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FlashFlash

teraz myślimy o szybkim internecie, łączach 
światłowodowych, a 20 lat temu myśleliśmy  
o wodociągach, drogach i kanalizacji. dwie dekady temu 
nasz powiat zamieszkiwało ponad 70 tysięcy osób. dziś 
liczba ta sięga już ponad 115 tysięcy – mówi bogdan 
dombrowski, przewodniczący rady powiatu gdańskiego.

20 lat powiatu gdańskiego

str. 4  
  

ŚWIĘTO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

w tym roku obchodzimy 20-lecie powiatu gdańskiego. z tej okazji zorganizowa-

no specjalną uroczystość, podczas której podsumowano dwie dekady funkcjo-

nowania naszego powiatu, wręczono także symboliczne medale osobom, które 

szczególnie przysłużyły się do jego rozwoju.
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• 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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COrAZ CHĘTNIEj KOrZYSTAjĄ Z „ErASMuSA” 

asP popularna wśród 
zagranicznych studentów

Uczestnicy projektu Era-
smus coraz chętniej wybiera-
ją gdańską Akademię Sztuk 
Pięknych. Najchętniej przy-
jeżdżają studenci z Hiszpa-
nii. Z każdym rokiem odse-
tek „erasmusów” jest coraz 
większy.
Erasmus+ to program, dzięki 
któremu studenci mogą wy-
jechać za granicę na maksy-
malnie 2 semestry studiów 
albo praktyki, które trwają od 
2 do 4 miesięcy i zazwyczaj 
odbywają się w czasie waka-
cji. Oferta programu doty-
czy także kadry dydaktycz-
nej i administracyjnej uczelni 
wyższych. 
 – Wyjechać może w zasadzie 
każdy kto ma średnią wyższą 
niż 4,0 i odpowiedni poziom 
języka. Każdy student sam 
szuka sobie miejsca praktyk 
zaś uczelnię zazwyczaj wybie-
ra z listy naszych partnerów. 
Nasi studenci wybierają różne 
kierunki w Europie – w zależ-
ności od  kierunku studiów. 
Studenci z Wydziału Grafiki 
oraz z Wydziału Architektury 
i Wzornictwa częściej wybie-
rają północną Europę, ponie-
waż tam znajdują się wiodące 
ośrodki designu, zaś studenci 
tradycyjnych sztuk pięknych 
częściej wybierają Europę 
południową – mówi „Panora-
mie” Paulina Tomczyk z Biu-
ra Współpracy i Umiędzyna-
rodowiania Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. 
W semestrze zimowym w ra-
mach programu Erasmus wy-
jechało kilkanaście osób, ale 
liczba ta z każdym rokiem jest 
inna i zależy od przyznanych 
uczelni środków przez Na-
rodową Agencję programu 
Erasmus+.  Liczba studentów 

wyjeżdżających jest mniejsza 
od liczby osób przyjeżdżają-
cych na ASP w Gdańsku. Każ-
dego roku na studia może jed-
nak wyjechać ok. 50 osób, a na 
praktyki kolejnych 30 rocznie. 
Każdy student otrzymuje sty-
pendium, a jego wysokość jest 
zależna od kraju, do którego 
wyjeżdża.
 – Takie wyjazdy podnoszą na 
pewno kompetencje językowe, 
dzięki nim łatwiej odnaleźć 
się na rynku pracy, studen-
ci stają się też bardziej otwar-
ci na nowe, ale i bardziej sa-
modzielni. W przyszłej edycji 
programu wyjazdy planowany 
jest nowy, krótszy typ mobil-
ności, trwającej od 5 do 60 dni 
i mam nadzieję, że jeszcze wię-
cej studentów będzie chciało 
wyjechać na zagraniczny staż 
albo praktyki – dodaje Paulina 
Tomczyk. – Dla naszej akade-
mii uczestnictwo w Erasmusie 
jest doskonałą promocją, ale też 
okazją do nawiązania współ-
pracy z różnymi uczelniami, 
z którymi realizujemy później 
interesujące projekty.
Cieszy nas fakt, że  w ostatnich 
latach studenci przyjeżdżają-
cy wnioskują o przedłużenie 
pobytu na naszej uczelni, po-
nieważ korzystają z bardzo 
dobrych warunków do nauki, 
o których w swoich krajach 
mogą często jedynie pomarzyć. 
Przyciąga ich również urok 
Trójmiasta, ale także… stosun-
kowo niskie koszty utrzymania.
 – Wybrałam tę Akademię, po-
nieważ mój kuzyn uczył się tu-
taj w ubiegłym roku i miał o niej 
bardzo dobrą opinię. Była to 
dla mnie łatwa decyzja, ponie-
waż już wiedziałam, że będzie 
to dobry wybór. Moje nasta-
wienie do Polski zmieniło się 

od czasu mojego przyjazdu. 
Myślałam, że ludzie są oschli, 
ale szybko okazało się, że my-
liłam się. Postanowiłam przy-
jechać tutaj na stypendium 
„Erasmusa”, aby móc w peł-
ni cieszyć się tym doświad-
czeniem i poznać ten kraj. 
Chciałam zmienić środowi-
sko i poznać nowy styl życia, 
a także nowych ludzi. Najbar-
dziej podoba mi się w Polsce 
to, że w każdym mieście jest 
dużo ukrytej historii. Tworzą 
je różne miejsca, które czynią 
je wyjątkowym i tajemniczym 
– podkreśla Laura Ortega 
Nieto z Escuela Superior de 
Diseño de Madrid.
 – Obecność studentów Era-
smusa to zarazem możliwość 
jak i konieczność budowania 
oferty w języku angielskim. 
W tej chwili aby zostać regu-
larnym studentem na gdań-
skiej ASP niezbędna znajo-
mość języka polskiego, dla-
tego też większość studentów 
z zagranicy, którzy realizują 
u nas pełen tok studiów to 
na  razie obywatele wschod-
niej Europy. Planujemy jed-
nak utworzenie kierunku an-
glojęzycznego, dzięki czemu 
będą mogły studiować u nas 
również osoby z innych kra-
jów. Przyczynić się do tego 
może także udział w nowym 
projekcie, którego organiza-
torem jest  Narodowa Agen-
cja Wymiany Akademickiej. 
Dotyczy on podnoszenia 
kompetencji pracowników 
dydaktycznych i administra-
cyjnych uczelni, aby obsługa  
gości z zagranicy była jesz-
cze lepsza – tłumaczy Paulina 
Tomczyk. 

(lubek)

 w ramach projektu erasmus najchętniej do gdańska przyjeżdżają studentki z Hiszpani  
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WYMIEŃ STArY PIEC NA EKOlOGICZNY

skorzystaj z ulgi podatkowej 
od kilku lat miasto pruszcz gdański udziela dofinansowania na zamianę pieca węglowego i zastąpienie go innym, bardziej ekologicznym 
źródłem ciepła. osoby, które uczynią to w przyszłym roku, będą mogły liczyć na ulgę w podatku od nieruchomości, która stosowana będzie 
przez 3 kolejne lata.

Powietrze, którym oddychamy 
na co dzień nie jest najczystsze. 
Przyczyniają się do tego rów-
nież stare piece na węgiel. Od 
kilku lat – nie tylko w naszych 
mieście – trwa akcja zmiany 
systemu ogrzewania na bar-
dziej przyjazny środowisku. 
 – Warto wiedzieć, że każdy 
mieszkaniec naszego miasta 
wykorzystujący do ogrzania 
kocioł na paliwo może zło-
żyć wniosek o dofinansowanie 
kosztów związanych z likwi-
dacją ogrzewania węglowego 
i zastąpienie go innym źródłem 
ciepła. Ze środków budżetu 
miasta będzie można otrzymać 
– tylko w przyszłym roku – do 
50 proc. zwrotu kosztów, które 
dodatkowo zależeć będą od ro-
dzaju zainstalowanego nowego 
źródła ciepła i wynieść może 
do 6 tysięcy złotych na piec. 
Dodatkową zachętę do wymia-
ny starego „kopciucha” stanowi 
podjęta na listopadowej sesji 
Rady Miasta Pruszcz Gdański 
uchwała w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości 
budynków mieszkalnych lub 
ich części na okres 3 lat. Wa-
runek jest jednak taki, że od 1 
stycznia do 31 grudnia 2020 
roku w danej nieruchomości 
musi być zlikwidowane ogrze-
wanie węglowe – tłumaczy Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Oprócz tego w każdej chwili 
istnieje możliwość skorzysta-
nia z dofinasowania w ramach 
rządowego programu „Czyste 
Powietrze”. W tym przypad-
ku właściciele domów jed-
norodzinnych mogą uzyskać 
dofinansowanie do wymiany 
starych źródeł ciepła na pali-
wo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła (węzeł cieplny, pompa 
ciepła, kocioł gazowy konden-
sacyjny, kocioł olejowy, ogrze-
wanie elektryczne, kocioł na 
paliwo stałe – spełniające okre-
ślone wymagania). 
 – W przypadku tego progra-
mu wysokość dofinansowania 
jest zależna od dochodu na 

osobę w gospodarstwie domo-
wym. Wysokość dofinansowa-
nia waha się od 15 do 90 proc. 
kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Przypominając 
mieszkańcom Pruszcza Gdań-
skiego o różnych możliwo-
ściach dofinansowania przed-
sięwzięć związanych z likwida-
cją starych kotłów węglowych, 
warto wspomnieć o możliwo-
ści, jaką jest podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
– mówi Wojciech Gawkowski, 
zastępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego ds. komunalnych. 
W tym przypadku również 
można skorzystać z dotacji ofe-
rowanych przez miasto. Za-
stępując ogrzewanie węglowe 
ciepłem z sieci ciepłowniczej, 
można uzyskać dofinansowa-
nie do 20 tys. zł na jeden węzeł 
cieplny o mocy do 30kW wraz 
z przyłączem oraz do 30 tys. zł 
na jeden węzeł o mocy powyżej 
30kW wraz z przyłączem. 
Każda osoba fizyczna lub 
prawna użytkująca daną 

nieruchomość – na podstawie 
posiadanego tytułu prawne-
go – może wystąpić o przyłą-
czenie budynku do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Ubiegać 
się o to mogą także wspólno-
ty mieszkaniowe i spółdzielnie 

mieszkaniowe. Sieci ciepłow-
nicze mają sens, gdy jest duże 
zagęszczenie budynków. 
 – W trosce o zdrowie i czy-
ste powietrze, warto pomyśleć 
o likwidacji starych i nieefek-
tywnych pieców ogrzewanych 

węglem – niekiedy nawet bar-
dzo słabej jakości. Zyskamy na 
tym my wszyscy – apeluje Ja-
nusz Wróbel.

(Gr)

asP popularna wśród 
zagranicznych studentów
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ŚWIĘTO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

20 lat powiatu gdańskiego
w tym roku obchodzimy 20-lecie powiatu gdańskiego. z tej okazji zorganizowano specjalną uroczystość, podczas której podsumowano dwie 
dekady funkcjonowania naszego powiatu, wręczono także symboliczne medale osobom, które szczególnie przysłużyły się do jego rozwoju.

5 czerwca 1998 roku Sejm 
przyjął ustawę o samorzą-
dzie powiatowym, w wyniku 
której powołano do życia po-
wiaty, a 23 listopada na Zam-
ku Królewskim w Warszawie 
pierwszemu staroście gdań-
skiemu – Bogdanowi Dom-
browskiemu – wręczono akt 
założycielski.
 – 20 lat temu wspólnie z Bog-
danem Dombrowskim i Ja-
nusz Wróblem drapaliśmy się 
po głowie i zastanawialiśmy, 
jak to wszystko ogarniemy. 
Cieszyliśmy się, że powstał 
powiat, ale też wiedzieliśmy, 
co nas czeka. Mam nadzieję, 
że wywiązaliśmy się z obo-
wiązku. Dzisiejsza uroczy-
stość jest świętem wszystkich 

mieszkańców powiatu gdań-
skiego. Bądźmy dumni 
z miejsca, w którym żyjemy 
i z ludzi, którzy nas reprezen-
tują – mówił senator Ryszard 
Świlski.
Z kolei burmistrz Janusz 
Wróbel przyznał, że jest dum-
ny, że był jednym ze współza-
łożycieli powiatu gdańskiego, 
który traktuje niemal jak swo-
je „dziecko”.
 – Cieszę się, że wszyscy 
starostwie dbali o zrówno-
ważony rozwój naszego po-
wiatu, a przy okazji dziękuję 
za inwestycje zrealizowane 
w naszym mieście – dzięko-
wał burmistrz.
W 20-letniej historii powiatu 
gdańskiego było 78 radnych, 

z czego 50 osób przez jedną 
kadencję, 13 przez dwie, a 7 
przez trzy kadencje. Tylko po 
2 osoby pracowały w radzie 
powiatu przez 4 i 5 kadencji, 
zaś 4 osoby przez sześć kaden-
cji (Anna Burzymska, Marian 
Cichon, Bogdan Dombrowski 
i Andrzej Pastuszek). Przez 
20 lat powiatu gdańskiego 
było 3 starostów, 5 wicesta-
rostów oraz 7 przewodniczą-
cych rady powiatu.
Stan gospodarki sprzed 20 lat, 
kiedy powiat gdański zaczynał 
swoją samorządową drogę, 
nie był najlepszy. Dziś powiat 
gdański jest wśród liderów 
gospodarczych na mapie pół-
nocnej Polski. Duża w tym za-
sługa przedsiębiorców, którzy 
inwestują na naszym terenie, 
a przy tym tworzą miejsca pra-
cy, dają przychody mieszkań-
com powiatu oraz jednostkom 
samorządowym.
Wśród wyróżnionych osób 
znalazły się też osoby, które 
swoją pracą – często niezau-
ważalną przez nikogo – przy-
czyniły się do rozwoju naszego 
powiatu. W gronie tym zna-
leźli się: Maria Szuro – po-
łożna z gminy Trąbki Wielkie, 
Alicja Ścieżyńska – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 3 
w Pruszcz Gdański i prusz-
czański chirurg – Bogusław 
Zarecki. Wyróżniono też rad-
nych, którzy tworzyli podwali-
ny powiatowej samorządności.
Honorowym medalem zostali 
wyróżnieni natomiast przed-
stawiciele jednostek samorzą-
dowych, dzięki pracy których 
nasze gminy i miasto w ciągu 
20 ostatnich lat zmieniły się 
nie do poznania. Wyróżnieni 
zostali także niektórzy sołty-
si oraz przedstawiciele służb 
mundurowy.

Mimo że wiele już zrobiono, 
to przewodniczący Rady Po-
wiatu Gdańskiego Bogdan 
Dombrowski mówi, że powiat 
ciągle się rozwija.
 – Teraz myślimy o szybkim 
internecie, łączach światło-
wodowych, a 20 lat temu 
myśleliśmy o wodociągach, 

drogach i kanalizacji. Dwie 
dekady temu nasz powiat za-
mieszkiwało ponad 70 tysięcy 
osób. Dziś liczba ta sięga już 
ponad 115 tysięcy – dodaje 
Bogdan Dombrowski.
Obecny starosta gdański 
Stefan Skonieczny podkre-
śla, że na ówczesną reformę 

samorządową z niecierpliwo-
ścią czekało wielu Polaków.
 – Początek był trudny, ale 
udało się. Mam nadzieję, 
że wszyscy jesteśmy z tego 
zadowoleni – mówi Stefan 
Skonieczny.

(Gr)
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W KOSZWAŁACH juŻ CZuŚ ŚWIĘTA

mieszkańcy dbają 
o swoją wieś
najmłodsi mieszkańcy koszwał i okolic spotkali się w wiejskiej 
świetlicy na imprezie, podczas której rozdawane będą słodkie 
upominki. potem wszyscy uczestniczyli w odpaleniu światełek na 
świątecznej choince, która stoi w centrum wsi. 

Głównym motorem napędo-
wym działań w Koszwałach 
jest Justyna Słowińska, sołtys 
wsi.
- Na imprezie nie zabrakowa-
ło słodkich upominków przy-
gotowanych m.in. przez Base 
Group. Po imprezie ze wszyst-
kimi mieszkańcami przeszli-
śmy pod choinkę, aby odpa-
lić światełka na świątecznym 
drzewku. Asystowali nam nie-
zawodni, najbardziej aktywni 
społecznicy z miejscowej jed-
nostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej, którzy zawsze chętnie 
służą nam pomocą. Oni też po-
mogli przy dekorowaniu świą-
tecznego drzewka – mówi „Pa-
noramie” Justyna Słowińska.
Dodać w tym miejscu warto, 
że  dzięki pieniądzom otrzy-
manym w konkursie „Pięk-
na wieś pomorska” i środkom 
pozyskanym od sponsorów 
udało się przygotować świą-
teczną iluminację Koszwał. 
Owszem, że każda wieś dyspo-
nuje funduszem sołeckim, ale 
wydatkowany jest on różnie. 

W Koszwałach większość 
środków z funduszu sołeckiego 
przeznaczana jest na upiększa-
nie wsi. 
– Kiedy przechadzam się po 
Koszwałach, niektórzy ucie-
kają na mój widok, bo myślą, 
że chcę ich znów zaciągnąć do 
pracy – żartuje Justyna Słowiń-
ska, sołtys Koszwał.
Działania mieszkańców to nie 
tylko upiększanie wsi. Od nie-
dawna z zupełnie odmienione-
go przystanku autobusowego 
cieszyć się mogą dzieci, które 
czekają na pojazd na osiedlu 
Ostatni Grosz. Przystanek zo-
stał odnowiony i… wyposażo-
ny w różne gry – również edu-
kacyjne, które mają uprzyjem-
nić dzieciom oczekiwanie na 
szkolny autobus. Warto w tym 
miejscu kilka słów pochwa-
ły skierować do mieszkańców 
osiedla, którzy donoszą kolej-
ne gry i dbają o porządek na 
przystanku. To nie wszystko, 
ponieważ w sąsiedztwie przy-
stanku zagospodarowywany 
jest teren, gdzie będzie można 

aktywnie, ale również leniwie 
spędzić wolny czas chociażby 
na leżakach.
Efekty wspólnej pracy miesz-
kańców Koszwał dostrzec 
można również w samym cen-
trum wsi. Tu zarybiono staw, 
zainstalowano fontannę. 
Faktem jest jednak, że gdyby 
nie aktywności Justyny Sło-
wińskiej, która potrafi zmo-
bilizować do działania miesz-
kańców, to Koszwały byłyby 
jedną z wielu nierzucających 
się w oczy miejscowości na 
Pomorzu.
– Mamy swój profil na Facebo-
oku, gdzie mieszkańcy piszą, 
co ich boli. Sama nie potrafiła-
bym wiele zdziałać. To dzięki 
wspólnej pracy udaje się wyko-
nać tak wiele. Są osoby, które 
nigdy nie odmówiły mi pomo-
cy, nie oczekiwały też wyna-
grodzenia za wykonaną pracę. 
Dzięki temu możemy zdziałać 
tak wiele – podkreśla sołtys 
Koszwał.

(lubek)

I ŻUŁAWSKI KONGRES KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

kongres integrował 
kgw na żuławach
W Cedrach Wielkich odbył się 
I Żuławski Kongres Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Jego uczestnicy 
doszli do wniosku, że takie spo-
tkania są potrzebne, ponieważ 
można się na nich dowiedzieć 
o wielu instrumentach, które po-
mogą w działalności organizacji.
– Głównym celem tego kongre-
su była integracja Kół Gospodyń 
Wiejskich, które działają po le-
wej i prawej stronie Wisły. Chce-
my też przypominać wszystkim, 
że na mapie Pomorza – poza 
Kociewiem i Kaszubami – są 
jeszcze Żuławy. Cieszę się, że 
na zaproszenie odpowiedzia-
ły organizacje, które pomagają 
w działalność KGW. Sądzę, że 
istnieje potrzeba zdobycia wie-
dzy merytorycznej – mówił Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Z kolei Jacek Michalski, bur-
mistrz Nowego Dworu Gdań-
skiego, który jest również 

prezesem Stowarzyszenia Żuławy 
(główny organizator kongresu) 
zaznacza, że to właśnie integracja 
społeczności żuławskiej jest naj-
ważniejszym celem spotkania.
– Mam tu na myśli nie tylko Żuła-
wy Gdańskie i Żuławy Wielkie, 
ale również Żuławy Elbląskie. 
Znaczna część działań naszego 
stowarzyszenia kierowana jest 
właśnie do Kół Gospodyń Wiej-
skich. To właśnie w was tkwi 
wielki potencjał i chęć działania. 
Dlatego serce rośnie, kiedy widzi-
my, jak bierzecie udział we wszel-
kich uroczystościach organizowa-
nych przez samorządy – zwrócił 
się do przedstawicieli KGW Jacek 
Michalski.
Wśród wielu gości obecnych na 
kongresie był poseł Kazimierz 
Smoliński.
– Jest tu nie tylko urodzajna zie-
mia, przynosząca wysokie plo-
ny, ale również kulturę – o czym 
mieszkający po sąsiedzku Kaszubi 

albo Kociewiacy nie mają poję-
cia. Takie spotkania są potrzeb-
ne, ponieważ nie wszyscy wie-
dzą, że jest wiele instrumentów, 
które pomagają w funkcjonowa-
niu organizacji pozarządowych, 
a wśród nich i Kół Gospodyń 
Wiejskich. Korzystając z okazji 
zachęcam wszystkie KGW do 
formalizowania swojej działal-
ność, dzięki czemu będzie ist-
nieć szansa pozyskania środków 
finansowych na swoją działal-
ność – zachęcał poseł Smoliński.
Podczas kongresu omawiano 
tematy, które z całą pewnością 
przyczynią się do jeszcze lepsze-
go funkcjonowania Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Swoją działal-
ność zaprezentowały też niektóre 
KGW – w tym również KGW 
Leszkowy i KGW Cedry Małe. 
Zwieńczeniem kongresu była 
degustacja potraw przygotowa-
nych przez panie z naszych kół.

(lubek)

  w takich miłych warunkach na autobus czekają dzieci na osiedlu ostatni grosz
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7. TOM Z SERII „POZNAJEMY SWOJĄ OJCZYZNĘ”

z dziejów sołectwa kłodawa
Kilkadziesiąt osób wzię-
ło udział w promocji książ-
ki Dariusza Dolatowskiego 
„Z dziejów sołectwa Kłodawa 
w gminie Trąbki Wielkie od 
czasów najdawniejszych do 
1945 roku”. Publikacja wyda-
na została w ramach serii wy-
dawniczej „Poznajemy swoją 
Małą Ojczyznę”, a spotkanie 
promocyjne zorganizowano 
w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Kłodawie.

Na wstępie spotkania autor 
omówił najciekawsze infor-
macje o Kłodawie. Wspo-
mniał, że w miejscowości tej 
na przełomie XIX i XX wieku 
wydobywano bursztyn. Po-
wiedział także, że należy ona 
do jednej z dwóch wsi w gmi-
nie Trąbki Wielkie, w której 
istniały dwie świątynie: kato-
licka i ewangelicka. Przedsta-
wił także najbardziej znanych 
mieszkańców, którymi są: Jo-
hannes Goedecke – syn miej-
scowego nauczyciela, który 

był ostatnim księdzem katolic-
kim wyświęconym w Wolnym 
Mieście Gdańsk znanym jako 
Człowiek Pojednania i Budow-
niczy mostów między Pola-
kami i Niemcami, oraz ksiądz 
proboszcz parafii pw. św. Jaku-
ba w Kłodawie Robert Wohl-
feil, który zginął męczeńską 
śmiercią w obozie koncentra-
cyjnym Sachsenhausen. 
Na zakończenie poinformował, 
że posiada rejestr nazwisk mał-
żeństw zawartych w Kłodawie 
na przełomie XVIII i XIX wie-
ku. Autor publikacji odpowia-
dał również na pytania. Szybko 
wszyscy ustawili się do kolejek. 
W jednej – po darmową książ-
kę, a w drugiej po dedykacje 
i autografy od Dariusza Dola-
towskiego. Spotkanie zakoń-
czyły rozmowy kuluarowe. 
W promocji uczestniczy-
li przedstawiciele wydawców: 
Krzysztof Grynder z  Gdań-
skiego Kantoru Wydawniczego 
oraz Jarosław Ellwart z Wy-
dawnictwa Region. Wydanie 

książki „Z dziejów sołectwa 
Kłodawa w gminie Trąbki 
Wielkie od czasów najdaw-
niejszych do 1945 roku” au-
torstwa Dariusza Dolatow-
skiego zostało współfinan-
sowane przez gminę Trąbki 
Wielkie i Rolniczą Spółdziel-
nię Produkcyjną im. 1-go 
Maja w Kłodawie. Natomiast 
organizatorami spotkania 
byli: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Trąbkach Wielkich 
i Szkoła Podstawowa im. M. 
Kownackiej w Kłodawie przy 
finansowym wsparciu Radne-
go Powiatu Gdańskiego Józe-
fa Sroki.
Dodajmy, że dotychczas wy-
dane zostały tomy poświęco-
ne następującym sołectwom: 
Domachowo (2015 r.), Trąbki 
Małe (2015 r.), Mierzeszyn 
(2016 r.), Sobowidz (2017 r.), 
Pawłowo (2017 r.) i Trąbki 
Wielkie (2018). Tom o Kło-
dawie jest siódmym z tej serii.

(lO)

MISTrZOSTWA EurOPY MOrSÓW

zimowe pływanie w motławie 
Za nami pierwsze Mistrzo-
stwa Europy Morsów, które na 
początku grudnia odbyły się 
w Gdańsku. W imprezie wzięło 
udział 260 morsów z 10 krajów. 
W tym 195 mężczyzn i 65 kobiet.  
Oficjalne, uroczyste rozpo-
częcie mistrzostw odbyło się 
w Dworze Artusa, skąd wszy-
scy uczestnicy w towarzystwie 
organizatorów, przedstawicieli 
urzędów, sponsorów i partne-
rów fundacji, przemaszerowali, 
w towarzystwie orkiestry ka-
szubskiej, na miejsce zawodów. 
W przystani Jachtowej Szafar-
nia miało miejsce spektakular-
ne rozpoczęcie wydarzenia pod 
postacią przepłynięcia przez 
prezesa Polskiej Fundacji Mor-
sów – Lecha Bednarka dystan-
su 25m z platformą w barwach 
narodowych, z umieszczoną na 
niej flagą i symbolicznie palą-
cym się lampionem. To na cześć 
wielkiego przyjaciela morsów 
św. pamięci Prezydenta Miasta 
Gdańska Pawła Adamowicza. 
Najmłodszą uczestniczką 

zawodów była mająca 12 lat Pa-
trycja Stolińska, a najmłodszym 
uczestnikiem 17-letni Kacper 
Moroz. Jedną z atrakcji zawo-
dów był wyczyn 23-letniej mi-
strzyni Świata morsów Hanny 
Bakuniak, która postanowiła sa-
modzielnie pobić swój rekord na 
dystansie 1 mili morskiej (1609 
metrów). Dokonała tego w cza-
sie 23:07:16. Warto dodać, że jest 
jedyną Polką, która liczy się na 
świecie w tej dyscyplinie sportu.
Wielką niespodziankę zgotowała 
organizatorom i uczestnikom za-
wodów  popularna dziennikarka 
telewizyjna Anna Popek, która po 
raz pierwszy w życiu zdecydowała 
się wziąć udział w zawodach i po-
płynęła na dystansie 50 m, zdo-
bywając złoty medal. Okrzyk-
nięto ją także Miss Mistrzostw 
Europy. Anna Popek wystąpiła 
jednocześnie w imieniu ambasa-
dorów, informując o inicjatywie 
Polskiej Fundacji Morsów do-
tyczącej społecznej akcji nauki 
pływania i ratownictwa wodne-
go. Wielokrotnie podkreślała, że 

należy jak najszybciej przerwać 
makabryczną spiralę śmierci, 
ponieważ oficjalne statystyki są 
przerażające.
Uroczyste zakończenie odby-
ło się na terenie Ratusza Miej-
skiego, gdzie rozdano medale, 
dyplomy, upominki i nagrody 
od organizatorów, sponsorów 
i partnerów Mistrzostw Euro-
py Morsów i Polskiej Fundacji 
Morsów w Gdańsku. Ogółem 
rozdano i wręczono 300 meda-
li, w tym 100 złotych, 110 srebr-
nych i 80 brązowych.
Ceremonia wręczania nagród 
zakończyła się wielkimi owa-
cjami na cześć organizatorów, 
a przede wszystkim prezesa 
Lecha Bednarka, który wraz 
ze swoim zespołem perfekcyj-
nie przygotował to niezwykłe 
wydarzenie dla morsów i ich 
fanów z całej Europy. Dodajmy, 
że jest już propozycja, aby za rok 
zorganizować w  Gdańsku Mi-
strzostwa Świata Morsów.

(AN)

POMAGAĆ ZAWSZE WArTO

finał „szlachetnej paczki” 
w warczu
„szlachetna paczka” to ogólnopolski projekt, który już na stałe zagościł 
także do naszego powiatu. po raz drugi jego finał zorganizowano  
w szkole podstawowej specjalnej w warczu.

 

– Ludzie dobrej woli, którzy 
mają się czym podzielić, wzięli 
udział w akcji, której finał od-
bywa się dziś w Warczu. Paczki 
trafią do rodzin z gmin: Trąbki 
Wielkie, Przywidz i Kolbudy. 
W paczkach znajdują się naj-
bardziej potrzebne rzeczy, ale 
jest w tym roku łóżko i rowe-
rek. Poza tym są to prezenty 
dla dzieci, dzięki czemu świę-
ta – również dla nich – będą 
znacznie weselsze – mówi 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Wszyscy nasi rozmówcy po-
twierdzają, że pomagać zawsze 
warto – szczególnie kiedy widać 
radość osób obdarowywanych.

 – Zawsze jest warto pomagać. 
W akcję zaangażowana jest 
większość rodziców, ale i dzie-
ci. Najbardziej cieszymy się na 
to, że tak dużą grupą możemy 
zrobić tak dużo dobrego. Za-
wsze cieszy obdarowywanie 
kogoś innego – mówi Małgo-
rzata Faliszek ze Szkoły Pod-
stawowej w Wojanowie.
Szlachetna paczka to projekt 
ogólnopolski.
 – Staramy się dotrzeć do ro-
dzin, które potrzebują naszej 
pomocy. Trafiamy do rodzin, 
którym nikt wcześniej jesz-
cze nie pomagał, a wolon-
tariuszami są nauczyciele – 
mówi Anna Szejko-Gomułko, 

kierująca akcją w powiecie 
gdańskim.
Anna Bartoszewska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Specjal-
nej w Warczy mówi że szkoła 
jest swego rodzaju magazy-
nem paczek, które trafią do 22 
rodzin.
 – Każda z rodzin otrzyma co 
najmniej kilkanaście małych 
paczek. Rekordzistom zawie-
ziono ich aż ponad 50. Ci, któ-
rzy otrzymali niespodzianki, 
są uradowani i na pewno pod-
nieśli się psychicznie po nie 
zawsze wesołych przeżyciach 
– dodaje Anna Bartoszewska.

(Gr)

 





Zbudowano kolejne 
dojazdy do pól

Samorząd 
województwa 
pomorskiego 

w swoim budżecie 
przeznacza środki 
finansowe nie tylko 
na budowę i remonty 
głównych ciągów 
komunikacyjnych. 
Niemałe środki 
wydatkowane są też na 
drogi transportu rolnego.
 – Zakończono 
przebudowę drogi 
gminnej, stanowiącej 
połączenie Borzęcina 
z trasą wojewódzką 222. 
Położenie płyt drogowych 
na odcinku 220 metrów 
kosztowało blisko 100 tys. 
zł. Gmina pozyskała na 
ten cel ponad 35 tys. zł 
z budżetu województwa 
pomorskiego. Były to 
środki przeznaczone 
na dojazdy do pól. 
Wykonano jeszcze dwie 
drogi dofinansowane 
z tego samego funduszu. 
Pierwsza z nich znajduje 
się w Wiślince, a druga 
w Bogatce. Na oba 
zadania nasza gmina 
otrzymała po 38 tysięcy 
złotych dofinansowania 
– informuje Magdalena 
Bielicka, rzecznik 
prasowy Urzędu Gminy 
Pruszcz Gdański.
Z kolei w gminie Cedry 
Wielkie przedmiotem 
dofinansowania był 
odcinek trasy, który tak 
naprawdę budowany 
jest od 3 lat, a prowadzi 
od domu nauczyciela 
w Cedrach Małych aż do 
drogi powiatowej Miłocin 

– Cedry Wielkie. Łącznie 
gmina Cedry Wielkie 
wydała na całą drogę 
blisko 1 mln zł. Dodajmy, 
że ostatni fragment tej 
drogi kosztował ok. 250 
tys. zł, a dofinansowanie 
wyniosło nieco ponad 80 
tys. zł.
 – Niedawno zakończyła 
się modernizacja drogi 
transportu rolnego 
Czarna Huta – Roztoka. 
Inwestycja kosztowała 
nieco ponad pół miliona 
złotych, a ok. 130 tysięcy 
złotych pochodziło 
ze środków urzędu 
marszałkowskiego. Dzięki 
tym środkom udało 
się wylać asfalt na ok. 
kilometrowym odcinku. 
Z dofinansowania 
wojewódzkiego 
korzystamy niemal 
każdego roku, dzięki 
czemu możemy 
systematycznie poprawiać 
kolejne dojazdy do pól 
– podkreśla Dariusz 
Czaiński, sekretarz 
Urzędu Gminy Przywidz.
Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego słusznie 
zauważa, że Pomorze 
to region, w którym 
rolnictwo odgrywa 
bardzo ważną rolę, stąd 
też finansowe wsparcie 
dla samorządów.
 – Myślę, że bez tego 
dofinansowania wiele 
pomorskich samorządów 
nie mogłoby pozwolić 
sobie na budowanie dróg 
dojazdów do pól – dodaje 
marszałek Struk.

Słońce od Somonina aż po przywidz

największy projekt na pomorzu 

pomorSkiej Szlaki kajkowe

przystanie już gotowe

Pięć ofert wpłynęło na 
przetarg na montaż paneli 
fotowoltaicznych na budynkach 

prywatnych i użyteczności publicznej 
na terenie gminy Przywidz 
i Somonino. 
 – Dobrą informacją jest to, że 
najkorzystniejsza wyłoniona 
w przetargu oferta cenowa jest niższa 
od zakładanych kosztów. Dzięki temu 
już teraz wiemy, że realizacja tego 
przedsięwzięcia będzie tańsza dla 
gminy oraz dla osób prywatnych, które 
uczestniczyć będą w projekcie. Jednak 
dopóki nie sprawdzimy wszystkich 
ofert i nie podpiszemy umowy 
z wyłonionym wykonawca, to radość 
z takiego rozstrzygnięcia jeszcze 
powinna być umiarkowana – mówi 
„Panoramie” Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.

Umowa z wyłonionym wykonawcą 
powinna zostać podpisana w styczniu, 
a instalacje fotowoltaiczne powinny 
pojawić się na dachach czy 
wskazanych przez beneficjentów 
miejscach również w 2020 roku
 – To nie jedyna dobra wiadomość. 
Jesteśmy już po pierwszych 
rozmowach z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 
w sprawie zwiększenia procentowego 
dofinansowania naszego projektu. 
Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, 
ale jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że 
uda nam się pozyskać dodatkowe środki 
– dodaje Dariusz Czaiński, sekretarz 
Urzędu Gminy Przywidz
Wszystko wskazuje na to, że 
jeszcze w grudniu przetarg będzie 
rozstrzygnięty. Jeśli nie będzie żadnych 
protestów, to szybko podpisana zostanie 

umowa z wykonawcą, by pierwsze prace 
mogły ruszyć już w styczniu.
 – Projekt, który realizowany jest 
przez gminy Somonino i Przywidz, 
jest jednym z największych 
w województwie pomorskim. Dzięki 
takim przedsięwzięciom powietrze na 
Pomorzu będzie czystsze. Życzyłbym 
sobie, ale i mieszkańcom pozostałych 
pomorskich regionów naszego 
województwa, aby i na ich terenach 
samorządy realizowały podobne 
przedsięwzięcia ekologiczne na tak 
dużą skalę – podkreśla Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. 
Przypomnijmy, że tylko w gminie 
Przywidz instalacje fotowoltaiczne 
zostaną zainstalowane na 260 
budynkach mieszkalnych i na 10 
obiektach użyteczności publicznej. 

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, 
odwiedził Błotnik. Wizyta 

nie była przypadkowa. Marszałek 
obejrzał bowiem przystanie 
kajakowe, które budowane są 
w Błotniku i Trzcinisku w ramach 
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Szlak Motławy i Martwej Wisły”. 
W Trzcinisku wybudowano 
12-metrowy pomost pływający wraz 

z rampą i trapem. W Błotniku także 
wybudowano pomost pływający, 
rampę z trapem, ale też budynek 
z zapleczem sanitarnym. Poza tym 
będzie tu również miejsce do suszenia 
kajaków.
– Jestem pod wrażeniem 
przedsięwzięć realizowanych na 
terenie gminy Cedry Wielkie. 
Mam tu na myśli budowę nie tylko 
przystani dla kajakarzy, ale i ścieżek 

rowerowych. Marina w Błotniku 
już niczym nie odbiega od tych, 
które możemy spotkać na wielkich 
jeziorach mazurskich. Cieszę się, że 
gmina umiejętnie sięga po każde 
możliwe środki, dzięki czemu 
realizowane są kolejne inwestycje. 
Jestem przekonany, że turyści coraz 
chętniej zaglądać będą w ten jakże 
urokliwy zakątek naszego Pomorza – 
mówi Mieczysław Struk.

Samorząd województwa 
wSpiera też rolników
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GMINNE PlACE ZABAW

BEZPŁATNA APlIKACjA

nowe zabawki i sprzęt fitness

BLisko tego, co ważne

Gminne place zabaw i re-
kreacji, w dużej części dzięki 
środkom z funduszu sołec-
kiego, wzbogaciły się o nowe 
urządzenia.
Bystra Osiedle (plac przy 
świetlicy) zyskała tablice 
edukacyjną „Koło fortuny”, 

Powiadomienie o zamknię-
ciu drogi, awarii wodociągu 
czy zbliżającej się imprezie 
– dzięki bezpłatnej apli-
kacji BLISKO mieszkań-
cy gminy Pruszcz Gdański 
będą (poprzez wiadomość 
na swojego smartfona) in-
formowani o tym, co dla 
nich najistotniejsze.
Gmina zdecydowała się na 
wdrożenie nowoczesnego 
systemu SISMS, za pomo-
cą którego będzie mogła 

  Funkcjonariusze straży gminnej zabezpieczają również imprezy sportowe, kulturalne i wszelkie festyny
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Przejazdowo (plac przy ul. 
Wierzbowej) podciągacz nóg 
i biegacz, Łęgowo (plac przy ul. 
Słonecznej) huśtawkę waha-
dłową podwójną, Świńcz (plac 
przy świetlicy) dwa sprężynow-
ce i podwójny biegacz, Lędo-
wo (okolica boiska) huśtawkę 

w bezpieczny i bardzo szybki 
sposób przesyłać istotne in-
formacje dla mieszkańców.
Kultura i Sport, Aktualno-
ści, Komunikaty, Ostrzeże-
nia i Awarie – takie tematy 
powiadomień możemy wy-
brać w ramach korzystania 
z aplikacji. Po ściągnięciu 
jej na telefon (poprzez Sklep 
Play lub App Store), wybie-
ramy nazwę swojej miejsco-
wości, np. Straszyn, a na-
stępnie wybieramy nadawcę, 

życiE gminy Pruszcz gdański

STrAŻNICY GMINNI NIE NArZEKAjĄ NA NudĘ

złapią przestępcę, 
znajdą kotu dom
kontrole środowiskowe i porządkowe, wyłapywanie bezpańskich 
zwierząt, zabezpieczanie gminnych imprez, wspieranie innych służb 
mundurowych, prowadzenie akcji edukacyjnych i profilaktycznych 
– nasi strażnicy gminni mają pełne ręce roboty. poza ustawowymi 
zadaniami, interweniują w różnych, czasami nietypowych sprawach.

Zimowe miesiące roku upływają 
Straży Gminnej Gminy Pruszcz 
Gdański pod znakiem kontroli 
urządzeń grzewczych. 
 – Chociaż bardzo często stwier-
dzamy używanie opału o niskiej 
jakości, co powoduje, między in-
nymi, spore zadymienie, możemy 
mieszkańców jedynie uczulać, bo 
na terenie województwa pomor-
skiego jest on dopuszczony. Man-
daty wystawiamy w przypadku 
palenia śmieciami – wyjaśnia 
komendant Tomasz Grabowski. 
– Właśnie finalizujemy podpisa-
nie umowy z centralnym labora-
torium pomiarowo–badawczym, 
która dotyczy pobierania próbek 
z pieców. Umożliwi nam to bez-
sporną weryfikację, czy w domu 
pali się śmieciami, czy nie.
Z kolei dzikie wysypiska to pro-
blem całoroczny. To strażnicy 
gminni pomagają w ich likwi-
dacji, a przy okazji też szukają 
sprawcy. 
 – Zwyczajnie grzebiemy w śmie-
ciach – przyznaje komendant. 
– Czasami znajdziemy zeszyty 
szkolne dzieci, listy rodzinne, 
czasami rachunki czy umowy. 
I w ten sposób docieramy do 
sprawcy. Zdarza się tak, że kie-
dy zaczynamy rozpytywać ludzi 
w okolicy, śmieci „cudownie” 
same znikają. Korzystając z oka-
zji, chciałbym również zwrócić 
uwagę na problem danych oso-
bowych, które można znaleźć 
w podrzucanych śmieciach. Wie-
le słyszy się o sytuacjach, kiedy 
ktoś wykorzystuje dane osobowe 
w celu wzięcia pożyczki. Osoba 
poszkodowana zwykle dowiaduje 
się o fakcie, dopiero gdy zaczyna 
interesować się nią komornik.
Mimo że każde gospodarstwo 
domowe powinno mieć złożoną 

tzw. deklarację na wywóz odpa-
dów, a firma podpisaną odrębną 
umowę na wywóz odpadów, nie-
którzy, najczęściej nocą, wywożą 
śmieci do lasu, w okolice mało 
uczęszczanych dróg (wrzuca-
ją do rowów) i na prywatne pola 
uprawne.  
 – Pamiętajmy, że w przypad-
ku gospodarstw domowych te 
same śmieci, zamiast wyrzucać 
do rowów, można wywieść do 
gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Będzieszynie, gdzie zostaną 
przyjęte bez dodatkowych opłat – 
przypomina komendant.
Kiedy potrącimy dzikie zwierzę, 
to właśnie strażnicy gminni przy-
jeżdżają na miejsce zdarzenia. 
Ranne zwierzęta trafiają do lecz-
nicy, a martwe są przekazywane 
specjalistycznej firmie, która ma 
z gminą podpisaną umowę na ich 
utylizację.
 – Należy również pamiętać, że 
niezależnie od tego, czy w wy-
niku potrącenia zwierzę zginęło 
czy pozostaje ranne, powinniśmy 
zgłosić ten fakt straży gminnej 
lub policji – mówi Tomasz Gra-
bowski. – Po pierwsze, jeśli po-
szkodowane zwierzę zajmuje pas 
ruchu, stanowi duże zagrożenie 
dla innych kierowców. Po drugie, 
jeśli jest ranne i cierpi, powinien 
się nim zająć lekarz weterynarii. 
Co jest bardzo ważne, do takiego 
zachowania obliguje nas prawo. 
Jeżeli kierowca nie zawiadomi 
służb, musi liczyć się z ewentual-
nymi sankcjami karnymi.
Strażnicy wyłapują też bezpań-
skie psy, które w przypadku, gdy 
nie znajdzie się właściciel, trafią 
do schroniska w Tczewie. O wy-
łapanych psach można przeczytać 
na stronie internetowej jednostki: 

sg.pruszczgdanski.pl
Straż Gminna Gminy Pruszcz 
Gdański często jest pierwsza na 
miejscu zdarzenia, nawet jeśli 
sprawę kieruje dalej do innych 
instytucji. Nie tylko robi rozpo-
znanie, ale też pomaga w dal-
szych ustaleniach. Tak się dzieje 
w przypadku nielegalnej wycinki 
drzew, porzuconych wraków czy 
nieprawidłowego parkowania.
Strażnicy wyjeżdżają też do 
mniej typowych zgłoszeń: rosną-
cego barszczu Sosnowskiego, ro-
jów pszczół na posesjach, porzu-
conych kociaków, niebezpiecznie 
zwisających kabli, a nawet, by po-
móc przy odbudowie bocianiego 
gniazda
Jednak praca straży to nie tylko 
interwencje.
 – Zabezpieczamy imprezy spor-
towe, kulturalne i wszelkie festy-
ny – opowiada Tomasz Grabow-
ski. – Ponadto, prowadzimy akcje 
edukacyjne w szkołach i przed-
szkolach. Zarówno z dziećmi, jak 
i rodzicami rozmawiamy o  bez-
pieczeństwie w Internecie i uza-
leżnieniach. Na imprezach wy-
stawiamy nasze miasteczko ruchu 
drogowego, by dzieci, poprzez 
zabawę, uczyły się prawidłowych 
zachowań na jezdni. Dorosłych 
zapraszamy do symulatora zde-
rzeń i testowania alko-gogli, któ-
re pozwalają wczuć się w pijanego 
kierowcę.
Straż Gminna Gminy Pruszcz 
Gdański to 5 etatów munduro-
wych: 4 strażników i komendant. 
Jednostka pełni służbę od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
6.00 do 22.00. Numer interwen-
cyjny: 664 430 371.

Magdalena Bielicka

kombinowaną potrójną, Ra-
dunica (ul. Podmiejska) tabli-
cę manipulacyjną z zegarem, 
labiryntem i liczydłem (stara 
została zdemontowana).

(MB)

czyli gminę Pruszcz 
Gdański oraz serwisy 
tematyczne.

(MB)
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POMOGĄ PrZYWIdZCY urZĘdNICY

Pieniądze na 
wyciągnięcie ręki
Maciej Kazienko, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz podpisali porozu-
mienie, dzięki któremu pra-
cownicy urzędu gminy pomo-
gą w wypełnieniu wniosków 
o dotację w ramach programu 
„Czyste powietrze”.
Rządowy program dedyko-
wany jest właścicielom do-
mów, którzy wymianę starych 
źródeł ciepła na paliwo stałe 
na nowoczesne źródła.
 – Do naszego urzędu zapra-
szamy, od 1 stycznie 2020 
roku wszystkich mieszkań-
ców, którzy chcieliby otrzy-
mać finansowe wsparcie na 
wymianę starego pieca na 
ekologiczny. Będziemy oczy-
wiście pomagać w wypełnia-
niu wniosków. Wiemy, że 
bardzo wielu mieszkańców 
naszej gminy jest zaintereso-
wanych tym programem i są-
dzimy, że będziemy dla nich 

dużym wsparciem. Nie mamy 
problemów ze złym powie-
trzem, ale jesteśmy miejsco-
wością turystyczną i tego typu 
przedsięwzięcia są jak najbar-
dziej wskazane – mówi nam 
Dariusz Czaiński, sekretarz 
Urzędu Gminy Przywidz.
Dzięki podpisanemu poro-
zumieniu czas obsługi będzie 
znacznie krótszy, ponieważ 
mieszkańcy nie będą musieli 
jeździć do Gdańska bo wnio-
sek złoży urząd gminy.
 – Zainteresowanie pieniędz-
mi z programu „Czyste powie-
trze” jest na Pomorzu stosun-
kowo duże. Myślę, że jest to 
też efekt dobrej kampanii in-
formacyjnej. Dofinansowanie 
można otrzymać także na pra-
ce termomodernizacyjne, a za-
leżne ono jest od dochodów 
w rodzinie, a wynieść może 
nawet 90% kosztów kwalifi-
kowanych – mówi „Panora-
mie” Maciej Kazienko.

(lubek)

  maciej kazienko, prezes wFoŚigw w gdańsku oraz marek 
zimakowski, wójt gminy przywidz podpisują porozumienie 

dotyczące realizacji programu „czyste powietrze”.

życiE gminy Przywidz

NOWY SAMOCHÓd dlA OSP PrZYWIdZ

oby ten prezent stał tylko w strażackim garażu
strażacy z ochotniczej straży pożarnej w przywidzu szybciej niż inni otrzymali prezent gwiazdkowy. a prezent to nie byle jaki, bo 
zupełnie nowy – prosto spod igły przyprowadzony wóz bojowy marki Volvo. samochód kosztował blisko 800 tys. zł, z czego połowę 
sfinansował samorząd gminy przywidz.

Strażacy z Przywidza, ale i lo-
kalna społeczność z niecierpli-
wością czekała na nowy wóz. 
Nic wiec dziwnego, że prze-
kazanie pojazdu miało cha-
rakter uroczysty, a uczestni-
czyli w nim przedstawiciele 
parlamentu, województwa czy 
powiatu.
 – Bezpieczeństwo jest najważ-
niejsze. Dobitnym tego dowo-
dem jest poniekąd fakt, że na 
dzisiejszej uroczystości może-
my gościć takie znakomitości. 
Wszyscy połączyli swoje siły, 
aby wesprzeć naszą jednost-
kę Ochotniczej Straży Pożar-
nej. To już drugi nowy samo-
chód, który strażacy otrzymali 
w przeciągu pięciu ostatnich 
lat. Nowego i dobrego sprzę-
tu potrzebnego do ratowania 
ludzkiego życia nigdy nie jest 
za mało. Życzyłbym naszym 
strażakom, aby sprzęt ten stał 
i był podziwiany, a nie wyko-
rzystywany do akcji ratowni-
czych. Niestety różnych zda-
rzeń, szczególnie drogowych, 
do których muszą wyjeżdżać 
nasi ochotnicy, jest coraz więcej 
– mówił podczas uroczystości 

Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Posłanka Magdalena Sroka 
przypomniała, że rozmowy 
w sprawie nowego samochodu 
rozpoczęły się rok temu.
 – Czas mija szybko, a już dziś 
możemy cieszyć się z tego pojaz-
du. Wierzę, że będzie on dosko-
nale służył Wam w codziennej 
pracy często z narażeniem życia, 
ale zawsze dla dobra mieszkań-
ców – podkreśla posłanka.
 – Jedną z najważniejszych ży-
ciowych wartości jest bezpie-
czeństwo, a Wy, druhny i dru-
howie, stoicie na jego straży 
– zwrócił się do strażaków se-
nator Ryszard Świlski. – Życzę 
Wam, abyście zawsze wracali 
bezpiecznie, abyście swoją mi-
sję wypełniali tak jak dotych-
czas – z ogromnym sercem 
i zaangażowaniem. 
Wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich przyznał, że 
łączy ich wspólna troska 
o bezpieczeństwo. 
 – Chcemy wspierać Ochot-
nicze Straży Pożarne i tak się 
dzieje niemal w każdej po-
morskiej gminie. W ostatnich 

4 latach do strażaków trafiło 
około 130 nowych samocho-
dów. Dzięki takim dniom jak 
dzisiejszy Pomorzanie mogą 
czuć się spokojni o swoje życie 
i zdrowie, bo zawsze mogą li-
czyć na pomoc strażaków, któ-
rzy niemal zawsze są pierwsi 
przy różnego rodzaju akcjach 
ratowniczych. Korzystając 
z okazji, dziękuję Wam za służ-
bę, która w wielu przypadkach 
jest tradycją rodzinną – mówił 
wojewoda pomorski.
Od 130 lat Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska finansuje 
działania związane z ochroną 
środowiska. 
 – Wspieramy nie tylko budowę 
oczyszczalni ścieków. Pomaga-
my także w kupowaniu samo-
chodów dla strażaków. Nie jest 
to przypadek, ponieważ stra-
żacy dość często biorą udział 
w likwidacji skutków awarii, 
które mogą mieć wpływ na 
środowisko – zauważył Maciej 
Kazienko, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.
Nadbrygadier Tomasz Komo-
szyński, Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Po-
żarnej w Gdańsku podkreślił 
zaś, że nowy samochód to nie 
jest prezent dla OSP Przywidz, 
ale dla mieszkańców gminy, 
powiatu gdańskiego, a także 
całego Pomorza.
 – Wiele zdarzeń pokazało, że 
ratować ludzkie mienie i zdro-
wie można w różnych miej-
scach, czego dowodem była 
nawałnica, która kilka lat temu 
przeszła nad Kaszubami. Dzię-
kujemy, że możemy na Was 
liczyć i w czasie akcji ratowni-
czych stanowić jeden, dobrze 
funkcjonujący organizm – mó-
wił do przywidzkich rycerzy 

św. Floriana nadbryg. Tomasz 
Komoszyński, który przeka-
zał jeszcze jedną dobrą wia-
domość. – W przyszłym roku 
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Prusz-
czu Gdańskim otrzyma nowy 
podnośnik.
Samochód marki Volvo to po-
jazd nowoczesny, uterenowio-
ny, z napędem na wszystkie 
osie i blokadą międzymostową. 
Może pomieścić jednorazowo 
3 tys. litrów wody. Na wyposa-
żeniu jest m.in. maszt oświetle-
niowy oraz możliwość zamon-
towania sprzętu technicznego. 
Nowy samochód strażacki bę-
dzie służył jednostce nie tyl-
ko do akcji gaśniczych, ale też 
przy wypadkach drogowych.
Dodajmy, że nowy samochód 
dla OSP Przywidz – poza 
środkami gminny – został dofi-
nansowany przez: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Krajo-
wy System Ratowniczo-Gaśni-
czy oraz Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim.

Krzysztof lubański
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życiE miasta

CHCEMY SŁuŻYĆ MIASTu I MIESZKAŃCOM, A NIE rOBIĆ BIZNESY

„Purum” gwarantem stabilności cen
najmłodsza miejska spółka komunalna w pruszczu gdańskim ma za sobą prawie 12 miesięcy swojej działalności. Już teraz można 
powiedzieć, że pomysł z tworzeniem podmiotu, który będzie się zajmował gospodarką śmieciową, okazał się strzałem w „dziesiątkę”. 
dlaczego? spółka „purum”, bo o niej oczywiście mowa, gwarantuje przede wszystkim stabilność cen, a jakość świadczonych usług 
jest na coraz wyższym poziomie.

Dzięki temu, że spółka 
„PURUM” należy do miasta, 
mamy zachowaną ciągłość 
systemu. Niektóre samorzą-
dy – w związku z wprowa-
dzonymi podwyżkami – mu-
siały ogłaszać przetargi na 
wyłonienie f irmy, zajmują-
cej się wywożeniem śmieci. 
W naszym mieście problem 
ten przestał istnieć, ponie-
waż spółka, w której wszyst-
kie udziały posiada miasto, 
w całości zajmuje się gospo-
darowaniem odpadów ko-
munalnych – w tym również 
prowadzeniem Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy ul. 
Kupieckiej.
 – Dajemy również gwaran-
cję stabilnych cen, ponieważ 
miasto ma w 100 procentach 
kontrolę nad naszą spółką. 
Nie zaistnieje bowiem sytu-
acja, że do przetargu stanie 
jedna f irma, której oferta 
będzie dwu albo trzykrotnie 
większa od rzeczywistych 
cen. Głównym celem spółki 
jest służenie mieszkańcom, 
a nie robienie dobrego intere-
su. Sam jestem mieszkańcem 
Pruszcza Gdańskiego i cie-
szę się, że mogę zrobić coś 
dobrego dla naszego miasta 

– podkreśla Piotr Ołowski, 
prezes spółki „PURUM”.
Zastrzeżeń nie można mieć 
również do jakości świad-
czonych usług. Niemal wszy-
scy zatrudnieni pracowni-
cy są mieszkańcami Prusz-
cza Gdańskiego i okolic, 
więc doskonale znają teren, 
na którym pracują. Trud-
no im też zarzucić brak su-
mienności w wykonywanych 
obowiązkach.
 – Bardzo rzadko zdarza się, 
że odpady nie zostały ode-
brane. Nie robimy tego celo-
wo. We wszystkich naszych 
samochodach zainstalowany 
jest monitoring i doskonale 
możemy prześledzić każdą 
sytuację. Zasada jest prosta. 
Pojemniki z odpadami mu-
szą stać przed posesją. Nasi 
pracownicy nie wchodzą na 
teren prywatny. Staramy się 
wypełniać nasze obowiązki 
jak najlepiej i dobrze byłoby, 
gdyby również mieszkańcy 
realizowali swoje zadania su-
miennie, ponieważ przyniesie 
to korzyści nam wszystkim – 
zauważa Piotr Ołowski.
Mieszkańcy naszego miasta 
muszą dzielić śmieci na pięć 
frakcji i warto w tym miejscu 
podkreślić, że Pruszczanie 

coraz lepiej segregują odpady 
komunalne.
 – Owszem, zdarzają się 
przypadki, których nie po-
traf ię zrozumieć. Bywa, że 
w pojemniku na papier znaj-
dywane są materiały budow-
lane. W Szadółkach każ-
dy transport jest dokładnie 
sprawdzany i za odpady nie-
posegregowane jesteśmy zo-
bowiązani płacić większe 
stawki. Jest przecież Gminny 
Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, 
gdzie można zostawić nie-
mal wszystko, nie płacąc 
przy tym ani złotówki. Punkt 
został niemałym nakładem 
f inansowym wyposażony 
w nowy sprzęt, dzięki czemu 
obsługa mieszkańców powin-
na być łatwiejsza, sprawniej-
sza i bardziej komfortowa 
– dodaje prezes Ołowski. – 
Jestem jednak przekonany, 
że kolejne miesiące pokażą, 
że nasza współpraca z miesz-
kańcami układać się będzie 
coraz lepiej, a Pruszcz Gdań-
ski będzie można podawać za 
wzór, jak prawidłowo segre-
gować śmieci.

(lubek)

WIEŚCI Z „OGrOdNIKA”

sukcesy naszych uczniów

Ogromne sukcesy uczniów 
Zespołu Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim.
Pruszczański „ogrodnik”, 
jako jedna z dziewięciu szkół 
w Polsce, został wyróżnio-
ny specjalnym dyplomem 
„Education Leaders” jako 
placówka kształcąca wy-
bitnych profesjonalistów. 
W tym roku dwóch uczniów 

Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących otrzy-
mało stypendia Prezesa Rady 
Ministrów.
 – To jeszcze nie koniec do-
brych wiadomości. Finalizo-
wane są również rozmowy na 
temat objęcia szkoły patrona-
tem Grupy Lotos. Ciągle roz-
wijany jest tutaj także projekt 
„Zdolni z Pomorza” – mówi 
Stefan Skonieczny, starosta 

gdański.
Obecnie w ZSOiO w Prusz-
czu Gdańskim uczy się 927 
uczniów. Przypomnijmy, że 
od września udało się uru-
chomić nowy kierunek: tech-
nik informatyk. W ogrodniku 
ruszy również kierunek zwią-
zany z branżą kosmetyczną.

(Gr)
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INfOrMACjE W TElEfONIE

czujniki badają powietrze
14 czujników, które zainstalo-
wano w tym roku w różnych 
częściach miasta, bada stan 
powietrza w naszym mieście. 
Jego stan możemy sprawdzić 
również w telefonie za pomo-
cą specjalnej aplikacji. 
O instalacji czujników już 
informowaliśmy. 
 – Projekt zrealizowany zo-
stał w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Doszedłem do 

  stan jakości powietrza w pruszczu gdańskim pokazywany jest m.in. na tablicy 
wiszącej w wejściu do urzędu miasta. 

wniosku, że warto go jednak 
rozszerzyć, szczególnie kiedy 
okazało się, że realizacja pro-
jektu będzie tańsza niż począt-
kowo zakładaliśmy. Czujniki 
zainstalowane są w różnych 
częściach miasta. Informa-
cje o stanie powietrza odczy-
tywać można w telefonie, ale 
również na tablicach, które 
zainstalowane są w budynkach 
użyteczności publicznej. Jedna 

POWIATOWY STÓŁ BOŻONArOdZENIOWY

Świąteczna atmosfera na 
turnieju w cząstkowie

Każdego roku, mimo że to kon-
kurs i przyznawane są miejsca, 
imprezie towarzyszy prawdzi-
wie rodzinna, przedświąteczna 
atmosfera.
 – Liczą się nie tylko miejsca, ale 

od 9 lat zawsze przed świętami organizowany jest powiatowy stół bożonarodzeniowy. tradycją stało się już, że konkurs odbywa się 
na terenie gminy trąbki wielkie. tym razem gospodarzem imprezy był hotel sentoza golf w cząstkowie.

fo
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z nich znajduje się w wejściu 
do urzędu miasta – mówi nam 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Jak pobrać aplikację? Wy-
starczy w Google Play wpi-
sać w panelu wyszukiwarki 
„Syngeos” i kliknąć „instaluj”. 
Aplikacja dostępna jest na te-
lefony z systemem Android. 

(Kl)

dobra zabawa. Tego dnia mo-
żemy zapomnieć o codziennej 
bieganinie. Czas staje w miejscu, 
a my możemy porozmawiać z 
dawno niewidzianymi znajomy-
mi. Jest to doskonała okazja do 

wspólnych rozmów i kolędowa-
nia, które możemy – jak co roku 
zresztą – przerywać, posilając 
się pysznymi potrawami świą-
tecznymi  i podziwiając pięknie 
przystrojone stoły.

Koła Gospodyń Wiejskich z na-
szego powiatu oraz Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskie z Kolbud 
i Pruszcza Gdańskiego rywa-
lizowały w trzech kategoriach. 
Najlepszą dekorację przygoto-
wało KGW Lisewiec, a miejsca 
na podium zajęło jeszcze Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie 
Pruszcz Gdański oraz KGW 
Suchy Dąb. Pierwsze miejsce 
za najlepsze wypieki przyzna-
no KGW Przywidz, 2. – KGW 
Cieplewo, a 3. – Zrzeszeniu Ka-
szubsko-Pomorskiemu Kolbudy. 
Z kolei najsmaczniejszą rybę – 
oczywiście zdaniem jury – przy-
gotowało KGW Kolniczan-
ki. Kolejne miejsca przyznano 
KGW Gołębiewko oraz Zrze-
szeniu Kaszubsko-Pomorskiemu 
z Pruszcza Gdańskiego.
 – Jest to czas, kiedy zawieszamy 
na gwoździu wszystkie wojenne 
topory. Okres przedświąteczny 
to też czas wyciszenia od co-
dziennego kieratu obowiązków. 
Bądźmy bardziej wrażliwi na 
drugiego człowieka. Niech te 
święta będą wyjątkowe. Spotkaj-
my się, spójrzmy sobie w oczy i 
porozmawiajmy ze sobą – mówi 
ks. kanonik Bolesław Antoniów.
Wicemarszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz z okazji zbliżają-
cych się świąt życzył wszystkim 
wielu dobrych uczuć do bliźnich 
– również do tych, których nie 
lubimy.
 – Wyciągnijmy do nich rękę, bo 
to zbliża ludzi – dodał Bogdan 
Borusewicz.
Senator Ryszard Świlski życzył 
zaś wszystkim, aby święta każdy 
przeżywał w takiej atmosferze, 
jaka panowała podczas konkursu 
w Cząstkowie.

(Gr)
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ZAPrAZAMY NA „MÓj rYNEK”

Jarmark rękodzieła
Miejskie targowisko „Mój 
rynek” dało już się poznać 
z wielu ciekawych przedsię-
wzięć. Kolejną inicjatywą jest 
„Jarmark Rękodzieła”, któ-
ry ruszy w najbliższą sobo-
tę 21 grudnia w godz. 10.00 
– 14.00.
Jak zapowiadają organiza-
torzy przedsięwzięcia, na 
gości pruszczańskiego ry-
neczku czekać będzie 20 
rękodzielników.
 – Zapraszamy wszystkich, 

którzy poszukują nietuzin-
kowych prezentów dla swo-
ich bliskich. Gwarantujemy, 
że wszystko, co znajdzie się 
na jarmarku, będzie robione 
własnoręcznie i z prawdzi-
wą pasją. Każdy znajdzie tu-
taj coś dla siebie – zachęcają 
organizatorzy.
Więcej informacji o ręko-
dzielniczym jarmarku prze-
czytać można na profilu fa-
cebookowym „Targowisko 
Miejskie Mój Rynek”.

(Gr)

WYdANO 20 MIlIONÓW

drogowe inwestycje na ukończeniu 
zaplanowane na ten rok inwestycje drogowe w pruszczu gdańskim zostały już niemal zrealizowane. 
na wszystkie zadania wydano ok. 20 mln zł.

reklama

Ostatnie prace prowadzone są na 
ulicy Dworcowej oraz na ulicy 
Księdza Marka. 
 – Poza tym drogowcy działali 
na ulicach: Bednarskiej, Pułko-
wej – gdzie wykonana była kom-
pleksowa infrastruktura pod-
ziemna oraz oświetlenie. Rzeczą 
bezprecedensową był remont 
fragmentu ulicy Tczewskiej. 
Dlaczego? W historii miasta nie 
zdarzył się podobny przypadek, 

  ul. ks. marka  ul. słowackiego

  ul. dworcowa

  ul. pułkowa

  ul. tczewska  ul. bednarska

aby prywatny podmiot, który – 
co jeszcze zaskakujące – swoją 
działalność prowadzi w sąsied-
niej gminie, z własnych środków 
zrealizował inwestycję drogo-
wą – mówi nam Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
Również w tym roku udało się 
wybudować chodnik łączący 
parking przy ulicy Grota Ro-
weckiego z deptakiem w cen-
trum miasta przy ul. ks. Waląga. 

Warto jeszcze przypomnieć, że 
przebudowywana jest również 
ulica Słowackiego. Zadanie re-
alizowane jest przez powiat, ale 
miasto również dołożyło swoją 
finansową cegiełkę. Po zakoń-
czeniu inwestycji ulica zostanie 
przekazana miastu.

(Kl)
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MŁOdZI, A juŻ SIĘ WYrÓŻNIAjĄ 

rEPrEZENTACjA AlGIErII W CEdrACH WIElKICH

Pierwsze urodziny akademii Piłkarskiej kowale

nawet najwybredniejszy kibic znajdzie coś dla siebie

mija właśnie rok od powstania akademii piłkarskiej kowale. to czas na podsumowania i przybliżenie planów na kolejny rok. 

Hala sportowa w cedrach wielkich funkcjonuje dopiero od nieco ponad 3 miesięcy. w tym czasie odbył się tu szereg wydarzeń 
nie tylko sportowych, ale również rozrywkowych.

Akademia Piłkarska Kowale 
powstała w styczniu 2019 roku. 
Pierwsze nabory do poszcze-
gólnych roczników rozpoczęły 
się wiosną, a już dzisiaj w klu-
bie trenuje 130 dzieci. 
 – Młodzi pasjonaci piłki uczą 
się pod czujnym okiem wykfa-
lifikowanej kadry trenerskiej, 
która posiada licencję UEFA 
i ciągle podnosi swoje kwalifi-
kacje, aby jeszcze lepiej szkolić 
młodych piłkarzy. Klub z aż 
dziesięcioma zespołami bierze 
udział w rozgrywkach Pomor-
skiego Związku Piłki Noż-
nej. Pomimo krótkiej naszej 
działalności, zespoły z roczni-
ka 2007 oraz 2008 prowadzą 
w rozgrywkach ligowych i są 
bliskie awansu do Ligi Wo-
jewódzkiej, która skupia naj-
lepsze zespoły województwa 
pomorskiego – mówi Maciej 
Sikorski, wiceprezes zarządu 
Akademii Piłkarskiej Kowale. 
Obserwujemy też z wielkim za-
interesowaniem mecze rozgry-
wane przez rocznik 2014, czyli 
najmłodszych adeptów APK, 
którzy z sukcesami rozgry-
wają mecze i turnieje ze swo-
imi rówieśnikami. W klubie 

trenują także roczniki 2009, 
2010, 2011 oraz 2013, które 
również wyróżniają się w swo-
ich kategoriach wiekowych.  – 
Nie tylko wynik sportowy jest 
w naszym klubie najważniejszy. 
Stawiamy nacisk na rozwój in-
dywidualny zawodników oraz 
ich wychowanie poprzez sport. 
Cel, który sobie postawiliśmy, 
to wychowanie przyszłych re-
prezentantów Polski – komen-
tuje Sikorski. 
Trenerzy akademii pracują we-
dług autorskiego modelu szko-
lenia, dzięki czemu zawodnicy 
rozwijają się prawidłowo i stale 
podnoszą swoje umiejętności. 
– Stawiamy na wszechstron-
ny rozwój sportowy. Oprócz 
treningów piłkarskich nasi za-
wodnicy mają dodatkowe za-
jęcia z gimnastyki, aerobiku 
czy też treningi motoryczne. 
A już od stycznia zaplanowa-
liśmy warsztaty z dietetykiem 
i psychologiem sportowym, 
aby podnosić jakość naszych 
zawodników i działać ogólno-
rozwojowo – dodaje Krzysztof 
Bartoszuk, pełniący funkcję 
koordynatora szkolenia. 
APK może już dzisiaj 

pochwalić się swoimi wycho-
wankami, którzy zasilili dru-
żyny młodzieżowe klubu Eks-
traklasy (Lechia Gdańsk ), 
a także reprezentantami kadr 
wojewódzkich oraz powoła-
niami na Mobilną Akademię 
Młodych Orłów. 
Dużym wydarzeniem w Aka-
demii w mijającym roku był 
wyjazd najstarszej drużyny 
na międzynarodowy turniej 
Gothia Cup do Szwecji. Jest 
to największy i najbardziej 
popularny turniej na świecie. 
Zawodnicy APK mieli okazję 
zmierzyć się z rówieśnikami 
z Emiratów Arabskich, USA, 
Francji czy krajów skandynaw-
skich. Zdobyte doświadczenie 
na pewno pomoże chłopcom 
w osiąganiu dobrych wyników 
w kolejnych rozgrywanych. 
APK cały czas aktywnie dzia-
ła, aby podnosić swoją wiedzę 
i budować klub na ogólnopol-
skim poziomie. 
 – Dzięki rodzicom, sponso-
rom czy pozyskanym dotacjom 
każdy rocznik został wypo-
sażony w sprzęt niezbędny do 
treningu, a także stroje, dresy 
i ortaliony. Zależy nam na tym, 

aby dzieci poprzez strój iden-
tyfikowały się z klubem i czuły 
przynależność do naszej klubo-
wej rodziny – podkreśla Maciej 
Sikorski. 
Akademia nie stoi w miej-
scu, a ciągle szuka sposobów 
na rozwój. Stąd długofalowe 
plany, a powiększenie zarzą-
du o 2 osoby, pozwoli na ich 
realizację. Do zarządu weszli 
również rodzice dzieci trenu-
jących w AP Kowale, aby jesz-
cze lepiej realizować stawiane 

klubowi cele. 
 – Chcemy współpracować z ro-
dzicami i wspólnie tworzyć lo-
kalną, piłkarską społeczność. 
Akademia nie tylko szkoli, ale 
także rozwija futbol na Pomo-
rzu poprzez organizację cy-
klu turniejów halowych o Pu-
char Wójta Gminy Kolbudy. 
W każdy weekend lutego od-
będą się one w hali sportowej 
przy ul. Smoleńskiej w Gdań-
sku. W imieniu organizato-
rów serdecznie zapraszamy do 

aktywnego uczestnictwa w wy-
darzeniu, kibicowania i wspie-
rania zespołów. 
 – Klub wciąż prowadzi na-
bory dziewczynek i chłopców 
w rocznikach od 2007 do 2014. 
Jeśli Twoje dziecko ma pasję do 
piłki albo szuka ciekawego po-
mysłu na zajęcia pozaszkolne, 
być może AP Kowale to wła-
śnie dobre miejsce dla niego – 
zachęca Maciej Sikorski.

(Gr)

Jeszcze dzisiejszego wieczora 
odbędzie się sparing pomiędzy 
reprezentacją Algierii a druży-
ną gdańskiego Wybrzeża. Po-
czątek spotkania o godz. 19.00, 
ale raczej próżno spodziewać 
się, że będą jeszcze jakieś wej-
ściówki. Rzadko bowiem zda-
rza się, że na naszym terenie 
rozgrywany jest mecz między-
państwowy, a poza tym bilety 

na wszystkie imprezy rozcho-
dzą się lotem błyskawicy. Do-
dać jeszcze warto, że reprezen-
tacja Algierii, która przebywa 
na zgrupowaniu w Gdańsku, 
już od kilku dni trenuje w Ce-
drach Wielkich.
Na początku grudnia Cedry 
Wielkie zmieniły się w pomor-
ską stolicę tańca, bowiem wła-
śnie na Żuławach Gdańskich 

odbyły się Mikołajkowe Ogól-
nopolskie Mistrzostwa w Tań-
cu Nowoczesnym „Roztańczo-
ne Żuławy”, które zgromadziły 
na stracie ok. 700 uczestników. 
Warto jeszcze przypomnieć, 
że wcześniej Cedry Wielkie 
odwiedzili siatkarze Trefla 
Gdańsk i olsztyńskiego AZS.
Z kolei w miniony weekend 
przez dwa dni trwała batalia 

o puchar wójta gminy Cedry 
Wielkie. Na starcie stanęło kil-
kanaście zespołów.
Niemal w każdy weekend od-
bywają się tu ciekawe imprezy – 
nie tylko sportowe, ale również 
kulturalne i rozrywkowe. A na 
tym nie koniec. Jak dowiedzie-
liśmy się niedawno, na dobrej 
drodze jest również dopinanie 

szczegółów dotyczących meczu 
koszykówki z udziałem druży-
ny Trefla Sopot.
 – Organizowane dotych-
czas wydarzenia pokazały, 
że mieszkańcy naszej gminy 
oczekują imprez sportowych 
i kulturalnych. W przyszłym 
roku wydarzeń kulturalnych 
będzie więcej. Na zdradzenie 

szczegółów przyjdzie jeszcze 
pora. Uchylając jednak rąbka 
tajemnicy, mogę powiedzieć, że 
wśród zaproszonych artystów 
będą grupy kabaretowe – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.

(lubek)
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ŚWIATEŁKA TWOrZĄ ZIMOWĄ OPOWIEŚĆ

olśniewająca iluminacja 
Pruszcza gdańskiego
kolejny raz pruszcz gdański czaruje. czym tym razem? Świąteczną iluminacją miasta, która już od kilkunastu dni cieszy 
oczy mieszkańców i osób przejeżdżających przez nasze miasto.

Świetliste komety, śnieżynkowa 
oprawa kanału Raduni i oszro-
nione światłem budynki to część 
świątecznej iluminacji, która 
układa się w iście bajkową i zi-
mową opowieść. Burmistrz Ja-
nusz Wróbel podkreśla, że idea 
ozdobienia miasta dziesiątkami 
tysięcy ledowych świateł, two-
rzącymi szytą na miarę ilumi-
nację Kanału Raduni i centrum 
miasta to efekt działań pracow-
ników Referatu Gospodarki 
Komunalnej i designerów firmy 
Multidekor.
 – Klimatyczny Kanał Raduni 
jest wspaniałą osią widokową, 
znajdującą się w ścisłym centrum 
miasta. Jej podświetlenie wydo-
było jeszcze bardziej niezwy-
kłość zabytkowej części naszego 
miasta – mówi Janusz Wróbel.

Michał Kwasieborski, Head 
of Design Multidekor, firmy, 
która wykonała pruszczańską 
iluminację, podkreśla z kolei, 
że wszystkie projekty, któ-
re zostały przygotowane, są 
unikatowe i dopasowane do 
miejsca. 
 – Klimat miasta zimą zo-
stał podkreślony klasycznymi 
w swojej formie, zimowymi 
motywami. Projektanci, two-
rząc koncepcję rozświetlenia 
Pruszcza Gdańskiego, czer-
pali swoje inspiracje z sym-
boliki miasta i jego dziedzic-
twa kulturowego. Designerzy 
stworzyli świetlną opowieść, 
na którą składają się dzie-
siątki mieniących się śnie-
żynek, błyszczące komety 
i roziskrzone kurtyny. Chłód 

białych świateł został tu de-
likatnie przełamany ciepłymi 
błyskami i buduje niesamowi-
tą mroźną historię – zauważa 
Janusz Wróbel.
Dodajemy jeszcze tylko, że 
świetlną oprawę tworzy 110 
tysięcy energooszczędnych 
punktów świetlnych. 
 – Nowa iluminacja pozwo-
liła przenieść dotychczasowe 
elementy świetlne w nowe 
przestrzenie miejskie, pozwa-
lając stworzyć niepowtarzal-
ny, świąteczny klimat między 
innymi na faktorii – dodaje 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

(Gr)

 


