystać z naszej oferty zajęć 
popołudniowych.
Koszt jednorazowego udziału 
w zajęciach to 20 zł. Karnet na 
4 wejścia kosztuje 50 zł, a na 8 
wejść – 60 zł. Dla mieszkań-
ców gminy Pruszcz Gdański 
posiadających Kartę Senio-
ra (60+) obowiązuje zniżka 
w wysokości 50 procent.

(AN)

 W Cieplewie odbywają się zajęcie fitness dla seniorów 
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ROZMOWA Z RYSZARDEM ŚWILSKIM, WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Innowacyjne pomysły zbyt 
nowoczesne dla ministerstwa
– Można powiedzieć, że paź-
dziernikowe wybory samorzą-
dowe były dla Pana swoistym 
egzaminem, egzaminem 
zdanym. Otrzymał Pan mandat 
do sejmiku województwa po-
morskiego na kolejne 5 lat.
– Na samym początku chcę po-
dziękować wszystkim, którzy 
oddali na mnie swój głos. Zagło-
sowało na mnie prawie 25 tysięcy 
osób. Otrzymałem zatem o oko-
ło 10 tysięcy głosów więcej niż 4 
lata temu. Jest to wynik, który robi 
ogromne wrażenie, ale to również 
zobowiązanie do dalszej pracy. 
Myślę, że sens ma praca, którą do-
tychczas wykonałem. Poza tym 
inwestycje, które mieliśmy zapla-
nowane, zostały zrealizowane.
– Podejrzewam, że naszych 
Czytelników na bardzo długiej 
liście zrealizowanych zadań 
najbardziej interesują inwesty-
cje drogowe.
– Bardzo ważnym zadaniem, któ-
re będzie sfinalizowane w  przy-
szłym roku, jest przebudowa ok. 
30-kilometrowego odcinka drogi 
wojewódzkiej Gdańsk – Starogard 
Gdański. W przyszłym roku dro-
gowcy zakończą prace na Powiślu 
na drodze nr 521, obwodnicy De-
brzna, czy na Kaszubach na dro-
dze nr 211.
Chcemy zaproponować pomor-
skim samorządom partycypa-
cję w  kosztach poszczególnych 
zadań drogowych. Bez dodat-
kowego wsparcia nie jesteśmy 
w  stanie zrealizować zbyt wielu 
działań. A przy pomocy samorzą-
dów – szczególnie nieco mniejsze 
przedsięwzięcia – możemy zrobić 
znacznie więcej.
– W jednym z poprzednich 
wydań „Panoramy” informo-
waliśmy o przygotowaniach do 
wprowadzenia wspólnego bi-
letu dla wszystkich przewoźni-
ków działających na Pomorzu.
– Myślę, że jest to największe 
wyzwanie rozpoczynającej się 
właśnie kadencji. Krok po kroku 
dążymy do wdrożenia zintegro-
wanego systemu transportowego. 
Spoiwem ma być wspólny bilet 
dla wszystkich przewoźników. 
Przypomnę, że dzięki temu osoby, 
które korzystać będą ze środków 
transportu publicznego na jednym 
bilecie, będą mogły dla przykła-
du z  Bytowa przejechać autobu-
sem do Gdańska, skąd pociągiem 
SKM udadzą się do Gdyni, a dalej 
pojadą trolejbusem. W  tej chwili 
turyści przyjeżdżający do Trój-
miasta mają ogromny problem 
z  kupieniem odpowiednich bile-
tów w  poszczególnych miastach. 
Jest to długotrwały proces, ale 
mam nadzieję, że system uda nam 
się wdrożyć w  życie w przeciągu 
5 najbliższych lat. Złożona zosta-
ła właśnie aplikacja o pozyskanie 
środków unijnych potrzebnych do 

realizacji naszego projektu. Chcie-
libyśmy, aby system miał charakter 
europejski, a nie tylko regionalny, 
aby na przykład na jednym bilecie 
było można popłynąć promem do 
Szwecji.
– Staracie się pozyskać na 
realizację pomysłu środki 
europejskie, a może warto zain-
teresować tym innowacyjnym 
przedsięwzięciem Ministerstwo 
Infrastruktury?
– Tak też uczyniliśmy. Urzędnicy 
w Warszawie uważają jednak, że 
projekt jest zbyt rozwojowy i  za 
wcześnie realizowany. Odnoszę 
wrażenie, że pracownicy minister-
stwa chcą przede wszystkimi za-
spokoić potrzeby grupy PKP.
– System zintegrowanego 
transportu jest Waszym 
autorskim projektem, czy może 
istnieje już wzorzec, na którym 
się opieracie?
– Czerpiemy z  różnych przykła-
dów, ponieważ mnogość prze-
woźników w  naszym kraju nijak 
się ma do innych krajów, gdzie ich 
liczba jest zdecydowanie mniejsza. 
Dzięki temu, że ilość przewoź-
ników jest tak mała, łatwiej jest 
stworzyć taki system. W naszym 
kraju wymagać to będzie jednak 
znacznie więcej pracy.
– Mówiąc o transporcie publicz-
nym, nie możemy przemilczeć 
sukcesu Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej. Niemal co miesiąc 
słyszymy o nowych rekordach 
dotyczących ilości przewozów 
pasażerów.
– To się zgadza. Nikt tak chętnie 
nie korzysta w naszym kraju z po-
dróży pociągiem, jak mieszkańcy 
Pomorza. Wyliczono, że staty-
stycznie każdy mieszkaniec Po-
morza korzysta z pociągu 25 razy 
w  ciągu roku, znacznie większe 
i  liczniejsze Mazowsze tych po-
dróży odnotowuje tylko 18. Cie-
szymy się, że takie rzesze osób po-
dróżują koleją. Kilka lat temu nikt 
z nas nawet w najśmielszych snach 
nie przypuszczał, że PKM będzie 
cieszyć się taką popularnością. Jest 
to ogromny sukces, ale mamy też 
bolączkę. Brakuje nam nowocze-
snych pojazdów szynowych. Mam 
świadomość i  tego nie ukrywam, 
że komfort podróży pociągami 
nie jest w  wielu momentach za-
dowalający, ale myślę, że w ciągu 
pięciu najbliższych lat problem ten 
rozwiążemy. Składów jest za mało 
i  są zbyt krótkie. Już w maju za-
mówiliśmy pięć nowych składów 
elektrycznych, a w połowie listo-
pada domówiliśmy kolejnych pięć 
zespołów trakcyjnych dla obsługi 
różnych linii kolejowych na Po-
morzu. Ostatni nowy pociąg po-
winien pojawić się u nas w 2021 
roku. Przypomnę przy okazji, że 
10 nowych składów zakupi rów-
nież Szybka Kolej Miejska.
– Środki unijne w obecnej 

perspektywie powoli kończą 
się. Jaki odsetek tych funduszy 
został już spożytkowany na 
Pomorzu?
– Łączna kwota umów, które zo-
stały już podpisane, opiewa na ok. 
85 procent wszystkich środków 
przeznaczonych dla Pomorza. 
Można powiedzieć, że niemal 
wszystkie pieniądze mamy za-
kontraktowane, gdzie inne woje-
wództwa są daleko w polu. W puli 
wydanych środków jest też ponad 
40 milionów złotych, które prze-
znaczamy na opiekę przedszkol-
ną. Dzięki temu zwiększy się ilość 
miejsc w  pomorskich przedszko-
lach. Z kolei na powiększenie ilo-
ści miejsc w  żłobkach będzie do 
wykorzystania 90 milionów zło-
tych. Dodatkowo realizujemy pro-
jekt „Zdolni z  Pomorza”, ale też 
finansujemy duże projekty eduka-
cyjne, chociażby w zakresie szkol-
nictwa zawodowego. Naszym ce-
lem jest to, aby człowiek, który za-
kończy proces edukacyjny, potrafił 
się odnaleźć na rynku pracy.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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Pomorskie najpopularniejszym 
województwem wśród turystów 
Portal nocowanie.pl podsumował tegoroczny sezon wakacyjny. Podobnie jak w poprzednich 
latach okazało się, że województwo pomorskie jest najchętniej wybieranym kierunkiem 
letniego wypoczynku Polaków. Wśród miejscowości największym powodzeniem cieszyło 
się Zakopane, ale w pierwszej trójce znalazły się też dwa pomorskie kurorty.

W  raporcie – jak informuje 
nas Michał Piotrowski, rzecz-
nik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Gdańsku 
– brane były pod uwagę dane 
z  dwóch miesięcy – czerwca 
i  lipca. W  tym czasie z  ser-
wisu korzystało 8 milionów 
użytkowników.
– Jak wynika z danych porta-
lu nocowanie.pl, podobnie jak 
w  ubiegłym roku, najchętniej 
wybieranym regionem w Pol-
sce było województwo po-
morskie – 34,05 procent za-
pytań o nocleg. Następne jest 
zachodniopomorskie – 25,70 
i małopolskie – 13,51 procent. 
Bez wątpienia nasz region roz-
wija się turystycznie. Powstaje 
coraz więcej miejsc noclego-
wych i  atrakcji dla turystów, 
a  ponadto odbywa się bardzo 
dużo wydarzeń kulturalnych 
i  rozrywkowych, które nawet 
mimo niepogody, pozwalają 

miło spędzić urlop – podkreśla 
Michał Piotrowski.
W  2018 r. wśród wakacyjnych 
miejscowości najpopularniejsze 
było co prawda Zakopane, jed-
nak w pierwszej trójce znalazły 
się też dwa nadmorskie kurorty: 
Władysławowo oraz Łeba.
– Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny region pomorski sku-
pił największą uwagę turystów, 
a  nawet odnotował zwyżkę re-
zerwacji. To dowód na bardzo 
dobre przygotowanie branży tu-
rystycznej oraz dbanie o  jakość 
i różnorodność oferty. Przykła-
dem dobrych rozwiązań w tym 
zakresie jest zdecydowanie 
Władysławowo, które zmienia 
swoje oblicze i  wdraża odważ-
ne rozwiązania przestrzenne 
– mówi Krystyna Hartenber-
ger-Pater, dyrektor zarządzająca 
Pomorskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej.
Patrząc na statystyki, można 
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zauważyć, że Władysławowo 
cieszy się popularnością nie tyl-
ko w sezonie. 
– W  roku poprzednim zajęło 
wysoką lokatę wśród najpopular-
niejszych miejsc do wypoczynku 
w okresie zimowych ferii szkolnych 

– dodaje Michał Piotrowski. 
Dodajmy jeszcze, że wśród 20 
najczęściej odwiedzanych miast 
znalazły się również Sopot 
i Gdańsk. 

(GR)

 Na liście najczęściej odwiedzanych miast przez turystów 
jest również Gdańsk
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