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FlashFlash

dziękuję tym, którzy nam pomogli, ale również radnym, 
którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu budowy. nie byłoby 
tej inwestycji, gdyby nie zrozumienie wszystkich od lewa 
do prawa. buduje mnie fakt, że są rzeczy, które wszystkich 
łączą – mówi Janusz Goliński, wójt gminy cedry wielkie.

Węzeł integracyjny już prawie gotowy 
Jeszcze tylko dwa etapy zostały do zrealizowania 
w ramach dużego projektu unijnego dotyczącego 
budowy węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim. 
Inwestycje kosztować będą ok. 27 mln zł.

Owocna współpraca uczelni z podstawówkami 
Uczniowie ze szkół z gminy Przywidz uczestniczyli w 
projekcie edukacyjnym „Młodzieżowy College Kreatyw-
ności i Innowacyjności”, który współfinansowany jest ze 
środków europejskich.

Bezpieczniej przy szkołach 
W okolicach szkół, które znajdują się w okoli-
cach dróg powiatowych, zainstalowano tablice, 
które informują kierowców m.in. o przekrocze-
niu prędkości.

Plony okazały się lepsze niż w 2018 roku
Archidiecezjalno-samorządowe dożynki w Trąbkach 
Wielkich za nami. Uroczystość przyciągnęła na 
Kociewie parlamentarzystów, samorządowców, 
duchowieństwo i liczne grono Pomorzan.
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Najnowocześniejsza hala jest w cedrach wielkich
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NA TEN DZIEŃ CZEKALI OD LAT

na ten dzień czekało wiele pokoleń mieszkańców gminy cedry wielkie. przy 
okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego – uroczyście otwarto halę widowi-
skowo-sportową przy podstawówce w cedrach wielkich. na uroczystości poza 
głównymi bohaterami dnia, czyli uczniami, nie brakowało parlamentarzystów 
i przedstawicieli kościoła oraz samorządu województwa, powiatu i gminy.
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ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

• powiat Gdański z siedzibą w pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd miasta pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31
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Nasze kalendarium
•	16–21 września, 44. Festiwal Filmów 
Fabularnych w Gdyni;

•	22 września (niedziela), Rodzinne Gry 
Parkowe na Orientację, godz. 9.30, Parku 
Oruński (za rondem na ul. Platynowej); 

•	24 września (sobota), Airbourne, godz. 
21.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2;

•	28 września (sobota), Gala 
Moniuszkowska, godz. 19.00, Opera 
Bałtycka, al. Zwycięstwa 15;

•	1 października (wtorek), Hiromi, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23;

•	2–5 października (środa – sobota), 
10. Festiwal Poezji w Sopocie, Dworek 
Sierakowskich;

•	4 października (piątek), Clock Machine, 
godz. 20.00, S.F.I.N.K.S 700 w Sopocie, al. 
Mamuszki 1;

•	6 października (niedziela), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena; 

•	8 października (wtorek), Nancy Vieira, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23;

•	11 października (piątek), Budka Suflera, 
godz. 19.00, Ergo Arena;

•	12 października (sobota), Krystyna Prońko 
Quintet i Kombi, godz. 18.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	12–13 października (sobota – niedziela), 
Targi Motoryzacyjne 3TM, AmberExpo 
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11;

•	13 października (niedziela), Closterkeller, 
godz. 19.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. 
Piotra 2;

•	14 października (poniedziałek), De 
Mono – Osiecka, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	21 października (poniedziałek), Krzysztof 
Daukszewicz, godz. 19.30, sala teatralna 
NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	24 października (czwartek), Archive, godz. 
20.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

•	25 października (piątek), Hity Buffo, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8;

•	27 października (niedziela), Martyna 
Jakubowicz, godz. 19.00, Stary Maneż 
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

•	18 listopada (poniedziałek), 10 Tenorów, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	20 listopada (środa), Hans Zimmer, godz. 
20.00, Ergo Arena;

•	29 listopada (piątek), Indios Bravos, 
godz. 19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. 
Elektryków; 

•	18 grudnia (środa), Paweł Domagała, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1;

•	2 stycznia (czwartek), Tribute to Tina 
Turner, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Górskiego 8.
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CIEKAWA INICjATyWA POWIATu sZLAKIEm mENONITÓW 

Bezpieczniej przy szkołach mostek na motławie naprawiony 
W okolicach szkół, które 
znajdują się w okolicach dróg 
powiatowych, zainstalowa-
no tablice, które informują 
kierowców m.in. o przekro-
czeniu prędkości. Ustawiono 
je z myślą o bezpieczeństwie 
najmłodszych spieszących do 
szkoły.
Elektroniczne tablice poka-
zujące prędkość przejeżdża-
jącego kierowcy pojawiły się 
w kilku miejscach powiatu 
gdańskiego, a inwestorem 
jest Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim. Miej-
sca, gdzie je ustawiono, nie są 
przypadkowe. Są to okolice 
szkół. Radar jest sprzężony 
z tablicą świetlną, na której 
wyświetlana jest prędkość 
samochodów zbliżających 
się do przejścia dla pieszych. 
Instalacja ma poprawić bez-
pieczeństwo korzystających 
z przejść dzieci.
Takie tablice stanęły m.in. 
w Giemlicach, Nowej Wsi 
Przywidzkiej, Suchym Dę-
bie, Sobowidzu, przy drodze 
z Pruszcza Gdańskiego do 
Juszkowa, na ulicy Obroń-
ców Westerplatte w Prusz-
czu Gdańskim, Lipowej 
w Pszczółkach. Łącznie w ca-
łym powiecie ustawiono 12 
tablic.

Szlak menonicki upodobali 
sobie rowerzyści. We Wróble-
wie napotkali jednak na prze-
szkodę – uszkodzony mostek 
na Motławie. Sprawą zainte-
resował się sołtys Wróblewa – 
Adam Kamiński.
Przeprawa należy do samo-
rządu Suchego Dębu. Nieste-
ty w gminnej kasie nie zna-
leziono środków na naprawę 
mostu, dlatego Adam Ka-
miński zwrócił się o pomoc 
do Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.
 – Przed wejściem na kładkę 
wieszano tablicę z zakazem 
wstępu, która i tak była noto-
rycznie zrywana. Rowerzyści 
korzystali z pobocza, które 
nie jest do tego przystosowa-
ne. Jestem zbudowany życz-
liwością i operatywnością 
władz powiatu. Mostek został 
naprawiony, a takie postępo-
wanie motywuje do dalszych 
działań – mówi „Panoramie” 
Adam Kamiński. 
Prace naprawcze nie były 
skomplikowane i kosztowne, 
dlatego udało się je wykonać 
dość szybko.
 – Mieszkam przy szlaku me-
nonickim i na co dzień obser-
wuję jak chętnie korzystają 
z niego turyści. Nie braku-
je również osób z zagranicy 

 – Napisy na tablicach będzie 
można zmieniać, ponieważ 
sami w starostwie będzie-
my mogli emitować wybra-
ne przez nas hasło np. „Stefan 
Skonieczny, starosta gdań-
ski, życzy przyjemnej drogi”. 
Taki komunikat będzie mógł 
pojawić się na jednej albo na 
wszystkich tablicach – mówi 
nam Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański. – Będziemy też 

– szczególnie z Niemiec – które 
podróżują w kierunku Malbor-
ka. Przeprawa jest potrzebna, 
bo zboczenie ze szlaku i jaz-
da drogą powiatową może być 
niebezpieczna. A dodatkowo 
we Wróblewie mamy miejsce, 

  lawendowa osada z gminy przywidz

  zepsuty mostek we wróblewie niebawem 
będzie wyremontowany

  podsumowanie konkursu odbyło się w czasie sesji rady powiatu Gdańskiego

  takie tablice spotkać można w kilkunastu miejscach naszego powiatu

życiE Powiatu
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PIęKNA WIEŚ POmOrsKA 2019

kolonik i Lawendowa osada najpiękniejsze w powiecie
kolnik oraz lawendowa osada reprezentować będą powiat gdański w wojewódzkim finale konkursu „piękna wieś pomorska”. tegorocznych 
laureatów poznamy na gali finałowej, która odbędzie się 9 października.

Konkursu „Piękna Wieś Po-
morska” organizowany jest 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz Po-
morski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu. Kon-
kurs podzielony jest na 3 etapy. 
Najpierw najpiękniejszą zagro-
dę i wieś wybiera się na etapie 

mogli odczytywać dane do-
tyczące natężenia ruchu czy 
liczbie aut przekraczających 
prędkość. 
Na tablicach mogą też poja-
wiać się informacje o liczbie 
punktów karnych i wyso-
kości mandatu, jaki można 
otrzymać za przekroczenie 
prędkości. 

(Gr)

gdzie można odpocząć przed 
dalszą podróżą – mówi nam 
Bogdan Dombrowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Gdańskiego, który mieszka 
we Wróblewie.
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gminnym, a następnie powiato-
wym. W tym roku jury zdecy-
dowało, że najpiękniejszą wsią 
powiatu gdańskiego jest Kolnik 
w gminie Pszczółki, natomiast 
najpiękniejszą zagrodą Lawen-
dowa Osada z Przywidza. 
 – Myślę, że nie mamy się czego 
wstydzić. Mieszkańcy starają 

się, aby nasze wsie wyglądały 
coraz piękniej. Mam nadzieję, 
że w tym roku nasi reprezen-
tanci znajdą się na podium – 
mówi „Panoramie” Stefan Sko-
nieczny, starosta gdańskim.
O szanse naszych reprezen-
tantów zapytaliśmy również 
Bogdana Dombrowskiego, 

przewodniczącego Rady Po-
wiatu Gdańskiego, który zasia-
da też w komisji konkursowej.
 – Nie wiem, jak wyso-
ko poprzeczkę postawiła 

konkurencja. Odwiedzam 
różne miejsca naszego woje-
wództwa i mogę powiedzieć, 
że zarówno zagrody, jak i wsie 
naszego powiatu nie mają się 

czego wstydzić. Wygląda-
ją ładnie. Czy zdobędą laury? 
Przekonamy się na początku 
października – podsumowuje 
Bogdan Dombrowski.

(KL)
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Ekologiczny festyn
W minioną sobotę w miejskim 
parku w Pruszczu Gdańskim 
odbył się Festyn ekoenerge-
tyczny, który organizowany 
był w ramach Dni Energii. 
Był on – obok przystąpie-
nia naszego miasta do za-
inicjowanego przez Komisję 
Europejską ruchu na rzecz 
zrównoważonego wykorzy-
stania energii europejskiego 
„Porozumienia Burmistrzów” 
– konsekwencją prowadzonej 
przez władze miasta polityki 
sprzyjającej m. in. wykorzy-
stywaniu odnawialnych źró-
deł energii.

Teren parku podzielono na 
strefy. W jednej z nich moż-
na było spożytkować ener-
gię, skacząc na trampolinach, 
ćwiczyć na piłkach i tańczyć 
energetyczną zumbę. Z kolei 
w strefie wiedzy chętni wzbo-
gacali wiedzę z zakresu ener-
getyki i ekologii, a strefa re-
laksu z leżakami to miejsce 
z animacjami dla najmłod-
szych i grami rodzinnymi.
Imprezie towarzyszyła degu-
stacja grillowanych produk-
tów wieprzowych. 

(Gr)

  Janusz wróbel, burmistrz pruszcza Gdańskiego sam odwiedził nowy żłobek

Nowy żłobek otwarty 
w pruszczu Gdańskim przy ul. niepodległości otwarto nowy żłobek – jest to Filia nr 2 Żłobka 
miejskiego nr 1 „króla maciusia”. przypomnijmy, że pruszczański samorząd, obok 11 gmin 
pomorskich, ponownie wykorzystał na ten cel środki z rządowego programu „maluch+”.

Na potrzeby utworzenia do-
datkowych miejsc dla naj-
młodszych zaadoptowano po-
mieszczenia w przedszkolu 
przy ulicy Niepodległości 10.
 – W tej chwili jesteśmy w sta-
nie zagwarantować 170 miejsc 
w żłobkach publicznych. My-
ślę, że niejedno miasto może 
nam pozazdrościć takiego wy-
niku. Warto jeszcze raz przy-
pomnieć, że na terenie Prusz-
cza Gdańskiego działają rów-
nież żłobki niepubliczne. We-
dług naszych danych dysponu-
ją one kolejnymi 139 miejsca-
mi. Można więc śmiało stwier-
dzić, że pod względem dostęp-
ności opieki nad dziećmi do lat 
3 na tle innych Pruszcz Gdań-
ski wypada naprawdę dobrze 
– mówi nam Karolina Mik, 
kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Mia-
sta Pruszcz Gdański. 
Skąd takie wnioski? Z danych 
statystycznych. Każdego roku 
w Pruszczu Gdańskim rodzi 
się ok. 300 dzieci, więc sumu-
jąc miejsca w żłobkach publicz-
nych i miejskich osiągamy licz-
bę niemal równą narodzinom. 

– W nowej filii żłobka utwo-
rzyliśmy miejsca dla 10 ma-
luchów. Głównym celem jest 
zapewnienie dzieciom prawi-
dłowej opieki i wszechstron-
nego rozwoju. Sala w żłobku 
dostosowana jest do zaspoko-
jenia potrzeb naszych najmłod-
szych podopiecznych. Nato-
miast wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna pozwoli na przy-
gotowanie maluchów do nauki 
samodzielności i radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach na miarę 
ich możliwości – dodaje Teresa 
Hadała, dyrektor Miejskiego 
Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” 
w Pruszczu Gdańskim.
Na adaptację lokalu miesz-
kalnego zlokalizowanego 

w Pruszczu Gdańskim przy 
ul. Niepodległości 10 z prze-
znaczeniem na żłobek gmina 
wydała ok. 370 tysięcy złotych, 
z czego dofinansowanie z „Ma-
lucha” wyniosło 220 tysięcy 
złotych.

(Gr)

życiE miasta
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PrZEjAZDOWO

Nowe boisko już otwarte!
Dobiegła końca budowa bo-
iska przy Szkole Podstawo-
wej w Przejazdowie w gminie 
Pruszcz Gdański. 
Boisko o nawierzchni z trawy 
syntetycznej i powierzchni 
1400 m2 (50 x 28 m), cztero-
torowa bieżnia poliuretanowa 
i skocznia w dal – inwestycja 

pochłonęła ok. 850 tys. zł. 
Podczas oficjalnego otwarcia 
10 września zostały rozegrane 
dwa mecze – jeden z udzia-
łem dzieci, drugi z udziałem 
dorosłych.

(mB)

  miejsce do trenowanie mają również lekkoatleci. 

POLICjA ŁAsKAWA DLA KIErOWCÓW

sok z cytryny zamiast mandatu
Policja była ostatnio wyjąt-
kowo łaskawa dla kierowców, 
którzy przekroczyli dozwo-
loną prędkość. Skończyło 
się bowiem na pouczeniu. 
Niefrasobliwych kierow-
ców ukarali jednak ucznio-
wie, którzy przygotowali na 
tę okoliczność sok z cytryny. 
Z kolei wzorowi kierowcy 
odebrali misie i odblaski.
W ramach akcji „Bezpiecz-
na droga do szkoły”, realizo-
wanej przez gminę Pruszcz 
Gdański, Komendę Powiato-
wą Policji w Pruszczu Gdań-
skim, Straż Gminną Gminy 
Pruszcz Gdański i Pomorski 
Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Gdańsku, przez kilka 
wrześniowych dni w godzi-
nach porannych, a więc natę-
żonego ruchu, funkcjonariu-
sze mierzyli prędkość w oko-
licach szkół.
 – To nasza doroczna ak-
cja mająca na celu poprawę 

bezpieczeństwa w miejscach, 
gdzie ruch pojazdów oraz pie-
szych jest największy – mówi 
Marek Tułowiecki z Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański. – Po-
mimo tego, że zatrzymywa-
liśmy kierowców, spotykali-
śmy się z bardzo pozytywnym 
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życiE gmiNy Pruszcz gdański

odbiorem. Ci, którzy lekko 
przekroczą prędkość, cieszyli 
się z braku mandatu i z wdzięcz-
nością przyjmowali sok, a wzo-
rowi kierowcy z dumą odbierali 
misie i odblaski.
Misiów za przepisową jaz-
dę i kubków z sokiem za 

przekroczenie dozwolonej 
prędkości policja wydała 
mniej więcej po równo. 
Szanowni kierowcy, dzie-
ci proszą o ostrożną jazdę 
codziennie!

(mB)

sPOTKANIE WIELu POKOLEŃ I rÓŻNyCH ZAWODÓW

udane dożynki w rokitnicy
Gmina wiejska pruszcz Gdański, której połowa powierzchni stanowi grunty rolne, hucznie świętowania dożynki. tym razem mieszkańców 
ugościły sołectwa rokitnica i radunica.

– To jest spotkanie wielu poko-
leń, ludzi o różnych zawodach, 
a przede wszystkim moment, 
w którym się na chwilę zatrzy-
mujemy, by zdać sobie sprawę, 
jak wiele tej ciężkiej pracy rolnika 
zawdzięczamy – mówiła w nie-
dzielę 8 września wójt Magdalena 
Kołodziejczak.
 – Rolnikom raz trzeba życzyć 
słońca, raz deszczu. Ja życzę im ta-
kiej pogody, jakiej potrzebują, oraz 
wytrwałości – powiedział staro-
sta powiatu gdańskiego Stefan 
Skonieczny.
 – To dobry moment, by nie tyl-
ko mówić o zbiorach, ale również 
zwyczajnie pobyć ze sobą. Patrząc 
na frekwencję w Rokitnicy, ludzie 
potrzebują takich spotkań – za-
uważył wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego Ryszard Świlski.
 – Mieszkańcy Rokitnicy i Radu-
nicy włożyli wiele pracy i serca, 
a także ofiarowali swoje plony, któ-
re posłużyły, między innymi, do 

przystrojenia sceny i całej okolicy. 
Bardzo im za to dziękuję – dodał 
sołtys Radunicy Michał Nowak. 

(mB)

WyNIKI KONKursÓW DOŻyNKOWyCH

Na najlepszą nalewkę
1. Izabela Ciechowska – Karczewska, 
2. Estera Głuszek – Lewandowska, 

3. Henryk Lempart

Na najlepsze ciasto z owocami
1. Danuta Gucwa, 
2. Grażyna Jacuta, 

3. Estera Głuszek - Lewandowska

Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
1. Sołectwo Wiślinka, 
2. Sołectwo Bogatka, 
3. Sołectwo Wiślina

  po mszy dziękczynnej w imieniu rolników barwny korowód 
przeszedł z kościółka w rokitnicy na teren przy świetlicy   zespół pieśni i tańca Gminy pruszcz Gdański „Jagódki” to stały i wyczekiwany punkt dożynkowego programu

  moment rozstrzygnięcia dożynkowych konkursów zawsze 
wzbudza wiele emocji

 mieszkańcy żuławskiej części gminy mieli okazję spotkać się 
z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy pruszcz Gdański (na 
zdjęciu), Gops, oksibp oraz straży Gminnej. akcja „Urząd w plener-

ze” trwa cały wrzesień

 





WyjątkoWy kompleks W WojanoWie 

park odzyskał 
dawną świetność

Park podworski 
zyskał dawną 
świetność, 

a jego naturalne 
bogactwa doczekały 
się należytej ochrony. 
Miłośnicy spacerów 
zyskali wyjątkowy 
kompleks, z dala od 
zgiełku, choć tak blisko 
metropolii gdańskiej 
– mówi Magdalena 
Kołodziejczak, wójt 
gminy Pruszcz Gdański. 
Park w Wojanowie 
to liczący ponad 9 ha 
kompleks z XVIII w. 
Został skomponowany 
w stylu romantycznym. 
Z obiektów 
architektonicznych 
zachowały się jedynie 
budynki gospodarcze 
i dom zarządcy oraz 
fragment ruin pałacu. 
Historyczne elementy 
małej architektury to 
kilka stopni kamiennych 
schodów, pozostałość 
po fontannie (bortnica), 
fragmenty zastawki 
spiętrzającej wodę, 
rozrzucone bezładnie 
wzdłuż grobli między 
dwoma stawami 
postumenty pod 
rzeźby lub donice 
z kwiatami. Park wraz 
zabudowaniami otoczony 
był murem ceglanym. 
Koszt całego projektu 
wyniósł blisko 1,7 
mln zł, ale zyskał 
on dofinansowanie 
z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
w wysokości 1,2 mln zł. 
 – Był to unikatowy 
i zarazem trudny 
projekt. Często 

mieszkańcy mówią, że 
są rzeczy ważniejsze 
niż rewitalizacja parku. 
Zmieniają zdanie  
i cieszą się, kiedy 
widzą efekt końcowy. 
Nasze życie składa się 
tylko z tego, z czego 
korzystamy na co 
dzień – edukacji, 
transportu publicznego, 
kanalizacji, dróg. 
Momenty odpoczynku 
i wytchnienia są równie 
ważne. Ci, którzy 
odwiedzą Wojanowo, 
na pewno dojdą do 
wniosku, że warto 
było rewitalizować to 
miejsce – mówi Ryszard 
Świlski, wicemarszałek 
województwa 
pomorskiego.
Realizacja projektu 
obejmowała zabiegi 
ochronne roślin – m.in. 
karczowanie pni, gęstych 
krzewów i podszycia, 
zabiegi pielęgnacyjne, 
nasadzenia drzew, 
montaż budek dla 
ptaków, nietoperzy, 
wiewiórek i hoteli dla 
owadów. Zajęto się 
też budową ścieżek 
i tras widokowych wraz 
z ich oświetleniem 
oraz odtworzeniem 
historycznego układu 
ścieżek, wykonaniem 
wejścia do parku,  
budową drewnianego 
pomostu i tarasu 
widokowego, montażem 
koszy na śmieci i ławek, 
ale też wykonaniem 
parkingu przy wejściu do 
parku. Projekt zakładał 
również rekultywację 
zbiorników wodnych.

DZiĘki pieniąDZom Z Unii poWalCZą Z CUkRZyCą

pierwsza część projektu prawie za nami

„aktywne sołectwo” 

nowe miejsce rekreacji 

Można powiedzieć, 
że zakończył się 
właśnie pierwszy etap 

prozdrowotnego projektu, który 
dotyczy osób mogących zachorować 
na cukrzycę. Jego celem jest 
przeciwdziałanie tej chorobie. 
Umowa partnerska z podmiotem 
medycznym została podpisana. 
Program przeznaczony jest dla 
pracujących mieszkańców powiatu 
gdańskiego w wieku 34–64 lat, 
u których nie stwierdzono cukrzycy. 
Na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych przeprowadzane były 
ankiety. Teraz wśród osób przyjętych 
przeprowadzone będzie badanie 
krzywej cukrzycowej. Wykonamy 
je na ponad 1700 osobach. Osoby 
powyżej 45. roku kwalifikują się 
automatycznie. Natomiast już 
z samego programu skorzysta 

niespełna 300 mieszkańców naszego 
powiatu, u których wykryte zostaną 
stany podcukrzycowe. 
 – Wiem, że wiele osób nie 
chciało wziąć udział w badaniu 
ankietowym, gdyż trwało to zbyt 
długo. Warto jednak uczestniczyć 
w tym projekcie, ponieważ jest to 
jedna z niewielu okazji, gdzie za 
darmo możemy skorzystać z porady 
lekarzy specjalistów – mówi Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. – 
Warto przy okazji powiedzieć, że 
realizacja tego projektu jest możliwa 
dzięki zarządowi województwa 
pomorskiego, który przygotował taki 
program.
Dodajmy, że projekt zakłada wizytę 
u lekarza, spotkania grupowe 
z dietetykiem i fizjoterapeutą 
oraz trzy indywidualne spotkania 
z każdym z tych specjalistów 

i końcową, podsumowującą wizytę 
ponownie u lekarza. 
 – Ważne jest wczesne wykrycie 
choroby i profilaktyka, aby uniknąć 
poważnych komplikacji. Dzięki 
szybkiemu wykryciu pewnych 
nieprawidłowości można natychmiast 
podjąć odpowiednie leczenie albo 
zmienić tryb życia. Zdaję sobie 
sprawę, że uczestnictwo w programie 
wymaga cierpliwości, ale to się 
opłaci – mówi nam Dorota Bąk, 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Gdańskiego i przewodnicząca Komisji 
Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Prorodzinnej.
W 85 proc. koszty realizacji tego 
programu pokrywa Unia Europejska, 
a pozostałe 15 proc. pochodzi ze 
środków powiatowych.

(lubek)

W ostatnich dniach 
sierpnia zakończyła 
się budowa wiaty 

rekreacyjnej w Kiezmarku w gminie 
Cedry Wielkie. Inwestycja była 
realizowana w ramach projektu 
„Aktywne Sołectwo Pomorskie” 
ogłoszonego przez samorząd naszego 

województwa. 
Projekt zakładał dofinansowanie 
40 sołeckich inwestycji. W gronie 
beneficjentów znalazła się również 
gmina Cedry Wielkie, która 
na budowę wiaty w Kiezmarku 
otrzymała 10 tys. zł. Pozostałe 
niespełna 10 tys. zł pochodziło 

z budżetu gminy. 
 – Mam nadzieję, że tego typu 
miejsca, a więc wiaty rekreacyjne 
czy wiejskie świetlice, gdzie można 
organizować różnego rodzaju imprezy 
i spotkania, będą integrować lokalną 
społeczność – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
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BuDŻET OByWATELsKI

weź udział w głosowaniu
Jeszcze do 23 września po-
trwa głosowanie nad przy-
szłorocznym Budżetem 
Obywatelskim w Pruszczu 
Gdańskim. Głosować można 
osobiście, przez internet albo 
korespondencyjnie. 
W głosowaniu może uczest-
niczyć każdy mieszkaniec na-
szego miasta. Osoby poniżej 
16 roku życia muszą posiadać 
zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w głoso-
waniu. Każdy z mieszkańców 
może zagłosować jeden raz na 
zadania do wartości 150 tys. 
zł. Głosowanie odbywa się 
poprzez postawienie znaku 
„x” przy wybranych projek-
tach na karcie do głosowania 
z jednoczesnym przyznaniem 
każdemu z wybranych zadań 
punktów w skali od 1 do 5 (1 
– oznacza najmniejszą ilość 
punktów, a 5 – największą). 
Głosujący wybiera maksymal-
nie pięć projektów. Jeżeli gło-
sujący nie zaznaczył żadnego 
pola lub zaznaczył więcej niż 
pięć pozycji, będzie to trakto-
wane jako głos nieważny.
W przypadku zaznaczenia 
projektu bez przyznania mu 
punktacji, głos zachowa waż-
ność, ale nie¬uzupełniona po-
zycja na karcie do głosowania 

nie jest brana pod uwagę przy 
sumowaniu liczby punktów 
przyznanych w głosowaniu 
poszczególnym zadaniom 
z listy.
Głosować można internetowo, 
wypełniając formularz elek-
troniczny dostępny na stronie 
internetowej lub osobiście, 
wrzucając karty do głoso-
wania bezpośrednio do urny 
w Urzędzie Miasta przy ul. 
Grunwaldzkiej 20 od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 19.00 albo też 
korespondencyjnie, wysyłając 
karty do głosowania pocztą na 
adres: Urząd Miasta Pruszcz 
Gdański, ul. Grunwaldzka 
20, 83-000 Pruszcz Gdański. 
O przyjęciu karty do głoso-
wania decydować będzie data 
stempla pocztowego.
Wzór karty do głosowania 
można pobrać ze strony inter-
netowej urzędu www.pruszcz
-gdanski.pl. 
Wyniki zostaną ogłoszone 15 
października, a trzy dni póź-
niej projekty, które uzyskały 
największą liczbę punktów 
w głosowaniu, zostaną ujęte 
w miejskim budżecie na rok 
2020.

(Gr)

  tym razem Janusz wróbel, burmistrz pruszcza Gdańskiego, stypendia wręczał w amfiteatrze

wydarzENia/rEkLama

400 stypendystów burmistrza 
Już od 15 lat przyznawane są stypendia burmistrza pruszcza Gdańskiego. wyjątkowa, bo 
jubileuszowa gala, podczas której wręczono kolejne wyróżnienia, odbyła się w wyjątkowym 
miejscu – amfiteatrze na terenie faktorii.

 – Wyróżnionych uczniów 
jest coraz więcej, dlatego naj-
odpowiedniejszym miejscem 
do wręczenia stypendiów jest 
nasz amfiteatr. Tylko w tym 
roku nagrodę odebrało 250 
uczniów. Ale na uroczystości 
pojawili się również absolwen-
ci, którzy stypendia otrzyma-
li nawet 15 lat temu. Wśród 
nich nie brakowało lekarzy, 
przedsiębiorców, naukowców. 
Mam nadzieję, że te stypen-
dia przynajmniej w minimal-
nym stopniu przyczyniły się 
do ich zawodowego sukcesu 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Warto zauważyć, że od roku 
2006 przyznanych i wręczo-
nych zostało już ponad 400 
stypendiów. Uroczystość 
uświetnił koncert Toma-
sza Steńczyka oraz Bartosza 
Krzywdy. Wyróżnieni zosta-
li nie tylko stypendyści, ale 
również osoby zaangażowane 
w proces edukacji: nauczy-
ciele, lokalni działacze czy 

trenerzy. 
Uroczystość była doskona-
łą okazją do wyróżnienia 5 

osób związanych z projek-
tem „Zdolni z Pomorza, Po-
wiat Gdański”, który zakłada 

wspieranie uczniów zdolnych 
w zakresie matematyki, fizyki 
i informatyki.

(Gr)

WyjĄTKOWA GALA W AmfITEATrZE

SEJM
2019
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DOŻyNKI POŁĄCZONE Z OTWArCIEm TArGOWIsKA

Plony okazały się lepsze niż w 2018 roku
archidiecezjalno-samorządowe dożynki w trąbkach wielkich za nami. Uroczystość przyciągnęła na kociewie parlamentarzystów, 
samorządowców, duchowieństwo i liczne grono pomorzan.

Można powiedzieć, że na tere-
nie trąbeckiej gminy wyróżnić 
można dwa typy rolników.
 – Jedni nieustannie powięk-
szają swoje areały i nastawieni 
są na produkcję roślinną albo 
też zwierzęcą. Jest jeszcze dru-
ga grupa rolników, którym 
tych hektarów systematycznie 
ubywa, ponieważ swoje ziemie 
dzielą na mniejsze działki, któ-
re potem przeznaczają pod za-
budowę mieszkaniową. Mimo 
problemów z wiosennymi przy-
mrozkami i brakiem opadów, 
wiem od moich mieszkańców, 
że zbiory nie były najgorsze. 
Plony udało się zebrać w miarę 
sprawnie, więc myślę, że rolni-
cy zadowoleni są z tegorocznych 
zbiorów – mówi nam Błażej 
Konkol.
Dożynki nie są imprezą tyl-
ko i wyłącznie dla rolników. 
Bardzo chętnie uczestniczą 
w niej również nie tylko po-
zostali mieszkańcy gminy, ale 
i archidiecezji.
 – W ten sposób chcemy podzię-
kować rolnikom za ich codzien-
ny trud, który wkładają po to, 

abyśmy mieli codziennie chleb 
na stole – dodaje Błażej Konkol.
Starostami tegorocznych doży-
nek w Trąbkach Wielkich byli 
Ewa i Jacek Szuba z Mierzeszy-
na, którzy gospodarują wspólnie 
z synem Mateuszem. Dodajmy, 
że już po raz drugi zaszczyt 
ten przypadł gospodarzom 
z Mierzeszyna. 
 – Wiadomo, że mogłoby być 
lepiej, ale powodów do narze-
kania nie mamy. Zmieniła się 
ustawa o ochronie ziemi, dzięki 
czemu rolnicy mogą nabyć ko-
lejne działki. Teraz za to ziemia 
jest droga i ciężko ją kupić – mó-
wią Ewa i Jacek Szuba, którzy 
zajmują się przede wszystkim 
produkcją roślinną, uprawiając 
rzepak i zboża. – Plony nie były 
najgorsze, a nawet okazało się, 
że są lepsze niż w 2018 roku.
Dodajmy, że przy okazji do-
żynek dokonano uroczystego 
otwarcia i poświęcenia gmin-
nego targowiska, które udało się 
zmodernizować dzięki dofinan-
sowaniu z Unii Europejskiej. 

(KL)
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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! 

NOWE NIŻSZE CENY!

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

38. LAT W rOLI NAuCZyCIELA

wreszcie zasłużona 
emerytura
Początek września to czas 
powrotów do szkoły uczniów 
i nauczycieli. Barbara Jan-
kowska nauczycielka w Szko-
ły Podstawowej w Suchym 
Dębie przełamała tę tradycję. 
Po 38 latach pracy w zawodzie 
nauczyciela pożegnała się ze 
szkołą i przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Prze lata Pani Ba-
sia była nauczycielką wycho-
wania fizycznego i plastyki. 

Wychowawcą wielu pokoleń 
mieszkańców gminy. Kwiaty 
i gromkie oklaski od uczniów, 
rodziców i kolegów oraz kole-
żanek towarzyszyły podczas 
tego benefisu.
Wszystko w życiu ma swój 
początek i koniec, tak jak 
praca Barbary Jankowskiej 
w Szkole Podstawowej w Su-
chym Dębie.

(Tj)

Nieważne akty małżeństwa?
Czy w efekcie zmian organiza-
cyjnych i kadrowych w Urzę-
dzie Gminy w Kolbudach przez 
ponad 3 miesiące zatrudnionych 
było dwóch kierowników Urzę-
du Stanu Cywilnego?  Z infor-
macji, do których dotarliśmy, 
wynika, że taka sytuacja mogła 
mieć miejsce.  – Takie działanie 
mogłoby być uznane za złamanie 
prawa i to z bardzo poważnymi 
konsekwencjami – komentuje 
radca prawny Paweł Zwirbulis. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego jest wójt, 
który może zatrudnić inną oso-
bę na tym stanowisku. Szkopuł 
jednak w tym, iż z informacji, 
do których dotarliśmy, wynika, 
że w okresie od 21 grudnia 2018 
roku do końca marca 2019 roku 
w Urzędzie Gminy w Kolbudach 
na stanowisku kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego zatrudnio-
ne były dwie osoby.  Zapytaliśmy 
wójta Andrzeja Chruścickiego, 
czy od dnia 21 grudnia 2018 roku 
w Urzędzie Gminy w Kolbudach 
był zatrudniony kierownik albo 
zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego, a jeżeli tak, 
to jakie osoby zajmowały te sta-
nowiska – odpowiedzi na zadane 
pytania jednak nie otrzymaliśmy. 
 – Zatrudnienia w tym samym 

czasie więcej niż jednego pracow-
nika w charakterze kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego przepi-
sy ustawy w żadnym wypadku nie 
dopuszczają – uważa ekspert prawa 
rodzinnego, radca prawny Paweł 
Zwirbulis. – Przepisy nie dają od-
powiedzi na pytanie o skutki takiej 
sytuacji, jednak wydaje się upraw-
nionym rozważanie bezskuteczno-
ści umocowania każdego kolejnego 
„dodatkowego” kierownika USC 
do czynności objętych ustawą. Or-
gany władzy muszą działać w gra-
nicach i na podstawie prawa – a ta-
kie działanie mogłoby być uznane 
za złamanie prawa i to z bardzo po-
ważnymi konsekwencjami.
O jakich konsekwencjach mo-
żemy mówić? Kierownik USC 
udziela ślubów, wydaje akty uro-
dzenia i zgonu. Czy zatem na 
przykład część małżeństw zawar-
tych w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Kolbudach może być nieważna?
 – Rozważać należałoby kon-
sekwencje natury prawnej tego 
rodzaju, że pewne czynności za-
strzeżone ustawą dla kierownika 
USC mogłyby zostać uznane za 
wadliwe i nieważne – w przypad-
ku dokonania ich przez nieprawi-
dłowo ustanowionego  kierownika 
USC – uważa Paweł Zwirbulis. 
– W każdym przypadku zacho-
dzi jednak konieczność wnikliwej 

analizy indywidualnej sprawy. 
Gdyby jednak zakładać, hipote-
tycznie, np. fakt nieważności aktu 
stanu cywilnego będącego wpisem 
o urodzeniu, małżeństwie albo 
zgonie w rejestrze stanu cywilnego, 
to konsekwencje zachodzą zawsze 
poważne. 
Co to może oznaczać w praktyce? 
Zachodzić też może konieczność 
powtórzenia czynności, czyli np. 
ślubu. Czy jednak w takiej sytuacji 
osoby dotknięte wadliwymi działa-
niami kolbudzkiego Urzędu Stanu 
Cywilnego mogłyby domagać się 
jakiejś ochrony?
 – Zgodnie z art. 417 Kodeksu cy-
wilnego – za szkodę wyrządzoną 
przez niezgodne z prawem dzia-
łanie lub zaniechanie przy wyko-
nywaniu władzy publicznej ponosi 
odpowiedzialność Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu tery-
torialnego – komentuje Paweł 
Zwirbulis. – Jeśli działanie orga-
nu z naruszeniem prawa, skutku-
jące nieważnością czynności, wy-
wołało w majątku osoby szkodę 
– może ona domagać się napra-
wienia takiej szkody. Ceremonia 
zawarcia związku małżeńskiego 
wiąże się nie tylko z wydatkami, 
ale też z przeżyciami, emocja-
mi – i to wielu osób. Dodatkowe 
emocje i trauma powstać mogą 
w związku z ustaleniem, że czyn-
ności w ramach takiej ceremonii 
dotknięte były wadami nieważ-
ności. W sytuacji naruszenia dóbr 
osobistych Kodeks cywilny do-
puszcza również możliwość do-
magania się zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę.

(Gr)

EfEKTy ZAWIrOWAŃ KADrOWyCH I OrGANIZACyNyCH 
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NA TEN DZIEŃ CZEKALI OD LAT NAjPIęKNIEjsZy WIENIEC ZE sTANIsŁAWOWO

Najnowocześniejsza 
hala jest w cedrach 
wielkich

rolnicy świętowali 
w cedrach wielkich
mimo że pogoda nie rozpieszczała, to zabawa na tegorocznych dożynkach gminy 
cedry wielkie była przednia. Święto plonów uświetnił zespół łzy, a wcześniej 
publiczność rozbawiał kabaret dno.

Na ten dzień czekało wiele poko-
leń mieszkańców gminy Cedry 
Wielkie. Przy okazji rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego – uro-
czyście otwarto halę widowisko-
wo-sportową przy podstawówce 
w Cedrach Wielkich. Na uroczy-
stości poza głównymi bohaterami 
dnia, czyli uczniami, nie brako-
wało parlamentarzystów i przed-
stawicieli kościoła oraz samorządu 
województwa, powiatu i gminy.
Przypomnijmy, że inwestycja to 
nie tylko budowa hali widowi-
skowo-sportowej, ale również 
rozbudowa Szkoły Podstawowej. 
W ciągu 2 lat udało się zreali-
zować inwestycję, która zapiera 
dech w piersi i wzbudza zazdrość 
u sąsiadów.
- Dzisiejsza uroczystość jest speł-
nieniem marzeń wielu poko-
leń mieszkańców naszej gminy. 
W gronie tym jestem i ja. Mogę 
jedynie przeprosić, że musieliśmy 
na nią czekać aż tak długo. Roz-
budowa szkoły u budowa hali 
kosztowała ponad 17 milionów 
złotych i bez pomocy z różnych 
źródeł nie bylibyśmy w stanie zre-
alizować tego przedsięwzięcia. 
Korzystając z okazji dziękuję tym, 
którzy nam pomogli, ale również 
radnym, którzy podjęli decyzję 
o rozpoczęciu budowy. Nie byłoby 
tej inwestycji, gdyby nie zrozumie-
nie wszystkich od lewa do prawa. 
Buduje mnie fakt, że są rzeczy, 
które wszystkich łączą – mówi Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Przy okazji budowy hali rozbu-
dowano też szkołę, dzięki cze-
mu zajęcia prowadzone będą do 
godz. 14.30. Uczniowie będą 
zaś pogłębiać swoją wiedzę 
w nowoczesnych i profesjonal-
nych pracowniach. Nowoczesne, 
funkcjonalne  przestrzenie po-
siada również biblioteka, które 

W tym roku zaszczytna rola sta-
rostów dożynek przypadła Ha-
linie i Bogusławowi Kamińskim 
ze Stanisławowa, którzy od 1984 
roku prowadzą samodzielnie go-
spodarstwo rolne. Na początku 
gospodarzyli na 2 ha, a dziś z sy-
nami uprawiają ponad 100 ha.
 – Szanowni gospodarze naszej 
gminy! – zwracał się do wójta 
Janusza Golińskiego i przewod-
niczącej rady gminy Justyny Sło-
wińskiej starosta dożynek. – Prze-
kazujemy ten bochen chleba wy-
pieczony z tegorocznych zbiorów. 
Chcielibyśmy, byście dzielili go 
Państwo sprawiedliwie, tak żeby 
wystarczyło do następnych żniw. 
Wszyscy wiemy, że mamy takiego 
gospodarza gminy, który dzieli już 
od kilkunastu lat, a robi to dosko-
nale, bo nawet zostaje.
 – Wspólnie z przewodniczącą 
rady gminy obiecujemy, że zro-
bimy wszystko, aby rzeczywiście 
nikomu na stole tego chleba nie 
zabrakło – zapewniał Janusz Go-
liński. – Jest to dla mnie zaszczyt, 
że właśnie z Waszych rąk może-
my otrzymać ten dożynkowy bo-
chen chleba. Mam nadzieję, że ten 
deszcz, który jest tak upragniony 
przez naszych rolników, nie po-
krzyżuje nam dzisiejszej imprezy. 
Dziękuję wszystkim rolnikom za 
trud włożony w ich pracę. W skali 
całego kraju ten rok nie był szczę-
śliwy, ale dla żuławskich rolników 
był raczej udany.
Dodajmy w tym miejscu, że 
mieszkańcy Stanisławowa zajmu-
ją się produkcją i sprzedażą kwa-
lifikowalnego materiału siewnego 
pszenicy ozimej i jarej oraz grochu, 
ale też uprawą rzepaku. 
–   Startowaliśmy w różnych 
konkursach. Ostatnio braliśmy 
udział w konkursie „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne”, w którym 
zajęliśmy 1. miejsce na Pomorzu. 

przez wiele lat przenoszona była  
z miejsca na miejsce.
- Mam nadzieję, że rozpoczyna-
jący się właśnie nowy rok szkolny 
przyniesie Wam wiele satysfakcji 
– mówił do uczniów poseł Kazi-
mierz Smoliński. – Gratuluję wła-
dzom gminy realizacji inwestycji, 
przy realizacji której wykorzysta-
no wiele nowatorskich rozwiązań. 
Patrząc na ten obiekt można po-
wiedzieć, że Cedry są faktycznie 
Wielkie.
Senator Antoni Szymański pod-
kreślił z kolei znakomite działania 
naszego samorządu i współpracę 
z władzami centralnymi.
Wicemarszałek województwa po-
morskiego Ryszard Świlski zwró-
cił się zaś do uczniów, aby dbali 
o miejsce, w którym przyjdzie im 
ćwiczyć i uczestniczyć w różnego 
rodzaju imprezach odbywający się 
w hali.
- Jest to piękny obiekt. Niejeden 
uczeń – szczególnie mojego po-
kolenia – byłby przeszczęśliwy 
mając tak wspaniałą halę. Wie-
rzę, że jesteście szczęśliwymi, 
młodymi ludźmi. Na hala jest dla 
Was i będzie wyglądała tak, jak 

będziecie o nią dbali – mówi Ry-
szard Świlski. 
Również Bogdan Dombrowski, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Gdańskiego pogratulował całej 
naszej społeczności tak pięknego 
obiektu, życząc jednocześnie wie-
lu sukcesów edukacyjnych oraz 
sportowych.
Joanna Stępień, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Cedrach Wiel-
kich życzyła najmłodszych i no-
wym uczniom, aby szybko poczu-
li się dobrze i bezpiecznie. 
- Dzisiejszy dzień jest wyjątko-
wy, ponieważ po raz pierwszy rok 
szkolnym inaugurujemy w nowej 
hali sportowej. Po raz pierwszy 
też w historii naszej gminy na-
ukę rozpoczną uczniowie w klasie 
o profilu sportowym – informuje 
Joanna Stępień, dyrektor szkoły 
w Cedrach Wielkich. 
Miejmy nadzieję, że sportowy 
obiekt będzie miejscem, gdzie 
nie jeden, młody talent rozwinie 
swoje skrzydła i przyniesie chlubę 
nie tylko naszej gminie, ale także 
powiatowi gdańskiemu, całemu 
Pomorzu, a może nawet krajowi.

(lubek)

Dzięki temu już w najbliższy 
piątek będziemy mieli przyjem-
ność odwiedzić Pałac Prezydenc-
ki – mówią Halina i Bogusław 
Kamińscy.
Przy okazji dożynek odbyły się za-
wody wędkarskie turniej sołectw, 
w którym bezkonkurencyjna oka-
zała się ekipa Cedrów Małych. 
Z kolei najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy przygotowali miesz-
kańcy Stanisławowa.  Dla dzieci 

przygotowano mini park rozryw-
ki, a chętne maluchy mogły wziąć 
udział w zabawie animacyjnej. 
Gości bawił zespół Stent oraz Ka-
baret DNO, a gwiazdą wieczoru 
był zespół ŁZY. Żadne święto nie 
może się obejść bez dobrej zabawy, 
a tę gwarantował na koniec tego-
rocznych dożynek zespół „2+2”.

(KL)
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mŁODZIEŻOWy COLLEGE KrEATyWNOŚCI I INNOWACyjNOŚCI

owocna współpraca uczelni z podstawówkami 
Uczniowie ze szkół w Przy-
widzu, Trzepowie, Pomle-
wie i Nowej Wsi Przywidz-
kiej uczestniczyli w projekcie 
edukacyjnym „Młodzieżowy 
College Kreatywności i In-
nowacyjności”, który współ-
finansowany jest ze środków 
europejskich. Tydzień temu 
wszystkie osoby uczestniczą-
ce i zaangażowane w projekt 
wzięły udział w jego podsu-
mowaniu, które odbyło się 
w Sopockiej Szkole Wyższej.
Przypomnijmy, że edukacyjny 
projekt dedykowany był bio-
rącym w nim udział uczniom 
klas VII, a przyłączyły się do 
niego: Urząd Gminy Przy-
widz i Gminny Ośrodek Kul-
tury, zaś głównym koordyna-
torem była sopocka uczelnia, 
którą wspierała Fundacja 
Mikroakademia.
 – Można powiedzieć, że w ten 
sposób realizujemy trzecią 

TrZEBA sZANOWAĆ TruD PrACy rOLNIKÓW 

gminne święto Plonów w Nowej wsi 
Przywidzkiej 
tegoroczne dożynki gminy przywidz odbyły się w nowej wsi przywidzkiej. Jak mówi nam marek zimakowski, wójt gminy przywidz, to nie tylko święto rolników, ale 
wszystkich mieszkańców.

misją uczelni, a więc współ-
pracę i aktywizację ze środo-
wiskiem lokalnym. Udowod-
niliśmy, że nasza uczelnia 
może współpracować z gru-
pą uczniów szkół podstawo-
wych, ale też i seniorami, bo 
realizowaliśmy projekt z oso-
bami starszymi z powiatu sta-
rogardzkiego, ale i z gminy 
Przywidz. Projekt wzbogaca 
młodzież i seniorów w dwóch 
obszarach: ekonomicznym, 
gdzie pokazuje jak zarządzać 
własnym pieniądzem czy jak 
uniknąć ryzyka związanego 
z kryptowalutami oraz arty-
styczny, gdzie dzieci uczyły 
się chociażby kaligrafii, po-
znawały podstawy architek-
tury i designu, a seniorzy będą 
robić przedmioty z wikliny 
albo uczyć się, jak zaprojek-
tować własny ogród – mówi 
„Panoramie” prof. dr hab. 
Teresa Martyniuk, rektor 

Sopockiej Szkoły Wyższej. 
Rektor sopockiej uczelni dodaje, 
że nie był to pierwszy tego typu 
projekt. Podobny realizowano 
ze szkołami w gminie Chojnice, 
gdzie funkcjonuje filia uczelni.
– Zauważamy, że takie przedsię-
wzięcia są potrzebne, dlatego bę-
dziemy kontynuować nasze pro-
jekty. Cieszę się, że władze gmi-
ny Przywidz tak chętnie przystą-
piły do współpracy. Mamy już 
kolejne pomysły i mam nadzieję, 
że niebawem zaczniemy je re-
alizować – oczywiście ze spo-
łecznością przywidzkiej gminy 
– mówi rektor Sopockiej Szkoły 
Wyższej. 
W podsumowaniu projektu 
uczestniczył również Marek 
Zimakowski, wójt gminy Przy-
widz, który wyszukuje i wspiera 
ciekawe inicjatywy oraz ofer-
ty dla uczniów oraz seniorów 
z gminy Przywidz. Wiele wy-
darzeń gminnych organizuje 

i wspiera dyrektor GOK 
Anna Zulewska,.
Również w przypadku pro-
jektu realizowanego we 
współpracy z SSW najważ-
niejsza rolę, czyli koordyno-
wanie współpracy wykonał 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Przywidzu
 – Cieszę się, że udało się za-
interesować naszą młodzież 
tym projektem. Uczniowie 
chętnie brali udział w zaję-
ciach i mam nadzieję, że wie-
dzę i doświadczenie, które 
zdobyli, wykorzystają póź-
niej w dorosłym życiu – mówi 
nam Anna Zulewska. 
Marek Zimakowski podkre-
ślił, że wiedza zdobywana 
w szkole jest bardzo cenna, 
ale warto korzystać również 
z dodatkowych możliwości 
edukacji.
 – Warto pracować zespo-
łowo i korzystać z czyichś 

doświadczeń, a wiedzą należy 
się też dzielić z osobami, które 
nas na co dzień otaczają. Cieszę 
się z niej i już teraz mogę powie-
dzieć, że będziemy realizować 
kolejne projekty, z których będą 

mogła korzystać tak młodzież 
jak i seniorzy – dodaje wójt 
Zimakowski.

(lubek)

Ziemie na terenie przywidzkiej 
gminy nie są przyjazne rolni-
kom. Niska klasa bonitacyj-
na, ale również pofałdowane 
ukształtowanie terenu przyspa-
rza rolnikom wiele kłopotów. 
 – Nasi gospodarze znacznie 
więcej muszą się napracować, 
żeby zebrać odpowiednie plony. 
Jeszcze w 2005 roku niektórzy 
rolnicy do uprawy swoich pól 
wykorzystywali konie, co na 
Mazowszu, gdzie się urodzi-
łem i mieszkałem przez wiele 
lat, znacznie wcześniej odeszło 
do lamusa – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski. – War-
to też wiedzieć, że na naszym 
terenie gospodarstwa nie za-
wsze pozwalały się utrzymać, 
dlatego wiele osób pracowało 

zawodowo w Gdańsku, Ko-
ścierzynie i innych miejscach, 
a w wolnych chwilach zajmo-
wało się swoją zagrodą. 
Rolników jest coraz mniej. 
Jest kilka gospodarstw posia-
dających nawet kilkaset hek-
tarów, ale przede wszystkim 
rolnicy gospodarzą na kilku-
dziesięciu hektarach. 
 – Do czynienia mamy z nie-
co innym zjawiskiem. Tam, 
gdzie nie było sukcesorów, 
gospodarstwa dzielone są na 
mniejsze działki, a potem 
sprzedawane. Siłą rzeczy 
dawne tereny rolnicze zamie-
niły się teraz w osiedla miesz-
kaniowe. Każdy urodził się 
na wsi i trzeba szanować pra-
cę rolnika i dlatego uważam, 

że trzeba organizować takie 
uroczystości jak dożynki ażeby 
przypominać jak ważną rolę od-
grywał i odgrywa rolnik– dodaje 
Marek Zimakowski.
Jeszcze niedawno dożynki od-
bywały się w różnych parafiach, 
dlatego władze gminy postano-
wiły wrócić do tego zwyczaju. 
W tym roku Gminne Święto 
Plonów – z inicjatywy radnej 
Krystyny Jakonis i sołtysa Piotra 
Krajewskiego – zorganizowano 
w Nowej Wsi Przywidzkiej. Im-
prezę pomógł oczywiście zorga-
nizować Gminny Ośrodek Kul-
tury przy wsparciu Urzędu Gmi-
ny w Przywidzu. 

(Gr)
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NArODOWE CZyTANIE

głosuj na naszą bibliotekę
– Właśnie włączyliśmy się 
do konkursu ,,Wspólne czy-
tanie” organizowanego przez 
,,Kinder – Mleczna kanapka”. 
Kinder nagradza 300 biblio-
tek, które zbiorą najwięcej 
głosów. 50 bibliotek otrzy-
ma pieniądze na zakup ksią-
żek do wspólnego czytania 
z dzieckiem, następne 250 
dostanie książki o wartości 
300 zł z tych, które zdobyły 
najwięcej głosów w rankingu. 
Dodatkowo zwycięskie bi-
blioteki otrzymają po 2 pufy, 
dzięki którym będą mogły 
urządzić w swoich siedzibach 
kącik do wspólnego czytania 
– zachęca Anita Kotwa-Kąkol 
z Powiatowej i Miejski Biblio-
teki Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim.
Głosowanie na biblioteki trwa 
do 4 listopada, a swój głos od-
dać można, wchodząc na stro-
nę www.kinder.com/pl/pl/xp/
wspolneczytanie/glosowanie.

Korzystając z okazji, warto 
jeszcze powiedzieć, że prusz-
czańska biblioteka tradycyjnie 
już wzięła udział w Narodo-
wym Czytaniu.
 – Podczas tegorocznego Naro-
dowego Czytania oddawaliśmy 
się lekturze nowel polskich. W 
Pruszczu Gdańskim czytaliśmy 
nowele Marii Konopnickiej. 
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Imprezę rozpoczęliśmy polo-
nezem, który zainaugurowa-
ły Anna i Natalia Góreckie. 
Oprawę muzyczną zapewni-
li: Beata Makowska grająca 
na skrzypcach i akordeonista 
Grzegorz Borsuk – dodaje 
Anita Kotwa-Kąkol.

(Gr)

DO PEŁNI sZCZęŚCIA BrAKujE DODATKOWEGO TOru

węzeł integracyjny już prawie gotowy 
Jeszcze tylko dwa etapy zostały do zrealizowania w ramach dużego projektu unijnego dotyczącego budowy węzła 
integracyjnego w pruszczu Gdańskim. inwestycje, których łączny koszt wynosi ok. 27 mln zł, przyczynić się mają do 
zwiększenia liczby osób korzystających z komunikacji publicznej, a przede wszystkim pociągów. do pełni szczęścia 
brakuje jedynie albo aż dodatkowego toru między Gdańskiem, pruszczem Gdańskim a tczewem, dzięki czemu ponownie 
mogłaby kursować szybka kolej miejska.

Budowa węzłów integracyj-
nych rozpoczęła się na po-
czątku 2017 roku. Trzeba 
pamiętać, że w projekcie, 
którego liderem jest miasto, 
uczestniczą również inne sa-
morządy powiatu gdańskiego 
(również powiat). Wszystkie 
zadania miały być wykona-
ne do czerwca 2020 roku, ale 
termin został przesunięty do-
kładnie o rok. Dlaczego?
 – Termin musieliśmy przesu-
nąć ze względu na sytuację na 
rynku budowlanym. W 2018 
roku nie było firm, które były 
zainteresowane budowaniem, 
a poza tym proponowane ceny 
były niesłychanie wywindo-
wane i nie mogliśmy sprostać 
tak wysokim oczekiwaniom 
finansowym. Teraz jest więk-
sza konkurencja, dlatego ceny 
spadły, ale i tak musimy do-
łożyć do kwoty, która zawarta 
była w kosztorysie – tłuma-
czy Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. 
Cały projekt (po stronie mia-
sta) składa się z 12 zadań, z 
czego 9 zostało już ukończo-
nych. Dwa będę realizowane 
w przyszłym roku. Mieszkań-
cy mogą już korzystać z par-
kingu park&ride przy ulicy 
Dworcowej, przebudowano 

niemal kilometrową ulicę 
Dąbrowskiego, a przy okazji 
wybudowano ścieżkę pieszo
-rowerową. Wzdłuż Raduni 
między ulicami Sikorskiego 
a Mickiewicza wybudowano 
ścieżkę rowerową. Przebu-
dowano także deptak łączą-
cy ulicę Skalskiego z dwor-
cem kolejowym. Powstały 
też ścieżki pieszo-rowerowe 
od faktorii do granic z prusz-
czańską gminą wiejską, ale 
również przy ulicach: Ol-
szewskiego, Wróblewskiego, 
24 Marca i Mościckiego.
W tym roku dokończone zo-
staną prace na ulice Dworco-
wej, a na sam koniec pozosta-
wiono największe zadanie, a 
więc przebudowę ulicy Skal-
skiego. Na liście zadań do 
zrealizowania zostały jeszcze 
budowy dwóch mostków na 
Raduni. 
 – Już teraz obserwuję, że zre-
alizowane inwestycje pozwo-
liły mieszkańcom odkryć na 
nowo niektóre miejsca nasze-
go miasta – mówi burmistrz.
Na realizację projektu prusz-
czański samorząd otrzymał 
66-procentowe dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 
Gospodarz naszego mia-
sta przyznaje, że niektóre 

inwestycje w ogóle nie byłyby 
zrealizowane.
 – Najpierw realizuję zadania 
najpilniejsze, najpotrzebniej-
sze – te, które zgłaszają nam 
mieszkańcy. Ten projekt ma 
zachęcić do korzystania z ko-
lei i można powiedzieć, że po-
niekąd zmusił nas do innego 
spojrzenia na miasto, a szcze-
gólnie na kierunek uatrakcyj-
niania terenów wokół dworca 
kolejowego. Jest to cenne, po-
nieważ odbiegamy od innych 
miast nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie, gdzie tereny przy 
torach kolejowych są brzyd-
kie i zaniedbane. Będzie to 
kolejna wizytówka Pruszcza 
Gdańska – podkreśla bur-
mistrz Wróbel.
Już teraz bardzo wielu miesz-
kańców dojeżdża pociągami 
do Trójmiasta albo Tczewa. 
Liczba ich mogłaby być jesz-
cze większa, ale problem tkwi 
w niewielkiej liczbie pocią-
gów, które zatrzymują się w 
mieście. Rozwiązaniem był-
by dodatkowy tor, po którym 
mogłyby jeździć nie tylko po-
ciągi regionalne, ale również 
Szybka Kolej Miejska. Jesz-
cze kilka lat temu SKM do-
jeżdżała do Pruszcza Gdań-
skiego. Ich kursy nie bardzo 

reklama

odpowiadały mieszkańcom 
miasta, dlatego liczba po-
dróżnych była znikoma, aż 
w końcu kursowanie SKM 
wstrzymano. 

 – Pierwszeństwo mają pocią-
gi intercity, dlatego tak po-
trzebny jest dodatkowy tor. 
Po jego wybudowaniu jesz-
cze większy sens będą miały 

inwestycje, które teraz reali-
zujemy – podsumowuje Ja-
nusz Wróbel.

(lubek)
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rODZINNA „AKTyWNA NIEDZIELA” 

PuCHAr POLsKI

ryWALIZOWALI sTrAŻACy

inauguracja 
nowego sezonu 

Nasi w odwrocie 

wszystko dla gospodarzy 

 – Letnia przerwa za nami, czas 
zainaugurować nowy sezon „Ak-
tywnych Niedziel”! Nadchodzącą 
jesienną edycję imprezy dedyku-
jemy rodzinie, która po zakoń-
czeniu wakacji musi odnaleźć się 
w rzeczywistości nowych–starych 
obowiązków szkolnych i zawodo-
wych. Aktywna Niedziela – Ak-
tywna Rodzina już 29 września 
w Ergo Arenie – zachęca Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy Ergo 
Areny. 
W kontekście zmiany pory roku 
możemy odczuwać dyskomfort 
i utratę energii. Jak stawić czoła 
jesiennej chandrze? W jaki sposób 
spędzać długie wieczory, angażu-
jąc wszystkich członków rodziny? 
Jak zregenerować skórę zmęczoną 
letnim słońcem? Na te i inne py-
tania odpowiedzą specjaliści pod-
czas wykładów i warsztatów. Na 
uczestników pragnących spędzić 

Dwie rundy piłkarskie Pucha-
ru Polski są już za nami. Nie 
obyło się bez ofiar z naszego 
regionu. Niektórzy polegli już 
w pierwszym etapie pucharo-
wych zmagań.
W pierwszej rundzie z puchara-
mi musieli pożegnać się zawod-
nicy z Juszkowa, którzy 1:6 ulegli 
rezerwom gdańskiego Jaguara. 
Wisła Steblewo 1:2 przegrała 
z GTS Rokitnica, a swój mecz 
wygrała Osiczanka Osice, poko-
nując 6:0 KP Gdynia. W kolejnej 
rundzie było jednak już znacznie 

Trąbki Wielkie były gospo-
darzem Powiatowym Zawo-
dów Sportowo-Pożarniczych 
Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Do ry-
walizacji z całego Powiatu 
Gdańskiego przystąpiło sześć 
drużyn.
Wszystkie jednostki brały 
udział w sztafecie i ćwiczeniu 
bojowym. Bezkonkurencyj-
na okazała się reprezentacja 
OSP Rościszewo (98,76 pkt). 
Na 2. miejscu sklasyfikowano 
kolejną drużynę reprezentu-
jącą trąbecką gminę – OSP 
Sobowidz (121,03 pkt). Na 
najniższym stopniu podium 
stanęli zawodnicy reprezen-
tujący OSP Pręgowo (135,78 
pkt). Dodajmy tylko, że ko-
lejne dwa miejsca przypadły 
w udziale jednostkom z Ce-
drów Wielkich (154,25 pkt) 
i OSP Suchego Dębu (161,02 
pkt).

ten czas aktywnie czekać będą tre-
nerzy, którzy poprowadzą zajęcia 
m. in. z energetycznej zumby, kali-
steniki czy jogi. Dzieci i młodzież 
sprawdzą swoje umiejętności na 
innowacyjnym „Spoonerze” i pod-
dadzą się artystycznemu malowa-
niu buzi. Badania stóp i postawy 
ciała możliwe będą w namiotach 
naszych partnerów. 
 – Wszystkie zajęcia są bezpłatne, 
a program ułożony został tak, by 
atrakcje w Ergo Arenie pochłonę-
ły przedstawicieli różnych poko-
leń. Do hali na granicy Gdańska 
i Sopotu, w ramach kampanii „Po 
zdrowie do Ergo Areny!” zaprasza 
operator hali oraz Sopockie Sto-
warzyszenie Zdrowi i Aktywni – 
dodaje Bartosz Tobieński.
Pełny harmonogram wrześniowe-
go spotkania: www.ergoarena.pl.

(BT)

trudniej, ponieważ drużyna 
z gminy Suchy Dąb musiała 
uznać wyższość rezerw gdańskiej 
Gedanii przegrywając aż 1:6. Na 
tym etapie zmagania zakończyli 
także piłkarze z Rokitnicy, którzy 
0:4 ulegli Polonii Gdańsk. Z pu-
charami pożegnał się już zespół 
ze Straszyna, który 1:2 przegrał 
z Amatorem Kiełpino. 
O wynikach kolejnych rund Pu-
charu Polskiego będziemy oczy-
wiście informować na bieżąco.

(Gr)

Rywalizacja miała być prowa-
dzona również w Grupie „C” 
Kobiece Drużyny Pożarni-
czej, ale na starcie stanęła tylko 

GDAŃsKI TEsT COOPErA

ZAPrAsZAmy

sprawdź swoją 
kondycję 

spacery 
z kijkami

 – Sprawność fizyczna, zdrowy styl ży-
cia – takie idee propaguje nasze miasto. 
Gdańsk. Wspólnie z AZS Central-
nym Ośrodkiem Sportu Akademic-
kiego zapraszamy do udziału w gdań-
skim Teście Coopera. Impreza od-
będzie się w Kompleksie Sportowym 
przy al. Grunwaldzkiej 244. Udział 
jest bezpłatny dla wszystkich chęt-
nych – informuje Joanna Bieganowska 
z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Gdański Test Coopera odbędzie się 26 
i 27 września. Test to metoda opraco-
wana przez amerykańskiego lekarza 
Kennetha H. Coopera na potrzeby 
armii USA w 1968 roku. Polega on na 
12-minutowym nieprzerwanym bie-
gu. Obecnie jest szeroko stosowany do 
badania wytrzymałości i sprawności 
wszystkich grup społecznych.
 – Ideą gdańskiego Testu Coopera jest 
promocja zdrowego stylu życia, utrwa-
lenie pozytywnego wizerunku miasta 
oraz integracja mieszkańców. W teście 
mogą wziąć udział wszyscy niezależ-
nie od wieku czy poziomu aktywności 
fizycznej. Ci, którzy swoją przygodę 
z bieganiem dopiero planują rozpo-
cząć, wysportowani i chcący popra-
wić swoją wydolność. We wspólnym 
biegu udział mogą wziąć całe rodziny, 
uczniowie, studenci – zachęca Joanna 
Bieganowska.
Chętni, którzy chcą wziąć udział w te-
ście, mogą zgłosić się mailowo pod ad-
resem www.zapisy.sts-timing.pl/582/ 
lub w biurze zawodów w dniu im-
prezy. Test prowadzony będzie przez 
dwa dni: czwartek, 26 września (godz. 
10.00 – 19.00) i piątek, 27 września 
(godz. 9.00 – 14.00)
 – Podczas wydarzenia przewidziane 
są też dodatkowe atrakcje dla uczest-
ników, poczęstunek regeneracyjny 
i nagrody. Przewidziano również na-
grody dla najaktywniejszych szkół. 
Placówki, która przyprowadzą naj-
większą liczbę uczniów, otrzymają 
bony na sprzęt sportowy – dodaje Jo-
anna Bieganowska.

Bezpłatne 1,5-godzinne 
zajęcia nordic walking 
wystartują w niektórych 
miejscowościach gminy 
Pruszcz Gdański.
Zajęcia odbywać się będą 
w:
 – Wiślince, godz. 9:00, 
zbiórka przy szkole;
 – Łęgowie, godz. 11:30, 
zbiórka przy kościele;
 – Rotmance, godz. 11:30, 
zbiórka przy szkole;
 – Straszynie, godz. 
11:30, zbiórka przy LI-
DL-u oraz godz. 17:00 
(zbiórka przy Kemer 
Park).

(mB)

mIsTrZOsTWO GmINy rOZsTrZyGNIęTE

ostra strzelanina 
sobowidza
w ramach biesiady dożynkowej na orliku w trąbkach wielkich odbyły 
się 15. mistrzostwa Gminy trąbki wielkie w strzelectwie. Udział w nich 
wzięły 183 osoby z 18 sołectw. 
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 – Strzelanie odbywało się z 
karabinku pneumatycznego z 
odległości 10 metrów. Uczest-
nicy zawodów oddawali naj-
pierw po 3 strzały próbne, a na-
stępnie do tej samej tarczy ko-
lejnych 7 strzałów, ale do kla-
syfikacji końcowej liczyło się 
wszystkie 10 strzałów – mówi 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodku Kultury, 
Sportu i Turystyki w Trąbkach 
Wielkich.
Najlepszy wynik uzyskał Sła-
womir Mazurek z Rościszewa 
– 94 pkt na 120 możliwych. 
Wśród pań najlepiej spisała się 
Anna Pytlasińska ze Złej Wsi, 

a jej  wynik to 82 punkty.
– Podczas zawodów trafio-
no 28 dwunastek. Najwięcej 
z nich, bo aż 5, trafił Marcin 
Gorzyński z Trąbek Wielkich, 
ale jego ogólny wynik to 85 pkt, 
który dał mu 5. miejsce w ka-
tegorii seniorów. Jedynymi za-
wodniczkami, które trafiły w 
środek tarczy, były: Krystyna 
Radziszewska z Gołębiewka i 
Joanna Jastroch z Trąbek Ma-
łych. Rywalizowano w 8 kate-
goriach wiekowych. Mistrza-
mi gminy zostali: młodziczki 
– Emilia Studzińska (Drzewi-
na) – 42 pkt, młodzicy – Ar-
tur Szczęsny (Trąbki Wielkie) 

– 89 pkt, juniorki – Julia Caboń 
(Trąbki Małe) – 52 pkt, junio-
rzy – Adrian Świerczek (Trąb-
ki Wielkie) – 71 pkt, seniorki 
– Anna Pytlasińska (Zła Wieś) 
– 82 pkt, seniorzy – Sławomir 
Mazurek (Rościszewo) – 94 
pkt, weteranki – Urszula No-
wacka (Trąbki Małe) – 46 pkt i 
weterani – Tadeusz Mejer (Do-
machowo) – 71 pkt.
Drużynowo wygrał Sobowidz 
(185 pkt) przed Kaczkami (143 
pkt) i Trąbkami Małymi (142 
pkt).

(Gr)

jedna ekipa – OSP Ełganowo 
(133,75 pkt). 

(Gr)

 zawody sportowo-pożarnicze są widowiskowe, 
a przy tym emocjonujące
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CHCEmy W KOŃCu ZABLOKOWAĆ Tę NEGATyWNĄ ZmIANę

w obronie polskich samorządów 
ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego w październikowych wyborach parlamentarnych, ubiegać się 
będzie o mandat senatora z okręgu wyborczego nr 66, obejmującego powiaty: gdański, starogardzki i tczewski.

 – Co spowodowało, że urząd 
marszałkowski w Gdańsku 
chce Pan zamienić na sale 
senatu przy Wiejskiej w War-
szawie?
 – Nie była to łatwa decyzja. 
Całe swoje publiczne życie je-
stem związany z samorządem. 
Widzę jednak, co się dzieje 
w naszym kraju, gdzie samo-
rząd nie jest w żaden sposób 
wartościowany przez rządzą-
cych naszym państwem. To 
właśnie samorządowi zabiera 
się kolejne kompetencje oraz 
środki finansowe. Zabierane 
są również instytucje, które 
pracowały na rzecz samorzą-
du. Nie rekompensuje się strat, 
jakie wynikają ze zmniejsze-
nia stawek podatkowych dla 
mieszkańców. Uważam, że w tej 
chwili robi się wszystko, aby 
samorząd w formule demokra-
tycznej przestał istnieć. Myślę, 
że jesteśmy w stanie zablokować 
tę negatywną zmianę właśnie 
w Senacie, zdobywając więk-
szość w nadchodzących wy-
borach. Wszystkie niekorzyst-
ne zmiany dla małych wspól-
not, jakimi są gminy, powiaty, 
a nawet województwa, jesteśmy 
w stanie zatrzymać w Senacie.
 – mam zatem rozumieć, że 
nie liczycie na większość 
w sejmie?
 – Trudno przewidzieć, jaki 
będzie wynik wyborów parla-
mentarnych, i trudno powie-
dzieć, kto będzie miał więk-
szość w Sejmie. Wybory mają 
do siebie to, że są nieobliczal-
ne. Do Senatu startuje spora, 
bo chyba 30-osobowa grupa 
samorządowców. Proszę też 
pamiętać, że są pewne poro-
zumienia o niewystawianiu 
konkurencyjnych kandydatów. 
Sprawia to, że mamy realne 
szanse na większość i możli-
wość zastopowania złej zmiany.
 – 13 października może 
być dniem szczęśliwym, ale 
wtedy ryszard Świlski straci 
mandat radnego w sejmiku 
wojewódzkim. Czy ci, którzy 
głosowali na Pana jesienią, 
nie będą zawiedzeni?
 – Osoby, które na mnie gło-
sowały, doskonale wiedzą, co 
robiłem przez minione 25 lat. 
Swój udział w zbliżających się 
wyborach uważam za cel nad-
rzędny. Jeśli przegram, to będę 
mógł spokojnie spojrzeć w lu-
stro i powiedzieć, że zrobiłem 
wszystko dla ratowania na-
szych małych ojczyzn. Mam 
świadomość, że w ostatnich 
wyborach samorządowych 
mieszkańcy powiatu gdańskie-
go i starogardzkiego zaufali mi 

i za to im dziękuję. Rozmawia-
łem z mieszkańcami i wiem, 
że mają pełne zrozumienie dla 
moich działań, ponieważ trze-
ba utrzymać to, o co walczyli-
śmy przez ostatnie 20 lat, i to, 
co robiliśmy w naszych mia-
stach i wsiach. Jeśli nic  nie zro-
bimy, to samorządów w takiej 
postaci jak teraz po prostu nie 
będzie. Nie możemy wrócić do 
lat 70., kiedy samorząd był je-
dynie atrapą. Widząc, co dzieje 
się chociażby w systemie finan-
sowania samorządów, można 
powiedzieć, że jest to droga ku 
temu, by nie mogły one podej-
mować decyzji w sferach edu-
kacyjnych czy inwestycyjnych. 
Rządzący obniżają podatki 
i mieszkańcy są zadowoleni, ale 
nikt nie mówi o tym, że przez 
takie posunięcie do budżetów 
lokalnych samorządów wpły-
wają mniejsze środki finan-
sowe. A mieszkańcy oczekują 
kolejnych inwestycji i nie pytają 
się, skąd wziąć na to pieniądze.
Jak najbardziej jestem za pod-
wyższeniem płac dla nauczy-
cieli. Rząd mówi, że znalazły 
się na to środki. Jest to kom-
pletną bzdurą, ponieważ to 
każdy z samorządów będzie 
musiał wyłożyć dodatkowe 
pieniądze do wynagrodzeń na-
uczycieli. Wszystko spycha się 
na samorządy, stawia się nas 
pod ścianą. 
 – Wspomniał Pan, że w sa-
morządzie pracuje już od 25 
lat. Proszę więc przypomnieć 
naszym Czytelnikom, czym 
się Pan zajmował.
 – To była długa droga, któ-
ra rozpoczęła się w Pruszczu 
Gdańskim, gdzie zajmowałem 
się chociażby przygotowaniem 
Bałtyckiej Strefy Inwestycyj-
nej czy rozpoczęciem projektu 
związanego z Faktorią Kultury, 
zbudowaniem podwalin podat-
kowych, z których miasto mo-
głoby żyć i rozwijać się. Kiedy 
powstawały powiaty, brałem 
udział – o czym się już zapo-
mina – w budowaniu wspólno-
ty, która podejmowała decyzję 
związane z budową dróg po-
wiatowych. To też model przy-
gotowania powiatu do funkcji 
społecznych, a więc tworzenia 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie czy pogotowia 
ratunkowego. Warto też pa-
miętać o wielu inwestycjach 
infrastrukturalnych na tere-
nie Pruszcza Gdańskiego, ale 
i powiatu. Już z pozycji zarzą-
du województwa pomorskiego 
podejmowaliśmy wiele decyzji 
o przyznaniu środków na re-
witalizację pomorskich gmin, 

różnorakie inwestycje drogowe 
czy ochronę zabytków – cho-
ciażby kościołów na Żuławach.
 – Nie możemy zapomnieć 
o kolei…
 – Rzeczywiście. W ostatnich 
latach kolej jest moim oczkiem 
w głowie. Przecież nikt nie 
wierzył w sukces Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Dziś 
już nikt nie kwestionuje jej po-
wstania czy rewitalizacji całe-
go systemu linii kolejowych na 
Pomorzu. PKM spowodowała, 
że na Pomorzu nastała moda na 
kolej, na poruszanie się trans-
portem publicznym. Przypo-
mnę raz jeszcze, że najchętniej 
w naszym kraju z kolei korzy-
stają mieszkańcy Pomorza. Są 
to 24 podróże w roku przypa-
dające na jednego mieszkańca 
naszego województwa. Przy-
czyniła się też do tego zmiana 
taboru, ale mam oczywiście 
świadomość, że nie wszystko 
zostało jeszcze zrobione. 
 – myślę, że mieszkańców 
powiatów gdańskiego, sta-
rogardzkiego i tczewskiego 
ciekawi, co konkretnego 
senator Świlski może zrobić 
dla ich małych ojczyzn.
 – Często bywam w terenie i do-
skonale wiem, jakie są potrzeby 
mieszkańców. Dla całego po-
wiatu gdańskiego, ale również 
i tczewskiego, niezwykle waż-
na jest budowa dodatkowego 
toru Szybkiej Kolei Miejskiej. 
Jest to pierwsza rzecz, o której 
będę myślał i nad którą będę 
pracował. Z kolei mieszkańcy 
Starogardu Gdańskiego i ca-
łego powiatu czekają z utęsk-
nieniem na budowę obwodni-
cy. Będę pracował z każdego 
miejsca – Gdańska czy War-
szawy – nad doprowadzeniem 
projektu do finalizacji. Chciał-
bym, aby decyzja o budowie 
obwodnicy stała się w końcu 
faktem. Nacisk trzeba również 
położyć na transport publiczny. 
O ile w układzie aglomeracyj-
nym potrzeby mieszkańców są 
zaspokojone, o tyle widzę po-
trzebę zwiększenia liczby kur-
sów i liczby pociągów m.in. 
z Tczewa do Starogardu. Będąc 
senatorem, będę walczył o usa-
morządowienie Szybkiej Kolei 
Miejskiej, czego w tej chwili 
nie udaje się dokonać w rozmo-
wach z PKP i Ministerstwem 
Infrastruktury. 
Są też i inne elementy, o któ-
rych nie zamierzam zapomi-
nać. Mam tu na myśli chociaż-
by kwestie zdrowotne, a przede 
wszystkim profilaktykę po-
wadzonych na bazie dobrych 
projektów realizowanych na 

Pomorzu. Nie możemy zapo-
mnieć o ekologii i ochronie 
środowiska. Mogę powiedzieć, 
że w urzędzie marszałkowskim 
eliminujemy plastik. Koncen-
trujemy się na opakowaniach 
szklanych. Każdy, nawet naj-
mniejszy krok w tej materii bę-
dzie przynosił efekty.
 – Niemal na każdym kroku 
słyszymy, że pomorscy poli-
tycy reprezentujący prawicę 
na Wiejskiej zapomnieli 
o regionie, z którego się 
wywodzą. A jak Pan ocenia 
ich 4-letnią pracę?
 – Muszę się zastanowić, co 
tak naprawdę w ostatnich 4 la-
tach zostało województwu po-
morskiemu zaoferowane przez 
rząd …. Chyba nie mogę uło-
żyć żadnej listy. Uprawiana 
jest polityka, a nie ma rozwią-
zań konkretnych problemów. 
Nic nie zrobiono w sprawie 
trasy S6. Wystąpiliśmy z pro-
pozycją przebudowy węzła 
Kowale na obwodnicy Trój-
miasta, a uzgodnienia, które 
poczyniliśmy z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad, nie znajdują 
uznania w Ministerstwie 
Infrastruktury. Myślę, że 
wszystkie rzeczy, które zo-
stały zrealizowane na Pomo-
rzu, można przypisać samo-
rządom. Trzeba też zwrócić 
uwagę na inną rzecz. Duże, re-
alizowane w tej chwili projekty 
rodziły się 7-8 lat temu. 
Nie ma żadnej inwe-
stycji, która 

rozpoczęła się w ciągu czte-
rech ostatnich lat. Dziś wpro-
wadza się narrację, że Pomorze 
chce się oderwać i buduje nową 
historię, co jest całkowitym 
kłamstwem. Pomorzanie sta-
nowią społeczeństwo różno-
rodne, ale szanujemy każdego 
człowieka, czy jest Kociewia-
kiem, Kaszubą, Żuławiakiem 
czy gdańszczaninem. Niestety, 
stara się nas poróżnić. Potrafi-
my jednak mieć swoje zdanie 
i nie damy się podzielić. 
 – Czy ryszard Świlski ma 
plan na najbliższe lata?
 – Gdybym takie pytanie 
usłyszał rok temu, to powie-
działbym, że dalsza praca 
w samorządzie wojewódzkim 
i kontynuowanie rozpoczę-
tych przedsięwzięć. Polityka 
i to, co dzieje się w tej chwili 

w naszym kraju, wyzwala my-
ślenie, że trzeba z pewnej sfery 
komfortu – jeśli można tak to 
nazwać – wyjść i zaproponować 
inne rozwiązania. To wszystko 
ma swoją dynamikę. Myślę, że 
nie ma dziś osoby, która jest so-
bie w stanie zaplanować jaką-
kolwiek przyszłość polityczną 
na najbliższe lata.  
 – Na koniec naszej rozmowy 
proszę powiedzieć, jak oce-
nia Pan swoje szanse w paź-
dziernikowych wyborach?
 – Mam w sobie dużo poko-
ry. Jak już mówiłem, ludzkie 
wybory są nieprzewidywalne. 
Startuję po to, żeby osiągnąć 
sukces i zdobyć mandat sena-
torski. Zapewniam jednak, że 
moja rywalizacja z kontrkandy-
datami będzie walką fair play.
 – Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Krzysztof Lubański 

 


