
W czerwcu 30. dni Pruszcza Gdańskiego
Niezwykle ciekawie 2019 rok zapowiada się w kulturze. 
Nasi Czytelnicy z niecierpliwością czekają już zapewne 
na Dni Pruszcza Gdańskiego oraz na kolejną odsłonę 
Faktorii Kultury.

Hala wykorzystana do granic możliwości
Kolejne ciekawe wydarzenie sportowe organizowane bę-
dzie w Arena Przywidz. Obiekt jest najnowocześniejszy  
w powiecie, a więc nic w tym dziwnego, że coraz częściej 
organizowane są tu zawody sportowe i imprezy kulturalne.

Most nie będzie przebudowany
Most w ciągu ulicy Przemysłowej w Kolbudach nie będzie 
przebudowany w tym roku. Z inwestycji – dość nieoczeki-
wanie – wycofała się gmina. Powiatu nie stać zaś, aby same-
mu przeprowadzić tak kosztowne przedsięwzięcie.

Węzeł komunikacyjny za blisko 14 milionów
Najważniejszym przedsięwzięciem w tegorocznym planie 
inwestycyjnym Pruszcza Gdańskiego jest budowa węzła 
integracyjnego, który w dużej mierze finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej.
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Pruszczańska sala kinowa była miejscem dorocznego spotka-
nia przedsiębiorców. Była to okazja do podsumowania minio-
nego roku, ale również do wręczenia dwóch wyróżnień, które 
odebrali burmistrz miasta Janusz Wróbel oraz właściciel firmy 
Entra Wiesław Jackiewicz.

Nasza gospodarka radzi sobie na światowych rynkach
MAŁE POSZANOWANIE ETOSU PRACY

Pruszcz gdański i Powiat gdański      BEzPłatny miEsięcznik lokalny  —  WydaniE:  lUty 2019  —  nr Wydania: 02 (75)  —  issn: 2392-2869  —  WWW.PanoramaPomorza.Pl

FlashFlash

str. 6 str.10 str. 14str. 3

str. 4

Polska gospodarka jest nowoczesna i radzi 
sobie na rynkach światowych, rozwijamy się 
bardzo dynamicznie, co świadczy też o tym, 
że nasze przedsiębiorstwa są  
w dobrej kondycji – mówi andrzej 
Pastuszka, przewodniczący pruszczańskiego 
oddziału Pracodawcy Pomorza.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  Luty 20192 iNFormator PaNoramy

Flash

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

•	2–3 marca (sobota–niedziela), Targi 
Nowy Dom Nowe Mieszkanie, godz. 10.00, 
Ergo Arena;

•	6 marca (środa), Chris Grey & 
Bluespand, godz. 19.30, Blues Club  
w Gdyni, ul. Portowa 9;

•	9 marca (sobota), Raz Dwa Trzy,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23;

•	9 marca (sobota), Marek Dyjak–
Gintrowski, godz. 20.00, Studio Panika 
w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 198B;

•	10 marca (niedziela), Metro, godz. 18.00, 
Ergo Arena;

•	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;

•	21 marca (czwartek), Social Media Show, 
Inkubator Starter w Gdańsku,  
ul. Lęborska 3B;

•	22 marca (piątek), Coma, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

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

•	24 marca (niedziela), MTB Pomerania 
Maraton, godz. 9.00, Luzino,  
ul. Mickiewicza 22;

•	26 marca (wtorek), Kasia Kowalska, godz. 
19.00, Teatr Muzyczny, pl. Grunwaldzki 1;

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

•	2 kwietnia (wtorek), Enigma, godz. 19.00, 
Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1;

•	5 kwietnia (piątek), Voo Voo, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	12 kwietnia (piątek), Neo-Nówka,  
godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

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

•	23 maja (czwartek), Old Breakout, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9;

•	2 czerwca (niedziela), Organek, godz. 
21.00, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12;

•	21 czerwca (piątek), Bryan Adams,  
godz. 20.00, Ergo Arena;

•	11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena.
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O planach związanych z prze-
budową mostu w Kolbudach 
pisaliśmy już dwa lata temu. 
Już wtedy powiat czekał na 
pieniądze z rezerwy rządowej. 
Inwestycji nie udało się jednak 
rozpocząć. Przeprawa wymaga 
kapitalnego remontu, dlatego 
władze powiatu zdecydowały, 
że lepiej go przebudować i taki 

też plan założono na ten rok.
 – Szacujemy, że tylko to zada-
nie kosztować może 5 milionów 
złotych. Dwa miliony chcemy 
pozyskać ze środków central-
nych, a pozostałą kwotę rozłożyć 
na powiat i kolbudzki samorząd 
– mówił wtedy Marian Cichon, 
wicestarosta gdański.
Takie też były założenia, że 

gmina i powiat dadzą po 1,5 
mln zł, a 2 mln zł pochodzić 
będzie z rezerwy.
 – Otrzymaliśmy informację 
z Kolbud, że w tym roku gminy 
nie stać na wyłożenie tych pie-
niędzy. Swoją decyzję tłuma-
czono trudną sytuacją finan-
sową i rezygnacją z pewnych 
zadań. Padło na przebudowę 

mostu. W związku z tym za-
danie to przekładamy na rok 
następny, bo wierzę, że gmina 
znajdzie w końcu środki na ten 
cel. Czas pokaże, czy tak fak-
tycznie będzie – dodaje Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Radny gminy Kolbudy Marek 
Rosa uważa, że gmina powinna 
przeznaczyć pewne środki na 

GMINA WYCOfAŁA SIę Z dOfINANSOWANIA

most w kolbudach nie będzie przebudowany
most w ciągu ulicy Przemysłowej w kolbudach nie będzie przebudowany w tym roku. z inwestycji – dość nieoczekiwanie 
– wycofała się gmina. Powiatu nie stać zaś, aby samemu przeprowadzić tak kosztowne przedsięwzięcie.

przebudowę tego mostu.
 – Jest to ważny łącznik, któ-
re nie może zostać wyłączony 
z ruchu. Z mostu korzysta-
ją przedsiębiorcy, a przejazd 
przez niego jest ograniczony 
tonażem. Gmina, podobnie 
jak w latach poprzednich, przy 
przedsięwzięciach drogowych 
powinna dołożyć swoją cegieł-
kę do tej inwestycji – mówi 
nam Marek Rosa.
O komentarz w tej sprawie po-
prosiliśmy również radną po-
wiatu gdańskiego, przewodni-
czącą Komisji Budżetu Natalię 
Błońską, która w poprzedniej 
kadencji sprawowała mandat 
radnej gminy Kolbudy.
 – Nie podoba mi się, że wraz ze 

zmianą wójta gminy Kolbudy 
zmieniły się zasady współpracy 
z powiatem gdańskim. Przez 
ostatnie lata przez gminę Kol-
budy wypracowany został do-
skonale funkcjonujący system 
współfinansowania inwestycji 
leżących w gestii powiatu. Po 
co psuć coś, co dobrze funkcjo-
nowało? Wydaje się, że obecne 
władze gminy Kolbudy tego 
nie rozumieją. A stracą na tym 
mieszkańcy – nie tylko gminy 
Kolbudy, ale i całego powiatu.- 
komentuje Natalia Błońska
Głosu w sprawie tradycyjnie 
już nie chciały zabrać władze 
kolbudzkiego samorządu, które 
już od grudnia nie odpisują na 
nasze e-maile. 

REKlAMA

ENERGA OSTRZEGA

oszuści nie próżnują
Amatorzy łatwych zysków 
nie zasypiają gruszek w po-
piele i próbują nowych sztu-
czek. Tym razem o oszustach 
ostrzega Grupa Energa, która 
otrzymuje informacje o pró-
bach oszustwa typu phishing.
Phishing polega na podszy-
waniu się przez oszustów in-
ternetowych pod inne oso-
by lub instytucje. Zazwy-
czaj kradną oni w tym celu 
autentyczne logotypy firm, 
naśladują właściwy im styl 
korespondencji handlowej, 
a także umieszczają prawdzi-
we nazwiska osób pracujących 
w danej firmie. Przygoto-
wują dzięki temu wiadomo-
ści e-mail łudząco podobne 
do prawdziwych. Przesyłane 
w nich łącza do stron www 
oraz załączniki po urucho-
mieniu mogą jednak dopro-
wadzić do poważnych strat. 
Grożą zarówno zainfekowa-
niem naszych komputerów 
i urządzeń mobilnych szko-
dliwym oprogramowaniem, 
jak też wykradzeniem danych, 
nierzadko wrażliwych.
 – Przykładem takiej 

działalności jest odnotowane 
w ostatnim czasie podszywa-
nie się w e-mailach pod Grupę 
Energa. Odbiorcy sfałszowa-
nych wiadomości otrzymują 
w nich nieprawdziwą infor-
mację dotyczącą rzekomego 
potwierdzenia przelewu za za-
kup energii na znaczną kwotę. 
W żadnym wypadku nie nale-
ży korzystać z załączonych do 
takiego maila łączy i załączni-
ków. Apelujemy o zachowanie 
najwyższej ostrożności pod-
czas otrzymywania korespon-
dencji mailowej – ostrzega 
Biuro Prasowe Grupy Energa.
Należy z uwagą weryfikować, 
z jakiego adresu została do nas 
wysłana wiadomość oraz nie 
korzystać z budzących wąt-
pliwości łączy do stron www 
i załączników.
Przypadki oszustw interne-
towych należy niezwłocznie 
zgłaszać na naszą infolinię pod 
numerem 555 555 555 bądź za 
pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego, dostępnego 
na stronie energa.pl/kontakt.

(AN)
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Pora na grunwaldzką 25
Jak podaje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, nie-
bawem rozpocznie się kom-
pleksowa rewitalizacja terenu 
przed budynkiem dawnego 
szpitala dr Wiedemanna przy 
ulicy Grunwaldzkiej 25.
Inwestycją zajmie się powiat, 
ale swoją finansową cegiełkę 
dorzuci również pruszczański 
samorząd.
Wicestarosta Marian Cichon 
przypomina, że będzie to ko-
lejny etap zmiany wizerunku 
budynku przy Grunwaldzkiej 
25.
 – Po remoncie wnętrza 
i elewacji oraz ogrodzenia 

przyszedł czas na otoczenie – 
mówi Marian Cichon.
W ramach inwestycji powsta-
nie nowa nawierzchnia, miej-
sca parkingowe, nowe chod-
niki i mała architektura.
 – W miejscu dotychczaso-
wych pojemników na nie-
czystości pojawią się ukryte 
częściowo pojemniki. Koszt 
inwestycji, który ponio-
są wspólnie samorządy po-
wiatu oraz miasta, to ponad 
1 milion złotych – dodaje 
Wojciech Gawkowski, za-
stępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)

  niebawem rozpocznie się rewitalizacja terenu przed 
budynkiem przy ulicy Grunwaldzkiej 25.

  Janusz Wróbel odbiera Medal za Zasługi 
dla Pracodawców Pomorza
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ATAKUjĄ Z KAŻdEj STRONY

uwaga na oszustów
Jak informuje Krzysztof 
Cieszyński, rzecznik pra-
sowy pomorskiego ZUS, 
na Policję zgłosiła się po-
krzywdzona i zawiadomi-
ła, że skontaktowała się 
z nią telefonicznie osoba 
podająca się za pracowni-
ka Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.
 – Oszustka powiedziała, że 
pokrzywdzona otrzymuje 
świadczenia rehabilitacyj-
ne, które musi natychmiast 
zwrócić, bo gdy tego nie 
zrobi, czeka ją egzekucja ko-
mornicza – mówi Krzysztof 
Cieszyński, który jednocze-
śnie przypomina, że wizy-
ty pracowników ZUS poza 
placówkami odbywają się 
jedynie w dwóch przypad-
kach. – Pierwszy z nich to 
kontrola u płatników skła-
dek, którą prowadzą wy-
łącznie inspektorzy kontroli 

na podstawie upoważnienia. 
Jest ona zawsze zapowiadana 
wcześniej. Inspektor infor-
muje o niej, doręczając za-
wiadomienie. Przed kontrolą 
inspektor musi okazać legi-
tymację służbową i upoważ-
nienie do przeprowadzenia 
kontroli. Drugi to kontro-
la prawidłowości wykorzy-
stania zwolnień lekarskich. 
W takim wypadku pracow-
nik ZUS może przyjść do na-
szego domu lub miejsca, któ-
re wskazaliśmy w zwolnieniu 
jako miejsce pobytu w czasie 
choroby i sprawdzić, czy wy-
konujemy zalecenia lekar-
skie. Każdy pracownik ZUS 
przeprowadzający kontrolę 
posiada  legitymację.
W razie wątpliwości co do 
tożsamości osoby przedsta-
wiającej się jako pracownik 
ZUS pod numerem 22 560 16 
00  można poprosić o pomoc 

w zweryf ikowaniu sprawy 
i potwierdzenie tożsamości 
pracownika.
– Korzystając z okazji, przy-
pominam też, że wiado-
mości pocztą elektroniczną 
ZUS wysyła wyłącznie do 
klientów, którzy zdecydo-
wali się na taką formę kon-
taktu i zawsze są one wy-
syłane od indywidualnego 
opiekuna. Wszystkie inne 
informacje wysyłane pocz-
tą elektroniczną rzekomo 
w imieniu ZUS mogą zawie-
rać wirusy i nie należy ich 
otwierać. Trzeba też pamię-
tać, że procedura przymuso-
wego dochodzenia zaległo-
ści wobec ZUS jest pisemna 
i wiąże się z doręczaniem 
korespondencji za pośred-
nictwem poczty – ostrzega 
pomorski rzecznik ZUS.

(GR)
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Nasza gospodarka radzi sobie 
na światowych rynkach
Pruszczańska sala kinowa była miejscem dorocznego spotkania przedsiębiorców. Była to 
okazja do podsumowania minionego roku, ale również do wręczenia dwóch wyróżnień, które 
odebrali burmistrz miasta Janusz Wróbel oraz właściciel firmy Entra Wiesław Jackiewicz.

Spotkania przedsiębiorców za-
wsze cieszą się ogromnym za-
interesowaniem osób, które 
inwestują nie tylko w naszym 
mieście, ale i okolicach. Jed-
nym z gospodarzy spotkania 
był Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
 – Dochody budżetu za 2017 
rok wyniosły ponad 169 milio-
nów złotych, z czego podatek 
od nieruchomości przyniósł 
ponad 17,3 mln, a podatek od 
osób fizycznych 5,6 mln zł. 
Z tytułu podatku dochodowe-
go od osób fizycznych miasto 
wzbogaca się o ponad 36 mln 
zł, a od osób prawnych nie-
całe 2 mln zł – podaje Janusz 
Wróbel, informując przy tym, 
że od stycznia miasto wpro-
wadziło możliwie najniższe 
stawki podatku od środków 
transportowych.
Drugi ze współgospodarzy, 
Andrzej Pastuszka, prze-
wodniczący pruszczańskie-
go oddziału Pracodawcy 

Pomorza podkreślił, że 2018 
rok był trudny na polskich 
przedsiębiorców.
 – Niemniej jednak odnieśliśmy 
wiele sukcesów. To dzięki na-
szej dużej determinacji i zaan-
gażowaniu naszych kontrahen-
tów wyniki ekonomiczne, jakie 
osiągnęliśmy, są bardzo dobre. 
Polska gospodarka jest nowo-
czesna i radzi sobie na rynkach 
światowych, rozwijamy się bar-
dzo dynamicznie, co świadczy 
też o tym, że nasze przedsię-
biorstwa są w dobrej kondycji – 
mówi Andrzej Pastuszka, który 
przyznał, że dużym zagroże-
niem dla polskich przedsiębior-
ców mogą być nieprzewidziane 
skutki Brexitu, a firmy, które 
są skierowane na eksport do 
Wielkiej Brytanii mogą odczu-
wać duże zawirowania.
Szef oddziału Pracodawców 
Pomorza w Pruszczu Gdań-
skim zauważył też, że wszy-
scy, od prawa do lewa, w swo-
ich kampaniach wyborczych 
różnych grupom społecznym 
obiecują pieniądze. Przez to 
też brakuje rąk do pracy, a fir-
my posiłkują się osobami zza 
wschodniej granicy Polski.
 – Za to wszystko musimy za-
płacić sami. Jest ogromna pre-
sja na to, żeby rozdawać pie-
niądze. Uważam, że jest małe 
poszanowanie etosu pracy – nie 
budujemy w społeczeństwie 

przekonania, że pracując, sami 
się dorabiamy. Oczekujemy 
natomiast, że będziemy coraz 
więcej otrzymywać. A to wła-
śnie pracodawcy będą musieli 
dostarczać pieniądze polity-
kom, którzy będą chcieli w ła-
twy sposób je rozdawać – mówi 
Andrzej Pastuszka, który po-
chwalił znakomitą współpracę 
z lokalnymi samorządami po-
wiatu gdańskiego.
Podczas spotkania Laur 

Przedsiębiorczości otrzymał 
Wiesław Jackiewicz, który od 
ponad 30 lat prowadzi firmę 
Entra w Juszkowie. Z kolei 
Medalem za Zasługi dla Praco-
dawców Pomorza uhonorowa-
ny został Janusz Wróbel, który 
został doceniony za stwarza-
nie warunków do współpracy, 
działalności i rozwoju gospo-
darczego miasta.

(lubek)
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BIEG W POSTOŁOWIE

Pamięci żołnierzy wyklętych 
 – Już po raz trzeci w gminie 
Trąbki Wielkie odbędzie się 
wydarzenie „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych”. W 2017 
roku na trasie Graniczna 
Wieś – Mierzeszyn pobiegło 
46 osób, a w roku ubiegłym 
w Sobowidzu – 116. W tym 
roku bieg odbędzie się w nie-
dzielę 3 marca 
w Postołowie – mówi Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
Dystans rodzinny, obligato-
ryjny, wynosić będzie 1963 
metry. Wskazuje on datę 
śmierci ostatniego Żołnierza 
Wyklętego Józefa Francza-
ka ps. „Lalek”. Chętni będą 
mogli pobiec na dłuższych 
dystansach: 2,6 km, 6,4 km 
lub 12,8 km. Start i meta zlo-
kalizowane będą na parkingu 

WSZYSCY dZIWIĄ SIę PORZĄdKOM

czystki w urzędzie gminy kolbudy
nowa władza, nowa miotła, a tym samym nowe porządki. takich nie brakuje w Urzędzie Gminy kolbudy. Wśród pracowników nastąpiły takie roszady, 
że trudno to nazwać porządkami. to raczej czystki.

Przed ubiegłorocznymi wy-
borami samorządowymi ów-
czesny kandydat, a obecny 
wójt gminy Kolbudy, Andrzej 
Chruścicki zapowiadał, że 
pracownicy Urzędu Gminy 
w Kolbudach nie muszą bać 
się zwolnień po jego ewentu-
alnej wygranej.
 – „Niezależnie od tego, kto 
jest i będzie wójtem, urząd 
musi cały czas funkcjono-
wać” –  usłyszeliśmy w jednej 
z przedwyborczych rozmów 
z Andrzejem Chruścickim. – 
Wybory dotyczą tylko i aż sta-
nowiska wójta oraz radnych, 
a nie urzędników gminy. Nie 
dajmy się zwariować. Pracow-
nicy urzędu w ogóle nie po-
winni angażować się w kam-
panię wyborczą. (…) Dobry 
szef to taki, który potrafi wy-
korzystać potencjał zastany 
i jeszcze zdołać go rozwinąć. 
(…)
Jednak zaraz po zakończeniu 
drugiej tury wyborów nastąpi-
ły pierwsze zwolnienia i rezy-
gnacje z pracy w kolbudzkim 

przy kościele św. Józefa Robot-
nika w Postołowie. Trasa prze-
biegać będzie ścieżkami w le-
sie, a także drogami gminnymi. 
 – Bieg poprzedzi okoliczno-
ściowa msza w kościele w Po-
stołowie, która rozpocznie się 
o godzinie 13.00. Następnie 
przeprowadzona zostanie roz-
grzewka zawodników, a start 
do biegu rodzinnego przewi-
dziany jest na godzinę 14.30. 
Potem odbędą się starty do bie-
gów na dłuższych dystansach.
Zarejestrować się do biegu 

gosPodarz budyNku
Wymagania:
• Punktualność
• Sumienność
• Dobra organizacja pracy własnej.
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:
1. Sprzątanie klatek schodowych
2. Sprzątanie terenu przynależącego do budynku
3. Pielęgnacja zieleni

Oferujemy: 
1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2. świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich aplikacji  
w terminie do 08.03.2019 na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”
Ul. Kurpińskiego 21 
80 – 169 Gdańsk
na adres e-mail: sekretariat@smsuchanino.pl
lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni.

z dopiskiem w temacie stanowiska jakiego dotyczy aplikacja.  

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000)”

sPółdziELNia miEszkaNiowa „suchaNiNo” 
PoszukuJE kaNdydatów Na staNowisko

będzie można w Bibliotekach 
Publicznych na terenie Gmi-
ny Trąbki Wielkie: w Trąb-
kach Wielkich przy ulicy 
Sportowej 4, Sobowidzu przy 
ulicy Kościuszki 4 i Mierze-
szynie przy ulicy Wolności 
24.
Więcej na temat projektu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” 
można się dowiedzieć na stro-
nie www.tropemwilczym.pl.

(GR)

urzędzie. Nikogo nie zdziwił 
fakt, że pracę straciło ścisłe 
kierownictwo urzędu – wi-
cewójt, sekretarz czy chwilę 
później skarbnik. Jednak 
czystki sięgnęły zdecydowa-
nej większości stanowisk kie-
rowniczych – Referatu Spor-
tu, Referatu Kultury, Referatu 
Oświaty, Referatu Podatków, 
Referatu Finansowego, Re-
feratu Księgowego , Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz wie-
lu innych stanowisk. Więk-
szość dotkniętych zmianami 
pracowników straciła pra-
cę, a nieliczni zostali „tylko” 
zdegradowani.
 – Atmosfera w kolbudzkim 
urzędzie przypomina żałobę – 
mówi nam pragnący zachować 
anonimowość, pozostający 
w okresie wypowiedzenia pra-
cownik Urzędu Gminy w Kol-
budach. – Największe czystki 
odbyły się w dniu organizowa-
nej przez nowego wójta wigilii 
pracowniczej. Ludzie przyszli 
do pracy odświętnie ubrani, at-
mosfera była świąteczna, a od 

godziny 9 wójt zaczął wzywać 
pracowników do siebie, gdzie 
otrzymywali od obecnego przy 
rozmowach prawnika propo-
zycję nie do odrzucenia – pod-
pisania porozumień o rozwią-
zaniu umowy o pracę bądź – co 
poniektórzy – degradacji.
Jak mówi nam pracow-
nik, obecnie atmosfera 
w Urzędzie Gminy jest nie do 
wytrzymania.
– Nikt nie zna dnia ani godzi-
ny, kiedy zostanie wezwany na 
dywanik. Nikt nie wie, kiedy 
straci pracę. A najgorsze jest 
to, że doskonale funkcjonująca 
maszyna, którą był nasz urząd 
przestaje funkcjonować. Wi-
dzą to mieszkańcy przyzwy-
czajeni do wysokiego poziomu 
obsługi. A będzie jeszcze go-
rzej – mówi nam urzędnik.
O komentarz poprosiliśmy też 
Leszka Grombalę, dotychcza-
sowego wójta gminy Kolbudy.
 – Nie pojmuję, jakim trze-
ba być człowiekiem, aby 
w dzień wigilii pracowni-
czej wzywać ludzi i wręczać 

im wypowiedzenia. Mojemu 
następcy udało się zniszczyć 
doskonały zespół ludzi, który 
wraz z moimi współpracowni-
kami budowaliśmy przez wie-
le lat. Byli to fachowcy, którzy 
nie służyli tej czy innej władzy, 
a mieszkańcom gminy Kolbu-
dy. Nie angażowali się w po-
lityczne przepychanki, a cięż-
ko pracowali – mówili Leszek 
Grombala.
Jak powiedział Leszek Grom-
bala, kontaktuje się z nim wie-
lu pracowników  – zarówno 
zwolnionych, jak i jeszcze pra-
cujących w urzędzie.
 – Szukają po prostu pomocy. 

Są zastraszeni, nie wiedzą co 
mają robić. Przeciwko nim 
wytoczono prawników, więk-
szość z nich zdecydowała się 
podpisać porozumienia doty-
czące odejścia z pracy lub de-
gradacji i to praktycznie za-
myka im drogę do dochodze-
nia swoich praw.  Na szczęście 
większość ze zwolnionych 
osób bez problemu znalazła 
pracę. Bo to są naprawdę do-
skonali fachowcy – dodaje Le-
szek Grombala.
W opisywanej sprawie po-
prosiliśmy również o komen-
tarz Andrzeja Chruścickiego. 
Jednak – i to nie pierwszy raz 

– nie doczekaliśmy się odpo-
wiedzi na zadane pytania.
Takiego „sprzątania” nikt się 
chyba nie spodziewał. Nie-
którym dopisuje czarny humor 
i żartują, że gdyby wszyscy 
odeszli jednego dnia, to moż-
na byłoby podstawić duży au-
tobus, którym odjechaliby pra-
cownicy, którzy nie znaleźli 
uznania w oczach nowej wła-
dzy. Skalą zmian zadziwieni są 
nawet włodarze sąsiednich sa-
morządów, którzy przyznają, 
że zmiany można przeprowa-
dzać, ale nie aż tak duże.

(GR)
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ZAWITAj Z WIOSNĄ NA fAKTORII!

zapraszamy na jarmark

Mimo że do wiosny i Wielka-
nocy pozostało jeszcze sporo 
czasu, to my już teraz zapra-
szamy do odwiedzania prusz-
czańskiej Faktorii Handlo-
wej na wielkie święto wiosny, 
słońca i zabawy.
 – Wszystkich Czytelników 
„Panoramy” zapraszamy na 
Jarmark Wielkanocny, który 
w tym roku odbędzie się 13–
14 kwietnia. W jarmarkowy 
weekend, od godziny 12.00 
do 18.00 będziemy mieli oka-
zję odwiedzić wielkanocne 

stoiska z wyśmienitą kuchnią, 
rzemiosłem i rękodziełem. Na 
dzieciaki będą czekać zabawy 
i gry na świeżym powietrzu, 
otwarte warsztaty plastycz-
ne, animatorzy i wiele innych 
atrakcji – zachęca Piotr Puł-
kowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim.
Szczególną oprawę jarmarku 
zapewnią artyści. Na scenie 
pojawi się teatr, muzycy i nie-
zrównani opowiadacze legend.
 – Do zabawy zachęcamy całe 

rodziny, nie tylko najmłod-
szych. Szczegółowy pro-
gram jarmarku opublikuje-
my wkrótce – dodaje Piotr 
Pułkowski.
Szczegóły dotyczące jarmark 
(również dla wystawców) do-
stępne będą na stronie fakto-
rii (www.faktoria-pruszcz.pl), 
w jej kasie i na stronie www.
ckis-pruszcz.pl.

(Kl)

 Prowizoryczna dobudówka biblioteki będzie rozebrana, a na tym miejscu
powstanie nowoczesny i funkcjonalny budynek

 Jeszcze w tym roku ten teren przy dworcu  też przejdzie metamorfozę
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Sama budowa węzła pochłonie 
jeszcze w tym roku blisko 14 
mln zł. W ramach tego dużego 
projektu realizowanych będzie 
oczywiście kilka mniejszych 
zadań.
 – Projekt jest wieloletni. 
W ciągu najbliższych miesięcy 
budowany będzie parking Par-
k&Ride przy ulicy Dworcowej 
oraz ciąg pieszo-rowerowy, łą-
czący ulicę Skalskiego z dwor-
cem kolejowym. Przebudowa-
ny będzie również fragment 
ulicy Dworcowej. Ostatnim 
tegorocznym zadaniem tego 
projektu będzie budowa ścież-
ki rowerowej pomiędzy uli-
cą Sikorskiego a Strugą Gęś 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Przygotowane przez urzędni-
ków kosztorysy odbiegają teraz 
od cen proponowanych przez 
wykonawców.
 – Dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej wynieść może ok. 65 
procent. Według wyliczeń tyl-
ko w tym roku otrzymamy po-
nad 4,3 miliona złotych – in-
formuje nas Adam Moczulski 
z Referatu Współpracy i Pro-
mocji Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.
Na wszystkie inwestycje dro-
gowe miasto planuje wydać 
w tym roku 16,2 mln zł, a na 
ten rok przewidziano jeszcze: 
budowę chodnika przy ul. Mo-
drzewskiego, wykonanie ukła-
du drogowego ul. Ks. Marka, 
przebudowę chodnika przy ul. 
Sienkiewicza, wykonanie na-
wierzchni części ul. Pułkowej, 
budowę parking przy ul. Sikor-
skiego oraz utworzenie miejsc 

MOPS I BIBlIOTEKA dO ROZBUdOWY

węzeł komunikacyjny za blisko 14 milionów
najważniejszym przedsięwzięciem w tegorocznym planie inwestycyjnym Pruszcza Gdańskiego jest budowa węzła 
integracyjnego, który w dużej mierze finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

parkingowych oraz moderniza-
cję nawierzchni przy ul. Kole-
jarzy Polskich.
Warto dodać, że miasto przy-
gotowuje się do rozbudowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, przy którym po-
wstanie dom dziennego pobytu 
dla seniorów. Na ten rok zapla-
nowano opracowanie projektu. 
Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę miasto przystąpi do re-
alizacji inwestycji.
 – Plany rozbudowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
poprzedziły wizyty pracow-
ników MOPS u wszystkich 
mieszkańców miasta powyżej 
70. roku życia. W ubiegłym 
roku pracownicy MOPS od-
wiedzili ponad 3000 seniorów, 
pytając o ich potrzeby oraz 
zapoznając z Miejską Kartą 
Seniora, a także skierowaną 
do osób starszych ofertą miej-
skich instytucji – mówi Bar-
tosz Gondek, rzecznik prasowy 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, który dodaje przy oka-
zji, że dużym zainteresowa-
niem cieszy się prowadzona już 
przez MOPS świetlica socjote-
rapeutyczna dla dzieci.
Niejeden raz zwracaliśmy na-
szych Czytelników uwagę na 
fakt, że władze miasta stawia-
ją na zrównoważony rozwój 
Pruszcza Gdańskiego. Stąd 
też decyzja radnych o prze-
znaczeniu środków na remon-
ty czy rozbudowy obiektów 
zabytkowych.
 – W tym roku zakończymy 
przebudowę budynku przy 
Krótkiej 6, ale rozpoczyna-
my następne dwie inwestycje. 
Mam tu na myśli przebudowę 

tzw. Domu Młynarza przy 
Wojska Polskiego 44 i rozbu-
dowę biblioteki. W obu przy-
padkach prace ruszą jeszcze 
w tym roku. W tym roku na te 
dwa zadania zaplanowaliśmy 
w budżecie 2 miliony złotych. 
Pomieszczenia Domu Młyna-
rza zostaną zaadoptowane na 
Urząd Stanu Cywilnego. Re-
alizacja tego projektu powinna 
zając 18 miesięcy, a po zakoń-
czeniu wszystkich prac powsta-
nie kolejne urokliwe miejsce 
w Pruszczu Gdańskim, ale też 
uratujemy zabytkowy obiekt – 
mówi Janusz Wróbel.
W tym roku – jak zapowiada 
burmistrz Wróbel – zagospo-
darowany ma być parter bu-
dynku przy Krótkiej 6, a więc 
część komercyjna. Natomiast 
miasto pozostawia sobie co naj-
mniej rok (od momentu zakoń-
czenie budowy) na uruchomie-
nie miejskiego muzeum.
Projekt dotyczący biblioteki 
zakłada rozbiórkę części dobu-
dówki oraz budowę dodatko-
wych pomieszczeń lepiej odda-
jących charakter tego miejsca.
 – Można powiedzieć, że nasza 
biblioteka „dusi się” w XVIII
-wiecznym budynku z zupełnie 
niefunkcjonalną dobudówką. 
Jej nowa część będzie na szczę-
ście nowoczesna i funkcjonal-
na. Część pomieszczeń prze-
znaczonych będzie m.in. na 
czytelnię i magazyn – wyjaśnia 
Bartosz Gondek.
Pieniądze z budżetu miasta, 
podobnie jak w latach ubie-
głych, przeznaczone będą na 
zabytki sakralne. W tym roku 
kontynuowany będzie remont 
kościoła pw. Podwyższenia 

Krzyża, ale też miejskie pie-
niądze przeznaczone zostały 
na dwa witraże w kościele pw. 
Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy.
 – Niemałe środki, bo blisko 2 

miliony złotych, przeznaczy-
liśmy na wymianę oświetlenia 
w naszych szkołach. Jest to do-
bra droga, inwestycja ekologicz-
na, która z czasem pozwoli nam 
zaoszczędzić trochę pieniędzy 

– dodaje Janusz Wróbel.
O realizowanych inwestycjach 
będziemy oczywiście na bieżąco 
informować na naszych łamach.

(lubek)
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ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄdZANIE WOdAMI OPAdOWYMI 

konferencja stormwatEr PoLaNd 2019 już w marcu!
zbliża się kolejna, trzecia edycja konferencji stormWatEr Poland - największej w Polsce konferencji dotyczącej wód opadowych. myślą przewodnią 
spotkania, odbywającego się w dniach 11-13 marca 2019 roku w Europejskim centrum solidarności w Gdańsku, jest „zrównoważone zarządzanie wodami 
opadowymi”. Podstawowym walorem tego spotkania jest szerokie i praktyczne spojrzenie na tematykę wód opadowych i roztopowych oraz udział najlepszych 
ekspertów z całego świata w zakresie wod-kan, ochrony środowiska i finansów. agenda stormWatEr Poland 2019 wymienia aż 40 prelegentów – 
naukowców, ekspertów, praktyków z Polski i zagranicy, w tym z Wielkiej Brytanii, Holandii, danii, Portugalii i tajlandii. na uwagę zasługuje fakt, iż w tym 
roku tematyka konferencji rozszerzona została o aspekt planowania przestrzennego i współpracę z urbanistami i architektami krajobrazu. 

– Obserwując postępującą w Pol-
sce rozbudowę i modernizację 
systemów odwodnienia, jeste-
śmy głęboko przekonani, że naj-
ważniejszym wyzwaniem staje 
się zarządzanie systemami wód 
opadowych. – wyjaśnia profesor 
Paweł Licznar, Przewodniczący 
Komitetu Naukowego STOR-
MWATER POLAND. – Mó-
wiąc zarządzanie, nie zawężamy 
się do aspektów technicznych. 
Mamy na myśli niepodważal-
ne znaczenie kwalifikacji kadry 
menadżerskiej, coraz częstsze 
stosowanie nowoczesnych na-
rzędzi cyfrowych, implementa-
cję wypracowanych standardów 
oraz zagwarantowanie trwałych 
źródeł finasowania. Widzimy 
konieczność wdrożenia mecha-
nizmów premiujących retencję. 
Zarządzanie postrzegamy przy 
tym nierozłącznie z przymiotem 

zrównoważenia. – dodaje  
profesor Licznar.
 Źródłem takiego podejścia jest 
przekonanie organizatora konfe-
rencji - spółki RETENCJAPL, 
że zarządzanie może być sku-
teczne wyłącznie wówczas, gdy 
jest zgodne z naturą. – Możemy 
mówić o zrównoważonym za-
rządzaniu dopiero wówczas, gdy 
wykorzystuje ono potencjał zie-
lono-niebieskich rozwiązań in-
frastrukturalnych oraz gdy jego 
strategiczne priorytety wpisują się 
w wizję i plany urbanistów, kreu-
jących oblicze naszych miast. – 
wyjaśnia profesor Paweł Licznar.
Pomysł wykorzystania konferen-
cji jako platformy do debaty bran-
ży wod-kan z planistami spotkał 
się z bardzo pozytywnym odze-
wem środowiska urbanistycznego 
i architektów krajobrazu.
- Bardzo cieszy nas zaproszenie 

urbanistów i architektów krajo-
brazu do współpracy nad pro-
blemami zarządzania wodami 
opadowymi w miastach - mówi 
profesor Magdalena Belof, wice-
prezes wrocławskiego Oddziału 
Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich. - Woda w tym przypadku, 
staje się podwaliną do budowa-
nia prawdziwie międzyśrodo-
wiskowego dialogu, który jest 
niezbędny, jeśli chcemy myśleć 
o zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju polskich miast i aglo-
meracji. Udział w konferencji po-
zwoli nam, urbanistom, uzyskać 
twarde argumenty stojące za bez-
względną koniecznością reten-
cjonowania wody w miastach, ale 
także poznać możliwości i ogra-
niczenia systemowe oraz najnow-
sze technologiczne rozwiązania  
w tym zakresie.
Debata urbanistyczna to zaledwie 

początek misternie ułożonego 
programu wydarzenia. W ciągu 
dwóch dni konferencji prelegen-
ci mówić będą również o stan-
dardach utrzymania i wyposaże-
nia systemów odwodnienia oraz 
procesie wdrożenia cyfrowego 
zarządzania deszczówką, czy-
li tzw. „Going digital”. Poruszą 
także kwestie mechanizmów fi-
nasowania zarządzania wodami 
opadowymi, a w ostatniej sesji 
o nazwie „Wody deszczowe jako 
wyzwanie menadżerskie” prze-
prowadzony zostanie szeroki pa-
nel dyskusyjny poświęcony strate-
gii systemów odwodnieniowych 
oraz ich utrzymaniu i eksploata-
cji. Wszystkie bloki tematyczne 
nawiązują do procesu zarządza-
nia i korelują ze sobą, obejmując 
zarówno elementy techniczne, jak 
i kompetencyjne. 
Podobnie jak w poprzednich 

latach konferencja potrwa dwa 
dni. Organizator wprowadza 
jednak nowość w postaci dodat-
kowego, trzeciego dnia wyda-
rzenia, przeznaczonego na część 
warsztatową.  
– Pragniemy, aby kolejna edy-
cja konferencji była jeszcze le-
piej dostosowana do oczekiwań 
uczestników. Postanowiliśmy 
więc rozdzielić obrady plenar-
ne od zajęć praktycznych, tym 
samym zapewniając wszystkim 
możliwość skorzystania zarów-
no z inspirujących warsztatów, 
jak również wysłuchać wszyst-
kich wykładów prezentowanych 
podczas wydarzenia. – mówi 
Tomasz Grochowski, prezes za-
rządu RETENCJAPL. – Pod-
jęliśmy również decyzję o roz-
szerzeniu zakresu merytoryczne-
go warsztatów oraz wydłużeniu 
ich czasu trwania. To zapewni 

uczestnikom optymalne wa-
runki do przyswajania wiedzy 
i umiejętności praktycznych. –  
dodaje Grochowski.
Zasadnicza część obrad konfe-
rencji STORMWATER PO-
LAND 2019 zaplanowana zosta-
ła w dniach 11 - 12 marca 2019 
(poniedziałek-wtorek), część 
warsztatowa natomiast poprowa-
dzona zostanie kolejnego dnia, tj. 
13 marca 2019 r. (środa). Szcze-
gółowe informacje o programie, 
prelegentach oraz miejscu wy-
darzenia dostępne są na stronie 
www.stormwater.retencja.pl

Kontakt: 
Biuro Konferencji STORMWATER 

POlANd 2019 
Event Manager:  

Katarzyna Małuj,  
konferencje@retencja.pl,  

tel. +48 605 721 555
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WIŚlANA TRASA ROWEROWA jUŻ BUdOWANA

Jedyna ścieżka nad wisłą tylko w kiezmarku
Jak już informowaliśmy wcze-
śniej, gmina Cedry Wielkie 
zrealizuje w tym roku inwesty-
cje na łączną wartość ok. 40 mln 
zł. Niemałą część tej puli wyda-
ne zostanie na budowę 18-ki-
lometrowego odcinka Wiślanej 
Trasy Rowerowej.
Wiślana Trasa Rowerowa to 
projekt ogólnopolski. W niektó-
rych województwach prace nad 
realizacją ścieżek rowerowych 
wzdłuż królowej polskich rzek 
są już bardzo zaawansowane. 
Pomorskie samorządy dopiero 
startują z inwestycją.
 – Umowę z wykonawcą pod-
pisaliśmy już w roku ubiegłym. 
Nasz odcinek kosztować bę-
dzie 8,5 miliona złotych, ale 
ponad 60 procent dofinansuje 
Unia Europejska. Kilka tygodni 
temu rozpoczęły się pierwsze 
prace. Miłośnicy turystyki ro-
werowej, po zakończeniu tej in-
westycji, będą mogli przyjechać 
z Gdańska aż do naszej gminy 
i w efekcie końcowym dalej na 
południe kraju – mówi nam Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Wójt Goliński przyznaje, że 
koszt inwestycji jest wysoki, ale 
w tej chwili takie ceny dyktuje 
niestety rynek.
 – Śmiem twierdzić, że to istne 
wariactwo. Mam wrażenie, że 

życiE gmiNy cEdry wiELkiE

UHONOROWANO ZŁOTYCH jUBIlATÓW

seniorzy bawili się w cedrowym dworku
kolejny raz w gminie cedry Wielkie świętowano podczas karnawałowego Balu seniora, który odbywał się na początku lutego. zaproszenie 
na karnawałową zabawę przyjęło ponad 160 seniorów w wieku od 70. roku życia mieszkających na terenie gminy cedry Wielkie.
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Tradycyjnie spotkanie naszych 
weteranów rozpoczęło się mszą 
w miejscowym kościele, po 
której odbyła się część karna-
wałowa zorganizowana w re-
stauracji „Cedrowy Dworek”. 
Seniorzy są integralną częścią 
każdego środowiska i doskona-
le o tym wiedzą samorządowcy. 
Na balu w Cedrach Wielkich 
nie zabrakło w tym roku cho-
ciażby Ryszarda Świlskiego – 
wicemarszałka województwa 
pomorskiego czy Janusza Go-
lińskie – wójta gminy Cedry 
Wielkie.
Tegoroczna zabawa miał szcze-
gólnie podniosły charakter, po-
nieważ wyróżniono pary, któ-
re w grudniu ubiegłego roku 

obchodziły 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego. Wśród 
zaproszonych gości znalazło się 
aż pięć takich par, które zostały 
odznaczone medalami Prezy-
denta RP dla długoletnie poży-
cie małżeńskie.
Tegoroczną zabawę taneczną 
prowadził zespół „Stent” z Su-
chego Dębu. Nie byłoby im-
prezy karnawałowej bez kró-
lowej i króla balu. W tym roku 
te zaszczytne tytuły przyznano 
Bogusławie Liedtke z Wocław 
i Romanowi Szponder z Ce-
drów Małych. Dodajmy, że nad 
całością artystyczną czuwa-
ła Wanda Ogórek z Długiego 
Pola.

(AA)

za jakiś czas będziemy się cieszyć, 
jeśli znajdzie się jakikolwiek wy-
konawca. Już w tej chwili mamy 
problem ze znalezieniem firm, 
które chciałyby zająć się realizacją 
inwestycji. Powody są dwa: zbyt 
wysokie albo wręcz kosmiczne 
ceny i brak chętnych. Dość po-
wiedzieć, że zwykła ścieżka ro-
werowa kosztować będzie około 
2 miliony więcej niż początkowo 
zakładaliśmy. Zainteresowanie 
tym zadaniem też było niewiel-
kie, ponieważ do przetargu sta-
nęły tylko dwie firmy – podkreśla 
Janusz Goliński.
Inwestycja ruszyła, ale jej wy-
konanie nie będzie należało do 
prostych zadań, ponieważ część 
ścieżki wchodzi na plac budowy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.
 – Do tego potrzeba wielu uzgod-
nień, ale jak na razie wszystkie 
konsultacje prowadzone są bez-
problemowo. Będziemy przecież 
„wchodzić” na most w Kiezmar-
ku, dzięki czemu będzie to jedy-
ne – w tej części kraju – rowerowe 
połączenie ze wschodnią stroną 
Wisły – zauważa wójt Goliński.
Dodajmy, że budowa 18-kilome-
trowego odcinka Wiślanej Trasy 
Rowerowej ma być ukończona do 
końca roku.

(lubek)
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częstym gościem łamów „Panoramy” jest ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Jest to znana 
postać samorządowa na Pomorzu, która często zabiera głos w sprawach gospodarczych czy komunikacyjnych.

– Ładnych parę lat pracuje 
już Pan w samorządzie woje-
wództwa pomorskiego. Mało 
kto wie i pamięta, jak Ryszard 
Świlski stawiał pierwsze kroki 
w lokalnej politycy.
 – Moja historia jako samorzą-
dowca jest dość długa, bo roz-
poczęła się niemal ćwierć wieku 
temu i był to absolutny przypa-
dek. Wspólnie z moim przyja-
cielem, Januszem Wróblem – 
obecnym burmistrzem Pruszcza 
Gdańskiego – studiowaliśmy 
politologię na specjalizacji sa-
morząd terytorialny. Przed wy-
borami samorządowymi w 1994 
roku to Grzegorz Grzelak, który 
jest teraz wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, namówił nas na start 
w wyborach. Okazało się, że 
osiągnęliśmy najlepsze wyniki 
w Pruszczu Gdańskim. Zosta-
łem wiceprzewodniczącym rady 
miasta, a po 4 latach postanowi-
łem zająć się budową - nowego 
na administracyjnej mapie Pol-
ski - powiatu gdańskiego. Bu-
dowanie nowej jednostki admi-
nistracyjnej od samych podstaw 

było trudnym wyzwaniem. Pra-
cowałem w samorządzie powia-
tu i miasta, a prawie 9 lat temu 
powziąłem decyzję o starcie 
w wyborach do sejmiku woje-
wódzkiego. Mieszkańcy obda-
rzyli mnie zaufaniem i już trze-
cią kadencję pracuję w zarządzie 
województwa pomorskiego.
 – Przeskok z magistra-
tu w Pruszczu Gdańskim 
do Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku przy-
niósł za sobą również zmianę 
obowiązków…
 – Ktoś mógłby powiedzieć, że 
to tylko kolejny krok, stopień 
w karierze, ale tak naprawdę 
praca w zarządzie wojewódz-
twa niesie za sobą niesamowi-
cie szeroki zakres kompetencji 
i obowiązków. Zajmuję się spra-
wami zawiązanymi z transpor-
tem i komunikacją, gospodarką, 

ośrodkiem ruchu drogowego 
czy urzędem pracy.
 – Ale sporo czasu poświęca 
Pan na Stowarzyszenie Pol-
skich Regionów Korytarz 
Transportowy Bałtyk – Adria-
tyk, które lobbuje na rzecz po-
łączeń drogowych, kolejowych 
i rzecznych korytarza Bałtyk – 
Adriatyk w Polsce.
 – Dziś, jako stowarzyszenie, je-
steśmy podmiotem, który brany 
jest pod uwagę w Komisji Eu-
ropejskiej w ramach wszelkich 
konsultacji dotyczących różne-
go rodzaju inwestycji związa-
nych z korytarzem transporto-
wym Bałtyk – Adriatyk. Chce-
my jednak przedłużenia tego 
korytarza aż po Skandynawię 
i tego miedzy innymi dotyczył 
mój ostatni wyjazd do Brukseli.
 – Patrząc na wypełniony róż-
nymi spotkaniami kalendarz, 
można powiedzieć, że nie ma 
Pan czasu na życie prywatne.
 – Praca w samorządzie woje-
wódzkim zajmuje nie pięć, ale 
siedem dni w tygodniu i tak na-
prawdę czasu na życie prywatne 
pozostaje bardzo niewiele. Każ-

dy oczekuje naszej aktywności 
i czasami jest bardzo trudno od-
mówić przyjazdu na jakieś wy-
darzenie organizowane w tere-
nie. Ale pewne fascynacje i tak 
idą ze mną przez całe życie.
 – Turystyka, sport, muzy-
ka? O jakich fascynacjach 
mówimy?
 – O dobrej książce w podróży, 
ale i o muzyce. Właśnie dziś (15 
lutego – przyp. red.) pojawiła się 
na rynku płyta zespołu, którego 
liderem jest Wojtek Waglew-
ski. To właśnie twórczość lidera 
Voo Voo odcisnęła na mnie naj-
większe piętno. Nie zamawiam 
płyt przez internet, ale kupuję 
w sklepie. O 8 rano byłem już 
w salonie i okazało się, że jestem 
pierwszą osobą, która nabyła 
nową płytę Voo Voo.
- Od jakiegoś czasu jest 
Pan też obecny w mediach 

społecznościowych. Co 
spowodowało, że i Pan do-
łączył do licznego grona 
facebookowiczów?
- Mniej więcej rok temu zade-
cydowałem o tym, żeby założyć 
swoją stronę www.facebook.
com/swilski/. Powód był pro-
sty: chciałem stworzyć miejsce, 
w którym będę mógł rzetelnie 
informować o działaniach sa-
morządu województwa, ale też 
mieć bardzo bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami wojewódz-
twa. Czasy są takie, że media 
społecznościowe są dla wielu 
osób pierwszym źródłem infor-
macji, szkoda by było tego nie 
wykorzystać.
 – Śledząc media społeczno-
ściowe, nie trudno zauważyć, 
że aktywnie bierze Pan udział 
w różnego rodzaju imprezach 
sportowych. Kiedy pierwszy 
raz moja żona zobaczyła Pana 
zdjęcie, powiedziała: „wypisz, 
wymaluj Dawid Beckham”.
 – Nie ukrywam, że Beckham 
z fantastycznie „ułożoną” nogą 
i precyzją przy rzutach wolnych 
i dośrodkowaniach był nie tyle 

moim idolem, ile bohaterem 
piłkarskim. Dziś niewielu jest 
takich zawodników. Umiejęt-
ności piłkarskich mi oczywiście 
brakuje, a wyglądem i posturą 
może faktycznie przypominam 
odrobinę tego znakomitego on-
giś piłkarza. Jest to jednak bar-
dzo miłe porównanie, a podob-
nego doświadczyłem podczas 
jednego z wyjazdu do Chin. 
Tam, w Państwie Środka, fut-
bol jest bardzo popularny. Wie-
lu Chińczyków zaczepiało mnie 
wtedy na ulicach i robiliśmy so-
bie wspólne zdjęcia. Wtedy też 
zdałem sobie sprawę, jak wiel-
kim uwielbieniem i kultem da-
rzony jest tam David Beckham.
 – A ile wspólnego miał Pan 
rzeczywiście z piłką nożną?
 – W latach młodzieńczych pró-
bowałem swoich sił w druży-
nie MOSiR Pruszcz Gdański. 

Teraz gram jedynie dla rozryw-
ki w turniejach towarzyskich. 
Jeśli pozawala czas, to również 
biegam, sprawdzam swoją wy-
trzymałość i granice możliwo-
ści, startując chociażby w ma-
ratonach. W tym roku planuję 
zakup roweru i jeśli tylko będę 
mógł, to będę chciał z Cieplewa 
do pracy dojeżdżać rowerem.
 – Ryszard Świlski to również 
wielki fan Lechii. Podejrze-
wam, że jest Pan obecny na 
wszystkich meczach bia-
ło-zielonych – przynajmniej 
tych rozgrywanych w Gdań-
sku. Jak ocenia Pan szansę 
swojej ukochanej drużyny na 
tytuł mistrza Polski?
 – Kibicem Lechii jestem od 
pierwszego meczu na jakim 
byłem, a więc prawie od 40 lat. 
Ostatnie spotkania pokazu-
ją, że najważniejsze są punkty, 
a nie styl, bo przecież futbol to 
nie łyżwy figurowe, gdzie pod 
uwagę bierze się przede wszyst-
kim styl. Jestem jednak realistą 
i ucieszę się – po wielu latach 
posuchy – z medalu i awan-
su do europejskich pucharów. 
Najważniejsze, abyśmy widzieli 
u piłkarzy ambicję, walkę oraz 

chęć wygrywania kolejnych 
spotkań. Jeśli to wszystko po-
łączyć, to może być fenome-
nalny sukces w postaci mistrza 
Polski. Czas w końcu cieszyć 
się z sukcesów, zamiast czekać 
na nie.
 – Gdańsk to nie prowincjo-
nalne miasteczko. Dlaczego 
więc na ten sukces kibice Le-
chii czekają tak długo?
 – Nie wiem, czy w poprzednich 
latach zawodnikom gdańskiego 
klubu chciało się chcieć. Cieszę 
się, że teraz trener Stokowiec 
wpuszcza na boisko młodych 
chłopaków, często wychowan-
ków Lechii, a nie poszukuje na 
dziko zawodników z zagranicz-
nego zaciągu, bo do tej pory nie 
przynosiło to efektu. W każdej 
dyscyplinie sportu zespół po-
winno się budować systema-
tycznie od podstaw i tak też robi 
obecny trener. Władze klubu 
muszą też zawierzyć szkole-
niowcowi, a nie zwalniać go po 
dwóch nieudanych meczach. 
Wiosna zapowiada się piłkarsko 
bardzo ciepło, a rzekłbym nawet 
gorąco.
 – Wiadomo, że decyzje po-
dejmowane przez zarząd 

województwa nie są czasa-
mi popularne w terenie. Ja-
kie cechy charakteru trzeba 
posiadać, aby pracować jako 
wicemarszałek?
 – Zdaje sobie sprawę z tego, że 
nie jestem lubiany we wszyst-
kich kręgach. Jednak nie pra-
cuję tu po to, aby być lubiany. 
Mamy do zrealizowania okre-
ślone cele. Mamy ustalony plan 
działania, o którym informuje-
my samorządowców w terenie. 
Jesteśmy konsekwentni w swo-
ich działaniach i zaplanowane 
działania wykonujemy. Zdarza 
się, że z czymś spóźnimy się 
o kilka miesięcy albo rok, ale 
mieszkańcy Pomorza są wy-
rozumiali, bo wiedzą, że dana 
inwestycja będzie w końcu zre-
alizowana. Często spotkania 
z samorządowcami powiato-
wymi i gminnymi są trudne, 
ale na koniec zawsze dochodzi-
my do konsensusu i podajemy 
sobie rękę. Każdy samorządo-
wiec musi być zdeterminowa-
ny i najzwyczajniej w świecie 
normalny.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof lubański
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SAMORZĄdOWIEC MUSI BYĆ ZdETERMINOWANY

gorąca wiosna przed wicemarszałkiem 
ryszardem świlskim

  Porównując oba zdjęcia trzeba powiedzieć, że coś z Beckhama w Świlskim jest...

  Biegi to jedna z pasji ryszarda Świlskigo

  Pamiątkowa fotografia z zespołem Voo Voo
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CHCĄ TWORZYĆ KlUB SENIORA

hala wykorzystana do
granic możliwości

Kolejne ciekawe wydarze-
nie sportowe organizowane 
będzie w Arena Przywidz. 
Obiekt jest najnowocześniej-
szy w powiecie gdańskim, 
a więc nic w tym dziwnego, 
że w przywidzkiej hali co-
raz częściej organizowane są 
zawody sportowe i imprezy 
kulturalne.
Na początku marca w Przy-
widzu odbędzie się piłkarski 
turniej dziewcząt. Organi-
zatorem futsalowych zma-
gań młodych adeptek futbolu 
jest Pomorski Związek Piłki 
Nożnej. Jego prezes Rado-
sław Michalski spotkał się 
w tej sprawie w Markiem Zi-
makowskim, wójtem gminy 
Przywidz.
 – Myślę, że w Przywidzu 
mamy odpowiednie warun-
ki do organizacji tego typu 
wydarzeń. W Trójmieście są 
bardzo duże hale, których 
wynajęcie kosztuje ogrom-
ne pieniądze albo osiedlowe 
sale gimnastyczne, które nie 

życiE gmiNy Przywidz

 na spotkanie organizacyjne w sprawie turnieju piłki nożnej przejechał 
radosław michalski, prezes Pomorskiego związku Piłki nożnej (drugi od prawej)

 strażackie ćwiczenia na jeziorze w Przywidzu

NOWY WÓZ dlA STRAŻAKÓW

ratownicze centrum 
w Przywidzu?
działania przywidzkiego samorządu skupiają się zawsze na 
pomocy służbom mundurowym, bo jak twierdzi wójt zimakowski 
– bezpieczeństwo jest najważniejsze. W tym roku z gminnej kasy 
urzędu w Przywidzu część środków zostanie wyasygnowana na 
zakup samochodu dla miejscowej jednostki osP.

 – Pojawiła się szansa pozyska-
nia dofinansowania na zakup 
wozu bojowego dla jednostek 
OSP z naszej gminy. Takie 
okazje są dość częste, jednak 
za każdym razem kolejka chęt-
nych jest bardzo długa. Mam 
nadzieję, że w tym roku to nam 
uda się pozyskać te pieniądze 
– mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz, który 
w tej sprawie rozmawiał już 
z nadbryg. Tomaszem Komo-
szyńskim, komendantem wo-
jewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku.
Wójt Zimakowski liczy, że 
w sfinansowaniu wozu bojowe-
go dla przywidzkiej jednostki 
pomogą prywatni przedsię-
biorcy, władze powiatu gdań-
skiego albo Lasów Państwo-
wych, które chętnie biorą 
udział w podobnych przed-
sięwzięciach. Przypomnimy, 
że to za kadencji obecnego 
wójta – w 2014 roku – pojawił 
się pierwszy w historii gminy 
Przywidz wóz bojowy. 
Rozpatrywały zakup nowego 
wozu dla OSP Jodłowno, ale 
skala hejtu, jaka wylała się na 
władze gminy ze strony dwóch 
strażaków z właśnie tej jed-
nostki, spowodowała zmianę 
decyzji. Pomimo przejrzystości 

działań urzędu, co jest oczy-
wiste, przy termomodernizacji 
strażnicy w Jodłownie (przed 
ostatnimi wyborami i po nich), 
pojawiły się osoby, które na siłę 
próbowały udowadniać niepra-
widłowości. Zawsze takie uwa-
gi się pojawią i to przy każdej 
inwestycji, ale doszukiwanie 
się nadużyć, przekroczeń nie 
jest w porządku. Są gwarancje 
powykonawcze na roboty za-
mówione, których zakres był 
znany. Pewne prace wykonali 
pracownicy urzędu gminy. 
- Podobnie by mogło być 
w przypadku nowego wozu bo-
jowego dla tej jednostki. Kiedy 
znikną złe emocje będzie moż-
na wrócić do rozmów – mówi 
Marek Zimakowski.
Wójt brał pod uwagę kroki 
prawne, chcąc ukrócić dysku-
sję i po to, by druhowie mogli 
skupić się na działaniach sta-
tutowych, a nie wysłuchiwaniu 
uwag osób, które ani dla tej jed-
nostki, ani dla społeczności nie 
zrobiły zbyt wiele. 
Dodajmy, że na terenie gminy 
Przywidz tak naprawdę dzia-
łają dwie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej (Przywidz 
i Jodłowno). Jednostka w No-
wej Wsi Przywidzkiej rzadko 
bierze udział w akcjach ratow-
niczych i jest od dłuższego cza-
su na etapie organizacji.
Mówiąc o strażakach warto 
też zauważyć, że do jednostki 
w Przywidzu chętnie garnie 
się również młodzież. Wła-
dze gminy mają jednak bardzo 
ciekawy pomysł na skupienie 
w jednym miejscu wszystkich 
służb ratowniczych.
 – Chcielibyśmy zbudować swe-
go rodzaju centrum ratownicze, 
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są wystarczające do przepro-
wadzanie tak dużych zawodów 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski. – Mam nadzieję, że marco-
wy turniej okaże się sukcesem 
sportowym i organizacyjnym, 
dzięki czemu podobne imprezy 
częściej odbywałyby się wła-
śnie w Przywidzu.
Hala żyje nie tylko sportem, 
a korzystają z niej mieszkańcy 
całego Pomorza. A dowodem 
na to może być na przykład 
wewnętrzny konkurs tance-
rek Gdańskiej Szkoły Arty-
stycznej. Podobna impreza, ale 
o znacznie ważniejszej randze, 
odbędzie się już w maju.
 W Arenie Przywidz zajęcia 
odbywają się od rana do póź-
nego wieczora. Pierwszeństwo 
mają oczywiście dzieci, które 
uczą się wychowania fizyczne-
go. Poza godzinami lekcyjnymi 
hala nie stoi pusta, jest wynaj-
mowana przez różne podmio-
tu – bardzo często pochodzące 
z Trójmiasta – dodaje Marek 
Zimakowski.

Przywidz nie jest dużym 
miastem, dlatego tak często 
nie są organizowane komer-
cyjne imprezy kulturalne. 
Swego czasu sporą widownię 
zgromadził w Arenie Przy-
widz koncert Don Wasyla. 
Być może w tym roku od-
będzie się koncert muzyki 
poważnej.
 – Chcemy optymalnie wy-
korzystać naszą halę, dlatego 
też złożyliśmy już wniosek 
na dofinansowanie adaptacji 
części pomieszczeń na po-
trzeby klub seniora. Takie 
miejsce jest potrzebne dla 
osób starszych z naszej gmi-
ny, które nie chcą siedzieć 
w domach, ale chcą działać 
na rzecz swojego lokalnego 
środowiska – podkreśla wójt 
Zimakowski.
Do tematu tworzenia klubu 
seniora powrócimy na pewno 
w jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(Kl)
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gdzie swoje siedziby miałyby 
Policja oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna i gdzie stacjonowałaby 
karetka pogotowia. Miejscem, 
w którym mogłaby powstać 
taka inwestycja, jest teren w są-
siedztwie skate parku. Obecna 
strażnica byłaby zlikwidowa-
na, a na jej miejscu powstałby 
parking, którego w centrum 
Przywidza brakuje. Myślę, że 
gmina byłaby w stanie zreali-
zować tę inwestycję w ciągu 5 
najbliższych lat – zdradza Ma-
rek Zimakowski.
Warto jeszcze dodać, że na Je-
ziorze Przywidzkim odbyły się 
na początku lutego ćwiczenia 
strażackie, których tematem 
była akcja ratunkowa na lo-
dzie. Organizatorem ćwiczeń 
była Państwowa Straż Pożarna 
w Pruszczu Gdańskim.
Podczas ćwiczeń strażacy tre-
nowali łapanie kontaktu z oso-
bą poszkodowaną, ratowanie 
osoby topiącej się w zimowych 
warunkach przy pomocy deski 
oraz sań lodowych. A poza tym 
została zobrazowana symulacja 
załamania się lodu pod osobą 
tonącą.
Cała akcja oprócz doskonale-
nia umiejętności ratowniczych 
miała przesłanie, które zakła-
da, że niezależnie od grubości 
lodu na akwenach oraz warun-
ków atmosferycznych, należy 
unikać spędzania czasu wolne-
go na zamarzniętych jeziorach 
oraz innych tego typu zbiorni-
kach wodnych.
W ćwiczeniach udział wzięli 
z OSP w Przywidzu, Jodłow-
nie, Ełganowie, Rościszewie 
i PSP w Pruszczu Gdańskim.

(Kl)
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A wszystko zaczęło się podczas 
Balu Seniora, który tradycyjnie 
odbywa się w lecie na terenie 
Ośrodka Kultury, Sportu i Bi-
blioteki Publicznej w Cieplewie. 
To wówczas nasi seniorzy rzu-
cili hasło, które, krótko pisząc, 
brzmiało: „chcemy się bawić tak-
że w karnawale”.
To wówczas również, ze sce-
ny, wójt gminy – Magdalena 
Kołodziejczak, odpowiadając 
na apelację zgromadzonych, 
powiedziała:
„To w takim razie podejmuje-
my „uchwałę”, że od 2019 roku 
Bal Seniorów będzie odbywał 
się dwa razy w roku, w lecie 
i w karnawale?”
Prawda, że nie musimy pisać, że 
uchwała została przyjęta przez 
aklamację?
No i „uchwała” słowem się stała 
właśnie dzisiaj, a seniorzy swoją 
liczną obecnością potwierdzili, 
że powiedzenie „Kto się śmieje, 
ten nie płacze” jest dla nich ak-
tualne na co dzień.
A fakt, że uczestników balu do 
ruszenia w tany na parkiet nie 
trzeba było wcale namawiać, bo 

ŚCIAN NIKT NIE POdPIERAŁ

karnawałowy bal seniorów gminy 
Pruszcz gdański
W szkole Podstawowej w straszynie hasło „zabawa karnawałowa” przybrało zupełnie inne znaczenie. trudno było zliczyć, 
ale zdjęcia na pewno to pokażą, ilu seniorów z gminy Pruszcz Gdański postanowiło ten dzień spędzić na szampańskiej 
zabawie. oj, patrzcie wnuczęta, patrzcie i... bierzcie wzór z waszych babć i dziadków. tam nikt nie miał smartfona w ręku 
i nikt nie „podpierał ścian”.

wystarczały pierwsze takty mu-
zyki, puszczane przez dwóch 
DJ-ów po pierwszym posiłku, 
powinien dać do myślenia wielu 
młodym wolontariuszom, którzy 
byli w każdym momencie do dys-
pozycji swoich podopiecznych. 

Bo...tak się bawią, tak się bawią...
seniorzy!
Wielkie brawa i słowa szacun-
ku dla dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Straszynie Renaty 
Jelińskiej i kierowniczki Me-
diateki w Straszynie Grażyny 

Goszczyńskiej – bo to one, oczy-
wiście przy współpracy wielu in-
nych osób, tak pięknie przygoto-
wały tę pierwszą karnawałową 
zabawę dla seniorów.

(PR)
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 Pamiątkowa fotografia uczestników obozu w Przywidzu

KARNAWAŁOWO W TRĄBKACH WIElKICH

Niepełnosprawni i seniorzy imprezowali na balu

SĄSIEdZI TEŻ MAjĄ WIElE dO ZAOfEROWANIA

Język nie stanowi już żadnej bariery
zakończyło się kolejne spotkanie młodzieży z gmin: cedry Wielkie, Przywidz i trąbki Wielkie. tym razem młodzi ludzie spotkali się 
w Przywidzu. kolejne obozy odbędą się w Pawłowie i Błotniku.
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Obozy, na których spotyka się 
młodzież z trzech gmin, odby-
wają się od kilku lat.
 – Warto utrzymywać dotych-
czasową współpracę między 
trzema naszymi gminami. 
Z reguły najciemniej jest pod 
latarnią. Staramy się pozyski-
wać partnerów zagranicznych 
z odległych miast, a tak na-
prawdę tu, na miejscu, w są-
siedniej gminie, mamy również 
wiele do zaoferowania. Jest to 
też doskonała okazja do tego, 
aby młodzież poznała swój 
najbliższy region – mówi nam 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Młodzież bardzo chętnie 
uczestniczy w obozach organi-
zowanych w ramach trójstron-
nego porozumienia. W trąbec-
kiej gminie starają się, aby każ-
dy miał możliwość wyjazdu do 
sąsiadów zza miedzy.
 – Staramy się robić tak, aby 
ciągle nie wyjeżdżały te same 
osoby. Zależy nam na tym, 
aby każdy miał szanse pojeź-
dzić na nartach w Przywidzu 
czy poczuć podmuch wiatru 
w żaglach na obozie w Błotniku 

– dodaje Błażej Konkol.
Warto dodać, że trąbecki sa-
morząd od kilku lat współ-
pracuje też z niemieckim mia-
stem Uehlfeld, a od niedawna 
również z gminą Leżajsk na 
Podkarpaciu. O ile współpra-
ca z Leżajskiem dopiero się 
rozpoczęła, to z Niemcami 
jest już bardzo zaawansowana. 
Gminy realizują wspólnie pro-
jekty, ale współpraca opiera się 
jednak głównie na wymianie 
młodzieży.
 – Każdego roku minimum 
20-osobowa grupa naszej mło-
dzieży jedzie do Uehlfed, a po-
tem Niemcy przyjeżdżają do 
nas z rewizytą. Dzięki takim 
spotkaniom młodzież przeła-
muje bariery – nie tylko języko-
we. Obserwując młodych ludzi, 
mogę z czystym sumieniem po-
wiedzieć, że język nie stanowi 
już żadnego problemu. Nasza 
młodzież doskonale porozu-
miewa się w języku niemiec-
kim albo angielskim – zauważa 
Błażej Konkol.

(lubek)

W trąbeckiej podstawów-
ce odbył się bal karnawałowy 
zorganizowany z myślą o nie-
pełnosprawnych oraz osobach 
starszych. Organizatorzy wy-
słali około 150 zaproszeń, a na 
balu zawitało ok. 80 osób. Nie 
brakowało dobrej zabawy oraz 
drobnych upominków dla go-
ści bawiących się na imprezie.
Imprezy zarówno dla dzieci 
niepełnosprawnych, jak i dla 
osób starszych cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem.
 – Nasi mieszkańcy już nie 
chcą siedzieć w swoich czte-
rech ścianach. Taki bal karna-
wałowy jest doskonałą do tego 
okazją. Widać, że impreza jest 
potrzebna, gdyż każdego roku 
wiele osób z niecierpliwością 
czeka na te imprezę – mówi 
nam Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie. – Nie możemy 
zapominać o osobach niepeł-
nosprawnych, które potrzebują 
znacznie więcej naszej pomo-
cy niż osoby zdrowe. Spotka-
nia integracyjne organizujemy 
również dla seniorów, ale oni 
w zdecydowanej większości są 
sprawni i sami potrafią o sie-
bie zadbać. W przypadku osób 
niepełnosprawnych trzeba my-
śleć o wszystkim – łącznie z or-
ganizacją dowozu i opiekunów. 

Należy też wyjść do tych osób, 
aby nie czuły się wyalienowane 
z naszego społeczeństwa.
Na imprezę, poza niepełno-
sprawnymi, zaproszono senio-
rów, którzy ukończyli co naj-
mniej 90. rok życia. Tych na 
terenie gminy Trąbki Wielkie 
jest około 40.
Dodajmy, że organizatorem 
balu był Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich. A prezenty, poza 
ośrodkiem pomocy, przygo-
towała również Fundacja Pan 
Władek. Na balu w Trąbkach 
Wielkich pojawili się także 
Błażej Konkol i Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.

(GR)
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KONCERT

zapraszamy
 – W ramach 23. Wielka-
nocnego Festiwalu Ludwiga 
van Beethovena zapraszamy 
na wyjątkowy koncert kame-
ralny, który odbędzie się 23 
marca o godz. 19.00 w sali ba-
lowej Grand Hotelu w Sopo-
cie. Podczas koncertu wystą-
pią trzej wybitni muzycy od 
lat mocno związani z osobą 
jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów XX 
wieku, Krzysztofa Pende-
reckiego. Mowa o Konra-
dzie Skolarskim, Jarosławie 
Nadrzyckim i Karolu Maria-
nowskim – zaprasza Mariusz 
Pszczółkowski z Agencji Ar-
tystycznej BART.
Penederecki Piano Trio, 
o których mowa, współtwo-
rzą utytułowani artyści, któ-
rzy swoją międzynarodową 
renomę zdobyli, występując – 
jako soliści, kameraliści oraz 
członkowie utytułowanego 
Meccore String Quartet – we 
wszystkich krajach Europy, 
w obu Amerykach i w Azji.
Bilety do nabycia w kasie 
BART przy ul. Kościuszki 
61 w Sopocie oraz w Infor-
macji Turystycznej przy Pla-
cu Zdrojowym 2 – również 
w Sopocie.

(GR)
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PSZCZÓŁKI

turnieje gier planszowych

WYKORZYSTAj OKAZję

rehabilitację 
sfinansuje zus
 – Jesteś ubezpieczony, aktyw-
ny zawodowo, ale stan twoje-
go zdrowia pogarsza się i grozi 
niezdolnością do pracy? Wystąp 
do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych o skierowanie na reha-
bilitacje leczniczą. W ubiegłym 
roku z tej możliwości skorzy-
stało ponad 4000 mieszkańców 
Pomorza – informuje Krzysztof 
Cieszyński, rzecznik prasowy 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Gdańsku.
ZUS wysyła Polaków do sana-
toriów od 20 lat. W tym czasie 
z rehabilitacji skorzystało blisko 
1,5 mln osób. W 2018 roku było 
ich ponad 90,5 tys. Większość 
z nich (76 700) cierpiała na scho-
rzenia narządu ruchu, układu 
krążenia (5200) i problemy psy-
chosomatyczne (blisko 3000).
 – Bezpłatna rehabilitacja skie-
rowana jest do osób aktywnych 
zawodowo, które w wyniku 
choroby lub urazu są zagrożone 
utratą zdolności do pracy. Dzięki 
programowi chcemy zawczasu 
przeciwdziałać pogarszającemu 
się stanowi zdrowia, umożliwia-
jąc tym samym ubezpieczonemu 
dalszą aktywność zawodową, 
a jednocześnie pomagać skutecz-
nie zadbać o zdrowie. Czas jest tu 
kluczowy, gdyż kolejne miesiące 
pracy mimo pogarszającego się 
zdrowia mogą przynieść nieod-
wracalne skutki – mówi Krzysz-
tof Cieszyński.
Aby uzyskać skierowanie na re-
habilitację leczniczą trzeba mieć 
stosowne orzeczenie od lekarza 
orzecznika ZUS. Taki dokument 
orzecznik może wydać na wnio-
sek lekarza prowadzącego lecze-
nie, przy ustalaniu uprawnień do 
świadczenia rehabilitacyjnego, 
podczas kontroli zaświadczenia 
lekarskiego o czasowej niezdol-
ności do pracy lub podczas orze-
kania o niezdolności do pracy dla 
celów rentowych. Jeśli orzecznik 
wyda pozytywną decyzję, zain-
teresowany otrzymuje zawiado-
mienie o skierowaniu na reha-
bilitację. Odsetek pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków w wo-
jewództwie pomorskim wynosi 
ponad 82 procent.

 – W 2018 roku Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych prze-
znaczył ponad 201 milionów 
złotych na zadania z zakresu 
prewencji rentowej, w tym ok. 
190 mln zł na samą rehabilita-
cję leczniczą. Co ważne, osoba 
skierowana na takie leczenie 
nie ponosi żadnych kosztów 
związanych ze swoją kuracją, 
pobytem i dojazdem do uzdro-
wiska. Nie musi także korzy-
stać z urlopu wypoczynkowe-
go, bowiem lekarz wystawi 
zwolnienie – wyjaśnia pomor-
ski rzecznik ZUS.
W minionym roku ponad 4 
tysiące Pomorzan skorzystało 
z rehabilitacji leczniczej ofero-
wanej przez ZUS. Do sanato-
rium wyjeżdżają już nawet na-
stolatkowie, jednak najwięcej 
osób korzystających z rehabili-
tacji jest w wieku 50–59 lat.
 – Obecnie prowadzimy pro-
gram rehabilitacji w prawie 100 
ośrodkach rehabilitacyjnych, 
m.in. w Ciechocinku, Kryni-
cy, Ustroniu, Nałęczowie czy 
Kołobrzegu. W naszym woje-
wództwie ZUS podpisał umo-
wę z 8 placówkami. W tym 
roku zakład planuje podpisanie 
umów z kolejnymi podmiotami 
– dodaje Krzysztof Cieszyński.
W ramach rehabilitacji gwa-
rantowanych jest pięć lub na-
wet sześć zabiegów leczniczych 
dziennie. Istotny jest fakt, że 
z roku na rok rośnie skutecz-
ność rehabilitacji leczniczej 
ZUS. Blisko połowa osób, któ-
re z niej korzystają wraca do ak-
tywności zawodowej. Dla po-
równania, jeszcze w 2006 roku 
było to nieco ponad 28 procent, 
a w 2012 roku – ok. 38 procent. 
Niezdolność do pracy jest coraz 
rzadszym scenariuszem, mimo 
że do niedawna była dla osób 
z pogarszającym się zdrowiem 
jedyną perspektywą.
Więcej informacji o tym, jak 
uzyskać skierowanie na reha-
bilitację leczniczą, można zna-
leźć na stronie www.zus.pl/
rehabilitacja.

(GR)

TRWAjĄ WYBORY SOŁECKIE

dłuższa kadencja sołtysów
Na terenie gminy Trąbki 
Wielkie organizowane są 
właśnie zebrania, podczas 
których wybierani są sołtysi. 
W niektórych miejscowo-
ściach znamy już osoby, które 
przez najbliższe lata kierować 
będą pracami rad sołeckich.
Do tej pory kadencja rady so-
łeckiej trwała 4 lata.
 – Chcemy to zmienić i ka-
dencję przedłużyć do lat 5 – 
tak jak w przypadku samo-
rządów. Myślę, że wszystkie 
zebrania sołeckie zakoń-
czymy do połowy marca – 
mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie. 
– Mieszkańców tych miej-
scowości, gdzie wybory się 
jeszcze nie odbyły, zachęcam 
do wzięcia udziału w wybo-
rach, namawiam ich gorąco, 
aby poświęcili trochę swojego 
czasu dla mieszkańców sołec-
twa, w którym żyją. Ważne 

jest, żeby nie tylko zostać wy-
branym, ale aktywnie działać 
przez całą 5-letnią kadencję 
rady sołeckiej.
Kwestią kluczową niemal 
w każdej miejscowości są spra-
wy porządkowe. Dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców wsie 
wyglądają przyzwoicie.
 – Ale chodzi nie tylko o po-
rządek, ale również i o zorga-
nizowanie imprez dla dzieci 
lub seniorów. Należy też zapla-
nować fundusz sołecki, którzy 
trzeba racjonalnie zrealizować. 
Zadań jest dużo i sam sołtys 
sobie z tym nie poradzi, dlate-
go do pomocy musi mieć radę 
sołecką. Apeluję, aby wszyscy 
członkowie rady działali ak-
tywnie, wtedy efekty ich pracy 
będą bardziej okazałe – dodaje 
Błażej Konkol.
Gospodarz gminy trąbeckiej 
podkreśla, że praca sołtysów nie 
wygląda najgorzej. Znakomicie 

ze swojej roli wywiązuje się 
chociażby sołtys Mierzeszyna 
– Irena Kuchnowska.
 – Nie jest to osoba pierw-
szej młodości, ale niejeden 
30-latek może pozazdro-
ścić jej witalności. Pani sołtys 

jest konsekwentna w swoim 
działaniu i robi to dla do-
bra wszystkich mieszkańców 
Mierzeszyna – podkreśla wójt 
Konkol.

(lubek)
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BAdANIA W PRUSZCZU GdAŃSKIM

bezpłatna mammografia
rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich kobiet 
– mamom, siostrom, przyjaciółkom. często kobiety zbyt późno 
dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium 
nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego kobiety rzadko zadają 
sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć.

Tylko regularne kontrolowanie 
stanu zdrowia pozwala ocenić, 
czy w organizmie nie zachodzą 
niebezpieczne zmiany chorobo-
we. Niestety zadowalający wy-
nik poprzedniej mammografii 
nie zawsze gwarantuje, że obec-
nie nie zagraża nam nowotwór 
piersi. Bezpłatna mammografia 
w ramach Programu Profilak-
tyki Raka Piersi finansowanego 
przez NFZ pozwala to skutecz-
nie sprawdzić.
Badanie wykonywane jest przez 
wyspecjalizowany i bardzo do-
świadczony personel medyczny 
LUX MED. Jest szybkie i cał-
kowicie bezpieczne, a wielu ko-
bietom uratowało życie. Zdjęcia 
w technice obrazowania cyfro-
wego oceniane są przez dwóch 
niezależnych lekarzy radiolo-
gów, a w przypadkach wątpli-
wych, nawet przez trzech leka-
rzy. Istotnym elementem opisu 
badania jest ocena porównawcza 
z poprzednimi obrazami, dlate-
go uprzejmie prosimy o zabra-
nie ze sobą zdjęć z poprzednich 
mammografii. Kobietom, u któ-
rych zaistnieje konieczność wy-
konania badań uzupełniających, 
LUX MED udzieli wszelkich 
wskazówek i pomoże w umówie-
niu dogodnego i szybkiego termi-
nu dalszych badań.
Mobilna pracownia mammo-
graficzna będzie oczekiwa-
ła na wszystkie chętne kobiety  

w Pruszczu Gdańskim (14 marca  
w godz. 9.00–16.00 i 15 marca 
w godz. 8.00–15.00) przy Urzę-
dzie Miasta, ul. Grunwaldzka 20.
Do badania uprawnione są pa-
nie w wieku 50–69 lat, które są 
ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi, a także nie 
miały wykonanej mammogra-
fii w ramach programu w ciągu 
ostatnich 2 lat lub są w grupie 
ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mam-
mografii po upływie 12 miesięcy.
Aby uniknąć oczekiwania 

 W niektórych wsiach wybory sołeckie już się odbyły

 W dniach 13 oraz 20 lutego w Bibliotece Publicznej  
w Pszczółkach odbyły się turnieje gier planszowych z nagrodami 

dla dzieci i młodzieży. W imprezach wzięło udział w sumie 47 osób. 

w kolejce oraz sprawdzić 
uprawnienia do badania, war-
to wcześniej zarejestrować się 
pod numerem telefonu 58 666 
24 44 lub na www.mammo.pl/
formularz.
Przy rejestracji telefonicz-
nej NFZ wymaga weryfikacji 
uprawnień do badania na pod-
stawie podanego numeru PE-
SEL, dlatego też należy mieć 
przygotowany dowód osobisty 
przed połączeniem telefonicz-
nym. Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego.

(AN)
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W MAjU WIElKI KONGRES KOMIKSOWY

30. raz obchodzić będziemy święto 
Pruszcza gdańskiego
niezwykle ciekawie 2019 rok zapowiada się w kulturze. nasi czytelnicy z niecierpliwością czekają już zapewne na dni Pruszcza Gdańskiego 
i na kolejną odsłonę Faktorii kultury.

Za wcześnie jeszcze, by poda-
wać konstelację gwiazd, która 
w tym roku pojawi się w naszym 
mieście. Nad doborem artystów 
wraz ze swoim zespołem pracuje 
jeszcze Piotr Pułkowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i Sporu.
 – Już teraz mogę zaprosić 8 
i 9 czerwca na jubileuszowe, 
30. Dni Pruszcza Gdańskiego. 
Specjalnych „fajerwerków” z tej 
okazji nie planujemy, ale posta-
ramy się pokazać pewne rzeczy, 
które w ostatnim czasie zadzia-
ły się w naszym mieście. Tego-
roczna formuła święta naszego 
miasta będzie nieco odświe-
żona, a wydarzenia będą or-
ganizowane przede wszystkim 
z myślą o dzieciach i rodzinie – 
zapowiada Piotr Pułkowski.
Z kolei 30 czerwca wystartuje 
kolejna, 11. już odsłona Fak-
torii Kultury. Nie zabraknie 
koncertów oraz przedstawień 
w wykonaniu aktorów z Teatru 
Wybrzeże. Tegoroczne lato 

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

rEklama

w Pruszczu Gdańskim rozpocz-
niemy od kabaretonu, który za-
planowano właśnie na niedzielę 
30 czerwca o godz. 19.00.
 – Dwa wrześniowe weekendy 
na faktorii chcemy poświęcić 
na imprezy dla młodzieży, pod-
czas których walczyć będziemy 
z uzależnieniami. Ze stowa-
rzyszeniami z Gdańska orga-
nizować też będziemy Free Art 
Faktoria Festival – dodaje Piotr 
Pułkowski.
CKiS to nie tylko kultura, 
ale również sport i rekreacja. 
W tym roku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, odbędą się dwa 
rajdy rowerowe. Pierwszy z nich 
odbędzie się 1 czerwca z okazji 
Dnia Dziecka, a drugi na za-
kończenie sezonu – 7 września.
 – Jesteśmy już po zaawanso-
wanych rozmowach z Fundacją 
Kreska, która promuje sztukę 
komiksu. Mogę już zdradzić, 
że prawdopodobnie w ma-
jówkę będziemy organizować 

w Pruszczu Gdańskim duży 
konwent komiksowy. Podobne 
imprezy odbywają się w cen-
tralnej Polsce, ale na północy 
tak dużej imprezy komiksowej 
jeszcze nie było. Pracujemy nad 
tym, aby w pojawili się u nas ry-
sownicy komiksowi z zagranicy, 
aby mogli przeprowadzić cieka-
we warsztaty dla najmłodszych 
– zdradza dyrektor Pułkowski.
Od tego roku swoją formułę 
zmienia również impreza histo-
ryczna „Wehikuł Czasu”. Im-
preza odbywa się oczywiście na 
terenie faktorii.
 – Spotkania odbywać się będą 
co tydzień albo co dwa tygo-
dnie. Idea jest taka, aby grupy 
rekonstrukcyjne pokazywały 
życie w różnych epokach. Każ-
de spotkanie będzie poświęco-
na innej epoce – dodaje Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego.
Swojej formuły nie będzie 
zmieniać kino, ponieważ 

 W ubiegłorocznym kabaretonie wystąpili m.in. łowcy. B. 
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rEklama

dotychczasowy dobór filmów 
zdecydowanie się sprawdził. Do-
wodzi tego frekwencja w prusz-
czańskim kinie. Od momentu 
otwarcia kina do końca roku fil-
my obejrzało ok. 13 500 widzów 
i odbyły się 272 seanse. Liczby 
świadczą same za siebie, a dodat-
kowy komentarz jest zbędny.

 – Dużym zainteresowaniem 
cieszą się też relacje na żywo 
z Teatru Balszoj czy wystawia-
nie małych form teatralnych 
w dni, kiedy nie ma żadnych 
seansów filmowych. Kultu-
ralna oferta w naszym mieście 
jest naprawdę bardzo atrakcyj-
na i mieszkańcy mają w czym 

wybierać – podsumowuje Piotr 
Pułkowski.
O wszystkich wydarzeniach or-
ganizowanych przez pruszczań-
skie Centrum Kultury i Sportu 
będziemy na bieżąco informo-
wać na naszych łamach.

(lubek)

 



Luty 2019 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 15sPort

CHCĄ POBIĆ REKORd

zgłoś się do 
„rowerowego maja”
Rowerowy Maj” to najwięk-
sza kampania w Polsce, która 
promuje jazdę rowerem wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej 
– szczególnie w dni powsze-
dnie. W 2018 roku w rowero-
wej rywalizacji udział wzięło 
już ponad 128 000 uczestni-
ków z 539 szkół i przedszkoli 
w 30 miastach. Przed nami 
kolejna edycja „Rowerowe-
go Maja”, który został za-
inicjowany w stolicy Pomo-
rza. Zgłoszenia uczestników 
przyjmowane będą jeszcze 
tylko przez kilka dni – do 
końca lutego.
 – Pierwsza edycja kampa-
nii „Rowerowy Maj”, skie-
rowanej do szkół, odbyła 
się w 2014 roku w Gdańsku 
i z roku na rok bierze w niej 
udział coraz więcej miast, 
placówek i dzieci. To zabawa 
połączona z elementami ry-
walizacji, która popularyzuje 
rower jako środek transpor-
tu i uczy zdrowych nawyków 
– przypomina Alicja Bitner 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Do udziału w rowerowej za-
bawie zaprasza m.in. Piotr 
Grzelak, zastępca prezydenta 
Gdańska.
 – Zachęcam wszystkie pol-
skie gminy do przyłączenia 
się do społecznej kampanii, 
która została zainicjowa-
na w Gdańsku. Efekty i ko-
rzyści „Rowerowego Maja” 
są odczuwalne nie tylko dla 
uczniów i szkół, ale również 
dla samorządów i środowiska. 
Nie tylko promujemy wśród 
najmłodszych jazdę ekolo-
gicznym środkiem transpor-
tu, ale również pokazujemy, 
jak okolice szkół i przedszkoli 
uczynić bezpiecznymi i przy-
jaznymi dla rowerzystów – 
mówi Piotr Grzelak.
Zasady „Rowerowego Maja” 
są proste: każdy przedszko-
lak, uczeń i nauczyciel, któ-
ry w maju aktywnie do-
trze na zajęcia: na rowerze, 

hulajnodze, rolkach czy de-
skorolce, otrzymuje naklejki 
do rowerowego dzienniczka 
i na wspólny plakat klasowy. 
Najlepsze szkoły w danych 
kategoriach oraz najaktyw-
niejsi uczestnicy otrzymają 
atrakcyjne nagrody. 
Zgłoszenia uczestników 
przyjmowane są do końca 
lutego.  Aby zgłosić gminę 
i przyłączyć się do akcji „Ro-
werowy Maj” należy poinfor-
mować o tym koordynatorów, 
pisząc na adres: rowerowy-
maj@gdansk.gda.pl oraz wy-
pełnić umowę wraz z załącz-
nikami dostępną na: www.
rowerowymaj.eu/do-pobra-
nia/#dok-ogolne, którą trzeba 
odesłać do 28 lutego na adres: 
Urząd Miejski w Gdańsku, 
Wydział Gospodarki Komu-
nalnej – Referat Mobilności 
Aktywnej, ul. Kartuska 5, 
80-103 Gdańsk – koniecznie 
z dopiskiem „Rowerowy Maj 
2019”.
Wśród zamieszczonych na 
stronie dokumentów znajduje 
się również prezentacja doty-
cząca kampanii oraz projek-
ty materiałów drukowanych. 
Funkcjonuje też platforma 
on-line do obsługi kampanii, 
do której koordynatorzy pla-
cówek i nauczyciele z całego 
kraju wprowadzają wyniki 
uczniów. Rezultaty będą do-
stępne na stronie www.ro-
werowymaj.eu, dzięki czemu 
uczestnicy i wszyscy zainte-
resowani będą mogli na bie-
żąco śledzić wyniki klasy, czy 
szkoły. Na stronie głównej 
prezentowane będą wyniki 
szkół w Polsce, a na podstro-
nach zebrane będą rezultaty 
placówek z danej miejscowo-
ści. Wyniki akcji będą znane 
tuż po zakończeniu rowero-
wych dojazdów do szkół wraz 
z końcem maja, a pozytywne 
efekty kampanii są widoczne 
przez kolejne miesiące. 

(GR)

Z HOlANdIĄ ŚWIęTUjEMY AWANS

czekaliśmy pół wieku
Przed nami kolejne koszykarskie emocje z udziałem reprezentacji Polski. Ergo arena 
– jak na razie – jest szczęśliwa dla biało-czerwonych, którzy mają już w kieszeniach 
przepustki na światowy championat. dziś, 25 lutego Polska podejmować będzie 
Holandię. Przed meczem … koncert.

Jak zapowiadają organizatorzy 
wydarzenia: ważny mecz wyma-
ga wyjątkowej oprawy. Po 52 la-
tach przerwy polska reprezentacja 
ponownie weźmie udział w  Mi-
strzostwach Świata, które odbę-
dą się w Chinach. Mimo awansu 
emocji na pewno nie zabraknie, 
a tuż przed meczem odbędzie 
się koncert, podczas którego wy-
stąpią Roksana Węgiel i Kamil 
Bednarek.
W ostatnich dwóch meczach pod-
opiecznym Mike’a Taylora brako-
wało jednego zwycięstwa. Polska 
sprawę awansu załatwiła sobie już 
w miniony piątek, pokonując na 
wyjeździe utytułowaną Chorwa-
cję. Dzięki temu, po pół wieku, 
Polska koszykówka znów będzie 
reprezentowana na mistrzostwach 
świata.
Chorwacja to przecież znana 
światowa marka, a „pomarań-
czowi” są… nieobliczalni, dlate-
go emocji nie powinno dziś za-
braknąć. To, że Polska wygrała w 
Holandii różnicą prawie 30 oczek 
jeszcze nic nie znaczy, gdyż rywa-
le mają w składzie m.in. Charlona 

Kloofa z UCAM Murcia, Yannic-
ka Franke czy też pożytecznego w 
walce podkoszowej Thomasa Van 
Der Marsa. W kwalifikacjach po-
trafili już wygrywać z Włochami 
i Chorwatami, więc trzeba się z 
nimi liczyć.
 – Wiem, że organizując ten histo-
ryczny mecz w Gdańsku, realizu-
jemy plan prezydenta Pawła Ada-
mowicza, o którym wielokrotnie 
rozmawialiśmy. Chcemy, żeby w 
Ergo Arenie pojawił się komplet 
widzów – mówi Radosław Piesie-
wicz, prezes Polskiego Związku 
Koszykówki.
Mecz poprzedzony będzie koncer-
tem, który rozpocznie się o godz. 
18.00 występem Roksany Węgiel, 
dla której 2018 rok był bardzo 
udany. Młoda artystka wygrała 
16. Konkurs Piosenki Eurowizji 
dla Dzieci oraz program The Vo-
ice Kids. Po niej swoje największe 
przeboje zaprezentuje Kamil Bed-
narek z zespołem.
Biletów jest już niewiele, a można 
je nabyć w kasie nr 4 Ergo Areny.

(GR)
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O PUCHAR PROBOSZCZA

Przy pingpongowych stołach
W Szkole Podstawowej 
w Wocławach rozegrano 
XXI Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Księdza 
Proboszcza Parafii Wocławy. 
Rywalizacja toczyła się w kil-
ku kategoriach wiekowych 
– oczywiście z podziałem na 
kobiety i mężczyzn.
Do rozgrywek przystąpiło 59 
zawodników i zawodniczek 
w 6 kategoriach wiekowych. 
Jak informują organizatorzy 
pingpongowych zmagań, za-
wodnicy wykazali się dużymi 
umiejętnościami i determi-
nacją. Najlepsi otrzymali pu-
chary i nagrody, a wyróżnie-
niem specjalnym uhonoro-
wano najmłodszego uczest-
nika turnieju – 6-letniego 
Remigiusz Kamela.
W kategorii dziewcząt do lat 
13 bezkonkurencyjna okaza-
ła się Martyna Magiera, na-
tomiast pozostałe dwa miej-
sca na podium przypadły 
w udziale Martynie Myszk 
i Weronice Rumak. Rozalia 
Hinz nie pozostawiła żad-
nych złudzeń, co do tego, kto 
jest najlepszym w kategorii 
wiekowej 13–18 lat. Srebr-
ny medal wywalczyła w tej 
grupie Julia Chuda, a brązo-
wy Julia Peda. W najstarszej 
grupie wiekowej (powyżej 18 

lat) puchar proboszcza w Wo-
cławach wywalczyła Agnieszka 
Kamela – mama najmłodszego 
zawodnika turnieju. Kolejnymi 
dwoma miejscami musiały za-
dowolić się natomiast Kamila 
Dereszkiewicz i Magdalena 
Pisowacka.
Z kolei wśród chłopców do 13 

lat zwyciężył Kacper Dzedzic. 
Na 2. miejscu zawody ukoń-
czył Fabian Rączkowski, a na 
3. pozycji sklasyfikowany zo-
stał Adrian Okrój. Piotr Roba-
czewski wywalczył złoty medal 
w grupie zawodników 13–18 
lat. Tuż za nim sklasyfikowany 
został Oskar Puć, a brązowym 

medalem musiał zadowo-
lić się Igor Kowalski. Wśród 
mężczyzn najlepszym teni-
sistą turnieju został Mieczy-
sław Turzyński. Miejsca na 
podium zajęli jeszcze Dariusz 
Matyjas i Dariusz Grabala.

(GR)
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 Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie tenisowego turnieju

 najmłodsi bardzo chętnie dojeżdżają rowerami do szkół
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Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po Gimnazjum i Szkole Podstawowej
Klasy: lingwistyczna, biznesowa

TECHNIKUM nr 1
po Gimnazjum i Szkole Podstawowej
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik logistyk
Technik fryzjer tylko po Szkole Podstawowej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
po Gimnazjum i Szkole Podstawowej
Fryzjer Ogrodnik Sprzedawca
Magazynier nowość tylko po Szkole Podstawowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Zaoczne
SZKOŁA POLICEALNA
Technik usług kosmetycznych
Opiekun osoby starszej
Florysta

KURSY KWALIFIKACYJNE

ZSOiO, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański, tel.  58 682 35 10, 504 400 016
e-mail: sekretariat@zsoio.pl    www.zsoio.pl fb.com/zsoio

DLA DOROSŁYCHDLA MŁODZIEŻY

Szczegóły na: www. zsoio.pl

NA PlACU BUdOWY HUlA jEdYNIE WIATR

basen palcem po wodzie pisany
czy mieszkańcom kolbud udało się powstrzymać wójta Gminy kolbudy, andrzeja chruścickiego, od podjęcia decyzji o zaniechaniu budowy 
basenu w kolbudach? czy jest to tylko gra pozorów, mająca na celu uspokojenie mieszkańców?  

Przypomnijmy, że zgodnie 
z pierwotnym harmonogra-
mem prac basen w Kolbudach 
miał powstać do końca 2019 
roku. Rozpisany został prze-
targ na pierwszy etap budo-
wy, prace ruszyły, jednak po 
wygraniu wyborów przez An-
drzeja Chruścickiego na budo-
wie zapanowała cisza. Zwinię-
ty został baner mówiący o tym, 
że przy szkole w Kolbudach 
powstaje basen, a w przestrze-
ni publicznej zaczęły pojawiać 
się wypowiedzi nowego wójta 
i wybranych radnych mówią-
ce o konieczności przerwania 
budowy basenu w Kolbudach. 
Jako powód podawano m.in. 
zbyt duże koszta funkcjonowa-
nia, brak biznesplanu czy zbyt 
duże koszta budowy. W Kol-
budach zawrzało. W mediach 
społecznościowych nastąpiła 
mobilizacja mieszkańców, któ-
rzy tłumnie zjawili się na sesji 
Rady Gminy Kolbudy, podczas 
której uchwalany był budżet 

na rok 2019. Pod presją miesz-
kańców wójt Chruścicki wyco-
fał się ze swojego stanowiska 
dotyczącego budowy basenu 
i zdecydował się nie wycofywać 
z realizacji tej inwestycji. Czy 
jednak aby na pewno?
Zgodnie z nowym harmono-
gramem prac planowane od-
danie basenu do użytkowa-
nia przesunięto na rok 2021. 
Zgodnie z informacjami przed-
stawianymi radnym zarówno 
przez wójta, jak i kierowni-
ka Referatu Inwestycji i Re-
montów kolbudzkiego urzę-
du, w bieżącym roku mają być 
prowadzone prace związane 
ze zmianą projektu basenu na 
tańszy. Zmniejszona ma zo-
stać ilość niecek, nastąpić ma 
rezygnacja z ruchomego dna, 
a także ma zostać zmniejszo-
ny procent przeszklenia przed-
niej ściany basenu. Tyle tylko 
że zmiany, o których mowa, 
nie powinny mieć wpływu na 
rozstrzygnięty już pierwszy 

etap budowy basenu, a do ich 
wprowadzenia niepotrzebne 
jest wstrzymanie prac na żad-
nym etapie, gdyż zakres zmian, 
o których poinformowano rad-
nych, można wprowadzić pod-
czas realizacji inwestycji tzw. 
zmianami nieistotnymi. Dla-
czego więc na budowie nic się 
nie dzieje? Dlaczego w budże-
cie na rok 2019 na budowę ba-
senu przeznaczono jedynie kil-
kaset tysięcy złotych? Dlacze-
go o 2 lata przesunięto termin 
realizacji tej inwestycji?  Na 
zadane przez nas pytania wójt 
Andrzej Chruścicki tradycyj-
nie już nie udzielił odpowiedzi. 
Jednak z nieoficjalnych infor-
macji krążących po urzędzie 
wynika, że przytoczone fakty 
mają służyć uspokojeniu miesz-
kańców. Natomiast dalsza re-
alizacja inwestycji związanej 
z budową basenu wciąż stoi pod 
wielkim znakiem zapytania.
 – Również do mnie docie-
rają  informacje, że basen 
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w Kolbudach nie powstanie 
– mówi Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy czterech 
poprzednich kadencji. –  Jed-
nak, obserwując inne działania 
Andrzeja Chruścickiego, nie 
jestem tym zdziwiony. Miesz-
kańcy Kolbud ponad 30 lat cze-
kali na tę inwestycję. Ten basen 

im się po prostu należy. Od-
chodząc z urzędu gminy, byłem 
pewien, że do końca 2019 roku 
basen powstanie. Tym bardziej, 
że prace przy pierwszym etapie 
budowy już trwały, a w pro-
jekcie budżetu gminy znajdo-
wały się środki  pozwalające 
na dokończenie tej inwestycji 

zgodnie z planem. Widać jed-
nak, że nowo wybrane władze 
mają inne priorytety.
O dalszym rozwoju wydarzeń 
związanych z budową basenu 
w Kolbudach będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco.

(GR)
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