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Polecamy również:

najważniejsze informacje 

z naszego regionu 

powstaje we współpracy 

z Biurem Prasowym 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego.

33
jest radnych pomorskiego sejmiku   2

razy w tygodniu 
odbywają się posiedzenia 

Zarządu Województwa 50
tyle było sesji Sejmiku 

Województwa Pomorskiego 

w poprzedniej kadencji

5 lat
potrwa obecna kadencja samorządowa 10

w tylu komisjach 
zasiadają pomorscy radni

ok. 1,3 mld złbędzie miał w budżecie 
pomorski samorząd 

w 2019 roku
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DO KOŃCA 2019 ROKU

Nowe ścieżki rowerowe 
w gminie Cedry Wielkie

150 NOWYCH MIEJSC I DODATKOWE ZAJĘCIA3 miliony na przedszkole 
w Trąbkach Wielkich

M amy kolejną bardzo dobrą wia-

domość dla miłośników turystyki 

rowerowej. Do końca 2019 roku 

wybudowane mają być kolejne ścieżki 

rowerowe w  powiecie gdańskim. Tym 

razem trasy dla rowerzystów powstaną 

w gminie Cedry Wielkie.

Władze gminy Cedry Wielkie kilka lat 

temu postawiły m.in. na turystykę. Wy-

budowano przystań żeglarską w  Błot-

niku, której budowa była finansowana 

w  ramach projektu „Pętla Żuławska”. 

Baza żeglarska to nie wszystko. 

– Postanowiliśmy realizować kolejne 

przedsięwzięcia, dzięki którym z wysoko-

ści roweru będzie można poznać Żuławy 

Gdańskie. Jednym z  takich zadań jest 

budowa ścieżek rowerowych – mówi „Pa-

noramie” Janusz Goliński, wójt gminy  

Cedry Wielkie.
Pod koniec listopada Janusz Goliński 

podpisał umowę ze spółką Budowlano-

-Drogową MTM z Gdyni na wykonanie 

robót budowlanych, związanych z  bu-

dową drogi rowerowej wraz z  obiektem 

mostowym nad Kanałem Śledziowym. 

Wszystkie prace – jak przewiduje umo-

wa – mają być zakończone do końca 

2019 roku. Koszt przedsięwzięcia to 

8543885,51 zł. 
– Gmina Cedry Wielkie wykorzystuje 

wszystkie możliwe okazje, aby pozyskać 

zewnętrzne dofinansowania – i  doty-

czy to nie tylko budowy infrastruktury 

rowerowej. Należy pochwalić pomysł 

budowy ścieżek rowerowych po wałach 

wiślanych. Długo walczyliśmy o  to, aby 

zostały one w  końcu wykorzystane do 

celów turystycznych. Po zakończeniu 

inwestycji miłośnicy turystyki rowero-

wej będą mogli poznawać województwo 

pomorskie z zupełnie innej perspektywy 

– mówi „Panoramie” Ryszard Świlski, 

wicemarszałek województwa pomor-

skiego.Warto dodać, że inwestycja prowadzona 

jest w ramach przedsięwzięcia strategicz-

nego „Pomorskie trasy rowerowe o  zna-

czeniu międzynarodowym R-10 i Wiśla-

na Trasa Rowerowa R-9”, na które gmina 

uzyskała dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Pomorskiego 2014-2020 w  kwocie 

5033158,37 zł. 
– Po zakończeniu inwestycji na terenie 

naszej gminy zostanie oddanych do użyt-

ku ponad 18 km ścieżki rowerowej, wio-

dącej po wałach przeciwpowodziowych 

od miejscowości Giemlice do przystani 

żeglarskiej w Błotniku oraz od przystani 

do ulicy Macieja Płażyńskiego w Cedrach 

Wielkich. Ale też od Cedrów Wielkich 

w  kierunku Pruszcza Gdańskiego – do-

daje Janusz Goliński.

(GR)

G mina Trąbki Wielkie pozy-

skała kolejne środki unij-

ne na projekty związane 

z edukacją. Tym razem Wiesław 

Byczkowski, wicemarszałek wo-

jewództwa pomorskiego i  Bła-

żej Konkol, wójt gminy Trąbki 

Wielkie podpisali umowę doty-

czącą dofinansowania projektu 

związanego z  podniesieniem ja-

kości usług edukacyjnych. 

Projekt zakłada przede wszyst-

kim utworzenie 150 miejsc 

w sześciu oddziałach w budynku 

obecnej szkoły podstawowej.

– To jednak nie wszystko, po-

nieważ projekt zakłada również 

dofinansowanie zajęć dodatko-

wych, które mają rozwijać kom-

petencje kluczowe oraz umie-

jętności uniwersalne. Nie będą 

odbywać się stare, niedostoso-

wane do czasów teraźniejszych 

zajęcia, ale zajęcia z robotyki, ko-

dowania, czy też zajęcia labora-

toryjne. Nie zabraknie festynów 

kreatywności. Organizowane też 

będą wyjazdy do pomorskich 

instytucji kultury i edukacji – in-

formuje wicemarszałek Wiesław 

Byczkowski.Poza tym dla osób, u których wi-

doczne będą pewne braki, orga-

nizowane będą zajęcia dodatko-

we, aby deficyty te zlikwidować 

jak najszybciej. 
– Dzieci będą uczestniczyć 

w  zajęciach z  logopedii, rytmiki 

i gimnastyki korekcyjnej. Projekt 

umożliwia również doskonale-

nie umiejętności i  kompetencji 

zawodowych 26 nauczycieli – 

dodaje Wiesław Byczkowski.

Wójt gminy Trąbki Wielkie pod-

czas spotkania, na którym pod-

pisano umowę, zwrócił uwagę, 

że jest to największy tego typu 

projekt realizowany przez trą-

becki samorząd.
– Część otrzymanych środków 

wydanych będzie oczywiście 

na utworzenie nowoczesnych 

sal dydaktycznych dla przed-

szkolaków. Nasza gmina syste-

matycznie rozwija się. Młode 

małżeństwa chcą być aktywne 

zawodowo i  potrzebują opieki 

dla swoich dzieci. Projekt, dzię-

ki któremu powstanie 150 no-

wych miejsc w przedszkolu, jest 

dla naszego samorządu nie tyl-

ko ogromnym wyzwaniem, ale 

również ofertą dla osób, które 

w przyszłości chciałyby zamiesz-

kać na terenie gminy Trąbki 

Wielkie – mówi Błażej Konkol. 

Przedszkole samorządowe po-

wstanie w  budynku obecnej 

podstawówki, która przestała 

spełniać swoją rolę po kolejnej 

zmianie reformy oświaty. Do-

dajmy, że projekt ma być zakoń-

czony do sierpnia 2020. Jego 

szacunkowa wartość to 3,6 mln 

zł, natomiast unijne dofinanso-

wanie to nieco ponad 3 mln zł.

(lubek)

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski i Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie 

podpisali umowę dotyczącą utworzenia 150 miejsc w samorządowym przedszkolu 

Przy podpisaniu umowy obecny był m.in. 

Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa 

pomorskiego (pierwszy z lewej)
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Kontakt:

Michał Piotrowski 
rzecznik prasowy UMWP 

m.piotrowski@pomorskie.eu

Krzysztof Ignatowicz  
IGNI DESIGNoprawa graficzna

ignidesign@gmail.com Więcej informacji 
o Pomorzu: www.pomorskie.eu
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FlashFlash

Święta Bożego Narodzenia czuć już na 
każdym kroku. Prawdziwą atmosferę 
zbliżających się świąt poczuliśmy 
podczas VIII „Powiatowego Stołu 
Bożonarodzeniowego”. Gospodarzem 
konkursu, tradycyjnie już, była gmina 
Trąbki Wielkie.

Wszystkie te pięknie zaaranżowane i suto 
zastawione wigilijnymi i świątecznymi 
potrawami stoły wprowadziły nas 
w świąteczny nastrój. - mówi Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.

KGW strzeże świątecznych tradycji

STR. 7

VIII STÓŁ BOŻONARODZENIOWY

Spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia, spędzonych 
z bliskimi, w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, oraz 
samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym nowym 
roku życzy

redakcja
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Fb.com/pomorskie.eu

Fb.com/samorzadwojewodztwapomorskiego

twitter.com/pomorskieEU

instagram.com/pomorskie_official

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

JAKO GOSPODARZ REGIONU 

ZAJMUJE SIĘ 

JEGO ROZWOJEM

Zarząd Województwa 

Pomorskiego Województwo 
pomorskie z nowym 

sejmikiem i zarządem

P
ierwsza sesja Sejmiku 

Województwa Pomor-

skiego rozpoczęła się od-

śpiewaniem hymnu państwo-

wego. Następnie każdy nowy 

radny województwa złożył 

ślubowanie: „Uroczyście ślu-

buję rzetelnie i  sumiennie 

wykonywać obowiązki wobec 

Narodu Polskiego, strzec su-

werenności i  interesów Pań-

stwa Polskiego, czynić wszyst-

ko dla pomyślności Ojczyzny, 

wspólnoty samorządowej wo-

jewództwa i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji i in-

nych praw Rzeczypospolitej 

Polskiej”.

Głównym punktem obrad 

sejmiku podczas pierwszej 

sesji było wybranie nowego 

przewodniczącego. Głosami 

większości radnych ponownie 

został nim Jan Kleinszmidt. 

Natomiast jego zastępcami: 

Hanna Zych-Cisoń, Grzegorz 

Grzelak i  Józef Sarnowski. 

Pomorscy radni będą zrzesze-

ni w dwóch klubach – Koali-

cji Obywatelskiej oraz Prawa  

i Sprawiedliwości. 

Tydzień później radni sej-

miku spotkali się ponownie 

– tym razem po to, by wybrać 

marszałka i zarząd wojewódz-

twa. Kandydatem Koalicji 

Obywatelskiej i  Polskiego 

Stronnictwa Ludowego był 

dotychczasowy marszałek 

Mieczysław Struk. Kandyda-

turę przedstawił radny Jerzy 

Kozdroń: – Od początku sa-

morządu regionalnego Mie-

czysław Struk jest niezmier-

nie aktywny i działa na rzecz 

rozwoju całego Pomorza.  

W  Polsce jest niewielu lu-

dzi, którzy mają tak wielkie 

doświadczenie samorzą-

dowe. Dał się poznać jako 

dobry gospodarz, a  nasz 

region należy do najdyna-

miczniej rozwijających się  

regionów Europy. Proszę 

o  głos na tego kandydata   

– powiedział Kozdroń. 

Pozostałe kluby nie zgłosiły 

kandydatów na marszałka. 

W  wyniku głosowania, mar-

szałkiem ponownie został 

Mieczysław Struk, który na 

wicemarszałków zapropo-

nował Ryszarda Świlskiego  

oraz Wiesława Byczkowskiego. 

 Zgłosił również kandyda-

tury  członków zarządu:  

Józefa Sarnowskiego  

i  Agnieszki Kapały-Sokal-

skiej. – Te osoby to najlepsi 

kandydaci. Ich dotychcza-

sowa praca w  samorządzie 

będzie tu najlepszą reko-

mendacją. Mam nadzie-

ję, że wspólnie będziemy 

mogli przez najbliższe pięć 

lat współpracować dla do-

bra całego województwa 

pomorskiego – powiedział 

Mieczysław Struk.

W  czasie głosowania każ-

dy z  kandydatów uzyskał  

wymaganą większość gło-

sów. Wicemarszałkami woje-

wództwa pomorskiego zostali  

Ryszard Świlski, który zaj-

mie się infrastrukturą  

i  sprawami gospodarczymi, 

oraz Wiesław Byczkowski  

odpowiedzialny za kwestie 

związane z funduszami unij-

nymi. Skład zarządu uzu-

pełniają członkowie – Józef 

Sarnowski, który zastąpił 

Krzysztofa Trawickiego  

i  zajmie się zagadnieniami 

rozwoju obszarów wiejskich 

oraz Agnieszka Kapała-So-

kalska, która przejęła po  

Pawle Orłowskim odpowie-

dzialność za politykę zdro-

wotną i senioralną.

Rozpoczęła się VI kadencja pomorskiego samorządu. 

Podczas pierwszej sesji radni przegłosowali 

skład prezydium sejmiku, a w czasie drugiej wybrali 

marszałka, wicemarszałków i członków zarządu 

naszego województwa.

Mieczysław Struk

Marszałek województwa

Od 1998 roku jest radnym Sejmiku 

Województwa Pomorskiego, w 2005 

roku został wicemarszałkiem, 

zaś funkcję marszałka sprawuje 

nieprzerwanie od 2010 roku.

Wiesław Byczkowski 

Wicemarszałek województwa

Był wiceprezydentem Gdyni w latach 

1994 –1998, następnie wiceprzewod-

niczącym Rady Miasta Gdyni. 

Od 2010 pełni funkcję wicemarszałka 

województwa pomorskiego.

Ryszard Świlski 

Wicemarszałek województwa

Pełnił m.in. funkcję wicestarosty 

powiatu gdańskiego i zastępcy 

burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 

W poprzedniej kadencji był członkiem 

Zarządu Województwa Pomorskiego.

Agnieszka Kapała-Sokalska 

Członek Zarządu Województwa 

Prowadziła swoją kancelarię 

adwokacką, jest też szkoleniowcem 

i społecznikiem zaangażowanym 

w wiele inicjatyw edukacyjnych 

i pomocowych.

Józef Sarnowski

Członek Zarządu Województwa

Był radnym powiatu nowodworskiego 

i dyrektorem Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. W poprzedniej 

kadencji był wiceprzewodniczącym 

pomorskiego sejmiku.
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Sejmik Województwa Pomorskiego 

tworzą radni wybrani 

w wyborach samorządowych1
Sejmik wybiera Zarząd Województwa, 

czyli marszałka województwa 

i wicemarszałków2
Samorząd województwa 

decyduje m. in. o:

3
wykorzysaniu dofinansowania 

z Unii Europejskiej dla Pomorza

rozbudowie i nowoczesnym 

sprzęcie dla pomorskich szpitali

wsparciu pomorskich 

przedsiębiorców

rozbudowie Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej i finansowaniu 

przewozów kolejowych

kluczowych inwestycjach 

w regionie

rozwoju i działaniu regionalnych 

instytucji kultury

wspieraniu edukacji zawodowej 

i pomorskiego rynku pracy
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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

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

• 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

• 1 stycznia (wtorek), mecz koszykówki Trefl 
Sopot – Arka Gdynia, godz. 18.00,  
Ergo Arena

• 11 stycznia (piątek), Janek Traczyk, godz. 
18.00, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 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

• 21 stycznia (poniedziałek), Kortez, godz. 
19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 23 stycznia (środa), Kazik & Kwartet 
Proforma, godz. 20.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

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

• 2 lutego (sobota), III Charytatywny Koncert 
Gwiazd Fundacji Przemek Dzieciom, godz. 
18.00, sala teatralna NOT w Gdańsku,  
ul. Rajska 6

• 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

• 23 – 24 lutego (sobota – niedziela), 
Targi ESP Sport & Zdrowie, godz. 9.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 28 lutego (czwartek), Morcheeba, godz. 
20.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 12 marca (wtorek), Koncert Edukacyjny: 
Fortepian Treflika, godz. 9.00 i 11.15, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 15 marca (piątek), Hiromi Solo, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 23 marca (sobota), Niemen inaczej, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 29 – 31 marca (piątek – niedziela), Gdańskie 
Targi Książki, godz. 10.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 27 kwietnia (sobota), Black River,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena
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Miejskie inwestycje okiem fotoreportera
Już tylko dni pozostały do końca 2018 roku, który obfitował w szereg większych i tych nieco mniejszych inwestycji realizowanych 
na terenie Pruszcza Gdańskiego. Nie opisywaliśmy je skrupulatnie,  a zrobiliśmy zdjęciach tych przedsięwzięć, które naszym 
zdaniem zasługują na uwagę.

ŻYCIE PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Przystań kajakowa przy CKiS

Chodnik przy ul. Mikołaja Kopernika

Kino przy CKiS

Wyremontowana ul. Komunalna

Remiza

Biblioteka w szkole podstawowej nr 3

Termomodernizacja budynku przy 
ul. Powstańców Warszawy 2

Chodnik przy ul. Modrzewskiego

Toaleta publiczna

Mostek - ścieżka rowerowa przy Faktorii

ul. Powstańców Wielkopolskich

ul. Wróblewskiego

Skwer przy ul. Św. Wojciech

Mostek przy Faktorii

Remont ul. Olszewskiego

Żłobek

Ścieżka rowerowa na Faktorii

Remiza
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SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
JAKO GOSPODARZ REGIONU 
ZAJMUJE SIĘ 
JEGO ROZWOJEM

Zarząd Województwa 
Pomorskiego

Województwo 
pomorskie z nowym 
sejmikiem i zarządem

Pierwsza sesja Sejmiku 
Województwa Pomor-
skiego rozpoczęła się od-

śpiewaniem hymnu państwo-
wego. Następnie każdy nowy 
radny województwa złożył 
ślubowanie: „Uroczyście ślu-
buję rzetelnie i  sumiennie 
wykonywać obowiązki wobec 
Narodu Polskiego, strzec su-
werenności i  interesów Pań-
stwa Polskiego, czynić wszyst-
ko dla pomyślności Ojczyzny, 
wspólnoty samorządowej wo-
jewództwa i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i in-
nych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

Głównym punktem obrad 
sejmiku podczas pierwszej 
sesji było wybranie nowego 
przewodniczącego. Głosami 
większości radnych ponownie 
został nim Jan Kleinszmidt. 
Natomiast jego zastępcami: 
Hanna Zych-Cisoń, Grzegorz 
Grzelak i  Józef Sarnowski. 
Pomorscy radni będą zrzesze-
ni w dwóch klubach – Koali-
cji Obywatelskiej oraz Prawa  
i Sprawiedliwości. 

Tydzień później radni sej-
miku spotkali się ponownie 
– tym razem po to, by wybrać 

marszałka i zarząd wojewódz-
twa. Kandydatem Koalicji 
Obywatelskiej i  Polskiego 
Stronnictwa Ludowego był 
dotychczasowy marszałek 
Mieczysław Struk. Kandyda-
turę przedstawił radny Jerzy 
Kozdroń: – Od początku sa-
morządu regionalnego Mie-
czysław Struk jest niezmier-
nie aktywny i działa na rzecz 
rozwoju całego Pomorza.  
W  Polsce jest niewielu lu-
dzi, którzy mają tak wielkie 
doświadczenie samorzą-
dowe. Dał się poznać jako 
dobry gospodarz, a  nasz 
region należy do najdyna-
miczniej rozwijających się  
regionów Europy. Proszę 
o  głos na tego kandydata   
– powiedział Kozdroń. 

Pozostałe kluby nie zgłosiły 
kandydatów na marszałka. 
W  wyniku głosowania, mar-
szałkiem ponownie został 
Mieczysław Struk, który na 
wicemarszałków zapropo-
nował Ryszarda Świlskiego  
oraz Wiesława Byczkowskiego. 
 Zgłosił również kandyda-
tury  członków zarządu:  
Józefa Sarnowskiego  
i  Agnieszki Kapały-Sokal-

skiej. – Te osoby to najlepsi 
kandydaci. Ich dotychcza-
sowa praca w  samorządzie 
będzie tu najlepszą reko-
mendacją. Mam nadzie-
ję, że wspólnie będziemy 
mogli przez najbliższe pięć 
lat współpracować dla do-
bra całego województwa 
pomorskiego – powiedział 
Mieczysław Struk.

W  czasie głosowania każ-
dy z  kandydatów uzyskał  
wymaganą większość gło-
sów. Wicemarszałkami woje-
wództwa pomorskiego zostali  
Ryszard Świlski, który zaj-
mie się infrastrukturą  
i  sprawami gospodarczymi, 
oraz Wiesław Byczkowski  
odpowiedzialny za kwestie 
związane z funduszami unij-
nymi. Skład zarządu uzu-
pełniają członkowie – Józef 
Sarnowski, który zastąpił 
Krzysztofa Trawickiego  
i  zajmie się zagadnieniami 
rozwoju obszarów wiejskich 
oraz Agnieszka Kapała-So-
kalska, która przejęła po  
Pawle Orłowskim odpowie-
dzialność za politykę zdro-
wotną i senioralną.

Rozpoczęła się VI kadencja pomorskiego samorządu. 
Podczas pierwszej sesji radni przegłosowali 
skład prezydium sejmiku, a w czasie drugiej wybrali 
marszałka, wicemarszałków i członków zarządu 
naszego województwa.

Mieczysław Struk
Marszałek województwa

Od 1998 roku jest radnym Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, w 2005 
roku został wicemarszałkiem, 
zaś funkcję marszałka sprawuje 
nieprzerwanie od 2010 roku.

Wiesław Byczkowski 
Wicemarszałek województwa

Był wiceprezydentem Gdyni w latach 
1994 –1998, następnie wiceprzewod-
niczącym Rady Miasta Gdyni. 
Od 2010 pełni funkcję wicemarszałka 
województwa pomorskiego.

Ryszard Świlski 
Wicemarszałek województwa

Pełnił m.in. funkcję wicestarosty 
powiatu gdańskiego i zastępcy 
burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 
W poprzedniej kadencji był członkiem 
Zarządu Województwa Pomorskiego.

Agnieszka Kapała-Sokalska 
Członek Zarządu Województwa 

Prowadziła swoją kancelarię 
adwokacką, jest też szkoleniowcem 
i społecznikiem zaangażowanym 
w wiele inicjatyw edukacyjnych 
i pomocowych.

Józef Sarnowski
Członek Zarządu Województwa

Był radnym powiatu nowodworskiego 
i dyrektorem Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. W poprzedniej 
kadencji był wiceprzewodniczącym 
pomorskiego sejmiku.
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Sejmik Województwa Pomorskiego 
tworzą radni wybrani 
w wyborach samorządowych1
Sejmik wybiera Zarząd Województwa, 
czyli marszałka województwa 
i wicemarszałków2

Samorząd województwa 
decyduje m. in. o:3

wykorzysaniu dofinansowania 
z Unii Europejskiej dla Pomorza

rozbudowie i nowoczesnym 
sprzęcie dla pomorskich szpitali

wsparciu pomorskich 
przedsiębiorców

rozbudowie Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej i finansowaniu 
przewozów kolejowych

kluczowych inwestycjach 
w regionie

rozwoju i działaniu regionalnych 
instytucji kultury

wspieraniu edukacji zawodowej 
i pomorskiego rynku pracy
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Polecamy również:

najważniejsze informacje 
z naszego regionu 

powstaje we współpracy 
z Biurem Prasowym 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

33
jest radnych 
pomorskiego 
sejmiku 

  2
razy w tygodniu 
odbywają się posiedzenia 
Zarządu Województwa

50
tyle było sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
w poprzedniej kadencji

5 lat

potrwa obecna 
kadencja 
samorządowa

10
w tylu komisjach 
zasiadają 
pomorscy radni

ok. 1,3 mld zł

będzie miał w budżecie 
pomorski samorząd 
w 2019 rokuPo
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DO KOŃCA 2019 ROKU

Nowe ścieżki rowerowe 
w gminie Cedry Wielkie

150 NOWYCH MIEJSC I DODATKOWE ZAJĘCIA

3 miliony na 
przedszkole 

w Trąbkach Wielkich

Mamy kolejną bardzo dobrą wia-
domość dla miłośników turystyki 
rowerowej. Do końca 2019 roku 

wybudowane mają być kolejne ścieżki 
rowerowe w  powiecie gdańskim. Tym 
razem trasy dla rowerzystów powstaną 
w gminie Cedry Wielkie.
Władze gminy Cedry Wielkie kilka lat 
temu postawiły m.in. na turystykę. Wy-
budowano przystań żeglarską w  Błot-
niku, której budowa była finansowana 
w  ramach projektu „Pętla Żuławska”. 
Baza żeglarska to nie wszystko. 
– Postanowiliśmy realizować kolejne 

przedsięwzięcia, dzięki którym z wysoko-
ści roweru będzie można poznać Żuławy 
Gdańskie. Jednym z  takich zadań jest 
budowa ścieżek rowerowych – mówi „Pa-
noramie” Janusz Goliński, wójt gminy  
Cedry Wielkie.
Pod koniec listopada Janusz Goliński 
podpisał umowę ze spółką Budowlano-
-Drogową MTM z  Gdyni na wykonanie 
robót budowlanych, związanych z  bu-
dową drogi rowerowej wraz z  obiektem 
mostowym nad Kanałem Śledziowym. 
Wszystkie prace – jak przewiduje umo-
wa – mają być zakończone do końca 
2019 roku. Koszt przedsięwzięcia to 
8543885,51 zł. 
– Gmina Cedry Wielkie wykorzystuje 
wszystkie możliwe okazje, aby pozyskać 
zewnętrzne dofinansowania – i  doty-

czy to nie tylko budowy infrastruktury 
rowerowej. Należy pochwalić pomysł 
budowy ścieżek rowerowych po wałach 
wiślanych. Długo walczyliśmy o  to, aby 
zostały one w  końcu wykorzystane do 
celów turystycznych. Po zakończeniu 
inwestycji miłośnicy turystyki rowero-
wej będą mogli poznawać województwo 
pomorskie z zupełnie innej perspektywy 
– mówi „Panoramie” Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa pomor-
skiego.
Warto dodać, że inwestycja prowadzona 
jest w ramach przedsięwzięcia strategicz-
nego „Pomorskie trasy rowerowe o  zna-
czeniu międzynarodowym R-10 i Wiśla-
na Trasa Rowerowa R-9”, na które gmina 
uzyskała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego 2014-2020 w  kwocie 
5033158,37 zł. 
– Po zakończeniu inwestycji na terenie 
naszej gminy zostanie oddanych do użyt-
ku ponad 18 km ścieżki rowerowej, wio-
dącej po wałach przeciwpowodziowych 
od miejscowości Giemlice do przystani 
żeglarskiej w Błotniku oraz od przystani 
do ulicy Macieja Płażyńskiego w Cedrach 
Wielkich. Ale też od Cedrów Wielkich 
w  kierunku Pruszcza Gdańskiego – do-
daje Janusz Goliński.

(GR)

Gmina Trąbki Wielkie pozy-
skała kolejne środki unij-
ne na projekty związane 

z edukacją. Tym razem Wiesław 
Byczkowski, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego i  Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie podpisali umowę doty-
czącą dofinansowania projektu 
związanego z  podniesieniem ja-
kości usług edukacyjnych. 
Projekt zakłada przede wszyst-
kim utworzenie 150 miejsc 
w sześciu oddziałach w budynku 
obecnej szkoły podstawowej.
– To jednak nie wszystko, po-
nieważ projekt zakłada również 
dofinansowanie zajęć dodatko-
wych, które mają rozwijać kom-
petencje kluczowe oraz umie-
jętności uniwersalne. Nie będą 
odbywać się stare, niedostoso-
wane do czasów teraźniejszych 
zajęcia, ale zajęcia z robotyki, ko-
dowania, czy też zajęcia labora-
toryjne. Nie zabraknie festynów 
kreatywności. Organizowane też 
będą wyjazdy do pomorskich 
instytucji kultury i edukacji – in-
formuje wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski.
Poza tym dla osób, u których wi-
doczne będą pewne braki, orga-
nizowane będą zajęcia dodatko-
we, aby deficyty te zlikwidować 
jak najszybciej. 
– Dzieci będą uczestniczyć 
w  zajęciach z  logopedii, rytmiki 
i gimnastyki korekcyjnej. Projekt 

umożliwia również doskonale-
nie umiejętności i  kompetencji 
zawodowych 26 nauczycieli – 
dodaje Wiesław Byczkowski.
Wójt gminy Trąbki Wielkie pod-
czas spotkania, na którym pod-
pisano umowę, zwrócił uwagę, 
że jest to największy tego typu 
projekt realizowany przez trą-
becki samorząd.
– Część otrzymanych środków 
wydanych będzie oczywiście 
na utworzenie nowoczesnych 
sal dydaktycznych dla przed-
szkolaków. Nasza gmina syste-
matycznie rozwija się. Młode 
małżeństwa chcą być aktywne 
zawodowo i  potrzebują opieki 
dla swoich dzieci. Projekt, dzię-
ki któremu powstanie 150 no-
wych miejsc w przedszkolu, jest 
dla naszego samorządu nie tyl-
ko ogromnym wyzwaniem, ale 
również ofertą dla osób, które 
w przyszłości chciałyby zamiesz-
kać na terenie gminy Trąbki 
Wielkie – mówi Błażej Konkol. 
Przedszkole samorządowe po-
wstanie w  budynku obecnej 
podstawówki, która przestała 
spełniać swoją rolę po kolejnej 
zmianie reformy oświaty. Do-
dajmy, że projekt ma być zakoń-
czony do sierpnia 2020. Jego 
szacunkowa wartość to 3,6 mln 
zł, natomiast unijne dofinanso-
wanie to nieco ponad 3 mln zł.

(lubek)

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski i Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie 
podpisali umowę dotyczącą utworzenia 150 miejsc w samorządowym przedszkolu 

Przy podpisaniu umowy obecny był m.in. 
Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa 

pomorskiego (pierwszy z lewej)
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Kontakt:

Michał Piotrowski 
rzecznik prasowy UMWP 
m.piotrowski@pomorskie.eu

Krzysztof Ignatowicz  
IGNI DESIGN
oprawa graficzna
ignidesign@gmail.com

Więcej informacji 
o Pomorzu: 
www.pomorskie.eu
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VIII STÓŁ BOŻONARODZENIOWY

KGW strzeże 
świątecznych tradycji
Święta Bożego Narodzenia czuć już na każdym kroku. Prawdziwą 
atmosferę zbliżających się świąt poczuliśmy podczas VIII „Powiatowego 
Stołu Bożonarodzeniowego”. Gospodarzem konkursu, tradycyjnie już, 
była gmina Trąbki Wielkie.

W tym roku do konkursu, który 
odbył się w gościnnych progach 
trąbeckiego gimnazjum, przy-
stąpili reprezentanci wszyst-
kich gmin powiatu i  miasta 
Pruszcza Gdańskiego. Uczest-
nicy przygotowywali śledzie 
w  zalewie i  sernik. Trzecią 
konkurencją było przygotowa-
nie stołu bożonarodzeniowego.
– Bardzo się cieszę, że repre-
zentanci wszystkich samorzą-
dów powiatu gdańskiego wzięli 
udział w konkursie. Wszystkie 
te pięknie zaaranżowane i suto 
zastawione wigilijnymi i  świą-
tecznymi potrawami stoły 
wprowadziły nas w świąteczny 
nastrój. Tak wspaniały klimat 
nie byłby możliwy, gdyby nie 
koncert Cappelli Gedanensis. 
Bardzo się cieszymy, że trady-
cje kół gospodyń wiejskich kul-
tywują osoby młode, co może 
być pewnikiem, że konkurs 
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BUDŻET POWIATU NA 2019 ROK

22 miliony na inwestycje
Przyszłoroczny budżet po-
wiatu gdańskiego po stronie 
wydatków opiewa na 96 mln 
zł, natomiast dochody osza-
cowano na poziomie ok. 93 
mln zł. Uchwała budżetowa 
ma być przyjęta przez rad-
nych na posiedzeniu zapla-
nowanym na 21 grudnia.
– Główne źródło naszych 
dochodów to oczywiście 
środki uzyskiwane z  podat-
ków, szczególnie z  PIT 4. 
Mają one, co bardzo cieszy, 
tendencję wzrostową. Sza-
cujemy, że przychody z PIT 
4 mogą wynieść w  przy-
szłym roku ponad 30 milio-
nów złotych – mówi „Pano-
ramie” Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Dopiero na początku grud-
nia komisje zaczęły praco-
wać nad przyszłorocznym 
budżetem. Prace trwały dwa 
tygodnie i nic nie wskazuje, 
aby w  planach inwestycyj-
nych na przyszły zaszły ja-
kieś kolosalne zmiany.
Wiadomo, że powiat otrzy-
ma rządowe środki na po-
prawę bezpieczeństwa na 
drogach. W  planach na 
przyszły rok jest remont 

 W przyszłym roku na inwestycje i remonty w budżecie 
powiatu zaplanowaliśmy ponad 22 miliony złotych – mówi 

Stefan Skonieczny, starosta gdański  

drogi Skowarcz – Suchy Dąb, 
ale również przebudowa mo-
stu w  ciągu ulicy Przemysło-
wej w Kolbudach, na co środ-
ki pochodzić mają w  części 
z  rezerwy budżetowej. Stan 
techniczny mostu jest zły i jak 
podkreśla starosta, trzeba 
w końcu podjąć decyzję o jego 
remoncie. Wśród inwestycji 
drogowych zapisany jest rów-
nież remont drogi Czapielsk 
– Domachowo, ale i  budowa 
podziemnych zbiorników re-
tencyjnych w sąsiedztwie ron-
da na ulicy Obrońców Wy-
brzeża w Pruszczu Gdańskim 
czy chodnika od pruszczań-
skiej ulicy Westerplatte do 
Radunicy.
– Liczymy, że gmina Suchy 
Dąb, tak jak było to do tej 
pory, dofinansuje to zadanie. 
Muszę jednak powiedzieć, 
że jestem głęboko zaniepo-
kojony niektórymi decyzjami 
pani wójt i dalszą współpracą 
z  gminą – przyznaje Stefan 
Skonieczny.
W  przyszłym roku starostwo 
powiatowe przygotowywać 
chce projekt dotyczący rozbu-
dowy szkoły w Warczu, która 
powoli zaczyna być ciasna.

– Przypomnę, że projekt za-
kładać ma budowę sali spor-
towej, łącznika oraz nadbu-
dowę budynku niskiego, 
dzięki czemu powiększyłaby 
się liczba klas dydaktycz-
nych. Nie sądzę, aby budowa 
ruszyła w  2019 roku. Real-
ny termin rozpoczęcia prac 
to wiosna 2020 roku. Czas 
nas niestety nagli, ponieważ 
dzieci w  Warczu przybywa 
z każdym rokiem – informu-
je starosta.
W  pierwszej połowie przy-
szłego roku nastąpić ma 
ostatni zakup w  ramach 
projektu edukacyjnego, któ-
ry dofinansowany jest ze 
środków unijnych. Z  nowe-
go sprzętu, dzięki któremu 
znacznie bogatsza będzie 
oferta edukacyjna, cieszyć 
się będą w  Zespole Szkół 
Ogrodniczych i  Ogólno-
kształcących w  Pruszczu 
Gdańskim. Na przyszły rok 
zaplanowano również pra-
ce termomodernizacyjne 
w  Domu Pomocy „Leśny” 
w Zaskoczynie.

(lubek)

będzie kontynuowany w latach 
przyszłych – mówi nam Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Bohaterkami konkursu były 
członkinie kół gospodyń wiej-
skich, które jak zauważyła 
prowadząca imprezę Magda 
Szpiner, są strażniczkami ku-
linarnych tradycji, ale szukają 
również i nowych inspiracji.
O wynikach konkursu zadecy-
dowało jury, któremu przewod-
niczył Mikołaj Gilecki, szef 
kuchni Restauracji „Harmonia” 
w Gdańsku.
– Poziom przygotowanych po-
traw był wysoki. W wielu przy-
padkach wykorzystano ciekawe 
połączenie smaków. I  właśnie 
takie rozwiązania zaskoczyły 
nasze kubki smakowe – mówi 
„Panoramie” Mikołaj Gilec-
ki. – Pierwszy raz biorę udział 
w  takim wydarzeniu i  jestem 
zaskoczony wysokim pozio-
mem umiejętności kulinarnych 
uczestników konkursu.
W  kategorii „sernik” bezkon-
kurencyjne okazało się KGW 
Różyny, a  kolejne dwa miej-
sca przyznano Zrzeszeniu 

Kaszubsko-Pomorskiemu Od-
dział Pruszcz Gdański i KGW 
Przywidz. Najlepszego śledzia 
w zalewie przygotowało KGW 
Osice. Miejsca na podium za-
jęły jeszcze KGW Gołębiewko 
i KGW Wiślinka. W ostatniej 
konkurencji „Dekoracja stołu 
bożonarodzeniowego” zwycię-
żyło KGW Przywidz. Kolej-
ne miejsca przyznano KGW 
Kiezmark, KGW Lisewianki 
z Lisewca.
Współorganizatorem konkur-
su było Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim.
– Jak widać, impreza udała się. 
Jej organizacja jak zwykle wy-
padła pierwszorzędnie. Cieszy 
fakt, że wszystkie koła gospo-
dyń wiejskich zaangażowały się 
w konkurs, co świadczy, że świą-
teczne tradycje kultywowane są 
w polskich domach. Widać tak-
że, że koła gospodyń wiejskich 
odradzają się. Mam nadzieję, że 
będzie ich jeszcze więcej, kiedy 
KGW otrzymywać będą dotacje 
finansowe na swoją działalność 
– dodaje Stefan Skonieczny, sta-
rosta gdański.

(lubek)REKLAMA
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PODSUMOWANIE PROJEKTU

Etnożuławy
Na poddaszu zabytkowego 
Domu Podcieniowego w Mi-
łocinie odbyło się podsu-
mowanie projektu „ETNO-
ŻUŁAWY Etno design 
w  kulturze żuławskiej” dofi-
nansowanego z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z  programu Kultura 
Dostępna 2018.
- Wydarzenie rozpoczęło się 
spektakularnym pokazem 
mody, na którym uczestniczki 
warsztatów wystąpiły w  spe-
cjalnie przygotowanych na 
tę okazję strojach. Pokaz ten 
stanowił zwieńczenie ich pra-
cy w  przygotowaniu „etno-
żuławskich” strojów w  ra-
mach projektu. Panie spraw-
dziły się nie tylko jako mo-
delki, ale również jako świet-
ne projektantki. Następnie 
oficjalne podsumowanie wraz 
z  prelekcją „Kultura Żuław-
ska jako źródło inspiracji ar-
tystycznej” przeprowadziła 
Aleksandra Paprot-Wielo-
polska – informuje Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego 

Ośrodka Kultury i  Sportu 
w Cedrach Wielkich.
Ponadto Koło Gospodyń 
Wiejskich z  Leszków przy-
gotowało regionalny żuławski 
poczęstunek, nawiązujący do 
tradycji kulinarnej naszego 
regionu. Przygotowany został 
również wernisaż wystawy 
zdjęć wykonanych podczas 
wyjazdu studyjnego i z prze-
prowadzonych warsztatów. 
Na koniec uroczystości Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie, wręczył uczestnicz-
kom projektu certyfikaty oraz 
podziękowania.
Wartość dofinansowania ope-
racji, której całkowity koszt 
to blisko 39 tysięcy złotych, 
wynosi 31 tysięcy złotych 
w  ramach zadania realizo-
wanego ze środków pozosta-
jących w  dyspozycji ministra 
właściwego do spraw kultury 
i  ochrony dziedzictwa naro-
dowego z  programu KUL-
TURA DOSTĘPNA 2018.

(GR)

WOCŁAWY

Mają nowe boisko
Asfaltowy plac do gry 
przy Szkole Podstawowej 
w  Giemlicach to już prze-
szłość. Zastąpiło go nowo-
czesne boisko wielofunk-
cyjne do gry w piłkę nożną, 
ręczną, siatkówkę, mini ko-
szykówkę i  tenisa ziemne-
go. Obiekt kosztował blisko 
460 tysięcy złotych, z  cze-
go gmina Cedry Wielkie 
otrzymała dofinansowanie 

z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystki w wysokość ponad 225 
tysięcy złotych.
Z  obiektu korzystać będą 
przede wszystkim ucznio-
wie, ale będzie on też dostęp-
ny dla mieszkańców, którzy 
będą mogli użytkować go 
praktycznie przez cały dzień.

(GR)

CEDRY WIELKIE, TRUTNOWY

Kapsuły czasu 
w kościelnych wieżach
W ostatnich dniach listopada przy kościele pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich miała 
miejsce niecodzienna uroczystość. Odbyło się bowiem uroczyste zamknięcie kapsuły czasu na 
modernizowanej kościelnej wieży.

 – W kapsule zostały umiesz-
czone: tekst zawierający waż-
ne informacje o  realizowa-
nym projekcie, biuletyn No-
winy Żuławskie, lista z pod-
pisami osób uczestniczących 
w wydarzeniu oraz pieniądze 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
W  tym ważnym dla para-
f ii wydarzeniu wzięło udział 
wielu gości, by wspomnieć 
chociażby o  samorządow-
cach powiatu i  gminy Cedry 
Wielkie, przedstawicielach 
kościoła i mieszkańcach.
Podczas uroczystości ks. Le-
szek Laskowski – proboszcz 
miejscowej paraf ii – wyja-
śniał, że umieszczanie kap-
suły czasu to zwyczaj prak-
tykowany przez wykonują-
cych remonty zabytkowych 
budowli.
 – Zwykle tak się praktyku-
je, że wykonawcy remontów 
ważnych obiektów pozosta-
wiają po sobie ślad w  posta-
ci dokumentu informującego, 
kto przeprowadzał remont 
i  w  jakich okolicznościach 
historycznych. Kapsuła i  za-
warte w niej informacje przy-
pomną potomnym historię 
i okoliczności remontu tutej-
szej świątyni – mówi ks. Le-
szek Laskowski.
Dzięki wykonanym oraz 
trwającym aktualnie pracom 
cenna substancja zabytkowa 
kościoła została zabezpieczo-
na, zachowana i utrwalona.
Wcześniej podobna uroczy-
stość odbyła się przy koście-
le pw. Św. Apostołów Pio-
tra i  Pawła w  Trutnowach, 
gdzie dokonano przy okazji 
poświęcenie krzyża, który 
będzie stanowił zwieńczenie 
wieży.
Przypomnijmy, że kościół 
w  Cedrach Wielkich remon-
towany jest w ramach projek-
tu „Zachowanie wielokultu-
rowego dziedzictwa Żuław 
poprzez wykonanie robót 
budowlanych, remontowych 
i  konserwatorskich w  obiek-
tach zabytkowych i  obiek-
tach położonych na terenach 
objętych ochroną konserwa-
torską w gminach żuławskich 
oraz stworzenie spójnej ofer-
ty turystycznej promującej 
tożsamość Żuław”. W  przy-
padku naszej gminy projekt 
dotyczy kościołów w  Ce-
drach Wielkich, Trutnowach 
i Kiezmarku.

(GR)
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  Barbara Wasiołka nie jest już dyrektorem szkoły w Kowalach
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OGRANICZANO KOMPETENCJE DYREKTORA?

Rezygnacja dyrektor szkoły w Kowalach 
została przyjęta
Szkoła Podstawowa w Kowalach nie działa jeszcze pół roku, a już zmienił się jej dyrektor. Na początku grudnia z funkcji 
tej zrezygnowała Barbara Wasiołka, a na jej miejsce Andrzej Chruścicki, wójt gminy Kolbudy powołał Sabinę Leyk-Kanię, 
która tymczasowo kierować będzie szkołą.

Rezygnacja, która trafiła do 
wójta Chruścickiego, za-
wiera prawie dwie strony 
argumentów.
„Nieodpłatnie pracowałam dla 
gminy Kolbudy i  powstającej 
szkoły, tworząc m.in. specyfi-
kację wyposażenia, koncepcje 
pracy, kryteria doboru pra-
cowników, kierując się ich do-
świadczeniem, kwalifikacja-
mi, predyspozycjami i  umie-
jętnościami. Do 10 kwietnia 
pracowaliśmy nieodpłatnie, 
a  później jako pełnomocnicy 
wójta ds. organizacji i urucho-
mienia Szkoły Podstawowej 
w  Kowalach. Wtedy zosta-
łam oszukana po raz pierw-
szy, ponieważ w  konkursie 
Pan wójt twierdził, że zaraz 
po rozwiązaniu umowy z Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku 
otrzymam powierzone stano-
wisko dyrektora szkoły w  bu-
dowie. Gdy stawiłam się do 
pracy, otrzymałam informa-
cję, że niestety nie, ale zostanę 

UDANY ROK DLA LITERACKIEGO MAŁŻEŃSTWA 

Artystyczne dusze z Bąkowa
W jednym z poprzednich numerów „Panoramy” przybliżaliśmy twórczość Zofii i Jana Smalewskich, którzy na co dzień  
mieszkają w niewielkim Bąkowie koło Gdańska. Pora więc na kolejne odwiedziny u pisarzy.

– Czy mijający rok był dla 
Państwa udany? Mam tu na 
myśli przede wszystkim Wa-
sze literackie dokonania.
– O tak. Szczególnie dla mojej 
żony Zofii Marii (od redakcji: 
pan Jan pokazuje nam książkę, 
którą zdejmuje z  bibliotecznej 
półki). Opublikowana przez 
gdańskie Wydawnictwo Mor-
skie MARPRESS na wiosnę 
„Saga rodziny Grzeszczaków” 
jej autorstwa, cieszy się nadal 
sporym zainteresowaniem czy-
telników. Latem na dorocznych 
Kościerskich Targach Książki 
Kaszub i Pomorza zdobyła ona 
wyróżnienie.
– Jej wydawnictwo zapowie-
działo, jak dobrze pamiętam, 
że będzie druga część tej sagi? 
Pracuje już Pani nad nią? 
– Ten rok był dla mnie bardzo 
pracowity. Nie tylko, że pracu-
ję, ja już ją mam prawie gotową. 
Pozostaje jeszcze tylko dopra-
cować kilka szczegółów, głów-
nie dotyczących zdjęć, które 
powinny się w niej znaleźć. No 
i... dogranie warunków druku 
i promocji.

– To będzie druga część sagi?
– W  pewnym sensie tak, ale 
książka nie opowiada tak szero-
ko, jak ta pierwsza, pokolenio-
wych losów moich przodków. 
To już książka bardzo współ-
czesna. Opowiadam w  niej 
głównie swoją historię. Życia 
w PRL-u, udanych i mniej uda-
nych związków, przygód ko-
biety szczęśliwej, ale i zarazem 
ciężko doświadczonej chorobą 
i walką z rakiem. Piszę o tym, 
jak przeszłość związana z lata-
mi dzieciństwa może wpływać 
i  deformować nasze przyszłe 
życie, rzucając przysłowiowe 
kłody pod nogi i  narażając na 
porażki, ale i – przy odrobinie 
szczęścia, a zwłaszcza kobiecej 
odporności i woli ciągłej walki 
– sukcesy; w miłości i codzien-
nym trwaniu.
– Może zdradzi Pani naszym 
Czytelnikom jej tytuł?
– Tak, to nie tajemnica, chociaż 
na pewno brzmi tajemniczo – 
„Córka dwóch matek”.
– A jakie jest wyjaśnienie 
tytułu?
– Tego już nie zdradzę. Nie 
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mogę wyjawiać wszystkich 
szczegółów przed ukazaniem 
się książki, bo żaden czytelnik 
nie lubi wiedzieć wszystkiego. 
Ciekawość jest zachętą, by do 
odkrywania tajemnic docho-
dzić samemu.
– Kiedy zatem będziemy 
mogli ją przeczytać?
– Bardzo bym chciała, żeby po-
dobnie jak pierwsza książka, 
zaprezentowana została już na 
wiosennych Targach Książki 
w Gdańsku.
– A pan Jan, czy równie 
pomyślnie dopina Pan ten 
rok w skali swych osiągnięć 
literackich?
– Przede wszystkim cieszę się 
kontynuacją tego, co robiłem 
dotychczas. I muszę przyznać, 
że tutejszy klimat, środowisko 
Trójmiasta, a  i  nowe kontakty 
ze środowiskiem ludzi zwią-
zanych z  kulturą i  literaturą, 
dobrze mi służą, tak jak i  żo-
nie zresztą, by pisać i wydawać 
nowe książki. W końcu listopa-
da wyszedł mój kolejny, ósmy 
już tomik poezji „List do Toma-
sza – wierszołomy”. Wcześniej 

wspólnie zaistnieliśmy w  do-
rocznej antologii poetów Po-
morza wydanej przez Sta-
rostwo Powiatu Słupskiego 
„Tragarze metafor”. A  ostat-
nio w  konkursie poetyckim 
im. A. Klimiuka zorgani-
zowanym przez Mediatekę 
w  Straszynie zdobyliśmy: ja 
trzecią, a żona drugą nagrodę 

 Zofia Smalewska na Gdańskich Targach Książki promowała „Sagę rodziny Grzeszczaków”

za poezję. Nasze wiersze, 
ale także i  opowiadania oraz 
moje cykliczne felietony na 
tematy społeczne ukazywały 
się regularnie w regionalnych 
biuletynach i  kwartalnikach 
– „Powiat Słupski”, gdańskie 
„Migotania”, pruszczańskie 
„Neony” – oraz w  pismach 
ogólnokrajowych („Akant”) 

i  na forach internetowych 
www.pisarze.pl. Odbyli-
śmy też kilka spotkań autor-
skich, ostatnie – kilka dni 
temu – odbyło się w Muzeum 
Gdańskim.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Rudnicki 

pełnomocnikiem wójta z  pra-
wami dyrektora (na umowę 
zlecenie), kolejne oszustwo” – 
pisała Barbara Wasiołka, któ-
ra skarży się jeszcze m.in. na 
brak współpracy z  organem 
prowadzącym.
O  komentarz poprosiliśmy 
Leszka Grombalę, byłego wój-
ta gminy Kolbudy.
– Nie zdarzyło się jeszcze, żeby 
ktoś chciał pracować za darmo 
na rzecz samorządu teryto-
rialnego. Byłby to piękny wo-
lontariat i  gest. Są dokumen-
ty finansowe, które w  każdej 
chwili można sprawdzić. Pani 
Wasiołka otrzymywała wy-
nagrodzenie. Chcieliśmy, aby 
była ona dyrektorem szkoły. 
Nie wiem co się potem stało, 
ale zupełnie nie sprawdziła się 
w  powierzonej jej roli. Dlate-
go też niektóre decyzje musia-
no podejmować za nią. Widzę 
jednak, że Barbara Wasiołka 
nie znalazła również pokla-
sku u  nowej władzy, dlatego 

nie jest już dyrektorem szkoły 
w Kowalach – komentuje Le-
szek Grombala. 
„26 listopada wróciłam ze 
zwolnienia lekarskiego pełna 
nadziei i wiary, że będę mia-
ła możliwość przywrócenia 
normalności w szkole, że będę 
mogła wykonywać obowiąz-
ki dyrektora szkoły zgodnie 
z  obowiązującym prawem. 
W tym celu poprosiłam o spo-
tkanie z Panem wójtem i Pre-
zydium Rady Rodziców…
…Niestety, wykonując swoje 
obowiązki dotyczące zatrud-
nienia nauczyciela, napotka-
łam na te same przeszkody, 
które miały miejsce wcześniej. 
Opinia negatywna organu 
prowadzącego dotyczącego 
powierzenia stanowisk wi-
cedyrektorów w  szkole pod-
stawowej oraz ograniczenie 
kompetencji dyrektora szkoły 
wynikające z przepisów prawa 
uniemożliwiają mi sprawne, 
zgodne z prawem zarządzanie 

szkoły” – pisze były dyrektor 
szkoły w Kowalach.
O  komentarz poprosiliśmy 
również obecnego wójta An-
drzeja Chruścickiego, któ-
ry odesłał nas jednak do ko-
munikatu zamieszczone-
go na stronie urzędu, gdzie 
czytamy:
„Przyjąłem rezygnację Pani 
Barbary Wasiołki ze sprawo-
wanej dotąd funkcji - mówi 
wójt Andrzej Chruścicki. – 
Nie chciałbym szerzej komen-
tować argumentów zawartych 
w  treści rezygnacji, którymi 
ustępująca Dyrektor motywu-
je swoją decyzję. Zapewniam, 
że zmiany nie będą miały 
większego wpływu na dal-
sze funkcjonowanie szkoły. 
Obowiązki dyrektora szko-
ły pełnić będzie Pani Sabina 
Leyk-Kania, która dotychczas 
sprawowała funkcję wicedy-
rektora tej placówki”.

(KL)
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UDANY ROK AKADEMICKI

Zakończenie 
Akademii 
Seniora
Dyplomy ukończenia zajęć, 
nagrody-upominki, słodki 
poczęstunek i wreszcie pro-
jekcja filmu. Wczoraj uro-
czyście zakończyliśmy rok 
akademicki 2018 w  Akade-
mii Seniora Gminy Pruszcz 
Gdański.
W  trakcie kilkunastu wy-
kładów studenci chłonęli 
informacje, które nie tylko 
poszerzały ich dotychcza-
sową wiedzę na konkretny 
temat, ale jakże często przy-
dawały się praktycznie w ży-
ciu codziennym. Do takich 
zaliczały się m.in. zajęcia 
z prawa czy zagadnień zwią-
zanych z ubezpieczeniem.
Uczestnicy Akademii po-
znawali także historię na-
szego regionu i  sztuki, od-
byli „podróż” do najpięk-
niejszych miejsc na Słowacji. 
Były także zajęcia wyjaz-
dowe. Seniorzy odwiedzi-
li m.in. parki podworskie 
znajdujące się na terenie 

gminy, zwiedzili oczysz-
czalnię ścieków Gdańsk-
-Wschód i  Zakład Utyliza-
cyjny w  Szadółkach, wresz-
cie krążyli po zielonych tere-
nach Zespołu Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcą-
cych w Pruszczu Gdańskim.
Aż przyszedł czas na pod-
sumowanie całorocznej edu-
kacji. Na zakończenie roku 
akademickiego wszyscy stu-
denci otrzymali dyplomy 
oraz kosmetyczne upomin-
ki przygotowane przez fir-
mę „Ziaja”. A sami seniorzy, 
w  dowód wdzięczności za 
zorganizowanie wykładów, 
obdarowali koszem kwia-
tów wójt gminy, Magdalenę 
Kołodziejczak.
Wspaniałym zwieńczeniem 
udanego roku akademic-
kiego była projekcja filmu 
„Maria Skłodowska-Curie” 
w reżyserii Marie Noelle.

(PR)
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NAJWIĘKSZY FESTIWAL NA PLANECIE

Sukces robotyków 
z Przejazdowa w Tallinnie
Najstarsza grupa robotyków, na co dzień trenująca w Szkole Podstawowej w Przejazdowie, 
uczestniczyła w turnieju Robotex International 2018 w Tallinnie w Estonii. Turniej ten jest określany 
mianem największego festiwalu robotyki na naszej planecie.

Pierwszego dnia rywalizacji 
wszyscy nasi zawodnicy bra-
li udział w konkursie MakeX 
Starter, który polegał na zbu-
dowaniu i  zaprogramowaniu 
robota mBot firmy Make-
block, tak aby mógł on wyko-
nać jak największą ilość zadań 
na arenie.
Dodatkowo jednym z  celów 
konkursu była współpraca 
i  integracja drużyn z  różnych 
państw – na planszy jedno-
cześnie znajdowały się dwa 
roboty, które współdziałały 
ze sobą przy wykonywaniu 
wspólnych zadań.
Konkurs ten rozgrywany był 
w  dwóch kategoriach wieko-
wych: primary school group 
(do 13 lat) i junior high school 
group (do lat 18). W  młod-
szej kategorii nasza druży-
na BalticBot Green (Wiktor 
Kurowski, Dominik Mor-
dawski i  Karol Bruszewski) 
zajęła 3. miejsce. W  starszej 

kategorii 2. miejsce zajęła 
drużyna BalticBot Blue (Iza-
bela Lelakowska, Katarzyna 
Gasińska, Jakub Kamela), 3. 
miejsce zajęła drużyna Bal-
ticBot Black (Mikołaj Jurek, 
Krystian Jażdżewski), a  4. 
miejsce drużyna BalticBot 

Red (Jakub Walecki, Kacper 
Cholewiński).
Ponadto wszystkie cztery na-
sze drużyny otrzymały na-
grodę specjalną „Best Team-
work”. Sędziowie docenili 
zgranie, wzorową współpra-
cę między sobą i  z  innymi 

drużynami oraz postawę fair 
play. W całym konkursie Ma-
keX brało udział prawie 40 
drużyn z całego świata.
W  sobotę drużyna BalticBot 
Girls wzięła udział w konkur-
sie Girls’ Firefighting. W tym 
wyzwaniu zbudowany i  za-
programowany przez zawod-
ników robot miał za zadanie 
zlokalizować i  zgasić 4 loso-
wo umieszczone na planszy 
i częściowo zasłonięte ściana-
mi świeczki. Również i w  tej 
dyscyplinie osiągnęliśmy suk-
ces. Nasza drużyna w  skła-
dzie Izabela Lelakowska i Ka-
tarzyna Gasińska zdobyła 2. 
miejsce w  kategorii wiekowej 
powyżej 13 lat.
Podczas tych zawodów ekipa 
z  Przejazdowa miała możli-
wość zarówno współzawod-
niczyć, jak i  współpracować 
z drużynami z takich państw, 
jak: Meksyk, Kolumbia, Tur-
cja, Anglia, Łotwa, Rosja 
i Estonia.

(PR)
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Rodzinne ferie zimowe 
w górach

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

Spędź z rodziną ferie w Naszej Gazdówce

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

18 4468219

naszagazdowka.pl

rezerwacja@naszagazdowka.pl

/agroturystyka.wierchomla

POMÓŻMY RODZINIE Z PAWŁOWA

Mikołaj rozdał ponad 
1500 paczek
Grudzień to czas, kiedy dzieci odwiedza św. Mikołaj. W tym roku święty 
zawitał do wszystkich szkół gminy Trąbki Wielkie. Paczkami obdarował 
każdego z uczniów, a więc ponad 1500 dzieciaków. Paczki ufundowała 
gmina oraz Fundacja Pan Władek, która aktywnie udziela się niemal we 
wszystkich akcjach na terenie gminy.

– Fundacja Pan Władek poma-
ga w  każdy możliwy sposób. 
W  tej chwili wspólnie chcemy 
pomóc rodzinie z Pawłowa wy-
budować nowy dom. Warun-
ki, w  jakich teraz mieszkają, 
są tragiczne. Mają walący się 
dom, jest on w takim stanie, że 
trzeba budować nowy, bo obec-
ny nie nadaje się nawet do re-
montu – mówi Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Każda pomoc jest potrzebna. 
Nowy dom ma być drewniany, 
dlatego tak potrzebne jest te-
raz drewno. Potrzebne są i inne 
rzeczy niezbędne na budowie, 
jak również do wyposażenia 

domu.
– Na temat pomocy dla miesz-
kańców Pawłowa rozmawiałem 
z  żoną prezydenta Dudy. Być 
może pomoc otrzymamy rów-
nież z  Pałacu Prezydenckiego. 
Rozmawiamy także z  dużymi 
pomorskimi firmami budow-
lanymi, aby wsparły naszą ini-
cjatywę – mówi nam Włady-
sław Ornowski z Fundacji Pan 
Władek.
Wszyscy, którzy chcieliby po-
móc w  budowie domu dla 
rodziny z  Pawłowa, mogą 
kontaktować się z  Fundacją 
Pan Władek poprzez stronę 
www.fundacjapanwladek.pl. 

Warto jeszcze dodać, że fun-
dacja otrzymała nagrodę Pre-
zydenta RP „za działalność na 
rzecz dobra wspólnego”.
– Odbierając nagrodę w Pałacu 
Prezydenckim, napomknąłem 
tylko pani prezydentowej, że 
żałuję, że nie ma z  nami mo-
ich młodych wolontariuszy. 
Na odzew nie czekałem długo. 
Po dwóch tygodniach ponow-
nie zawitałem w  Pałacu Pre-
zydenckim, ale tym razem już 
z 40-osobową grupą młodzieży 
z gminy Trąbki Wielkie – do-
daje Władysław Ornowski.

(KL)

 Święty Mikołaj zawitał również do szkoły w Mierzeszynie

HISTORIA MAŁEJ OCZYZNY

Książka o Trąbkach Wielkich
Za nami promocja książki 
o Trąbkach Wielkich. Wcze-
śniej podobne publikacje po-
jawiły się na temat: Doma-
chowa, Mierzeszyna, Pawło-
wa, Sobowidza, Trąbek Ma-
łych, a w trakcie przygotowań 
pozostaje książka o Kłodawie.
– Takie publikacje warto ro-
bić. Przede wszystkim przy-
bliżamy mieszkańcom nasze 
małe ojczyzny. Nie wszyscy, 
nawet najstarsi mieszkańcy, 
tak do końca znają historię 
swojej wsi czy ciekawe aneg-
doty dotyczące dawniejszych 

mieszkańców. Jest to też ele-
ment budujący wspólnoty sa-
morządowe – mówi Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Historia Trąbek Wielkich jest 
bogata i  ciekawa. Na jej losy 
niemały wpływ – jak zauważa 
wójt Konkol – miał chociażby 
Sobowidz, gdzie mieściło się 
dawne starostwo.
– Nasza historia miała nie tyl-
ko charakter lokalny. Niektóre 
wydarzenia nawiązują do zda-
rzeń ogólnopolskich albo na-
wet europejskich – dodaje nasz 

rozmówca.
Warto przypomnieć, że 
wszystkie książki dotyczące 
historii miejscowości z gminy 
Trąbki Wielkie przygotował 
Dariusz Dolatowski. Publi-
kację otrzymał każdy, kto 
był na spotkaniu promocyj-
nym z  jej autorem. Można ją 
również nabyć, udając się do 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i  Rekreacji w  Trąb-
kach Wielkich.

(GR)

 Promocja książki o Trąbkach Wielkich odbyła się w bibliotece 
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IMPONUJĄCE PLANY INWESTCYJNE 

To będzie pracowity rok
Rok 2019 dla przywidzkiego samorządu będzie niezwykle pracowity. 
Niebawem rozpocznie się realizacja projektu związana z budową sieci 
kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Pierwsze roboty ziemne 
powinny ruszyć – o ile pozwoli na to pogoda – już wczesną wiosną. 

Przypomnijmy, że w  pierwszej 
kolejności prowadzona będzie 
droga dojazdowa do budowanej 
w  następnej kolejności oczysz-
czalni ścieków w  Piekle Dol-
nym. Wykonawca tego zadania 
jest znany. Droga dojazdowa 
ma być wybudowana do maja. 
Do wyłonienia pozostaje jesz-
cze firma, która zajmie się bu-
dową sieci kanalizacyjnej. 
– Zdecydowanie najwięcej cza-
su zajmują formalności, z  więc 
wszelkie dokumenty, które są 
potrzebne do rozpoczęcia ro-
bót. Harmonogram zakłada, 
że wszystkie prace mają zo-
stać ukończone do końca 2019 
roku. Jest to najważniejsza, ale 
zarazem i  najdroższa inwe-
stycja w  historii przywidzkie-
go samorządu. Ubiegamy się 
w  Urzędzie Marszałkowskim 
w  Gdańsku o  zwiększenie do-
finansowania. Nasz projekt 
zakłada nieco większy zakres 
prac, dlatego szacunkowy koszt 
projektu opiewał na 34 miliony 
złotych. Dopiero po przetargu 
okaże się, jaki będzie ostatecz-
ny koszt. Jeśli będzie nas stać, to 
wykonamy rozszerzony projek-
ty, a  jeśli cena będzie wyższa, 
to zrealizujemy to, co zakła-
daliśmy w  planie pierwotnym. 
Po zakończeniu tego projektu 
gminna kasa powinna nabrać 
oddechu. Nie oznacza to jed-
nak, że spoczniemy na laurach, 
założymy ręce i  nie będzie nic 
robić. Kolejne plany inwestycyj-
ne są ambitne – mówi „Panora-
mie” Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Wszystko na to wskazuje, że 
po zakończeniu projektu zwią-
zanego z kanalizacją sanitarną, 

gmina zajmie się budową dwóch 
sal sportowych przy szkołach 
w Pomlewie oraz Trzepowie. 
– Prawdopodobnie pojawi się 
szansa pozyskania środków fi-
nansowych z  programu „Le-
mur”. Wszelka dokumentacja 
jest już przygotowana. Czekamy 
tylko na ogłoszenie konkursu, 
abyśmy mogli złożyć również 
swój wniosek o dofinansowanie 
budowy sportowych sal. Mó-
wiąc o  sporcie, warto również 
kilka zdań poświęcić na spra-
wy związane z  turystyką i  re-
kreacją. Przygotowujemy się do 
złożenia wniosków w  sprawie 
dofinansowania zagospodaro-
wania przestrzeni wokół jeziora 
w  Przywidzu – informuje Ma-
rek Zimakowski.
Projekt dotyczyłby terenu za 
Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry i  samego kąpieliska. Ogólna 
koncepcja jest już przygoto-
wana. Zakłada ona chociażby 
dojście do kąpieliska, wymianę 
pomostów, zaplecze sanitarne. 
Te zadania będą oczywiście re-
alizowane po zakończeniu pro-
jektu kanalizacyjnego, a  więc 
najwcześniej w 2020 roku.
Niedawno gospodarz przywidz-
kiej gminy odwiedził Rumię. 
Celem wyjazdu była mediate-
ka, która powstała w  budynku 
dworca kolejowego. Wójt Zi-
makowski podpatrywał wyko-
rzystane tam rozwiązania.
– Podobną mediatekę chciałbym 
uruchomić również w  Przywi-
dzu. Do tego celu chciałbym 
wykorzystać starą halę sportową 
przy zespole szkół. Przy reali-
zacji tej inwestycji moglibyśmy 
liczyć nawet na 2-milionowe 
dofinansowanie – dodaje wójt 

Zimakowski.
Warto dodać na sam koniec, 
że budżet gminy Przywidz na 
2019 rok opiewa na ok. 40 mln 
zł, a jeszcze 10 lat temu wynosił 
on zaledwie 15 mln zł. W przy-
szłym roku realizowany będzie 
również projekt związany z  in-
stalacjami fotowoltaicznymi, 
które będą montowane na bu-
dynkach prywatnych i użytecz-
ności publicznej. 
– Mówiąc o  planach na przy-
szły rok, nie sposób przemil-
czeć sierpniowego wydarzenia. 
Mam tu oczywiście na myśli 
Rockblu Przywidz Festival, 
który w przyszłym roku obcho-
dzić będzie swój mały jubileusz 
– 5-lecie. Przygotowania już się 
rozpoczęły, a gwiazdą festiwalu 
być może będzie zespół Dżem 
– zdradza Marek Zimakowski.

(KL)

 W planach inwestycyjnych jest również zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Przywidzu
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NIEBAWEM RUSZY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Dom dla seniorów powstanie 
w Starej Hucie
Podczas ostatniego Balu 
Seniorów, który odbył się 
w  Przywidzu podpisano list 
intencyjny w sprawie utworze-
nia Domu Dziennego Pobytu 
dla seniorów w  Starej Hucie. 
Pod dokumentem podpisali 
się Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz oraz Marek 
Olechnowicz, prezes Stowa-
rzyszenia „Podaj Rękę”. To 
właśnie ta organizacja miała-
by zająć się przygotowaniem 
obiektu na potrzeby domu dla 
Seniorów.
Dom Dziennego Pobytu dla 
seniorów ma być uruchomio-
ny w  budynku dawnej szkoły 
w  Starej Hucie. Po likwida-
cji szkoły budynek przezna-
czono na mieszkania oraz 
na działalność organizacji 
pozarządowych. 
– Budynek nie jest w  najlep-
szym stanie technicznym, dla-
tego potrzeba środków, aby 
w  tym obiekcie można było 
prowadzić jakiekolwiek działa-
nia. Pojawił się Marek Olech-
nowicz ze Stowarzyszenia 

„Podaj Rękę”, który przedstawił 
nam swój plan. Zakłada on, przy 
pomocy naszej gminy, adaptację 
budynku na działalność dedy-
kowaną właśnie Seniorom – 
mówi nam Marek Zimakowski.
Aby stowarzyszenie mogło roz-
począć jakiekolwiek działania, 
Rada Gminy Przywidz musi 
podjąć decyzję o wydzierżawie-
niu obiektu na okres minimum 
10 lat tejże organizacji.
– Dzięki partnerskiej między-
sektorowej współpracy Sto-
warzyszenia „Podaj Rękę” 
oraz samorządów pomorskich, 
a  zwłaszcza tych z  powiatu 
gdańskiego, wypracowane zo-
stało kompleksowe rozwiązanie 
o  charakterze aktywizacyjnym, 
animacyjnym, ekonomizującym 
i opiekuńczym, które niebawem 
dotrzeć może do osób i domów 
w całej Polsce oraz poza grani-
ce naszego kraju. Jednym z jego 
elementów jest tworzenie do-
mów Seniora. W  Przywidzu 
na przykład dla celów przygo-
towania i  prowadzenia Domu 
Dziennego Pobytu wyznaczone 

zostało miejsce po byłej szko-
le w Starej Hucie, gdzie chcie-
libyśmy w  przyszłym, 2019 
roku przeprowadzić grun-
towną adaptację, a  następnie 
rozpocząć w  tym miejscu re-
alizację działań Lokalnego 
Centrum Usług Społecznych 
z  zamierzeniem przekształ-
cenia go w  Dom Dziennego 
Pobytu – mówi „Panoramie” 
Marek Olechnowicz.
– Nie jest już żadną tajemni-
cą, że polskie społeczeństwo 
robi się coraz starsze. Istnieje 
zatem potrzeba uruchamiania 
takich miejsc – zauważa Ma-
rek Zimakowski, który dodaje 
przy okazji, że złożono wnio-
sek o przyznanie z rządowego 
programu „Senior+” środków 
na zaadaptowanie części ko-
mercyjnej hali na gabinety re-
habilitacyjne, z  których mo-
głyby korzystać osoby starsze. 
Do tematu oczywiście wróci-
my w jednym z kolejnych wy-
dań „Panoramy”.

(lubek)

 Marek Zimakowski i Marek Olechnowicz podpisują list intencyjny 
w sprawie utworzenia domu dla seniorów  

REKLAMA

 



GRUDZIEŃ 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 13ŻYCIE GMINY KOLBUDY/REKLAMA

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

BUDŻET GMINY NA PONAD 100 MILIONÓW

Wielka niewiadoma w sprawie 
inwestycji w gminie Kolbudy
Dla samorządów grudzień to czas pracy nad budżetami na przyszły rok. Wszystkich najbardziej interesują plany inwestycyjne. W gminie 
Kolbudy nie wiadomo jeszcze do końca, jakie zadania inwestycyjne podejmowane będą w przyszłym roku.

W tej chwili gmina zaangażowa-
na jest w dwa duże przedsięwzię-
cia. Mowa o budowie basenu przy 
Zespole Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego w Kolbu-
dach i hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Kowalach.
W  styczniu i  lutym prowadzo-
ne będą roboty budowlane we-
wnątrz obiektu. A  teraz trwają 
tam prace tynkarskie i układane 
są instalacje. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na koniec 
kwietnia, by w maju przeprowa-
dzić wszelkie niezbędne odbio-
ry. Potrwają one ok. dwóch lub 
trzech tygodni.
 – Duże inwestycje, których re-
alizacji w  ostatnich miesiącach 
podjęła się gmina, przy niewielu 
pozyskanych środkach zewnętrz-
nych, zmusiły gminę do zacią-
gania zobowiązań finansowych. 
Aby uniknąć dalszego zadłużania 
samorządów, będziemy musieli 

szukać sposobów na wyjście z tej 
trudnej sytuacji – komentuje na 
stronie urzędu Andrzej Chru-
ścicki, wójt gminy Kolbudy.
Wiadomo, że sala przy szkole 
w Kowalach powstanie, a według 
informacji urzędowych inwesty-
cja powinna być ukończona do 
końca kwietnia. Ze względu na 
warunki pogodowe wstrzyma-
no prace przy budowie basenu 
w  Kolbudach. Kontynuowanie 
prac stoi jednak pod bardzo du-
żym znakiem zapytania.
 – Nasze dzieci wiedzą już, że 
budowany jest basen i  cieszą się 
z  tego faktu. Informacja o  za-
niechaniu tej inwestycji nie by-
łaby dobrym pomysłem. Liczę, 
że władze gminy poradzą sobie 
i  dokończą realizację pływalni – 
mówi nam Dorota Telus.
Wszystko wskazuje na to, że 
w  przyszłym roku prace dro-
gowe, wraz z  odwodnieniem 

prowadzone będą w  Jankowie 
Gdańskim na ulicy Podgórnej. 
Na pierwszy etap zadnia w planie 
inwestycyjnym na przyszłym rok 
zabezpieczono niecałe 2,1 mln 
zł. Zadanie otrzyma prawdopo-
dobnie rządowe dofinansowanie 
w wysokości 850 tys. zł. Pienią-
dze są zabezpieczone, ale umo-
wa w momencie zamknięcia tego 
wydania gazety nie została jesz-
cze podpisana. Pierwszy etap za-
kłada budowę odwodnienia ulicy, 
chodników i oświetlenia oraz na-
wierzchni z kostki w części Pod-
górnej (nie ustalono jeszcze, jak 
długiego odcinka).
Z  naszych informacji (niepo-
twierdzonych przez włodarzy 
gminy) wynika, że w przyszłym 
roku remontowany ma być rów-
nież budynek przychodni zdro-
wia w Kolbudach. Nie wiadomo, 
jaki zakres prac zostanie wyko-
nany w 2019 roku, ponieważ nikt 

z włodarzy kolbudzkiego urzę-
du nie był zainteresowany, aby 
udzielić nam jakiejkolwiek in-
formacji na ten temat.
Do połowy listopada gminy są 
zobowiązane wysłać do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
projekt uchwały budżetowej na 

przyszły rok. Z  dokumentu przy-
gotowanego jeszcze przez byłego 
wójta Leszka Grombalę wynika, 
że łączny budżet gminy wynosić 
będzie nieco ponad 111 milionów 
złotych, natomiast wydatki osza-
cowano na ponad 117 milionów 
złotych. Na same inwestycje gmina 

miała przeznaczyć niespełna 15 
milionów złotych. Według na-
szych nieoficjalnych informacji 
plan inwestycyjny na przyszły rok 
znany ma być dopiero w połowie 
stycznia.

(KL)

 Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku remontowany będzie ośrodek zdrowia, 
a wielką niewiadomą jest dalsza budowa basenu w Kolbudach
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POCZUJMY CAŁĄ RODZINĄ 

Magia świąt Bożego Narodzenia
Przez ostatnie lata obchodze-
nie świąt Bożego Narodze-
nia kojarzy się z  bieganiem 
za prezentami na ostatnią 
chwilę, stresem związanym 
z  przygotowaniem świątecz-
nych potraw, obowiązkowy-
mi porządkami, wydatkami 
i  nieporozumieniami, jakie 
wynikają między domowni-
kami w tym czasie. 
Warto jednak zatrzymać się 
na chwilę, zastanowić się, co 
naprawdę jest dla nas ważne 
i  stworzyć wyjątkowe święta 
pełne spokoju, ciepła i miło-
ści. Spróbujmy zadbać o  to, 
aby rodzina była w te dni naj-
ważniejsza, a nie prezenty, te-
lewizor czy internet. Nie jest 
to wcale trudne, a  wyznając 
zasadę, że mniej znaczy wię-
cej okaże się, iż do szczęścia 
nie potrzeba nam perfek-
cyjnych dwunastu potraw, 
a idealne święta, to wcale nie 
takie, które zaplanuje nam 
,,życzliwa” teściowa lub ,,per-
fekcyjna” ciotka. 
Zacznijmy od rozmowy z mę-
żem lub żoną i dziećmi o tym 
jak chcielibyśmy, aby te świę-
ta wyglądały. Będzie to też 
dobra okazja, aby dowiedzieć 
się, co nam przeszkadza, 
czego pragniemy i  za czym 
tęsknimy. Najważniejsze to 

czerpać radość z tych dni, któ-
re mają nieść miłość, radość 
i  przebaczenie. Warto pomy-
śleć o tym, by zaprosić do sie-
bie kogoś, z  kim szczególnie 
pragniemy podzielić się wigilij-
nym opłatkiem, a składając ży-
czenia odważyć się powiedzieć 
kocham cię, jestem szczęśliwa, 
że mam tak wspaniałą rodzinę, 
dziękuję, że mi pomagasz. 
Gdy sytuacja finansowa nie po-
zwala nam na zorganizowanie 
bogatych świąt, w  tym dniu 
niech każdy z gości przyniesie 
jedną potrawę. Wyłączmy te-
lewizory, a  telefony wspólnie 
połóżmy do jednego koszy-
ka, który postawimy z dala od 

stołu. Pamiętajmy, że prezen-
ty mają symbolizować naszą 
pamięć o  bliskich. Kupując 
je kierujmy się sercem, a  nie 
ceną. Święta to czas magicz-
ny, ale przede wszystkim 
czas wolny od pracy, szko-
ły, obowiązków. Usiądźmy 
więc wspólnie przy wigilij-
nym stole, zapomnijmy na 
chwilę o troskach codzienno-
ści, doceńmy to, że jesteśmy 
w  ten wyjątkowy czas razem 
i spędźmy go z rodziną, której 
na co dzień poświęcamy tak 
mało czasu i uwagi. 

(pau.)
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 Święta powinny być spokojne, ciepłe,
pełne radości i spędzone w towarzystwie, które lubimy
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WÓR MEDALI DLA GMINY KOLBUDY

Szachowe mistrzostwa powiatu
W  Cedrach Małych roze-
grano Mistrzostwa Powiatu 
Gdańskiego w Szachach. Po-
znaliśmy zwycięzców w czte-
rech kategoriach wiekowych. 
Do zmagań przystąpili za-
wodnicy reprezentujący pięć 
gmin naszego powiatu. Naj-
więcej mistrzowskich tytu-
łów wywalczyli reprezentanci 
gminy Kolbudy.
Do zmagań w  królewskiej 
grze przystąpiło blisko 30 
zawodników. Nad prawidło-
wym przebiegiem powiato-
wego championatu czuwał 
Przemysław Symbor, który 
na co dzień jest trenerem za-
jęć szachowych w Żuławskim 
Ośrodku Kultury i  Sportu. 
Najlepsi uczestnicy zmagań 
otrzymali puchary i medale.
W  najmłodszej katego-
rii wiekowej (rocznik 2005 
i  młodsi) wśród dziewcząt 
bezkonkurencyjna okazała 
się Julia Jurkiewicz z  gminy 
Kolbudy, która w  pokona-
nym polu pozostawiła Zofię 
Seredyńską – reprezentant-
kę gospodarzy oraz Korne-
lię Zielińską z  gminy Suchy 
Dąb. Wśród chłopców zwy-
ciężył zaś Kewin Korkow-
ski z  gminy Trąbki Wielkie. 
Miejsca na podium zajęli 

jeszcze Dominik Czarnogor-
cew z  gminy Kolbudy i  Stani-
sław Seredyński z gminy Cedry 
Wielkie.
W  kategorii rocznika 2001 
i  młodsi zwyciężyła Miriam 
Wenda z  gminy Kolbudy. Ty-
tuł wicemistrzowski przypadł 
w  udziale Kindze Narloch 
z  gminy Suchy Dąb, a  brą-
zowy medal Neli Dołęgow-
skiej z  Pruszcza Gdańskie-
go. Cyprian Obrycki z  gminy 
Kolbudy zwyciężył w  grupie 
chłopców, a miejsca na podium 
zajęli jeszcze Krzysztof Pozor-
ski z  gminy Trąbki Wielkie 
i  Marcel Wysiecki z  Pruszcza 

NASI NA PODIUM W INOWROCŁAWIU

Kolejny sukces koszykarzy „Bryzy”
Młodzi koszykarze kolbudzkiej Bryzy przyzwyczaili już nas do licznych sukcesów. 
Niedawno dopisali do swojego bogatego dorobku medalowego kolejne srebro. Tym 
razem nasi młodzi koszykarze zajęli 2. miejsce w Inowrocławiu, gdzie odbywał się 
Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzików Kasper-Cup.

W  inowrocławskich zawadach 
startowali chłopcy z  rocznika 
2006. Nasza ekipa pokonała 
38:26 Spójnię Stargard, 43: 39 
MKKS Żak Koszalin, 31:29 
Kasprowicz/Inowrocławską 
Akademię Koszykówki oraz 
48:40 Olimpijczyka Ostrów 
Wielkopolski. Nie do pokona-
nia była tego dnia drużyna Za-
stalu Zielona Góra, która po-
konała zespół z  Kolbud 49:39. 
Ostatecznie Bryza zajęła 2. 
miejsce, a zwycięzcami turnie-
ju zostali zawodnicy z Zielonej 
Góry, którzy wygrali w  Ino-
wrocławiu wszystkie mecze. 
Na najniższym stopniu podium 
stanęli młodzi adepci basketu 
z Ostrowa Wielkopolskiego.
Trener zespołu – Piotr Kloska 
podkreśla, że chłopcy two-
rzą wyrównany, doskonale ze 
sobą współpracujący zespół, ale 
zwraca też uwagę na to, że za-
wody w Inowrocławiu były bar-
dzo silnie obsadzone.
Skład, który wywalczył dru-
gie miejsce w turnieju to: Karol 
Kloska, Filip Łącz, Klaudiusz 

Kloska, Jacek Jaworowski, 
Michał Kowal, Jan Beszczyń-
ski, Piotr Jankowiak, Tomasz 
Filipek, Jacek Kunda, Miko-
łaj Kuchciński, Paweł Zarach, 
Konrad Klein i Mateusz Filip-
kowski. Dodajmy jeszcze tylko, 
że zdaniem organizatorów, naj-
lepszym zawodnikiem Bryzy 
był Konrad Klein.
Zespół Bryzy na co dzień tre-
nuje przy Zespole Kształcenia 

Podstawowego i  Gimnazjal-
nego w Kolbudach. Sekcja ko-
szykówki jest jedną z  najpręż-
niejszych. Nic więc dziwnego, 
że kolbudzka placówka otrzy-
mała w tym roku tytuł „Szkoły 
Przyjaznej Koszykówce”, przy-
znawanej od 2014 roku przez 
Pomorski Związek Koszyków-
ki. Przypomnijmy, że sekcja 
koszykówki przy Uczniow-
skim Klubie Sportowym 

„Bryza” w  Kolbudach powsta-
ła 14 lat temu, a  jej założycie-
lami byli Magdalena i  Jacek 
Szymkiewicz.
Sukces w  Inowrocławiu nie 
jest przypadkiem i z całą pew-
nością niebawem usłyszymy 
o  kolejnych dobrych osiągnię-
ciach „Bryzy”, o  czym będzie-
my oczywiście informować na 
naszych łamach.

(lubek)
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Gdańskiego.
Wśród szachistek z  rocznika 
1999 i młodszych mistrzostwo 
powiatu gdańskiego zdoby-
ła Beata Pniewska z  Pruszcza 
Gdańskiego. Wicemistrzynią 
została Miriam Grot z  gmi-
ny Kolbudy, a  na najniższym 
stopniu podium stanęła Daria 
Narloch z  gminy Suchy Dąb. 
W  tej samej grupie wiekowej 
wśród chłopców zwyciężył 
Oliwer Wirkus z gminy Kolbu-
dy. Srebro przypadło Dariuszo-
wi Paszkowskiemu z  Pruszcza 
Gdańskiego, a  brąz Dariuszo-
wi Zajączkowskiemu z  gminy 
Trąbki Wielkie.

Ostatnią kategorię – open 
zdominowali szachiści z gmi-
ny Kolbudy, a konkretnie klan 
Jurkiewiczów. Złoto wywal-
czyła bowiem Joanna Jurkie-
wicz, a  Krzysztof Jurkiewicz 
był najlepszy wśród mężczyzn. 
Miejsca na podium wśród pań 
zajęły jeszcze Edyta Paszkow-
ska z  Pruszcza Gdańskiego 
i  Lida Myśliwiec z  gminy 
Trąbki Wielkie, a wśród męż-
czyzn Rafał Miedwiediew 
z Pruszcza Gdańskiego i Da-
riusz Kosikowski z  gminy 
Trąbki Wielkie.

(GR)

IV LIGA

Cel został osiągnięty
Zakończyła się pierwsza run-
da piłkarskiej IV ligi, w któ-
rej powiat gdański reprezen-
towany jest przez dwie dru-
żyny. Zdecydowanie lepiej 
prezentuje się beniaminek 
z  Kowal, który na półmetku 
zmagań zajmuje 10. miejsce. 
W  znacznie gorszych humor 
pozostają kibice z  Kolbud, 
ponieważ ich GKS zajmu-
je dopiero 16. miejsce, a  od 
miejsca spadkowego dzieli go 
tylko lepsza różnica bramek.
Na półmetku rozgrywek IV 
lidze przewodzą dwa zespoły 
– słupski Gryf i Grom Nowy 
Staw. Podopieczni Roberta 
Kugla plasują się w środku ta-
beli i  widmo spadku jeszcze 
im nie zagraża – tak samo jak 
awans do III ligi.

 – Przed rozpoczęciem sezo-
nu naszym celem było miejsce 
dające utrzymanie się w  IV 
lidze. Jesteśmy na 10. pozy-
cji i mamy 10 punktów prze-
wagi nad strefą spadkową. 
Cel więc osiągnęliśmy z  na-
wiązką. Myślę, że na wiosnę 
nie powinno być źle – mówi 
nam Robert Kugiel. – Te-
raz mamy przerwę. Treningi 
wznawiamy 21 stycznia, a ty-
dzień później rozegrany je-
den z pięciu sparingów. W tej 
chwili wygląda na to, że nikt 
z naszej kadry nie ubędzie.
Początek rewanżowej rundy 
zmagań w  IV lidze zaplano-
wano na 2 marca. Jednak to 
pogoda zdecyduje, czy wła-
śnie tego dnia piłkarze wy-
biegną na boiska. 

(GR)
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BIEGASZ, A NIE JESTEŚ MARATOŃCZYKIEM?

Gdańsk ma ciekawe 
alternatywy
14 kwietnia wystartuje piąta 
edycja Gdańsk Maratonu, im-
prezy trzykrotnie z  rzędu wy-
branej jako najlepsza w Polsce. 
Rywalizacji na królewskim 
dystansie 42 kilometrów i  195 
metrów towarzyszyć będą do-
datkowe biegi: Sztafeta Mara-
tońska oraz „Gdańsk na piąt-
kę”. To świetna alternatywa dla 
wszystkich, którzy chcą poczuć 
wyjątkową atmosferę biegowe-
go święta, ale potrafią mierzyć 
siły na zamiary.
Tego samego dnia co 5. Gdańsk 
Maraton, dosłownie kilka chwil 
po uczestnikach biegu główne-
go, wystartuje również Sztafeta 
Maratońska. To idealna moż-
liwość dla osób, które nie czują 
się na siłach zmierzyć z pełnym 
królewskim dystansem, by po-
konać go zespołowo.
Start w  sztafecie to znakomita 
forma integracji i  zespołowego 
działania na rzecz wspólnego 
sukcesu. Wystarczy zaprosić 
kogoś z rodziny, przyjaciół, ko-
legów z  firmy, zebrać cztero-
osobową drużynę i  zgłosić się 
do sztafety. Zawodnicy biorący 
udział w maratonie mogą rów-
nież w  ten sposób zapewnić 
sobie znakomite wsparcie na 
trasie, które z  pewnością po-
zwoli zwalczyć każdy kryzys. 
Bieg podzielony na cztery róż-
nej długości zmiany (ok. 16,4 

km/8,4 km/10,7 km/6,7 km), 
powoduje, że 5. Gdańsk Mara-
ton staje się imprezą dla każde-
go! Wszyscy uczestnicy, którzy 
ukończą Sztafetę Maratońską, 
otrzymają na mecie pamiątko-
we medale oraz pakiet startowy, 
który przysługuje wszystkim 
maratończykom.
Obowiązuje limit zgłoszeń, 
wynoszący 200 sztafet. By za-
rejestrować sztafetę, należy wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie: gdanskma-
raton.pl.
Dzień przed biegiem głównym, 
czyli 13 kwietnia, odbędzie się 
impreza o  wiele mówiącej na-
zwie „Gdańsk na piątkę”, czyli 
start na dystansie 5 kilometrów.
W  czasie, gdy maratończycy 
będą odbierać swoje pakiety 
startowe, ich znajomi i rodziny 
będą mieć niepowtarzalną oka-
zję poczuć „maratoński” klimat 
i wystartować w krótkim biegu, 
którego start i  meta będą do-
kładnie w tym samym miejscu, 
w  którym dzień później roz-
poczną i zakończą swoją biego-
wą przygodę maratończycy. Dla 
wszystkich uczestników biegu 
na 5 kilometrów przewidziany 
jest pamiątkowy medal.
Szczegółowe informacje 
oraz formularz rejestracyj-
ny dostępne są na stronie:  
gdanskmaraton.pl.
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Koniec użytkowania wieczystego
Ostatnio, na grudniowym 
posiedzeniu Sejmu przyję-
liśmy nowelizację ustawy                 
w  sprawie przekształcenia 
użytkowania wieczystego we 
własność. 
Większość zapisów się nie 
zmieniła, dlatego poniżej je 
powtarzam:  
Ustawa o  przekształceniu 
użytkowania wieczystego 
gruntów mieszkaniowych                
w prawo własności przewiduje, 
że od nowego roku użytkowni-
cy wieczyści staną się, z mocy 
prawa właścicielami gruntów 
pod mieszkaniami. Nie mniej 
będą musieli przez 20 lat spła-
cać opłatę przekształceniową, 
która wyniesie rocznie tyle 
samo co opłata za użytkowanie 
wieczyste za 2018 rok.

Przewidywane bonifikaty:
Dla osób mieszkających na 
gruntach Skarbu Państwa 
ustawa przewiduje bonifika-
tę w  wysokości 60%, ale pod 
warunkiem, że do końca 2019 
roku wpłacą pieniądze należne 
za cały okres tych 20 lat. 
Podkreślam, dotyczy to tyl-
ko mieszkańców na gruntach 
Skarbu Państwa.
Natomiast bonifikaty dla 

osób mieszkających na grun-
tach gminnych ustalą rady 
gmin. I  to one będą decydo-
wały o wysokości tej bonifika-
ty. Może ona być różna od tej 
ustalonej ustawą dla gruntów 
Skarbu Państwa. 

Użytkowanie wieczyste wpro-
wadzono w  1961 roku. Przy-
pomina ono własność, ale nią 
nie jest. Jest tak samo prawem 
zbywalnym jak własność, na-
tomiast za użytkowanie trzeba 
wnosić coroczną opłatę. 
W 2005 roku została przyjęta 
ustawa, pozwalająca gminom, 
z  dużą bonifikatą przekształ-
cać prawo użytkowania grun-
tów w  prawo własności, ale 
tylko dla Spółdzielni Miesz-
kaniowych. Nie dotyczyło to 
wspólnot, osób prywatnych 
i osób prawnych.
Ta nowa ustawa dotyczy prze-
kształcenia użytkowania wie-
czystego we własność również 
dla tej grupy. 
Cieszę się, że zostanie zlikwi-
dowane użytkowanie wieczy-
ste, które często blokowało 
mieszkańcom wykup miesz-
kań na odrębną własność, nie 
mniej gminy stracą na wpro-
wadzeniu tej ustawy miliony 

złotych wpływów. A  gminne 
pieniądze są przecież naszymi, 
czyli mieszkańców. 

Ustawa dotyczy tylko terenów 
pod zabudową mieszkaniową. 
Ale co                                        z prze-
kształceniem terenów usługo-
wych i z garażami?
W  trakcie prac w  Parlamen-
cie zgłaszałam, aby usta-
wa objęła również garaże                     
i  obiekty usługowe. Niestety 
sejmowa większość odrzuciła 
te poprawki. Szkoda, ale będę 
zabiegała o to nadal.
Jako członek sejmowej Komi-
sji Infrastruktury, do której 
trafiła ta ustawa, prowadziłam 
ją w  imieniu klubu Platfor-
my Obywatelskiej. Ustawa ta 
jest jednym z  moich postula-
tów wyborczych, dlatego tym 
bardziej się cieszę, że pomimo 
podziałów politycznych udało 
się nam przeprowadzić prze-
kształcenie użytkowania wie-
czystego w  prawo własności 
przez Sejm. 
Natomiast po uwagach Spół-
dzielni Mieszkaniowych i de-
weloperów ustawa została 
znowelizowana w  części do-
tyczącej wydawania zaświad-
czeń, wydłużenia terminu 

wnoszenia opłaty przekształ-
ceniowej (33 lub 99 lat) dla 
deweloperów lub spółdzielni 
mieszkaniowych. Ten zapis 
nie dotyczy osób fizycznych. 
Ponadto uwzględniono uwa-
gi dotyczące niejasności przy 
wpisach do ksiąg wieczystych. 
Złożyłam poprawkę w imieniu 

Platformy Obywatelskiej, 
o przedłużenie okresu udziela-
nia bonifikaty z 1 roku do 3 lat, 
bo nie wszyscy zdążą przepro-
wadzić procedurę, a niektórzy 
będą musieli się tego nauczyć, 
bo na co dzień się tym nie 
zajmują.
Niestety poprawka ta, jak 

wszystkie opozycji, została 
odrzucona. Szkoda.
Przekształcenie użytkowania 
wieczystego we własność na-
stąpi 1 stycznia 2019 roku.

   
Małgorzata Chmiel,

architekt, poseł
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