
Aktorstwo trzeba mieć w duszy
Żyjemy tak szybko, że czasu nie starcza dla rodziny, a co 
dopiero na zajęcia, o których marzyliśmy. Wyjątek od tej 
reguły stanowią panie z gminy Przywidz, które 4 lata 
temu zawiązały teatr „W Garderobie”.

Studenci opracują koncepcję
Za kilka lat tereny po dawnym GS w Cedrach Wiel-
kich zmienią swoje oblicze. Ma tu powstać swego ro-
dzaju centrum z ryneczkiem. Teraz zostanie uporząd-
kowany i zabudowany.

Kolejne miejsca dla małych pruszczan
Na terenie miasta działają dwa publiczne żłobki, 
w których znalazło się miejsce dla 160 maluchów. 
Postanowiono jednak iść za ciosem i udostępnić naj-
młodszym mieszkańcom miasta kolejne miejsca.

Niebawem rozbudowa szkoły w Warczu
Długo oczekiwana rozbudowa Zespołu Szkół 
Specjalnych w Warczu zbliża się wielkimi krokami. 
W połowie marca rozstrzygnięto przetarg 
dotyczący projektu. Teraz pora na przetarg.
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Ambasador Pruszcza Gdańskiego, człowiek–in-
stytucja, żywa legenda naszego miasta – Józefa 
Krośnicka, bo o niej oczywiście mowa, obchodziła  
właśnie 105. urodziny.

Józefa Krośnicka ukończyła 105 lat
UCZYŁA MIESZKAŃCÓW MIASTA HISTORII MIASTA
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- Pamiętam 11 listopada 1918 roku. 
Pamiętam też rozbrojenie niemców 
w moim rodzinnym mieście. wiele 
przeżyłam i jestem szczęśliwa, że mogę 
być wśród was – mówiła 105-letni Józef 
Krośnicka, najstarsza mieszkanka Pruszcza 
Gdańskiego.
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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
•	22 marca (piątek), Coma, godz. 19.00, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

•	22–24 marca (piątek–niedziela), Baltic 
Handbal Cup (kobiety), Hala Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu;

•	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;

•	30 marca (sobota), Bezpłatna konferencja 
dla kobiet w ciąży i rodziców, godz. 10.00, 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, 
ul. Trzy Lipy 3;

•	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;

•	6–7 kwietnia (sobota–niedziela), XVIII 
Festiwal Gramy, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

•	7 kwietnia (niedziela), Mela Koteluk, 
godz. 19.00, Stery 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;

•	28 kwietnia (niedziela), Garmin MTB 
Series Sopot 2019, godz. 11.00,  
ul. Moniuszki; 

•	31 marca (niedziela), Zlot Motocyklowy 
– XX Jajcarnia w Sobowidzu;

•	2 maja (czwartek), dEUS, godz. 19.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

•	11 maja (sobota), MTB Pomerania 
Maraton, godz. 10.00, Bąkowo,  
ul. Otomińska;

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

•	25 maja (sobota), Bezpłatna Konferencja 
dla kobiet w ciąży i rodziców, godz. 
10.00, Bałtycki Port Nowych Technologii 
w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3;

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

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

•	30 czerwca (niedziela), Ucho Prezesa 
czyli Scheda, godz. 20.00, Opera Leśna 
w Sopocie, ul. Moniuszki 12;

•	11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena.
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Pani Józefa znana jest chyba 
wszystkim mieszkańcom na-
szego miasta i powiatu gdań-
skiego. Urodziła się w Puł-
tusku, kiedy Polski na nie było 
na mapie Europy i świata. 
Ukończyła Uniwersytet War-
szawski, w czasie okupacji 
była tajną nauczycielką, dzia-
łała również w szeregach AK. 
Po zakończonej wojnie w 1945 
roku zajęła się tworzeniem 
edukacji polskiej w Niemczech, 

by potem przenieść się do po-
wiatu gdańskiego, by pełnić 
chociażby funkcję dyrektora 
szkoły w Sobowidzu. Z kolei 
w pruszczańskiej „trójce” uczy-
ła historii.
 – Pani Józefa jest naszym am-
basadorem, bo tak naprawdę 
była pierwszą osobą, która za-
jęła się mozolną pracą zwią-
zaną ze spisaniem historii 
Pruszcza Gdańskiego. Opiera-
ła to na relacjach najstarszych 

pruszczan. Była to zasługa jej 
wielkiej przytomności umysłu, 
że właśnie w tych ludziach za-
uważyła tak duży potencjał. 
Nie tylko zajmowała się wy-
daniem publikacji, ale na bie-
żąco uczyła nas historii mia-
sta, w którym żyjemy – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Dla najstarszej mieszkanki na-
szego miasta historia zawsze 
była i jest ważna.

 – Pamiętam 11 listopada 1918 
roku. Pamiętam też rozbrojenie 
Niemców w moim rodzinnym 
mieście. Wiele przeżyłam i je-
stem szczęśliwa, że mogę być 
wśród was i złożyć kwiaty pod 
pomnikiem zwycięstwa i wol-
ności. Niech żyje Polska, wolna 
i niepodległa – mówiła ze łza-
mi w oczach najstarsza miesz-
kanka Pruszcza Gdańskiego 
podczas ubiegłorocznej uro-
czystości z okazji zakończenia 
II wojny światowej.

UCZYŁA MIESZKAŃCÓW MIASTA HISTORII MIASTA

Józefa Krośnicka ukończyła 105 lat
Ambasador Pruszcza Gdańskiego, człowiek–instytucja, żywa legenda naszego miasta – Józefa Krośnicka, bo o niej 
oczywiście mowa, obchodziła właśnie 105. urodziny.

REKlAMA
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Kilka miesięcy później Jó-
zefa Krośnicka z własnych 
skromnych środków kupiła 
książki, które rozdano potem 
w czasie święta odzyskania 
niepodległości.
 – Pani Józefa zgromadzi-
ła ogromnie bogaty materiał 
historyczny, bez którego nie 
odbywają się żadne prace do-
tyczące Wyżyny Gdańskiej, 
Gdańska czy polskości Gdań-
ska. Przy okazji sprawiła, że 
mieszkańcy miasta zaczęli mieć 

świadomość, że Pruszcz Gdań-
ski ma również swoją historię 
– dodaje rzecznik prasowy bur-
mistrza Pruszcza Gdańskie-
go Bartosz Gondek, miłośnik 
historii.
Dodajmy, że w Pruszczu 
Gdańskim mieszka 5 osób, 
które przeżyły co najmniej 100 
lat, natomiast aż 123 osoby 
ukończyły co najmniej 90. rok 
życia.

(lubek)  Józefa Krośnicka zawsze brała udział w uroczystościach upamiętniających 
ważne wydarzenia dla dziejów naszego kraju

  Życzenia zacnej jubilatce złożyli także przedstawiciele władz samorządowych 
i organizacji kombatanckich
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dNI PRUSZCZA GdAŃSKIEGO

zagra sławomir i coma
W ostatnim numerze „Pa-
noramy” dość ogólnikowo 
informowaliśmy o tego-
rocznych święcie Pruszcza 
Gdańskiego. Niedawno or-
ganizatorzy imprezy uchylili 
nieco rąbka tajemnicy i po-
dali, kto wystąpi na Dniach 
Pruszcza Gdańskiego.
 – Tegoroczne, jubileuszo-
we święto miasta rozpocz-
niemy uroczystą sesją, którą 
zaplanowaliśmy na 7 czerw-
ca. Zabawę, która potrwa 
oczywiście przez dwa dni, 
rozpoczniemy dzień póź-
niej. W tym roku obchody 
nastawione będę głównie 

na rodzinne spędzanie cza-
su. Jednak tradycyjnie nie 
zabraknie także świetnej 
muzyki. Sobotni wieczór 
upłynie nam w towarzystwie 
zespołu Coma i Grubsona. 
Natomiast niedzielne późne 
popołudnie i wieczór spę-
dzimy w Pruszczu Gdań-
skim z Czadomenem i Sła-
womirem – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Więcej szczegółów doty-
czących XXX Dni Prusz-
cza Gdańskiego w kolej-
nych wydaniach naszego 
miesięcznika.
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ReKlAmA

KONSEKWENTNA POlITYKA PROROdZINNA

Kolejne miejsca dla małych 
pruszczan
władze Pruszcza Gdańskiego niejednokrotnie pokazywały, że ich działania znacznie wybiegają 
poza obowiązkowe funkcjonowanie lokalnego samorządu. Jednym z takich przykładów może 
być liceum ogólnokształcące nr 1, którego organem prowadzącym jest miasto. innym jest 
organizowanie kolejnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach.

Na terenie miasta działają dwa 
publiczne żłobki, w których zna-
lazło się miejsce dla 160 malu-
chów. Postanowiono jednak iść 
za ciosem i udostępnić najmłod-
szym mieszkańcom miasta kolej-
ne miejsca.
 – Dotarła do nas informacja, że 
z rządowego programu „Maluch 
+” otrzymamy ok. 0,5 milio-
na złotych na stworzenie i pro-
wadzenie dodatkowych miejsc 
w żłobku. Warto jeszcze za-
uważyć, że o rządowe środki 
z programu „Maluch +” starały 
się tylko nieliczne samorządy. 
Utworzenie dodatkowych miejsc 
będzie możliwe dzięki wolnym 
pomieszczeniom, które uda-
ło się odzyskać w Przedszkolu 
„Kubusia Puchatka”. Podjęliśmy 
decyzję, że utworzymy tam ko-
lejnych 10 miejsc, dedykowa-
nych dzieciom starszym, które ze 
żłobka przejdą do przedszkola – 
mówi nam Jerzy Kulka, zastępca 

burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
ds. społecznych.
– Nasze miasto ciągle się rozwija. 
Z roku na rok przybywa miesz-
kańców, szczególnie młodych 
rodzin z dziećmi, co powoduje, 
że generowana jest potrzeba do-
datkowych miejsc w żłobkach 
i przedszkolach. W każdym rocz-
niku rodzi się około 300 dzie-
ci, więc 170 publicznych miejsc 
w żłobkach jest dobrym osiągnię-
ciem. Istotnym uzupełnieniem tej 
oferty są funkcjonujące na terenie 
miasta żłobki niepubliczne, dys-
ponujące 119 miejscami, dlatego 
też pod względem dostępności 
opieki nad dziećmi do lat 3, na tle 
innych miast wypadamy całkiem 
nieźle. Jest to efekt sukcesywnej 
realizacji polityki prorodzinnej – 
zauważa Karolina Mik, kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.  

(lubek)
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PROjEKT NA PIERWSZY ETAP jUŻ GOTOWY

w tym roku ruszy rozbudowa szkoły w warczu
Długo oczekiwana rozbu-
dowa Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Warczu zbliża się 
wielkimi krokami. W po-
łowie marca rozstrzygnięto 
przetarg dotyczący projektu. 
Teraz pora na przetarg.
Szkoła w Warczu w ciągu kil-
ku najbliższych lat przejdzie 
prawdziwą metamorfozę. In-
westycja została podzielona 
na trzy etapy. Najpierw roz-
budowany będzie budynek 
niski.
 – W dalszej kolejności zaj-
miemy się budową sali spor-
towej z łącznikiem i budo-
wą parkingu, a na samym 
końcu boiskiem sportowym. 
Po zrealizowaniu pierwsze-
go etapu uzyskamy siedem 
dodatkowych pomieszczeń 
o łącznej powierzchni ponad 
500 metrów kwadratowych. 
Dzięki tej inwestycji za-
cznie funkcjonować bibliote-
ka z prawdziwego zdarzenia 
wraz z czytelnią, wygospo-
darujemy też miejsce na salę 
do ćwiczeń rehabilitacyjnych 
oraz pracownie do zajęć ręcz-
nych – mówi „Panoramie” 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
W szkole uczą się również 
osoby z niepełnosprawnością 

NOWE CHOdNIKI, UlICE I ŚCIEŻKI ROWEROWE

inwestycje drogowe za 10 milionów złotych
Podobnie jak w latach ubiegłych znaczna część powiatowego budżetu przeznaczona będzie na remonty i przebudowy dróg. z wyliczeń wicestarosty 
mariana cichona wynika, że tylko w tym roku na wszystkie zadania drogowe wydanych będzie ponad 10 milionów złotych.

Aż trzy lata przebudowywa-
na będzie ulica Słowackiego 
w Pruszczu Gdańskim. Pierw-
sze prace rozpoczęły się w roku 
ubiegłym.
 – Zadanie to nie polega tyl-
ko na wylaniu asfaltowego dy-
wanika. Przebudowywana jest 
cała podziemna infrastruktura. 
W związku z tak szerokim za-
kresem robót nie jest to też ta-
nia inwestycja, bo tylko w roku 
ubiegłym wydaliśmy na nią gru-
bo ponad 5 milionów złotych 
– mówi „Panoramie” Marian 
Cichon.
Powiat gdański realizuje rów-
nież zadania wchodzące w skład 
pomorskich węzłów integracyj-
nych. Przetarg został rozstrzy-
gnięty i wykonawca wszedł już 
na plac budowy.
 – W ramach tego dużego pro-
jektu nasz powiat realizuje dwa 
zadania. Pierwszym jest budo-
wa ścieżki pieszo-rowerowej od 
tunelu do cmentarza w Pszczół-
kach, która kosztuje nieco ponad 
1 milion złotych. Podobny ciąg 
powstanie od obwodnicy Prusz-
cza Gdańskiego do Radunicy, 
co kosztować będzie 450 tysięcy 

złotych. Znaczna część środków 
na ten cel – ponad 800 tysięcy 
złotych, pochodzi z Unii Eu-
ropejskiej – informuje nas Jerzy 
Świs, naczelnik Wydziału Infra-
struktury Starostwa Powiatowe-
go w Pruszczu Gdańskim.
Od kilku lat powiat w porozu-
mieniu z gminami realizuje duży 
projekt drogowy, który regular-
nie dofinansowany był ze środ-
ków rządowych. Podobny plan 
założono także na ten rok.
 – W tym roku nie wszystkie 
gminy przystąpią do naszego 
projektu. Czekamy również na 
decyzję rad gmin, by te podjęły 
odpowiednie uchwały, abyśmy 
mogli podpisać porozumienia – 
dodaje Jerzy Świs.
I tak w Lublewie planowane są 
prace przy zatoce autobusowej, 
przejściu dla pieszych i chod-
niku. W gminie Trąbki Wiel-
kie wybudowane mają być dwa 
chodniki – pierwszy w Ełga-
nowie (od pętli autobusowej 
do wiejskiej świetlicy), a drugi 
w Cząstkowie.
 – Złożyliśmy też wniosek na 
dofinansowanie przebudowy 
2-kilometrowego odcinka jezdni 

wraz z chodnikiem w miejsco-
wości Cząstkowo. W tym roku 
żadne prace nie będą prowadzo-
ne na terenie gmin: Pszczółki 

fizyczną, dlatego też w planach 
inwestycyjnych przewidziano 
windę. Oddziały w Warczu 
nie są liczne, dlatego też i klasy 
będą dostosowane do wielkości 
grupy.
 – Myślę, że realny termin roz-
poczęcia pierwszego etapu in-
westycji to druga połowa tego 
roku. Sądzę, że z budową upo-
ramy się do wiosny 2020 roku. 
Według naszych szacunków 
inwestycja kosztować może ok. 
2 milionów złotych – informu-
je Marian Cichon. – Jeszcze 
w tym roku mają ruszyć prace 
nad projektem dotyczącym bu-
dowy hali oraz łącznika. Prace 

budowlane miałyby z kolei roz-
począć się w połowie przyszłe-
go roku, by obiekt oddać do 
użytku w 2021 roku. Pierw-
szy etap rozbudowy szkoły 
w Warczu chcemy sfinansować 
ze środków własnych, ale już 
na łącznik i salę sportową bę-
dziemy poszukiwać środków 
zewnętrznych.
Przypomnijmy, że z sali spor-
towej – poza uczniami i spor-
towcami – korzystać będą rów-
nież mieszkańcy Warcza.
 – Kwestia rozbudowania tej 
szkoły nie podlega żadnej dys-
kusji. Każdego roku przybywa 
niepełnosprawnych uczniów. 

Przypomnę jeszcze, że 
w Warczu uczą się również 
dzieci autystyczne. W tej 
szkole każde pomieszczenie 
wykorzystane jest do maksi-
mum. W tej chwili w Warczu 
uczy się nieco ponad 70 dzie-
ciaków, a myślę, że po rozbu-
dowie szkoła będzie mogła 
przyjąć 90, a może nawet 100 
osób. Warunki do ćwiczeń 
również są w tej chwili kiep-
skie, dlatego tak niezbędna 
jest też sala gimnastyczna 
– dodaje Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.

(lubek)

  Jeszcze w tym roku ruszy rozbudowa szkoły w warczu

  marian cichon, wicestarosta gdański i Andrzej Pastuszek, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Gdańskiego na bieżąco śledzą postępy pracy na  ulicy słowackiego

W WAKACjE

remont sali konferencyjnej
Niebawem ruszy kapitalny 
remont sali konferencyjnej 
w budynku Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdań-
skim. W tej chwili trwają 
prace projektowe.
 – Wszystko wskazuje na to, 
że prace wystartują w lipcu. 
Obecna sala konferencyjna 
nie jest zbyt komfortowa i nie 
spełniała do końca naszych 
oczekiwań, dlatego będziemy 
ją powiększać – mówi Marian 
Cichon, wicestarosta gdański. 
– Musimy ją też dostosować 
do przepisów, aby bez prze-
szkód można było przepro-
wadzać transmisję obrad.

W ramach zadania zainstalo-
wany zostanie również nowy 
system nagłaśniający, moni-
tory oraz kamery.
 – Budynek naszego starostwa 
nie należy do najmłodszych 
i najnowocześniejszych, dla-
tego sukcesywnie przeprowa-
dzamy remonty pomieszczeń 
w poszczególnych wydzia-
łach. Przypomnę, że ostatnio 
niemałe środki przeznaczy-
liśmy chociażby na kapitalny 
remont Wydziału Komunika-
cji. Mam nadzieję, że peten-
ci znacznie odczuli poprawę 
komfortu obsługi – dodaje 
Marian Cichon.

(GR)

  w wakacje prowadzony będzie remont sali konferencyjnej 
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i Przywidz. Roboty drogowe 
prowadzić będziemy natomiast 
na przystanku autobusowym 
w Steblewie i chodniku na 

mostku w Suchym Dębie. W tym 
roku dokończymy też chod-
nik na trasie Bogatka – Wiślin-
ka, natomiast w gminie Cedry 

Wielkie budować będziemy 
chodnik we wsi Stanisławowo –  
dodaje Jerzy Świs.

(lubek)
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NA RAZIE PROjEKTZAGOSPOdARUjĄ TEREN PO GS

większa przystań w Błotnikustudenci opracują koncepcję

Za kilka lat tereny po dawnym 
GS w Cedrach Wielkich cał-
kowicie zmienią swoje oblicze. 
Ma tu bowiem powstać swego 
rodzaju centrum z ryneczkiem. 
Teraz zostanie uporządkowany 
i zabudowany – będzie prze-
znaczony na cele mieszkaniowe 
i usługowe.
W tej chwili tereny Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska na pewno nie są wizytówką 
Cedrów Wielkich. O planach 
zagospodarowania tych terenów 
Janusz Goliński, wójt gminy, 
mówi już od kilku lat.
 – Teren Gminnej Spółdziel-
ni został już nabyty. Teraz 

pracujemy nad zmianą planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego tego obszaru, która ma 
zakładać w tym miejscu funk-
cję mieszkaniowo-usługowe. 
A nad koncepcją zagospoda-
rowania tego terenu praco-
wać będą studenci gdańskiej 
politechniki – mówi nam  
Janusz Goliński.
Właśnie ta praca była celem wi-
zyty 60 studentów z wydziału 
architektury, na kierunku archi-
tektura na Politechnice Gdań-
skiej. Koncepcje mają uwzględ-
niać nie tylko funkcję mieszka-
niową. W nowym centrum Ce-
drów Wielkich miałoby znaleźć 

się również kino, galeria, nie-
wielkie centrum handlowe czy 
urząd gminy.
 – Dawny spichlerz mógłby 
być przeznaczony na cele kul-
turalne, a były budynek ad-
ministracyjny na cele usługo-
we. Chcielibyśmy, aby został 
również utworzony plac, któ-
ry pełniłby rolę niewielkie-
go rynku miejskiego. Celem 
konkursu jest wykreowanie 
atrakcyjnej przestrzeni o wy-
sokich walorach estetycznych 
i krajobrazowych – przyznaje 
Janusz Goliński.

(lubek)
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Jedno z ostatnich posiedzeń wojewódzkiego zespołu zarządzania Kryzysowego 
ds. zabezpieczenia Przeciwpowodziowego terenu Żuław Gdańskich poświęcone 
było m.in. bobrom, które wyrządzają ogromne szkody w wałach nad wisłą.

– Podczas spotkania, w którym 
uczestniczył przedstawiciel 
Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska, scharakteryzowa-
no zwyczaje bytowe bobrów, 
wzrost populacji w ostatnich 
latach i zagrożenia, jakie stwa-
rza ten gatunek na Żuławach. 
Omówiono dostępne sposoby 
na poradzenie sobie ze szko-
dliwą działalnością bobrów. 
W grę wchodzi odstrzał sa-
nitarny, uznanie gatunku za 
szkodnika na danym obszarze 
i jego całkowitą eliminację, 
odłowienie z wywozem lub 
poświęcenie wszelkich dostęp-
nych środków na umocnie-
nia techniczne mające na celu 
utrudnienie warunków byto-
wych bobrom na Żuławach 
i ograniczenie wyrządzanych 
przez nie szkód – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie, który również obecny 
był na tym posiedzeniu.
Temat bobrów, niszczących 
wały wiślane pojawia się jak 
bumerang.
 – Mam nadzieję, ze decydenci 
zrozumieją w końcu, że miesz-
kamy na tykającej bombie. 

MIESZKAjĄ NA TYKAjĄCEj BOMBIE

Bobry zagrożeniem dla żuław

Jeszcze kilka lat temu na całych 
Żuławach Gdańskich zliczo-
no 38 stanowisk bobra. Teraz 
tylko na jednym kanale jest 
ich więcej. To pokazuje ska-
lę zagrożenia. Musimy dzia-
łać kompleksowo, a nie zająć 
się np. tylko odstrzałem czy 

odławianiem zwierząt. W pa-
rze z konkretnymi działaniami 
musi iść też zmiana przepisów, 
która pomoże znacznie zaha-
mować tę populację – tłumaczy 
Janusz Goliński.
Podczas spotkania poruszo-
no także temat wyodrębnienia 

środków finansowych budżetu 
państwa na pokrycie kosztów 
odstrzału lub odłowu bobrów 
w ramach zabezpieczenia in-
frastruktury przeciwpowo-
dziowej „Wód Polskich”.

(Kl)

CENTRUM RYBACKIE

Budowa 
w cedrach małych
Trwa budowa Centrum Kul-
tury Rybackiej w Cedrach 
Małych, które kosztować bę-
dzie prawie 900 tysięcy zło-
tych. Część kosztów – ok. 300 
tysięcy złotych –  sfinansuje 
Unia Europejska.
 – Obiekt pełnić będzie funk-
cję wiejskiej świetlicy, ale tak-
że zaplecza sanitarno-socjal-
nego dla sportowców. Myślę, 
że na zakończenie prac przy 
budowie z niecierpliwością 
czekają mieszkańcy Cedrów 

Małych – mówi na Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Małe.
Wiejskie świetlice budowa-
ne były w miejscowościach, 
gdzie nie ma szkół. Wyją-
tek stanowią jedynie Cedry 
Małe. Jednak niemal zawsze 
to właśnie wiejska świetli-
ca jest miejscem, które pełni 
funkcję swego rodzaju kultu-
ralnego serca wsi.

(GR)

 Przystań w błotniku będzie rozbudowana, a dzięki inwestycji będzie tu mógł 
zawijać nawet tramwaj wodny.

Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie, podpisał dwie 
umowy na wykonanie doku-
mentacji projektowej zwią-
zanej z rozbudową przystani 
żeglarskiej w Błotniku. Do-
kumentacja została podzielo-
na na dwa zadania.
 – Pierwsza umowa została 
zawarta na opracowanie do-
kumentacji projektowej do-
tyczącej utwardzenia placu 

do zimowania jachtów z zago-
spodarowaniem terenu. Druga 
umowa natomiast dotyczyła 
rozbudowy przystani żeglar-
skiej – mówi Janusz Goliński.
Łączna wartość obu umów wy-
nosi niespełna 100 tysięcy zło-
tych, a termin ich wykonania 
wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę przewidywany jest 
na połowę tego roku.
 – Całość projektu obejmuje 

rozbudowę istniejącej przysta-
ni żeglarskiej w Błotniku po-
przez przedłużenie pomostów 
pływających, stworzenie bu-
dynku usługowego wraz z ta-
rasem widokowym oraz sta-
nowiska do obsługi tramwaju 
wodnego, a także zwiększe-
nie powierzchni placu prze-
znaczonego do zimowania 
jachtów wraz z jego oświetle-
niem – dodaje wójt Goliński.

(GR)
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samorządy: woda kluczowym 
wyzwaniem w planowaniu miast
eksperci są zgodni: w obliczu globalnych zmian klimatycznych najważniejsze dla przetrwania ludzkości jest właściwe wykorzystanie zasobów 
wodnych. Już teraz susze, gwałtowne opady i ograniczenie dostępu do wody pitnej dotykają miasta na świecie - także w Polsce. o tym, 
jaka jest skala problemu i możliwościach jego rozwiązania, debatowali naukowcy, inżynierowie, urbaniści i przedsiębiorcy na konferencji 
stoRmwAteR PolAnd 2019 odbywajacej się 11-12 marca w Gdańsku. 44 polskie miasta tworzą miejskie plany adaptacji do zmian klimatu 
na zlecenie ministerstwa Środowiska.

Woda staje się istotnym źródłem 
strat materialnych. Ma to zwią-
zek ze zmianami klimatyczny-
mi i wywoływanymi przez nie 
gwałtownymi zjawiskami atmos-
ferycznymi, które skutkują po-
wodziami, podtopieniami i zala-
niami. Dr Mark Fletcher z firmy 
Arup (Wielka Brytania) podkre-
ślał, że woda jest główną “ofiarą” 
zmian klimatu, a powodowa-
ne przez nią straty mają istotny 
udział w kosztach, jakie z ich po-
wodu ponosi światowa gospodar-
ka. Szacuje się je obecnie na około 
1,2 tryliona dolarów rocznie. 
Równie niepokojąco w kontekście 
zmian klimatycznych, rysuje się 
przyszłość dostępności wody jako 
zasobu niezbędnego do życia. 
Według danych z basenu Morza 
Śródziemnego, podanych przez 
Petera Henleya z brytyjskiego 
Centrum Badań nad Wodą (Wa-
ter Research Centre), podniesie-
nie średniej temperatury o dwa 
stopnie Celsjusza poskutkuje 
zmniejszeniem dostępnych zaso-
bów wody o 17%. W zestawieniu 
z przytaczaną przez dr Fletche-
ra prognozą, że do 2050 roku aż 
70% ludności będzie mieszkać 
w miastach - to właśnie na obsza-
rach miejskich będzie spoczywać 
największa odpowiedzialność 
nie tylko za ochronę przed skut-
kami katastrof z udziałem wody, 
ale także zapobieganie suszom 
poprzez zatrzymywanie jak naj-
większej ilości wody (w tym opa-
dowej) w miastach i właściwe nią 
gospodarowanie. 

jAK BARdZO jESTEŚMY 
SPÓźNIENI?
Problem wpływu zmian klima-
tycznych na wodę jako zasób, ale 
też i żywioł, zauważono zdecy-
dowanie za późno, na co zwracał 
uwagę m.in. dr Maciej Zathey 
z Instytutu Rozwoju Teryto-
rialnego (Polska). On i pozostali 

eksperci podkreślali, że dużą ba-
rierą dla wdrożenia zrównowa-
żonego podejścia do zarządzania 
wodą w miastach, jest brak roz-
wiązań systemowych, instytu-
cjonalnych i prawnych. Według 
dr Fletchera, problemem jest 
rozproszenie odpowiedzialno-
ści między różnymi instytucjami 
zajmującymi się poszczególnymi 
elementami systemu wodnego. 
To przekłada się na problemy 
z decyzyjnością i doprowadza do 
sporów kompetencyjnych. Po-
twierdził to w swej prezentacji 
dr Zathey, który zauwazył, że 
polskie gminy rozpatrują proble-
matykę ograniczając się do wła-
snych granic administracyjnych. 
Kolejnym istotnym problemem 
dostrzeżonym na konferencji był 
brak dostatecznej wiedzy eks-
perckiej na temat zarządzania 
wodą, zarówno po stronie urba-
nistów jak i inżynierów. Utrud-
nia to wdrażanie systemowych 
i technologicznych rozwiązań, 
których jak się okazuje, jest  
bardzo wiele.

MIASTO jAK GĄBKA, ZIElONE 
dACHY I…... dANE
Eksperci zgromadzeni na konfe-
rencji  STORMWATER PO-
LAND przybliżyli wiele przy-
kładów tak zwanej infrastruktu-
ry niebiesko-zielonej, która ma 
kluczowe znaczenie zarówno dla 
minimalizowania skutków ulew-
nych deszczy, jak i zatrzymywa-
nia wody opadowej w miastach. 
W tym kontekście coraz więk-
szego znaczenia nabierają więc 
umieszczane w aglomeracjach 
przez urbanistów obszary zielone, 
jak ogrody czy miejskie parki. 
Możliwych rozwiązań w zakresie 
infrastruktury niebiesko-zielonej 
jest znacznie więcej. 
Wdrożenie koncepcji miasta-gąb-
ki jest obecnie wykonalne dzięki 
innowacyjnym, chłonącym wodę 
chodnikom, “zielonym” dachom, 
zbiornikiom magazynującym 
i filtrującym wodę, przepuszcza-
jącym wodę drogom lub ścieżkom 
rowerowym wykonanym z prefa-
brykatów (np. z odpadów plasti-
ku). Istnieją także rozwiązania 

z zakresu tzw infrastruktury sza-
rej, której przykładem może być 
dziesięciokilometrowy tunel dre-
nażowy w Hong Kongu zatrzy-
mujący wody opadowe.
 - Obok nowoczesnej infrastruk-
tury, sektor zarządzania wodą 
opadową coraz częściej wyko-
rzystuje nowoczesne narzędzia 
informatyczne - mówił podczas 
konferencji STORMWATER 
POLAND Tomasz Grochow-
ski z RETENCJAPL.  Groma-
dzenie danych, przetwarzanie 

i wyciąganie wniosków jest 
integralną częścią zarządza-
nia wodami opadowymi, czyli 
deszczówką. Takie narzędzia są 
bardzo ważne, ponieważ eks-
perci zgodzili się co do tego, że 
dzięki cyfrowym wizualizacjom 
można nie tylko określać po-
tencjalne problemy związane 
z wodą, ale również przewidywać  
ich skuteczność.
    
WOdA MIEjSCEM SPOTKAŃ
Na interesujący aspekt roli in-
frastruktury niebiesko-zielonej 
w miastach zwrócił uwagę Woj-
ciech Falkowski z firmy Ecol-U-
nicon. Oprócz oczywistych wa-
lorów użytkowych, woda w prze-
strzeniach publicznych sprawia, 
że życie w mieście może być 
po prostu przyjemniejsze. Za-
prezentował koncepcję parków 
wodnych, wyposażonych w in-
frastrukturę, która wykorzystuje 
wodę dla celów edukacyjnych. 
Można również skorzystać z go-
towych rozwiązań, jakie zasto-
sowano w Kopenhadze, mieście 
obecnie uznawane za przykład 
w adaptowaniu się do zmian kli-
matycznych. Parki i place miej-
skie tworzone są tam w sposób, 
który pozwala na zabawę wodą, 
ale również zatrzymywanie jej. 
W trakcie ulewnych deszczy Ska-
tepark, codziennie przyciągający 

dziesiątki młodych, zmienia się 
w zbiornik na wodę opadową. 
- Zaangażowanie mieszkańców 
jest niezbędne w walce o przy-
szłość miast – mówił na konfe-
rencji STORMWATER PO-
LAND Piotr Grzelak, Zastępca 
Prezydenta Miasta Gdańska. 
-  Dlatego ważne są takie inicja-
tywy, jak na przykład dofinan-
sowanie tworzenia ogródków 
miejskich. 

NIE jEST jESZCZE ZA PÓźNO
Jak pokazała konferencja i wypo-
wiedzi jej uczestników, problem 
wody musi zostać rozwiązany 
i uznany za priorytet. Optymi-
zmem napawa fakt, że wiele miast 
podjęło już próbę zaadaptowania 
się do zmian klimatycznych. Do-
skonały przykład na mapie Polski 
stanowią Bydgoszcz i Gdańsk, 
oprócz tego dla 44 największych 
miast Polski na zlecenie Mini-
sterstwa Środowiska tworzone 
są obecnie MPA (miejskie pla-
ny adaptacji do zmian klimatu), 
które mają wskazać kierunek 
w rozwoju miast z uwzględnie-
niem właściwego zarządzania 
wodą w systemie miejskim. Dzię-
ki przykładom pokazanym przez 
firmy prezentujące swoje techno-
logie wiemy, że rozwiązania i me-
tody już są, należy tylko dobrze je 
wykorzystać.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MARZEC 20198

WOjANOWO

MOŻNA OTRZYMAĆ dOFINANSOWANIE

GMINA PRUSZCZ GdAŃSKI

do parku na spacer i nie tylko

czyste powietrze 
w naszej gminie

nowe oświetlenie

Gmina chce urządzić plac re-
kreacji i wypoczynku w rewi-
talizowanym właśnie parku 
w Wojanowie.
Drugim etapem rewitalizacji 
parku podworskiego w Wo-
janowie jest budowa strefy re-
kreacji i zabawy.
 – Na usypanej drewnianymi 
zrębkami nawierzchni sta-
nie, m.in., duża zjeżdżalnia 
i zjazd linowy, a zmęczeni 
zabawą wypoczną na spe-
cjalnych leżakach – informu-
je Izabela Kicińska, główny 
specjalista ds. pozyskiwania 
funduszy w Urzędzie Gminy 
Pruszcz Gdański.
Zgodnie z wnioskiem, który 

Mieszkańcy gminy Pruszcz 
Gdański chętnie biorą udział 
w spotkaniach informa-
cyjnych na temat ministe-
rialnego programu „Czyste 
Powietrze”.
Inicjatorem spotkań jest Fun-
dacja GlobalEco, która od-
płatnie pomaga złożyć wnio-
sek do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w celu 
pozyskania dofinansowania 
na realizację inwestycji zwią-
zanych z ochroną powietrza, 
takich jak: likwidacja starych 
pieców, montaż ekologicz-
nych kotłów, pomp ciepła 
oraz termomodernizację bu-
dynków mieszkalnych.
Istnieje również możliwość 
uzyskania dotacji oraz pre-
ferencyjnej pożyczki na sfi-
nansowanie wkładu własne-
go na instalacje z zakresu 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE): fotowoltaika, kolek-
tory słoneczne. Taką inwesty-
cję osoba fizyczna może wów-
czas zrealizować bez udziału 
kosztów własnych. Wniosek 
można złożyć samodzielnie, 
z pominięciem fundacji.
Warto przypomnieć, że 
mieszkańcy gminy Pruszcz 
Gdański od lat mogą ubiegać 
się o dotacje na zakup i mon-
taż urządzeń, które chronią 

Wkrótce ruszy budowa 
oświetlenia w kilku miej-
scowościach gminy Pruszcz 
Gdański. Jednocześnie po-
wstaną projekty na kolejne 
lampy.
Trwa postępowanie przetar-
gowe i jeszcze w tym roku 
punkty oświetleniowe (LED) 
zyskają: ul. Ogrodowa w By-
strej, ul. Jesionowa w Przejaz-
dowie, ul. Owocowa, Sadowa 
i Wiśniowa w Borkowie, ul. 
Lipowa w Żuławie, ul. H. 

życiE gminy Pruszcz gdańsKi

BORKOWO, STRASZYN, ROTMANKA, ROKITNICA

drogowe inwestycje w gminie Pruszcz gdański
2019 rok na terenie gminy Pruszcz Gdański upływa pod znakiem remontów dróg. w ostatnim czasie oddano do użytku kilka ważnych 
ciągów komunikacyjnych.
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gmina złożyła do Programu 
Obszarów Wiejskich, ma nie 
zabraknąć małej architektury 
i oświetlenia w postaci lamp 
solarnych. Na inwestycję 
o wartości 192 tys. zł moż-
na pozyskać dofinansowanie 
w wysokości 122 tys. zł. Prze-
widywany termin realizacji 
inwestycji – II połowa 2019 r.
 – Ten plac ma być swego 
rodzaju zachętą do wybra-
nia się na spacer po parku, 
który jest wyjątkowy pod 
względem swojej historii 
i niezwykłego drzewostanu 
– dopowiada wójt Magdalena 
Kołodziejczak.

(MB)

środowisko. W tym roku pula 
gminnych środków na ten cel 
wyniosła 400 tys. zł. Złożono 
94 wnioski, z czego 67 rozpa-
trzono pozytywnie, a 14 zna-
lazło się na liście rezerwowej. 
Zgodnie z przyjętą wcześniej 
uchwałą, mieszkańcy mo-
gli zabiegać o maks. 8 tys. zł 
dofinansowania do przydo-
mowych oczyszczalni ście-
ków, maks. 4. tys. do zakupu 
i montażu pomp ciepła lub 
kolektorów słonecznych, do 
7 tys. zł na ogniwa fotowol-
taiczne, do 4 tys. zł na kotły 
gazowe i do 10 tys. zł na de-
montaż, transport i utylizację 
azbestu.
 – Co roku zwiększamy pulę 
środków na tego typu dzia-
łania – mówi Daniel Kul-
kowski, zastępca wójta 
gminy Pruszcz Gdański. – 
W tym roku po raz pierwszy 
i jako nieliczni z samorządów 
umożliwiliśmy mieszkańcom 
zakup ogniw fotowoltaicz-
nych. Cieszą się one dużym 
zainteresowaniem i z pewno-
ścią będziemy je dotować tak-
że w kolejnych latach. Ogólna 
suma środków na inwestycje 
z zakresu ochrony środowiska 
również będzie rokrocznie 
zwiększana.

(MB)

Sienkiewicza w Straszynie.
Tymczasem gmina zleciła 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej w związku z dalszą 
budową oświetlenia. W ko-
lejnym etapie nowe lampy zy-
skają: ul. Boczna w Żuławie, 
ul. Długa w Łęgowie, ul. Ra-
duńska w Juszkowie, ul. Prze-
mysłowa i Długa w Cieplewie 
oraz droga gminna w Mo-
krym Dworze.

(MB)

Ulica Akacjowa w Borkowie 
doczekała się kompleksowej 
modernizacji. Zyskała nie tylko 
nową nawierzchnię, ale rów-
nież ścieżkę pieszo–rowerową, 
zatokę autobusową i ponad 40 
miejsc postojowych, w tym 
przed szkołą i przedszkolem.
Wykonano również kanaliza-
cję deszczową i oświetlenie. 
Koszt samych robót budowla-
nych to 3,2 mln zł (kwota ta nie 

uwzględnia opracowania doku-
mentacji i wykupu gruntów).
Do sierpnia ma czas wykonawca 
budowy ul. Leśnej i Sportowej 
w Rotmance. Prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem.
Zakres prac obejmuje nowe 
nawierzchnie (bitumiczna 
w przypadku Leśnej, z kostki 
betonowej w przypadku Spor-
towej), kanalizację deszczo-
wą, chodniki i oświetlenie. 

Wartość inwestycji to ponad 
1,7 mln zł.
 – Przy okazji robót głównych 
porządkujemy też sprawę ze 
starym azbestowym wodocią-
giem, który zostanie zdemon-
towany, a w jego miejsce pojawi 
się nowy, spełniający wszystkie 
normy – mówi Adam Futrzyń-
ski, główny specjalista ds. dro-
gownictwa w Urzędzie Gminy 
Pruszcz Gdański. – Prace te 

odbywają się pod nadzorem 
spółki Eksploatator.
Z kolei do końca maja potrwa 
budowa ul. Jowisza oraz frag-
mentu ul. Plutona na osiedlu 
Modrym w Straszynie.
Wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej na odcinku 700 
m.b., chodników, parkingów, 
kanalizacji deszczowej i oświe-
tlenia to koszt ok. 3 mln zł.
W Urzędzie Gminny Pruszcz 
Gdański podpisano umo-
wę z wyłonionym w przetar-
gu wykonawcą ul. Topolowej 
w Rokitnicy.
W zakres prac wchodzi budowa 
nawierzchni z kostki betono-
wej na odcinku 211 m.b., wraz 
z jednostronnym chodnikiem 
i kanalizacją deszczową. Koszt 
inwestycji to ok. 636 tys. zł. 
Wykonawca wejdzie na budo-
wę w połowie kwietnia, a prze-
widywany termin zakończenia 
prac to połowa września.
 – Inwestycja ta jest istotna 
nie tylko dla mieszkańców, ale 
także rodziców dowożących 
dzieci do tutejszego przedszko-
la – mówi Daniel Kulkowski, 

zastępca wójta gminy Pruszcz 
Gdański. – Dołożymy wszel-
kich starań, by prace przebie-
gły jak najsprawniej. Planujemy 

również spotkanie z mieszkań-
cami ulicy Topolowej i wkrótce 
podamy szczegóły.

(MB)
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Żyjemy w czasach, w których niemal każdy bierze udział w wyścigu szczurów. czasu nie starcza dla rodziny, a co 
dopiero na hobby czy zajęcia, o których marzyliśmy od dzieciństwa. Pewien wyjątek od reguły na pewno stanowią 
panie z gminy Przywidz, które cztery lata temu zawiązały teatr. Grupa „w Garderobie” 8 marca wystąpiła z kolejnym 
premierowym przedstawieniem.

Umówmy się, że gmina Przy-
widz nie należy do wielkich 
aglomeracji, ale mimo to uda-
ło się zebrać grupce pań, które 
na poważnie zajęły się „zaba-
wą” w teatr. Każdego roku wy-
stawiają jeden lub dwa spek-
takle – wszystko zależne jest 
oczywiście od finansów. Na 
razie występują na proscenium 
przywidzkiego ośrodka kul-
tury, gdzie jest ich „dom”, ale 
już niebawem swoje aktorskie 
zdolności mają zaprezentować 
m.in. w Kosakowie.
Grupa „W Garderobie” to zle-
pek przedstawicielek różnych 
zawodów – od osób prowadzą-
cych własną działalność, przez 
nauczycielki, po pracowników 
fabryk i gospodynie domowe.
 – Teatr ma się w duszy. Każda 
z nas ma swoje prywatne życie 
i z trudnością znajdujemy wol-
ny czas na zajmowanie się ama-
torskim aktorstwem. Rodziny 
muszą poczekać, aż wrócimy 
z wieczornych prób. Zasada 
jest jednak prosta: im więcej 
człowiek ma zajęć, tym wię-
cej ma wolnego czasu. Sukces 
leży oczywiście w organizacji 
kalendarza dnia codziennego. 
Marzy nam się, abyśmy mia-
ły możliwość występowania 
poza Przywidzem, ale przede 
wszystkim, abyśmy grały jesz-
cze więcej przedstawień. Nie 
jesteśmy profesjonalnymi ak-
torkami, ale podejmiemy się 
każdego wyzwania sceniczne-
go, biorąc udział w festiwalach, 
czy przeglądach teatralnych 

– mówi nam Marta Łapińska.
Czas na teatr – mimo prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej oraz trójki dzieci – znajdu-
je też Sylwia Olszewska.
 – Już od dziecka pasjonował 
mnie teatr. Miałam zdawać 
egzaminy do łódzkiej filmów-
ki, ale mama sprowadziła mnie 
na ziemię, mówiąc, że chle-
ba z tego nie będzie. Ekono-
mia, prawo i pedagogika za-
jęły miejsce aktorstwa. Teraz 
jednak mogę spełniać swoje 
marzenia i część wieczorów 
poświęcam teatrowi – dodaje 
Sylwia Laskowska.
„W Garderobie” składa się 
z sześciu osób. Reżyserem, ale 
zarazem i scenarzystą wszyst-
kich sztuk wystawionych przez 
przywidzki teatr jest Arek 
Jaroń.
 – Próby do każdej produkcji 
trwają 4–5 miesięcy. W cią-
gu 4 lat udało się nam wysta-
wić sześć przedstawień, które 
oglądali nie tylko mieszkańcy 
gminy. Nasze początki były 
trudne, ponieważ nie wszyscy 
potrafi poruszać się na scenie. 
Dziś wygląda to już zupełnie 
inaczej. Śmiało mogę powie-
dzieć, że linia między aktorem 
profesjonalnym a amatorem 
jest już bardzo zatarta. Nasi ak-
torzy nie są jeszcze zmaniero-
wani i pokazuję swoją natural-
ność. Można powiedzieć, że są 
to swego rodzaju „świeżynki”, 
dzięki czemu postęp aktorski 
jest tak zauważalny – podkreśla 
Arek Jaroń.
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PRZYWIdZ MA SWÓj WŁASNY TEATR

aktorstwo trzeba mieć w duszy

POWSTANIE KlUB SENIORA

Przywidz otrzymał pieniądze
W ramach programu „Se-
nior+” blisko 1,27 mln trafi 
do pomorskich samorządów 
na utworzenie i prowadzenie 
placówek dla osób starszych. 
Marcin Zieleniecki, podse-
kretarz stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej wręczył sa-
morządowcom promesy 
dofinansowania projektów. 
Cześć tych środków otrzyma 
również gmina Przywidz.
Gmina Przywidz otrzyma 
120 tysięcy złotych, a więc 
80 procent kosztów, jakie 
zostaną wydane na adaptację 
pomieszczeń w przywidz-
kiej hali, gdzie swoje „cztery 
kąty” będzie miał miejscowy 
klub seniora.
 – Dzięki temu seniorzy 
będą mieli miejsce, w któ-
rym będą mogli spotykać 
się i organizować swoje spo-
tkania integracyjne i oko-
licznościowe. Wygospoda-
rujemy również miejsce na 
swego rodzaju zaplecze ku-
chenne – mówi nam Marek 
Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, który zauważa, 
że jeszcze kilka lat temu na 
tym terenie nie było żadnych 
organizacji pozarządowych. 
– Od jakiegoś czasu zaczę-
ło się to zmieniać. Teraz 

funkcjonuje chociażby Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomor-
skie, Koło Pszczelarzy, Sto-
warzyszenie Osób Starszych 
SOS, a także reaktywowano 
działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich w Przywidzu. Nie-
dawno zaś powołano do życia 
chór, który występuje już nie 
tylko na terenie naszej gminy.
Coraz częściej powsta-
ją też małe kluby seniora. 
Taki zawiązano chociażby 

w Marszewskiej Górze – przy 
domu środowiskowym.
 – Cieszę się, że mieszkańcy 
naszej gminy chcą działać. 
Otrzymali impuls, ale ich 
działania trzeba jeszcze od-
powiednio wspierać. Warto 
tu podać przykład akcji dla 
seniorów, której patronowali 
Energa i Lotos. Jest też sze-
reg przedsięwzięć finansowa-
nych przez UE, które reali-
zują podmioty zewnętrzne, 

ale i urząd gminy oraz ośro-
dek kultury – dodaje Marek 
Zimakowski.
Jak zapowiada wójt Zima-
kowski, przywidzki klub 
seniora swoją działalność 
powinien rozpocząć jesz-
cze w tym roku – o czym na 
pewno poinformujemy na 
naszych łamach.

(lubek)

Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Przywidzu zauważa, 
że amatorski teatr na wsi to 
ewenement.
 – Można powiedzieć, że jest 
już to grupa przyjaciół, która 
spotyka się nie tylko na pró-
bach. Frekwencja na przed-
stawieniach jest bardzo duża. 
Dość powiedzieć, że jeden ze 
spektakli dla dzieci obejrzało 
ponad 1000 osób. Widać za-
tem, że brakuje teatru na tere-
nach wiejskich – mówi Anna 
Zulewska.
W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Przywidzu odbyła się świato-
wa premiera spektaklu „Suro-
wy czosnek”. Sala widowisko-
wa GOK wypełniona była do 
ostatniego miejsca, a spektakl 
był gwoździem imprezy, którą 
zorganizowano z okazji Dnia 
Kobiet. W przedstawieniu, wy-
reżyserowanym przez Arka Ja-
ronia, wystąpiły: Marta Łapiń-
ska, Agnieszka Bronk, Alicja 
Andrzejuk, Sylwia Olszewska, 

Anna Franciszka Flis oraz 
Aniela Wójciak.

 – Teatr „W Garderobie” to ko-
lejna wizytówka naszej gminy. 
Bardzo się cieszę, że możemy 
pochwalić się tak dobrą grupą 
aktorek, które – jak się dowie-
działem – chciałyby zacznie 

częściej występować przed 
szerszą publicznością. Teatr 
jest bardzo dobrze odbiera-
ny wśród lokalnej społeczno-
ści, gdyż bilety na spektakle 
są niemal za każdym razem 
wyprzedane – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, który zdradza przy 

okazji, że w Przywidzu pracu-
je się nad utworzeniem „kina za 
rogiem”, gdzie można byłoby 
obejrzeć tzw. filmy niszowe.
Są to jednak dopiero plany, 
a o konkretach poinformujemy 
niebawem.

Krzysztof lubański
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UTRUdNIENIA SZCZEGÓlNIE dlA TRANZYTU

zamknięta droga wojewódzka
Trwa przebudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 222 Gdańsk – 
Starogard Gdański. W związ-
ku z tym wystąpią poważne 
utrudnienia dla kierowców, 
którzy będą musieli korzystać 
z objazdów.  
Od połowy kwietnia za-
mknięty zostanie całkowi-
cie dla ruchu fragment trasy 
w miejscowości Gołębiewo 
Wielkie – za skrzyżowaniem 
ze światłami na Sobowidz, 
jadąc w kierunku Starogardu 
Gdańskiego. Ten fragment 
wyłączony będzie z ruchu 

przez 2,5 miesiąca. To nie je-
dyne utrudnienia. Droga wo-
jewódzka jest już wyłączona 
z ruchu w miejscowości Siwiał-
ka – i tak będzie przez najbliż-
sze 4 miesiące.
Ruch lokalny oraz komunika-
cja zbiorowa odbywać się będą 
wyznaczonymi drogami gmin-
nymi i powiatowymi. Jednak ze 
względu na parametry dróg lo-
kalnych i ich nawierzchnię ko-
nieczne jest poprowadzenie ob-
jazdu dla ruchu tranzytowego 
drogami krajowymi. Na czas 
całkowitego zamknięcia drogi 

w ostatnich miesiącach w kolbudzkim urzędzie gminy trwa niemająca wcześniej precedensu wymiana kadr. z urzędem – 
w różnym sposób – pożegnało się kilkanaście osób. w wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych stworzono jednak 
nowe stanowisko, które intryguje część mieszkańców gminy Kolbudy – inspektora ds. analiz i kontroli wewnętrznej.

Wydawałoby się, że wyma-
gania przy naborze na stano-
wisko o tak szerokich upraw-
nieniach będą szczególne. 
Wszak osoba je zajmują-
ca odpowiadać ma m.in. za 
wprowadzenie i nadzór nad 
programami optymalizacji 
kosztów, sporządzanie analiz 
dochodowo – wydatkowych, 
dostarczanie informacji za-
rządczej, kontrolę wewnętrz-
ną czy wreszcie opiniowa-
nie treści merytorycznej 
umów czy zleceń związanych 
z wydatkowaniem środków 
f inansowych gminy. Szcze-
gólnie to ostatnie zadanie 
budzi kontrowersje, gdyż 
de facto dotyczy wszelkich 
umów podpisywanych przez 
wójta gminy. A jak wiadomo 
zakres merytoryczny zadań 
realizowanych przez urząd 
jest bardzo szeroki. Wyni-
kałoby z tego, że osoba za-
trudniona na stanowisku ds. 
analiz i kontroli wewnętrz-
nej powinna posiadać wiedzę 
z całego katalogu spraw leżą-
cych w kompetencjach gminy 
– od prowadzenia inwestycji, 
poprzez oświatę, a na gospo-
darce odpadami kończąc.
Okazało się jednak, że dla 
zajmowania tak odpowie-
dzialnego stanowiska wy-
starczy jedynie wykształcenie 
średnie. Takie bowiem kryte-
rium dotyczące wykształce-
nia zawarto w wymaganiach 
niezbędnych przy naborze na 
inspektora ds. analiz i kon-
troli wewnętrznej. Zapyta-
liśmy Andrzeja Chruścic-
kiego, wójta gminy Kolbudy, 
dlaczego w wymaganiach 
niezbędnych przy naborze 
na wolne stanowisko urzęd-
nicze inspektora ds. analiz 

WSZYSTKO ZGOdNIE Z PRAWEM

Pytania bez odpowiedzi

i kontroli wewnętrznej jako 
minimalny poziom wykształ-
cenia  określono „wykształ-
cenie średnie”, podczas gdy 
w konkursach na inspektora 
ds. sportu czy podinspekto-
ra ds. infrastruktury drogo-
wej jako niezbędne kryte-
rium podawano wykształce-
nie wyższe. Nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi na to pytanie. 
Podobnie jak na pytanie 
o to, co  jest powodem róż-
nic w wymaganym poziomie 
wykształcenia przy określa-
niu naborów na równorzędne 
stanowiska urzędnicze.
W wyniku naboru na opisy-
wane stanowisko zatrudnio-
ny został Piotr Sochowski – 
były radny gminy Kolbudy, 
który w ubiegłorocznych wy-
borach samorządowych nie 
uzyskał ponownie mandatu 
radnego, przegrywając po-
tyczkę wyborczą z Markiem 
Rosą. W lakonicznej infor-
macji o wynikach naboru 
zamieszczonej w Biuletynie 
Informacji Publicznej UG 
Kolbudy możemy przeczytać, 

że „wybrany kandydat speł-
nił wymogi formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze i wy-
kazał się dobrym przygoto-
waniem merytorycznym do 
realizacji obowiązków na tym 
stanowisku”. Tajemnicą poli-
szynela jest jednak fakt, że 
po wygraniu wyborów przez 
Andrzeja Chruścickiego 
Piotr Sochowski  – co udało 
nam się potwierdzić w kil-
ku niezależnych źródłach – 
twierdził, że ma zostać po-
wołany na stanowisko za-
stępcy wójta gminy Kolbudy. 
Ostatecznie jednak do tego 
nie doszło. Zastępcą wójta 
został Wojciech Sosnowski, 
a Piotr Sochowski został na 
krótko zatrudniony w kol-
budzkim urzędzie na podsta-
wie umowy zlecenia, aby – po 
wygraniu naboru – zająć sta-
nowisko inspektora ds. analiz 
i kontroli wewnętrznej.
W zgodnej opinii prawników, 
z którymi rozmawialiśmy 
w  sprawie opisywanej przez 
nas sytuacji, wszystko odby-
ło się zgodnie z literą prawa. 

objazd zostanie poprowadzony 
drogami krajowymi nr S6, 91, 
22 oraz autostradą A 1 (jako 
alternatywą).
Projekt tymczasowej organi-
zacji ruchu, jaki będzie obo-
wiązywał na czas zamknięcia 
odcinków drogi wojewódz-
kiej, znaleźć będzie można na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Trąbki Wielkie oraz 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku w zakładce „mapa 
utrudnień i akcja zima”.

(GR)

Pracodawca, czyli wójt gmi-
ny Kolbudy,  przeprowadził 
nabór, wybrał osobę, która 
według niego najlepiej speł-
niała wymagania, a fakt iż 
Piotr Sochowski ubiegał się 
o mandat radnego z komitetu 
Andrzeja Chruścickiego nie 
ma w tym przypadku zna-
czenia. Zapytaliśmy wójta 
Chruścickiego, jakie upraw-
nienia czy kompetencje nie-
zbędne do realizacji zadań 
na stanowisku inspektora ds. 
analiz i kontroli wewnętrz-
nej (szczególnie z zakresu 
wprowadzenia i nadzoru nad 
programami optymalizacji 

kosztów, sporządzania analiz 
dochodowo – wydatkowych, 
dostarczania informacji za-
rządczej czy prowadzenia 
kontroli wewnętrznej) posia-
da osoba zatrudniona na tym 
stanowisku. Bo z pewnością 
wybór Piotra Sochowskie-
go musiał być podyktowany 
tym, że znacznie przewyższał 
swoimi uprawnieniami czy 
kompetencjami inne osoby, 
które zdecydowały się wziąć 
udział w naborze. Odpowie-
dzi od wójta na nasze pytanie 
jednak nie uzyskaliśmy.

(GR)
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 – Spośród zgłoszonych ponad 
3200 pomysłów kapituła wy-
brała cztery do oceny internau-
tów. Fala to dobra, krótka na-
zwa, która kojarzy się z Pomo-
rzem, łatwa do zaakceptowania 
i wymówienia również przez 
obcokrajowców. Dobrze wpi-
suje się w nasz pomorski kli-
mat – mówi Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego.
Emilia Stawikowska z Biura 
Prasowego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku przypo-
mina, że 2 stycznia rozpoczął 

INTERNAUCI WYBRAlI NAZWę

FaLa pomorskim biletem metropolitalnym
Pomorski bilet metropolitalny FAlA – taką nazwę będzie nosił nowy system, który już w przyszłym roku ujednolici sposoby 
płacenia za przejazdy transportem publicznym. FAlA pokonała 3235 konkurentów, bo aż tyle propozycji zgłoszonych 
zostało w konkursie.

się konkurs na nazwę systemu, 
który pozwoli na podróżowa-
nie różnymi środkami komu-
nikacji zbiorowej w wojewódz-
twie pomorskim na jednym bi-
lecie. Formularz dla uczestni-
ków konkursu znajdował się na 
stronie www.biletpomorze.pl.
 – Do 16 stycznia zbierane były 
propozycje. Przez dwa tygo-
dnie nadesłano ich 3236. Fina-
łową czwórkę – nazwy FALA, 
JANTAR, STER i MORS 
– wyłoniła kapituła konkur-
su, w skład której weszli pre-
zydenci i burmistrzowie miast 

Pomorza, naukowcy, przed-
stawiciele stowarzyszeń i spół-
ek związanych z transportem 
publicznym oraz reprezentan-
ci mediów – informuje Emilia 
Stawikowska.
Obradom przewodniczył Ry-
szard Świlski. Następnie czte-
ry finałowe nazwy poddane 
zostały głosowaniu publicz-
nemu, które zamknięte zosta-
ło 11 marca. FALA pokonała 
konkurentów przewagą ok. 30 
procent głosów.
Autorką zwycięskiej propozycji 
jest Anna Wajda, która za swój 
pomysł otrzymała nowocze-
sny smartfon. Również autorzy 
pozostałych nazw finałowych 
otrzymali nagrody – zestawy 
słuchawek bezprzewodowych.
Zanim nazwa nowego systemu 
pojawi się w przestrzeni pu-
blicznej, zajmą się nią graficy, 
którzy zaprojektują logotyp in-
spirowany FALĄ. Zostanie on 
pokazany pod koniec kwietnia.
Przypomnijmy, że pomorski 
bilet metropolitalny to sys-
tem ujednoliconych opłat za 

przejazdy w transporcie pu-
blicznym, który będzie dzia-
łać na terenie województwa 
pomorskiego. Pierwszy etap 
wprowadzenia biletu zaplano-
wano na 2020 rok.
 – Myślę, że jest to najwięk-
sze wyzwanie najbliższych 
lat. Krok po kroku dążymy 
do wdrożenia zintegrowane-
go systemu transportowego. 
Spoiwem ma być wspólny bi-
let dla wszystkich przewoź-
ników. Przypomnę, że dzięki 
temu osoby, które korzystać 

będą ze środków transportu 
publicznego na jednym bile-
cie, będą mogły dla przykładu 
z Bytowa przejechać autobu-
sem do Gdańska, skąd pocią-
giem SKM udadzą się do Gdy-
ni, a dalej pojadą trolejbusem. 
W tej chwili turyści przyjeż-
dżający do Trójmiasta mają 
ogromny problem z kupieniem 
odpowiednich biletów w po-
szczególnych miastach. Jest to 
długotrwały proces, ale mam 
nadzieję, że system uda nam się 
wdrożyć w życie w przeciągu 5 

najbliższych lat. Złożona zo-
stała aplikacja o pozyskanie 
środków unijnych potrzebnych 
do realizacji naszego projektu. 
Chcielibyśmy, aby system miał 
charakter europejski, a nie tyl-
ko regionalny, aby na przykład 
na jednym bilecie było można 
popłynąć promem do Szwecji 
– mówi wicemarszałek Świlski.
Do tematu wspólnego biletu 
oczywiście wrócimy w jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy”.

(ES, Kl)

Tomasz Wólczyński
Przedstawiciel handlowy firmy Biall-NET

Dostępny w godzinach 10-20
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

zamóW już Dziś iNTErNET DosTarczaNy 
W TEchNologii śWiaTłoWoDoWEj! 

zapraszamy zainteresowanych internetem światłowodowym 
mieszkańców gmin kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie do 
kontaktu. Postaramy się udzielić rzetelnych informacji na 

temat obszarów oraz terminów poszczególnych projektów. 

#śWiaTłoWóD

#suPErszyBki iNTErNET

#FTTh

#TElEWizja NoWEj gENEracji iPTV

#NoWE suPEr oFErTy z Niższymi koszTami 

Przyłącza i miEsiącami złoTóWkoWymi

ReKlAmA
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dZIEŃ KOBIET

świętowano 
też w Pszczółkach
W Bibliotece Publicznej 
w Pszczółkach odbył się kon-
cert z okazji Dnia Kobiet.
 – Z wiązanką piosenek wy-
stąpiły: mieszkanka gminy 
Pszczółki Iga Dybowska oraz 
Małgorzata Augustyniak. 
Koncert cieszył się dużym 
zainteresowaniem, a w na-
sze gościnne progi przybyło 
około 70 osób – mówi Renata 
Ziółek z Biblioteki Publicznej 
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  wizualizacja basenu w Kolbudach. nie wiadomo, czy inwestycja będzie zakończona

w Pszczółkach. 
Każda z pań w prezencie 
od Macieja Urbanka, wójta 
gminy Pszczółki otrzymała 
kwiaty, a na koniec impre-
zy nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku.
 – Dodatkową atrakcją była 
wystawa prac ceramicz-
nych Małgorzaty Kurpisz 
z Pszczółek – dodaje Renata 
Ziółek.

PRZEdE WSZYSTKIM ZABRAKŁO FAKTÓW

100 dni wójta gminy Kolbudy
minęły 3 miesiące od zaprzysiężenia Andrzeja chruścickiego na wójta gminy Kolbudy. na stronie internetowej urzędu zamieszczono 
podsumowanie działań nowego wójta w tym okresie. wśród wielu informacji zabrakło jednak faktów, którymi trudno się chwalić.

Dla mieszkańców Kolbud 
pierwsze tygodnie po objęciu 
rządów w gminie przez An-
drzeja Chruścickiego minęły 
pod znakiem niepewności co 
do losów długo oczekiwanej 
budowy basenu w Kolbudach. 
W przestrzeni publicznej za-
częły pojawiać się wypowiedzi 
nowego wójta i radnych mó-
wiące o konieczności przerwa-
nia budowy basenu. 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 mieszkań-
ców wójt Chruścicki wycofał się 
ze swojego stanowiska dotyczą-
cego budowy basenu i zdecydo-
wał się nie rezygnować z reali-
zacji tej inwestycji. Tyle tylko, 
że prace przy basenie nadal są 
wstrzymane. Zgodnie z nowym 
harmonogramem prac planowa-
ne oddanie basenu do użytko-
wania przesunięto z 2019 roku  
na rok 2021. I – jak mówi nam 
Leszek Grombala, były wójt 
gminy Kolbudy – z nieoficjal-
nych informacji krążących po 

urzędzie wynika, że przytoczo-
ne powyżej fakty mają służyć 
uspokojeniu mieszkańców, gdyż 
basen w Kolbudach po prostu 
nie powstanie.
Ostatnie 3 miesiące to również 
zmiany personalne w urzędzie 
gminy. Z pracą pożegnało się 
wielu pracowników. Legendą 
obrósł już dzień organizowa-
nej przez nowego wójta wigilii 
pracowniczej. Jak mówił nam 
jeden z pracowników kolbudz-
kiego urzędu 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 propozy-
cję nie do odrzucenia – podpisa-
nia porozumień o rozwiązaniu 
umowy o pracę bądź – co po-
niektórzy – degradacji. A koń-
ca zmian kadrowych nie widać. 
Z urzędu w Kolbudach chcą 
odchodzić kolejni pracownicy, 
gdyż – jak mówią anonimowo – 
atmosfera w pracy jest trudna do 
zniesienia.
W podsumowaniu 100 dni 
działalności nowo wybrany wójt 
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Rodzinna Majówka w górach!
Przyjedź i poczuj wiosnę w Wierchomli oraz 

rozpocznij sezon grillowania w Naszej Gazdówce!

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

18 4468219

rezerwacja@naszagazdowka.pl

/agroturystyka.wierchomla naszagazdowka.pl

ReKlAmA

  Koncert z okazji dnia Kobiet w bibliotece w Pszczółkach

chwali się również sukcesem 
przy organizacji ferii zimowych. 
Jednak stwierdzenie wójta, iż 
„z oferty zajęć (podczas ferii zi-
mowych – przyp. red.)  skorzy-
stało znacznie więcej dzieci niż 
w latach poprzednich, a koszt 
organizacji był o 25 procent niż-
szy” trudno zweryfikować, tym 
bardziej iż Andrzej Chruścicki 

tradycyjnie nie odpowiedział 
już na pytania dotyczące tego 
tematu. Chcieliśmy dowiedzieć 
się, ile dzieci skorzystało z zajęć 
podczas ferii zimowych w latach 
2016, 2017, 2018 i 2019. Nato-
miast koszt organizacji ferii rze-
czywiście mógł być niższy, ale 
związane to może być z niższą 
wartością merytoryczną prowa-
dzonych zajęć.
 – Obserwując tegoroczną akcję 
„Ferie na stoku”, można poku-
sić się o takie właśnie stwier-
dzenie – powiedział nam Jacek 
Grąziewicz, były rzecznik pra-
sowy Urzędu Gminy Kolbudy, 
a jednocześnie jeden z pomysło-
dawców akcji.  – Przez wiele lat 
wypracowaliśmy model, zgodnie 
z którym dzieci przez 5, a czasa-
mi nawet 6 dni w tygodniu, po 
5 godzin dziennie przebywały 
na stoku, ucząc się jazdy na nar-
tach i snowboardzie. To dawało 
łącznie od 25 do 30 godzin szko-
leniowych. Minimum pięciu 
instruktorów na grupę, wycho-
wawcy, wiele wjazdów wyciąga-
mi i dodatkowe atrakcje takie jak 
snowtubing musiały pociągać za 
sobą koszty. W bieżącym roku, 
jak wynika z informacji zamie-
szonych w internecie,  znacznie 
ograniczono liczbę godzin i dni 
spędzonych przez dzieci na sto-
ku. A to mogło pociągnąć za 
sobą oszczędności. Może więc 
rzeczywiście wyszło taniej, ale 
czy lepiej? – kończy pytaniem 
wypowiedź Jacek Grąziewicz.
O podsumowanie pierwszych 
100 dni działalności nowo wy-
branych władz Gminy Kolbudy 
poprosiliśmy Leszka Gromba-
lę, byłego wieloletniego Wójta 
Gminy Kolbudy.
 – Nie wypada mi krytykować 
mojego następcy, ale to, co dzie-
je się w mojej gminie przechodzi 
ludzkie pojęcie – mówi Leszek 
Grombala. –  Mówię „w mojej 
gminie”, gdyż nadal tu miesz-
kam i zależy mi na jej rozwoju. 

A w ciągu ostatnich miesięcy 
w wielu przypadkach zamiast 
iść do przodu – cofnęliśmy się. 
Brak postępu na budowie basenu 
w Kolbudach, czystki w urzędzie 
czy wreszcie – co mnie najbar-
dziej bulwersuje – próba oszczę-
dzania na jakości wypoczynku 
naszych dzieci to tylko niektó-
re przykłady tego, że w dzia-
łaniach nowych władz trudno 
znaleźć pozytywy. Jeżeli doda-
my do tego docierające do mnie  
sygnały o zaniechaniu bądź, 
w najlepszym przypadku, zna-
czącym ograniczeniu współpra-
cy międzynarodowej prowadzo-
nej przez naszą gminę, to ręce 
po prostu same opadają.  Bo – co 
trzeba podkreślić – ograniczenie 
tej współpracy dotknie również 

przede wszystkim dzieci i mło-
dzież, które to grupy korzystały 
na tym najbardziej. Nowy wójt 
szuka oszczędności. Szkoda jed-
nak, że mogą na tym ucierpieć ci, 
na których oszczędzać po prostu 
nie można. Czyli nasze dzieci 
i młodzież.
O ocenę pracy wójta Chru-
ścickiego poprosiliśmy także 
Krzysztofa Suchockiego, któ-
ry również ubiegał się o fotel 
wójta w jesiennych wyborach 
samorządowych.
 – Te 100 dni oceniam negatyw-
nie. Swoją ocenę szczegółowo 
rozwinę w artykule, który ukaże 
się na stronie www.kolbudy24.
pl/ – mówi Krzysztof Suchocki.

(GR)
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KONKURS 

„muzyka dla 
Promyka” 
Schronisko Promyk zapra-
sza do udziału w konkursie 
muzycznym i skomponowa-
nia piosenki dla gdańskiego 
schroniska. Jest on skiero-
wany do dzieci i młodzieży, 
których pasją jest muzyka, 
a jednocześnie chęć pomocy 
bezdomnym zwierzakom.
Organizatorzy zaprasza-
ją do udziału dzieci z grup: 
przedszkolnych, klas wcze-
snoszkolnych, klas szkol-
nych 4–8. Aby zgłosić się do 
konkursu, należy wypełnić, 
wydrukować oraz przesłać 
kartę zgłoszeniową wraz ze 
zgodą opiekunów na adres 
schroniska. Termin nadsy-
łania zgłoszeń upływa 15 
maja o godz. 12:00, nato-
miast finał konkursu odbę-
dzie się 8 czerwca podczas 
VII Zlotu Rodzin Adopcyj-
nych w Parku im. Ronalda 
Reagana w Gdańsku.
Więcej informacji na temat 
konkursu uzyskać można 
dzwoniąc pod numer tele-
fonu 58 522 37 80, nato-
miast wszelkie niezbędne 
dokumenty dostępne są na 
stronie www.schronisko-
promyk.pl.

(GR)

III WOjEWÓdZKI KONKURS RECYTATORSKI

magda na podium
W Szkole Podstawowej im. 
Żołnierzy Niezłomnych w Po-
błociu odbył się finał III Wo-
jewódzkiego Konkursu Recy-
tatorskiego „Historia, Pamięć, 
Tożsamość, Teraźniejszość”. 
Podczas finałowego występu 
uczniowie recytowali wiersze 
poświęcone żołnierzom Ar-
mii Krajowej i II Konspiracji 

w latach 1944–1963. W fina-
łowej rozgrywce powiat gdań-
ski reprezentowała Magdale-
na Maciejczyk ze Szkoły Pod-
stawowej w Suchym Dębie, 
która w części finałowej zajęła 
3. miejsce.

(Tj)

 magda z mamą wiolettą maciejczyk
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ZUS INFORMUjE

składki można dziedziczyć
Składki zgromadzone w ZUS, 
tak jak i te w OFE, może dzie-
dziczyć małżonek, wskazane 
osoby lub spadkobiercy. Nie 
dotyczy to jednak wszystkich 
składek.
Nie mogą być dziedziczone 
składki zgromadzone w tzw. 
pierwszym filarze. Po śmier-
ci ubezpieczonego pozostają 
one w Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Będą z nich po-
krywane wypłaty dla innych 
emerytów.
Składki, które zmarły odłożył 
w II filarze, podlegają dziedzi-
czeniu. Jego majątkiem są bo-
wiem zarówno środki z subkon-
ta w ZUS, jak i te zebrane na 
koncie w OFE.
 – Zasady dziedziczenia tych 
składek są takie same. W pierw-
szej kolejności dziedziczy mał-
żonek. Jeśli małżonkowie pozo-
stawiali w ustawowej wspólności 
majątkowej, to ma on prawo do 
połowy środków zgromadzo-
nych w trakcie małżeństwa. 
Środki z subkonta w ZUS trafią 
na subkonto współmałżonka, 
zaś te z rachunku OFE na jego 
rachunek w OFE. W obydwu 
przypadkach pieniądze zostaną 
doliczone do zgromadzonych 
składek i w ten sposób powięk-
szą przyszłą emeryturę. O dzie-
dziczenie składek mogą ubiegać 
się również byli małżonkowie, 
o ile do rozwodu pozostawali 
w ustawowej wspólności ma-
jątkowej. Jeżeli zmarły ubez-
pieczony w II filarze nie zawarł 
małżeństwa to wszystkie środki 
będą wypłacone uposażonym 

lub spadkobiercom – wyjaśnia 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
w Gdańsku.
Uposażonych i proporcje, 
w jakich otrzymają oni wypłatę 
środków, wskazuje ubezpieczo-
ny. Nie muszą to być członkowie 
jego rodziny. Takie osoby wy-
płaty otrzymają bezpośrednio, 
aczkolwiek uposażony małżonek  
może przekazać środki na swo-
je subkonto w ZUS lub konto 
w OFE.
 – Aby ubiegać się o wypłatę 
środków trzeba dostarczyć odpis 
aktu zgonu, odpis aktu małżeń-
stwa, a także dyspozycję wypłaty 
transferowej lub bezpośredniej. 
W przypadku rozwodu po-
trzebny będzie także dokument 
znoszący ustawową wspólność 
majątkową – dodaje Krzysztof 
Cieszyński. – Gdy zmarły nie 
wskazał uposażonych, trzeba 
przeprowadzić postępowanie 
spadkowe, obejmujące część 
środków niewypłaconych mał-
żonkowi. Dlatego, żeby oszczę-
dzić bliskim formalności, warto 
wcześniej wskazać uposażonych.
Dziedziczenie składek jest pra-
wem i dlatego na uposażonych 
lub spadkobiercach spoczy-
wa obowiązek powiadomienia 
o śmierci bliskiego i przedstawie-
nia niezbędnych dokumentów.
Pamiętać trzeba, że składki 
można dziedziczyć tylko wtedy, 
gdy ubezpieczony zmarł przed 
przyznaniem emerytury.

(GR)

dAR Od MIESZKAŃCÓW

XiX-wieczny obraz dla muzeum
 – Wielki i niezwykle miły 
dar przekazali nam Państwo 
Bożena i Marek Torbiccy 
z Pruszcza Gdańskiego, któ-
rzy postanowili podarować 
miastu namalowany w 1880 
roku, duży obraz niemiec-
kiego malarza, znajdujący 
się w posiadaniu ich rodziny 
od ponad pół wieku – mówi 
nam Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
Obraz to nie jedyny prezent. 

Państwo Torbiccy przekaza-
li także miastu ceramiczny 
zestaw do mycia i kryształy 
z przełomu XIX i XX wieku.
 – Cieszyliśmy się nim wiele 
lat. Teraz czas, aby stał się czę-
ścią innego wnętrza. Ponieważ 
jest przedstawicielem typowe-
go XIX-wiecznego malarstwa 
mieszczańskiego, wpisuje się 
idealnie w czasy zamieszku-
jącego niegdyś na ul. Krótkiej 
6 dr Wiedemanna, pomyśleli-
śmy że będzie idealnie pasował 

do wnętrza remontowanego 
właśnie podcieniowego dwo-
ru – mówi Bożena Torbicka.
 – Wszystkie te piękne 
przedmioty trafią nieba-
wem do Muzeum Pruszcza 
Gdańskiego, którego siedzi-
ba ma znajdować się właśnie 
na Krótkiej 6 – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)

Użytkownicy samochodów elektrycznych będą mieli do dyspozycji nowe stacje 
ładowania swoich pojazdów. tym samym zyskają możliwość swobodniejszego 
przemieszczania się po terenie działania Grupy energa, która do końca 2019 roku 
będzie mieć łącznie 54 punkty ładowania.

Od początku roku Energa Ob-
rót uruchomiła już 4 nowe sta-
cje ładowania o mocy 2x22 kW. 
Pierwsza powstała w Sopocie 
na parkingu Parku Wodnego, 
a trzy pozostałe poza Trójmia-
stem: w Starogardzie Gdań-
skim, Tczewie i Grudziądzu. 
Gdy tylko pozwolą na to wa-
runki pogodowe, zostanie wy-
konane oznakowanie poziome 
i pionowe stacji, które zapewni 
ich lepszą widoczność. Z ko-
lei w najbliższych miesiącach 
energetyczny koncern będzie 
sukcesywnie instalować kolej-
ne stacje ładowania ulokowane 
przy głównych szlakach komu-
nikacyjnych oraz w większości 
dużych miast leżących na te-
renie działania Grupy Energa, 
m.in. przy gdyńskim sklepie 
Komfort.
Część spośród 54 punktów ła-
dowania samochodów elek-
trycznych będzie stacjami 
szybkiego ładowania, czyli 
umożliwiającymi naładowanie 
pojazdu do poziomu 80 proc. 
baterii w ciągu 30 minut.
Energa systematycznie 

STAWIAjĄ NA ElEKTROMOBIlNOŚĆ

54 stacje ładowania do końca roku

rozbudowuje sieć ładowania 
aut elektrycznych. Obecnie 
posiada11 stacji. Oprócz wspo-
mnianych lokalizacji znajdu-
ją się one także przy: centrum 
handlowym (ul. Szczęśliwa 3), 
przed Urzędami Miast Gdań-
ska i Sopotu, na stacjach Lotos 
w Gdańsku (al. Zwycięstwa 
13) i Gdyni (al. Zwycięstwa 
165) oraz pod Olivia Business 
Center przy al. Grunwaldzkiej 
472 (dwie ładowarki). Jednak 
to nie koniec inwestycji w roz-
wój infrastruktury ładowania 

samochodów elektrycznych na 
kolejnych punktach ładowania, 
które powstaną do końca 2019 
roku. W kolejnych latach spół-
ka planuje kontynuować pro-
jekt, do roku 2022 roku stawia-
jąc przynajmniej 100 stacji.
– Elektromobilność rozwija 
się konsekwentnie w Europie 
i na świecie. Kolejne miasta 
deklarują wprowadzenie lub 
już wprowadziły zakaz wjazdu 
samochodów spalinowych do 
centrów miast. Kolejne raporty 
publikowane przez niezależne 

agencje badawcze potwierdza-
ją, wzrost udziału samochodów 
elektrycznych również w Polsce 
– mówi Dariusz Chrzanowski, 
wiceprezes zarządu Energi Ob-
rotu. – Śledząc aktualne trendy 
i mając na uwadze środowisko 
naturalne, promujemy oraz 
ułatwiamy dostęp do nowo-
czesnych i ekologicznych roz-
wiązań, a rozwój infrastruk-
tury w obszarze elektromobil-
ności jest naszym kluczowym 
projektem.

(AN)
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ZAjęCIA W BIBlIOTECE

tata w sieci
Uczniowie z pruszczańskich 
szkół wzięli udział w zaję-
ciach biblioterapeutycznych 
zorganizowanych przez Po-
wiatową i Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Pruszczu 
Gdańskim o książce Philippa 
Kremmetera ,,Tata w sieci”.             
 – Autor w krótkiej i prostej 
treści przekazuje młodemu 
czytelnikowi, czym może 
stać się uzależnienie od kom-
putera. Świat przedstawiony 
umieszczony w świecie zwie-
rząt jest wiernym odzwier-
ciedleniem życia ludzi. Tata 
pingwin całe dnie spędza 

przy komputerze, jest zawsze 
w sieci. Rano czyta gazetę na 
swoim laptopie, sprawdza po-
godę i odwiedza swoich 532 
przyjaciół na Icebooku. Przez 
to jego syn i żona też nie mają 
z niego za wiele pożytku, 
gdyż ten zapatrzony w ekran 
zapomniana o ich istnieniu. 
Pewnego dnia następuje prze-
łom…. Już niczego więcej nie 
zdradzimy, zachęcając tym 
samym do lektury – mówi 
Anita Kotwa-Kąkol z prusz-
czańskiej biblioteki.

(GR)
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ReKlAmA ReKlAmA

NOWY PUNKT NA TURYSTYCZNEj MAPIE POWIATU

w wakacje nad jezioro do mierzeszyna!
Powiat gdański ubogi jest w jeziora, nad którymi mieszkańcy mogliby odpoczywać 
w czasie lata. Jak na lekarstwo jest też miejsc do aktywnego wypoczynku. Powody 
do radości mogą mieć mieszkańcy mierzeszyna i okolic, bo właśnie nad miejscowym 
jeziorem kończy się projekt zakładający zagospodarowanie tego zbiornika wodnego.

Teren nad Jeziorem Małym 
w Mierzeszynie w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy zmienił się 
nie do poznania.
 – Będzie można nie tylko się 
opalać na słońcu. Swój kącik do 
zabaw znajdą dzieci. Amatorzy 
sportów wodnych będą mogli 
skorzystać ze sprzętu pływają-
cego. Nie zabraknie oczywiście 
kajaków czy rowerów wodnych. 
Wygospodarowaliśmy miejsce 
do grillowania, ale przeznaczy-
liśmy też teren pod niewielki 
punkt gastronomiczny – mówi 
„Panoramie” Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
W ramach projektu, który uzy-
skał unijne dofinansowanie, 
wybudowano również dwa po-
mosty, hangar na kajaki.
 – Teren jest bardzo uroczy 
i przyrodniczo ciekawy. Do tej 
pory jezioro odwiedzane było 
jedynie przez wędkarzy. Mam 
nadzieję, że teraz nad jezioro do 
Mierzeszyna przyjeżdżać będą 
nie tylko mieszkańcy naszej 
gminy. Będziemy też zabiegać 
o to, aby w czasie wakacji nad 
bezpieczeństwem pływających 

czuwał ratownik. Mimo że do 
rozpoczęcia sezonu pozostało 
jeszcze sporo czasu, to już te-
raz wszystkich serdecznie do 
nas zapraszam – zachęca Błażej 
Konkol.

Nie wiadomo jeszcze, jaki 
będzie koszt wypożyczenia 
sprzętu pływającego, ale z całą 
pewnością będzie on bardzo 
przestępny. Dodajmy jeszcze, 
że bazą nad Jeziorem Małym 

w Mierzeszynie zarządzać bę-
dzie Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

(lubek)
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WARCABY

o puchar wójta
Wszystkich miłośników war-
cabów zapraszamy na turniej, 
który odbędzie się w Suchym 
Dębie. Zawody odbędą się 
w sobotę, 23 marca.
 – Będzie to VII Międzysz-
kolny Turniej Gry w Warca-
by o puchar wójta gminy Su-
chy Dąb – informuje Tomasz 

Jagielski ze Szkoły Podstawo-
wej w Suchym Dębie.
W turnieju mogą wziąć 
udział wszyscy chętni ucznio-
wie szkół podstawowych. Po-
czątek zmagań zaplanowano 
na godz. 10.00.

(GR)

II TRĄBKOWSKA lIGA FUTSAlUTROPEM WIlCZYM

zacięta walka o mistrzostwoBieg Pamięci żołnierzy wyklętych
od 5 stycznia do 2 marca w hali sportowej w trąbkach wielkich 
odbywały się mecze ramach ii trąbkowskiej ligi Futsalu. w lidze 
wzięło udział 9 zespołów: Art Park, elnaft team, Gedania old 
boys, macarena, maj Projekt, md team, Pokolenia czarnych, 
Vendetta Rad-trans Pszczółki i zmarnowane talenty, w których 
wystąpiło 127 piłkarzy.

„tropem wilczym. bieg Pamięci Żołnierzy wyklętych” odbył się 
po raz trzeci na terenie gminy trąbki wielkie. tym razem start 
i meta usytuowane były w Postołowie.

 – Po rozegraniu przez wszystkie 
zespoły po 8 meczów okazało 
się, że najwięcej, po 19 punktów, 
zdobyły dwie drużyny: Elnaft 
Team i Art Park. O zwycięstwie 
w lidze zadecydował więc wynik 

 – Bieg poprzedzony został oko-
licznościową mszą, a tuż przed 
startem odczytany został przez 
jednego z biegaczy, Adama 
Dąbkowskiego, specjalny list od 
Prezydenta Andrzeja Dudy do 
uczestników i organizatorów im-
prezy. Potem rozgrzewkę popro-
wadził wielokrotny mistrz świa-
ta w wyścigach psich zaprzęgów 
Igor Tracz. Sygnał do startu da-
wał Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie. Obligatoryjnym 
dystansem do pokonania był od-
cinek o długości 1963 metrów, 
ale dla chętnych przygotowane 
były trasy o długości: 2,6 km, 6,4 
km i 12,8 km. Najdłuższą trasę 
pokonało 9 osób – informuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki w Trąbkach 
Wielkich.
Spośród tych, którzy zdecy-
dowali się na najdłuższą trasę, 
jako pierwszy na metę dotarł 
Krzysztof Tomaszewski z Sobo-
widza z czasem 1:01:54. Jedyna 
zawodniczka na tym dystansie, 
Wiesława Stachańczyk z Klesz-
czewa, przybiegła na 4. pozycji 
(1:03:42).
15 osób przebiegło dystans 6,4 
km. W tej grupie najszybszym 
był Paweł Kotwa z czasem 
29:24, a najszybszą – na 6. pozy-
cji – Magda Fijał z czasem 33:15 
(oboje z Gołębiewa Wielkiego).
 – Najwięcej osób, bo aż 72, 
wzięło udział w biegu na 2,6 km. 
Pierwszy zameldował się na me-
cie Marcin Kozaczuk z Ełgano-
wa, który uzyskał czas 12:25, a 5 
sekund za nim – Oliwia Grucel 
z Gdańska. Wśród 96 startują-
cych było 38 zawodniczek i 58 
zawodników. Najmłodszym był 
4-letni Jakub Maszka z Ełgano-
wa, a najstarszym 75-letni Jerzy 
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bezpośredniego pojedynku, 
w którym Elnaft Team pokonał 
Art Park 6:1. Mistrzowie futsa-
lowych zmagań w pozostałych 
meczach wygrali z Pokoleniami 
Czarnych 8:3, MD Team 1:0, 
Macareną 2:1, Zmarnowany-
mi Talentami 2:1, Gedanią Old 
Boys 6:0, zremisowali z Vendettą 
Rad-Trans Pszczółki 3:3 i prze-
grali z Maj Projekt 2:4 – relacjo-
nuje Leszek Orczykowski, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich.
W zwycięskim zespole wystąpi-
li: Dawid Chmielewski, Tomasz 
Dończyk, Patryk Gawęcki, Pa-
weł Jakubiak, Bartłomiej Kruk, 
Cezary Kusaj, Marcin Laga, 
Łukasz Mejer, Jakub Pelowski, 

Kuba Piotrowski, Dominik Szo-
stek i Michał Wiński.
 – Po zakończeniu ligi została 
wybrana najlepsza „Piątka Ligi”. 
Znaleźli się w niej: Patryk Ga-
węcki i Paweł Jakubiak z Elnaft 
Team oraz Dominik Kukowski  
z Vendetta Rad-Trans Pszczół-
ki, Sebastian Bara z Art Park 
i Tomasz Ciecholewski z zespołu 
Macarena. Najlepszym strzel-
cem został zdobywca 21 goli, 
Sebastian Bara z Art Park, któ-
ry wyprzedził o jedną bramkę 
Tomasza Ciecholewskiego i o 8 
Jakuba Żubrowskiego z Poko-
lenia Czarnych. Puchar Fair 
Play otrzymał zespół Geda-
nia Old Boys – dodaje Leszek 
Orczykowski.

(GR)

1. Elnaft Team    8  19 30:13
2. Art Park    8 19 51:19
3. Vendetta Rad-Trans Pszczółki 8 17  32:16
4. Maj Projekt   8 14 38:30
5. Pokolenia Czarnych   8 12 30:49
6. MD Team    8 8 28:30
7. Macarena    8 7 35:35
8. Zmarnowane Talenty  8 4 25:49
9. Gedania Old Boys   8 3 18:46

Lejk z Mierzeszyna – dodaje Le-
szek Orczykowski.
W czasie imprezy odbywała się 
zbiórka pieniędzy na leczenie 
Małgosi Późnieckiej i Bartka 

Orzechowskiego. Zbiórką zaj-
mowali się harcerze z 11 GDSH 
„Cegły” im. Anny Burdówny 
z Trąbek Wielkich.

(GR)

WSTĄP dO AKAdEMII

z aP gKs Kowale do ekstraklasy
Jednym z prężniejszych klu-
bów na piłkarskiej mapie po-
wiatu gdańskiego jest GKS 
Kowale, w którym trenują nie 
tylko seniorzy, ale również 
grupy juniorskie. To wła-
śnie najmłodsi adepci futbo-
lu są w tej chwili najbardziej 
poszukiwani.
Akademia Piłkarska GKS 
Kowale ogłasza nabór na tre-
ningi piłkarskie dzieci uro-
dzonych w latach 2011/2012.
 – Treningi odbywać się będą 
w poniedziałki o godzinie 

16.45, środy o 18.15 i piąt-
ki o 16.45 na boisku przy uli-
cy Glazurowej 1 w Kowalach. 
Pierwsze zajęcia odbędą się już 
1 kwietnia. Szczegółowych in-
formacji udziela Trener Tomasz 
Czajko pod numerem telefonu 
660 778 906. Wszystkich chęt-
nych serdecznie zapraszamy – 
zachęca Maciej Sikorski z klu-
bu GKS Kowale.
Akademia Piłkarska GKS Ko-
wale skupia się tylko i wyłącznie 
na szkoleniu dzieci i młodzieży.
 – Wszyscy trenerzy 

posiadają kwalifikacje tre-
nerskie UEFA. W akademii 
obowiązuje model szkolenia, 
dzięki któremu na każdym 
etapie dziecko jest nauczane 
odpowiednich umiejętności. 
Celem akademii jest wyszko-
lenie zawodników, którzy 
będą zasilali kluby seniorskie 
z ekstraklasy. Jako zarząd 
i trenerzy mamy bardzo am-
bitne plany – dodaje Maciej 
Sikorski.

(GR)



Funkcjonalność 
i czystość ponad 

wszystko!

z zestawami podtynkowymi Roca utrzymanie łazienki 
w czystości będzie łatwe jak nigdy dotąd!

Wszystkie oferowane w zestawach  miski WC Roca wyposażone są w technologię Rimless, dzięki której 
oszczędzamy wodę nawet do 30%, a brak kołnierza we wnętrzu miski wc nie pozwala na gromadzenie się 

bakterii, kamienia i ułatwia zachowanie czystości.

999,00 1199,00
zestaw debba
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska twarda, wolnoopadająca

ref 957061

zestaw gap
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska twarda, wolnoopadająca

ref 957082

5 lat gwarancji

dostępny bidet 
i umywalki

dostępny bidet 
i umywalki

915,00599,00
zestaw mitos
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska wolnoopadająca

ref 20153035

zestaw nexo
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska twarda, wolnoopadająca

ref 20082111


