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płacimy podatki, które wędrują do gminnej 
kasy, ale nie mamy z tego żadnych benefitów. 
Śmiem twierdzić, że jesteśmy mało istotni dla 
gminy – mówi magdalena dudzińska-Florczyk, 
mieszkanka osiedla sarnia dolina.

Projekt z udziałem jednej polskiej gminy
Gmina Przywidz – o czym wspominaliśmy już wiele 
razy na łamach „Panoramy” – jest powiatowym 
jeśli nie wojewódzkim liderem w  kwestii 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Mała Holandia w gminie Cedry Wielkie 
Nie trzeba jechać do Holandii, aby podziwiać wielkie poła-
cie tulipanowych dywanów. Przez kilkanaście dni miesz-
kańcy Pomorza mogli podziwiać, a przy okazji kupić tuli-
pany, którymi obsadzono pole w Cedrach Wielkich.

Wystawa o zaginionych podobozach 
Na ten moment czekano od dawna. Sezon wysta-
wienniczy w  Domu Wiedemanna został zainau-
gurowany. Otworzyła go niecodzienna ekspozycja 
„Zaginione podobozy Pruszcz Gdański – Rusocin”.

Chcą stworzyć kuźnię talentów 
Robert Aszyk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznych w  Rusocinie 
podpisał umowę patronacką z  firmą Agro Kaszub 
z Kartuz.

str. 4 str. 7 str. 8str. 2

sarnia Dolina bez publicznej drogi dojazdowej 
BŁĄD POPEŁNIŁA GMINA, A CIERPIĄ MIESZKAŃCY 

osiedle sarnia dolina to część bąkowa i gminy kolbudy. Śmiało jednak można powiedzieć, że 
mieszkańcy są pozostawieni sami sobie. sami finansują utrzymanie porządku na ulicach oraz 
oświetlenie ulic, ale co najważniejsze nie mają żadnej publicznej drogi, którą mogą dojechać 
do swoich mieszkań. niebawem mogą nie mieć żadnego dojazdu, bo właściciele prywatnych 
działek, na których znajdują się drogi dojazdowe do osiedla, mogą zamknąć dojazd do sarniej 
doliny, gdzie rozlokowanych jest blisko 160 mieszkań.
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Na ten moment czekano od 
dawna. Sezon wystawien-
niczy w  Domu Wiedeman-
na został zainaugurowany. 
Otworzyła go niecodzienna 
ekspozycja „Zaginione po-
dobozy Pruszcz Gdański – 
Rusocin”, którą można zwie-
dzać aż do końca czerwca. 
Wystawa pokazuje historię 
Pruszcza Gdańskiego i  oko-
lic, która do tej pory nie była 
znana szerszemu gronu osób. 
Motorem napędowym całego 
przedsięwzięcia był oczywi-
ście miłośnik historii Bartosz 
Gondek, który na co dzień 
jest kierownikiem Refera-
tu Ekspozycji i  Dziedzictwa 
Kulturowego w  Pruszczu 
Gdańskim, a współsekundo-
wali mu w  tym dziele min. 
Marek Kozłow, Wojciech 
Samól, Andrzej Ditrich, 
Jacek Mazurek, Jarosław 
Kwiatkowski i  wielu innych, 
w  tym zainteresowani hi-
storią mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego, Cieplewa czy 
Łęgowa. 

– Mam nadzieję, że wysta-
wa, nad przygotowaniem któ-
rej pracowało wiele osób, daje 
nam wyczekiwaną odpowiedź 
na pytanie o  lokalizację po-
dobozów, zbudowanych przez 
Niemców rękami żydowskich 
więźniarek. Jednak dzisiejsze 
wydarzenie jest swego rodza-
ju kropka nad „i” ostatnich  
6 lat pracy nad wojenną hi-
storią Pruszcza Gdańskiego. 
Będzie ona nadal trwała, po-
nieważ właśnie wojenne czasy 
miasta i powiatu gdańskiego to 
ogromna kopalnia dla osób fa-
scynujących się historią. Wy-
stawa jest efektem współpracy 
historyków Referatu Ekspozy-
cji i  Dziedzictwa Kulturowe-
go Urzędu Miasta w Pruszczu 
Gdańskim z  zaprzyjaźniony-
mi historykami i  archeologa-
mi z innych instytucji, a także 
pasjonatami historii II wojny 
światowej – podkreśla Bartosz 
Gondek. 
Wystawę czasową „Zaginione 
podobozy Pruszcz Gdański – 
Rusocin” można zobaczyć od 

poniedziałku do czwartku 
oraz weekendy w  godzinach 
12.00 – 16.30 w Domu Wie-
demanna przy ul. Krótkiej 6. 
– Dom Wiedemanna to je-
den z dwóch takich obiektów 
zachowanych na Żuławach. 
Bardzo się cieszę, że odwie-
dzający to miejsce będą mo-
gli korzystać również z nowo 
wykreowanej przestrzeni pu-
blicznej na zapleczu budynku 
Krótka 6. Wierzę, że będzie 
to miejsce tętniące życiem – 
mówi Janusz Wróbel, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskie-
go. – Już teraz chętnych za-
praszam na kolejną wystawę, 
którą realizujemy wspólnie 
z  Muzeum Archeologicz-
nym w Gdańsku. Dzięki niej 
będziemy mogli dowiedzieć 
się, skąd we wczesnym śre-
dniowieczu wzięła się część 
mieszkańców pobliskiego 
grodu gdańskiego. 

(lubek)

SEZON WYStAWIENNICZY OtWARtY 

w domu wiedemanna 
o zaginionych podobozach 
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BŁĄD POPEŁNIŁA GMINA, A CIERPIĄ MIESZKAŃCY 

osiedle sarnia dolina to część bąkowa i gminy kolbudy. Śmiało jednak można powiedzieć, że mieszkańcy są pozostawieni sami sobie. sami finansują 
utrzymanie porządku na ulicach oraz oświetlenie ulic, ale co najważniejsze nie mają żadnej publicznej drogi, którą mogą dojechać do swoich mieszkań. 
niebawem mogą nie mieć żadnego dojazdu, bo właściciele prywatnych działek, na których znajdują się drogi dojazdowe do osiedla, mogą zamknąć 
dojazd do sarniej doliny, gdzie rozlokowanych jest blisko 160 mieszkań.

w zeszłym tygodniu, na sejmowej komisji został odrzucony projekt posłów pis, który mógł w konsekwencji doprowadzić do prywatyzacji lasów. 
szczęśliwie, głosami opozycji, a także części posłów zjednoczonej prawicy udało się ten szkodliwy projekt odrzucić.

Od prawie 20 lat trwa gehenna 
mieszkańców Sarniej Doliny. To 
właśnie wtedy ówczesne wła-
dze gminy Kolbudy zezwoliły na 
użytkowanie osiedla, mimo że 
deweloper nie spełnił najważniej-
szego zadania – nie zagwaran-
tował mieszkańcom publicznej 
drogi dojazdowej do mieszkań na 
osiedlu.
 – Można powiedzieć, że zostali-
śmy nabici w butelkę. Deweloper, 
od którego kupowałam miesz-
kanie, wskazał swojego notariu-
sza. Wydawało się, że notariusz 
to urzędnik zaufania publiczne-
go. Teraz, po kilkunastu latach, 
sama wiem, co trzeba sprawdzać 
przy podpisywaniu aktu nota-
rialnego. O  tym, że osiedle po-
zbawione jest publicznej drogi 
dojazdowej doskonale wiedzieli 
również urzędnicy w Kolbudach, 
włącznie z wójtem. Nikt nie po-
chylił się jednak nad naszym 
problem. Gmina przejęła jedynie 
sieć wodociągowo-kanalizacyjną, 
ale bez kanalizacji deszczowej. 
Płacimy podatki, które wędrują 

do gminnej kasy, ale nie mamy 
z tego żadnych benefitów. Śmiem 
twierdzić, że jesteśmy mało istot-
ni dla gminy – mówi „Panora-
mie” Magdalena Dudzińska-Flo-
rczyk, mieszkanka osiedla Sarnia 
Dolina.
Mijały lata, a poprzednia i obec-
na władza nie zrobiła kompletnie 
nic, aby mieszkańcy osiedla mogli 
korzystać z  drogi publicznej. To 
nie wszystko, gdyż podczas ku-
powania nieruchomości miesz-
kańcy w  akcie notarialnym nie 
zabezpieczyli sobie służebności 
dojazdu do swoich budynków. 
Niedawno jeden z  dewelope-
rów zakupił grunty, na których 
znajdują się m.in. ulice osiedlo-
we i  dojazdy do budynków. Ich 
obecny właściciel chce rozmawiać 
z kolbudzkimi samorządowcami, 
ale ci niekoniecznie kwapią się do 
podjęcia tematu w sprawie prze-
jęcia osiedlowych ulic. 
Pętla wokół Sarniej Dolina zacie-
śnia się ponieważ właściciel grun-
tów, na których znajduje się pry-
watna droga dojazdowa od strony 

Jankowa Gdańskiego, zagrodził 
przejazd dlatego, że mieszkań-
cy osiedla nie mają służebności 
przejazdu. 
 – Za chwilę może okazać się, że 
nie wyjedziemy z  osiedla. Mam 
wrażenie, że zostaliśmy pozo-
stawieni sami sobie. Wydaje mi 
się, że to właśnie gmina, wydając 
pozwolenie na budowę, a potem 
pozwolenie na użytkowanie po-
pełniła największy błąd w  całej 
tej sprawie, a teraz my musimy za 
niego płacić. A co będzie w mo-
mencie, kiedy potrzebna będzie 
pomoc ratowników medycznych 
albo strażaków, a  przejazd bę-
dzie zamknięty – podsumowuje 
mieszkanka Sarniej Doliny.
Na jednym z  „telespotkań” An-
drzej Chruścicki, wójt gminy 
Kolbudy powiedział jasno, że to 
władze powiatu gdańskiego, a nie 
gminy udzieliły pozwolenia na 
użytkowanie osiedla. Tę kwestię 
dementuje Marian Cichon, wice-
starosta gdański, który od kilku-
nastu lat także jest mieszkańcem 
zapomnianego osiedla.

 – Jest to nieprawda. Wójt Chru-
ścicki nie przygotowuje się do 
spotkań z mieszkańcami. Chciał-
bym przypomnieć, że do 2003 
roku powiat sukcesywnie przej-
mował obowiązki gmin w  za-
kresie wydawania pozwoleń na 
budowę. Powiat nie przejmo-
wał jednak spraw rozpoczętych, 
a urząd w Kolbudach pozwolenie 
na budowę wydał w  roku 2000. 
Tak więc, jak wskazują wszelkie 
dokumenty, to gmina Kolbudy, 

a  nie Starostwo Powiatowe 
w  Pruszczu Gdańskim, udzieli-
ło deweloperowi pozwolenia na 
użytkowanie osiedla bez dróg 
dojazdowych. Dopiero po zakoń-
czeniu inwestycji w Bąkowie cała 
dokumentacja trafiła do naszego 
urzędu. Wójt Chruścicki wpro-
wadza mieszkańców w błąd, in-
formując, że to starostwo powia-
towe wydało stosowne pozwole-
nia – informuje Marian Cichon.
Wójta Chruścickiego 

zapytaliśmy, co gmina zamierza 
zrobić, aby mieszkańcy Sarniej 
Doliny mieli możliwość korzy-
stania z drogi publicznej. Do mo-
mentu zamknięcia tego wydania 
„Panoramy” nie otrzymaliśmy 
żadnej odpowiedzi. Jeśli tylko 
takową otrzymamy, to na pewno 
opublikujemy ją w jednym z ko-
lejnych wydań naszej gazety.

(lubek)

Oprócz tego tematu, chcia-
łam przekazać Państwu moje 
ostatnie działania związane 
z ochroną naszych lasów przed 
nadmierną wycinką drzew.
Od kilku lat Polacy obserwu-
ją wzmożoną wycinkę drzew. 
Wielu z  Państwa zwraca się 
do mnie z  tym problemem. 
Szczególnie mocno widzimy to 
w  Trójmiejskim Parku Krajo-
brazowym, który przez lata był 
w dużo mniejszy sposób wyko-
rzystywany jako las gospodar-
czy niż dzieje się to obecnie.
W związku z Państwa prośba-
mi podjęłam interwencje w  tej 
sprawie. Po pierwsze zwróci-
łam się do Nadleśnictw w wo-
jewództwie pomorskim. Z od-
powiedzi na moje interwencje 
wynika, że wzrost wycinki 
gospodarczej drzew w  latach 
2015 - 2020 zwiększył się na-
wet o  25% w  stosunku do lat 
2007 - 2015. To straszne, ile 
więcej drzew jest wycinanych! 
Szczególnie niebezpieczne jest 
to, że tak naprawdę tylko drze-
wa mogą równoważyć nega-
tywny wpływ samochodów czy 
przemysłu na środowisko.

Oprócz interwencji w  nad-
leśnictwach, przygotowałam 
projekt ustawy, który ma spo-
wodować większą ochronę la-
sów, szczególnie Parków Kra-
jobrazowych i  lasów ochron-
nych aglomeracji miejskich.
Projekt ustawy powstał ze 
względu na potrzebę ochro-
ny lasów w  obrębie aglomera-
cji miejskich, w  szczególności 
terenów parków krajobrazo-
wych przed wycinką, a  tak-
że wprowadza decentralizację 
sporządzania Planu urządze-
nia lasu (planu wycinki drzew) 
wprowadzając samorząd wo-
jewództwa jako organ go 
zatwierdzający.
Do tej pory Plan urządzania 
lasu (plan np. wycinek) sporzą-
dzany jest przez leśników, dla 
leśników i  zatwierdzany przez 
Ministra Środowiska. Nie ma 
nawet możliwości zaskarżenia 
tego planu!
Na ten problem zwróciła Pol-
sce Komisja Europejska. Nie-
stety Rząd PiS nie przygoto-
wał nowelizacji prawa w  tym 
zakresie i  Komisja Europejska 
zapowiedziała skierowanie 

przeciwko Polsce skargi do 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.
Jeżeli Polska nie wprowadzi 
możliwości zaskarżania planu 
urządzenia lasu (planu wycin-
ki), to Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej może 

ukarać Polskę wielomiliono-
wymi karami.
Zwróciłam się w  tej sprawie 
w  trybie interwencji poselskiej 
do Premiera M. Morawiec-
kiego, Ministra Środowiska 
i  Ministra ds. Unii Europej-
skiej. Niestety odpowiedź jaką 

otrzymałam jest mocno niepre-
cyzyjna. Odpowiedziano mi, że 
trwają rozmowy, aby rozwiązać 
konflikt.
W  związku z  tym postanowi-
łam, żeby w  projekcie ustawy, 
którą przygotowałam zapi-
sać przekazanie samorządowi 

wojewódzkiemu kompetencje 
do zatwierdzania planu urzą-
dzenia lasu. Bez zgody Sejmi-
ku województwa Minister nie 
będzie mógł zatwierdzić planu 
wycinki drzew.
Przygotowany projekt usta-
wy niedługo zostanie złożony 
u Marszałek Sejmu. Następnie 
będziemy czekać na skierowa-
nie go do prac w Parlamencie. 
W  obecnej sytuacji politycz-
nej nie spodziewam się szyb-
kiej pracy nad projektem tej 
ustawy, ale może pomoże po-
parcie społeczne dla większej 
ochrony lasów? Szczęśliwie co-
raz więcej Polaków dostrzega 
problem nadmiernej wycinki 
drzew w naszych lasach i zwra-
ca się np. do posłów z apelami 
o  zmiany w  prawie. Wspólnie 
możemy osiągnąć naprawdę 
dużo więcej.
O dalszych losach ustawy będę 
Państwa informowała.

z poważaniem 
Małgorzata Chmiel, poseł na 

Sejm RP
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 Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w siedzibie starostwa powiatowego w pruszczu Gdańskiego

życie Powiatu/rekLaMa

uCZNOWIE MAjĄ DOStęP DO NOWOCZESNEj tECHNOlOGII

robert aszyk, dyrektor zespołu szkół rolniczych centrum kształcenia praktycznych w rusocinie podpisał umowę patronacką z firmą agro 
kaszub z kartuz. Umową objęci zostali uczniowie w zakresie kształcenia mechanizacji rolnictwa i agrotrotnika na poziomie technikum 
i szkoły branżowej. 

Najważniejszym celem pod-
pisanej umowy jest zapewnie-
nie na najwyższym poziomie 
kształcenia i  edukacji mło-
dzieży szkolnej w  zakresie 
prawidłowej eksploatacji cią-
gników i maszyn rolniczych. 
 – Na współpracy z firmą Agro 
Kaszub będą mogli skorzy-
stać również rolnicy powiatu 
gdańskiego i okolic, ponieważ 
na terenie naszej szkoły będą 
organizowane ekspozycje, po-
kazy maszyn rolniczych i cią-
gników. Poza tym dla odwie-
dzających udostępniane będą 
materiały szkoleniowe, pro-
wadzone będą też prelekcje. 
W organizację takiego wyda-
rzenia aktywnie będą się włą-
czać uczniowie naszej szkoły. 
Pierwsza wystawa odbędzie 
się już 1 czerwca podczas or-
ganizowanego specjalnie dla 
absolwentów szkół podstawo-
wych Dnia Otwartego naszej 
szkoły – mówi „Panoramie” 
dyrektor szkoły w Rusocinie. 
To nie jedyna rzecz, na jakiej 
skorzystają uczniowie. Przed-
stawiciele firmy Agro Kaszub 

zabierać będą młodzież na 
targi i  wystawy rolnicze oraz 
do producentów maszyn i cią-
gników rolniczych, gdzie 
będą mogli podpatrzeć ich 
produkcję. 
 – Otrzymaliśmy informację, 
że patron już od czerwca chce 
zatrudnić absolwentów naszej 
szkoły w swojej firmie. Do tej 
pory placówka w  Rusocinie 
nie miała podobnego partnera, 
z  którym współpracowałaby 
na tak szeroką skalę. Na tym 
nie poprzestajemy, ponieważ 
chcemy, aby kolejne kierunki 
nauczania miały swoich pa-
tronów. Już teraz prowadzimy 
rozmowy z partnerem – Auto-
mobilklubem Morskim, któ-
ry swoją opieką objąłby klasę 
kształcącą mechaników pojaz-
dów samochodowych – mówi 
Robert Aszyk. 
Warto przy okazji powiedzieć, 
że również uczniowie kierun-
ku hotelarskiego są niezwykle 
cenni na rynku pracy. Wła-
śnie o  nich zabiegają w  tej 
chwili trzy trójmiejskie hote-
le, które rusocińską młodzież 

chciałyby mieć w swoich sze-
regach w roli stażystów. 
Przez wiele lat szkoła w  Ru-
socinie była nieco zapomnia-
na, a  uczniowie nie mieli 
możliwości uczenia się na no-
wych maszynach. W ostatnim 
czasie warunki nauki uległy 
znacznej poprawie. 
 – Jeśli młodzież ma się uczyć 
swojego zawodu, to musi mieć 
dostęp do najnowocześniej-
szych technologii. Taką moż-
liwość im stwarzamy. Wi-
dzimy duże zaangażowanie 
ze strony szkoły, jak i organu 
prowadzącego, a  więc powia-
tu i mam nadzieję, że wspól-
nie uda nam się stworzyć 
w  Rusocinie swego rodzaju 
kuźnię talentów. Myślę, że 
dzięki temu znacznie wrośnie 
również wartość absolwentów 
na rynku pracy. Jednak nasze 
dobre chęci to nie wszystko. 
Uczniowie również muszą 
dołożyć swoją niemałą ce-
giełkę w  całym procesie edu-
kacyjnym, aby w  przyszło-
ści być dobrymi fachowcami 
w  swoim zawodzie.  – mówi 

„Panoramie” Mirosław Bogun 
z firmy Agro Kaszub. 
 – Liczymy, że dzięki tej umo-
wie, a przede wszystkim dzię-
ki współpracy z  firmą Agro 
Kaszub będzie większe za-
interesowanie kierunkami 
rolniczymi, które proponuje 

szkoła w  Rusocinie. Wierzy-
my, że wzrośnie też poziom 
edukacji, a  nasi absolwenci 
nie będą mieli żadnej pro-
blemu na rynku pracy. W  tej 
chwili nie trzeba posiadać go-
spodarstwa rolnego i kończyć 
szkoły o  profilu rolniczym. 

W dzisiejszych czasach rynek 
pracy potrzebuje wykwalifi-
kowanych osób, które będą 
podporą i  wsparciem dla rol-
ników – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.

(lubek)

w rusocinie chcą stworzyć kuźnię talentów 
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RuSZYŁA ROZBuDOWA PRuSZCZAŃSKIEj NEKROPOlII

jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z rozbudową cmentarza komunalnego w pruszczu Gdańskim. w połowie maja burmistrz 
janusz wróbel podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, która będzie realizowana przy ulicy cichej. dzięki temu cmentarz powiększy się 
o blisko 3000 grobów.

O potrzebie realizacji inwesty-
cji mówi się od dawna.
 – Gdybyśmy nie podjęli się 
tego wyzwania, to już za rok 
nie mielibyśmy miejsca do cho-
wania zmarłych. Starania o od-
powiednią działkę pod rozbu-
dowę cmentarza czyniliśmy 
od dawna. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa odmó-
wił nam przekazania terenów, 
mimo że rejon ten w  studium 
planu zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczony jest 
tylko pod cmentarz i nic inne-
go w  tym miejscu nie można 
zrealizować. Mimo wcześniej-
szych pozytywnych rozmów 
decyzja była odmowna. Była 
to tym bardziej dziwna decy-
zja, że władze ośrodka wspar-
cia doskonale wiedziały, że bez 
tej działki nie będziemy mieli 
miejsca na chowanie zmar-
łych – tłumaczy nam Janusz 
Wróbel.
Na szczęście dwa lata temu 
władze miasta doszły do po-
rozumienia z  gminą wiej-
ską Pruszcz Gdański. Teren, 
na którym realizowane będą 

prace, miasto przejęło ak-
tem notarialnym podpisanym 
28 maja 2019 roku. Z  kolei 
grunt pod budowę istniejącej 
dziś nekropoli został przeję-
ty przez miasto ćwierć wieku 
temu, a ustalenia planistyczne 
i prace budowalne miały swój 
finał 1 września 2000 r.
 – Wykonawca inwestycji 
został wyłoniony spośród 
6 innych oferentów w  dro-
dze przetargu. Umowa z wy-
konawcą opiewa na kwotę 
blisko 1,5 miliona złotych. 
W ramach zadania cały teren 
przeznaczony na rozbudowę 
cmentarza zostanie wyposa-
żony w sieć wodociągową oraz 
sieć kanalizacji deszczowej. 
Obszar ten zyska odpowied-
nie oświetlenie i  nowe ław-
ki. Wyznaczone i  utwardzo-
ne zostaną także aleje dzie-
lące przestrzeń cmentarza, 
wzdłuż których posadzona 
będzie zieleń – informuje Ja-
nina Wilkos-Gad, kierownik 
Referatu Współpracy i  Pro-
mocji Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.

Wykonawca przejął już te-
ren budowy, a  wszystkie 
prace mają być ukończone 
do końca września. 
 – Szacujemy, że na 

rozbudowanym cmentarzu 
wystarczy miejsca na na-
stępnych 12-15 lat. Społe-
czeństwo starzeje się, a  do 
tego niemałe spustoszenie 

wśród mieszkańców po-
czynił covid-19. W  cią-
gu najbliższych lat w  re-
jonie ulicy Cichej powin-
niśmy pozyskać kolejny 

teren pod pochówki – dodaje  
Janusz Wróbel.

(lubek)

Miejsca na cmentarzu wystarczy na 15 lat

wydarzenia
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PRZEDSIęBIORCY ZAINtERESOWANI INWEStOWANIEM W MIEŚCIE

Mieszkańcy miasta będą bezpieczni przed wielką wodą
niebawem ruszy budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych. będzie to największa 
w tym roku realizowana na terenie pruszcza Gdańskiego. całkowita wartość projektu wynosi dokładnie  
13 226 463,70 zł, z czego 8 706 402 zł pochodzi ze środków Unii europejskiej.

Teren, na którym realizowa-
ny będzie projekt, położony jest 
w  południowej części miasta, 
przy ul. Garncarskiej. Dzięki tej 
inwestycji miasto będzie w  sta-
nie efektywniej gospodarować 
terenami przyległymi, a  także 
zmniejszyć wpływ negatywnych 
skutków zjawisk klimatycznych 
w  tym rejonie. Obecnie obszar 
objęty projektem w razie obfitych 
opadów narażony jest na pod-
topienia, dzięki sieci kanalizacji 
oraz zbiornikowi retencyjnemu 
tego typu zagrożenia będą zni-
welowane do minimum. 
 – Po zrealizowaniu przedsię-
wzięcia ta część naszego mia-
sta będzie zabezpieczona przed 
podtopieniami i  zalaniami. Jed-
nocześnie będziemy mieli moż-
liwość lokalizacji w  tym rejonie 
nowych inwestycji i  budowy 
dróg. Już pod koniec czerwca 
przystąpimy do sprzedaży dzia-
łek właśnie na tym terenie. Je-
stem przekonany, że w  związ-
ku z  atrakcyjnością miejsca, 
uda nam się znaleźć nabywców 
– mówi „Panoramie” Janusz 

Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Dało się niestety zauważyć, że 
w ubiegłym roku pandemia ko-
ronawirusa wpłynęła na mniej-
sze zainteresowanie terenami 
inwestycyjnymi w  Pruszczu 
Gdańskim. Zgodnie z  Miej-
skim Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego w  tym rejonie 
może powstać zabudowa usługo-
wa oraz tereny obiektów produk-
cyjnych, składów i  magazynów 
z  wyłączeniem przedsięwzięć 
uciążliwych. Dopuszczalne są 
także wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe.
 – Od kilku tygodni zauważam 
znacznie większe chęci inwesto-
wania na terenie naszego miasta. 
Mam tu na myśli nie tylko lokal-
nych przedsiębiorców, ale rów-
nież duże ogólnopolskie spółki. 
Wierzę, że to będzie dobry rok 
dla Pruszcza Gdańskiego – pod-
kreśla Janusz Wróbel.
Budowa zbiornika retencyjne-
go z siecią kanalizacyjną ma być 
ukończona do końca paździer-
nika 2022 roku i  na pewno nie 

będzie to ostatnia tego typu in-
westycja. Pruszcz Gdański nie-
ustannie rozwija się i  wszystko 
wskazuje na to, że niebawem po-
trzeba będzie budowa kolejnego 
zbiornika retencyjnego, aby za-
bezpieczyć mieszkańców przed 
wielką wodą.
 – Ta inwestycja będzie mia-
ła ciąg dalszy. Dostaliśmy bo-
wiem kolejne środki unijne, 
dzięki którym jeszcze w  tym 

roku ogłoszony będzie przetarg 
na kontynuację tego przedsię-
wzięcia. Przypominam, że jesz-
cze w tym roku – również przy 
unijnym wsparciu – wybudujemy 
zbiornik retencyjny przy ulicy Ja-
śminowej. Być może trzeba bę-
dzie rozbudować zbiornik przy 
ulicy Podkomorzego. O potrze-
bie realizacji takich inwestycji 
dowiadujemy się przede wszyst-
kim przy okazji budowy ulic. 

Zrobiliśmy już bardzo wiele, ale 
być może w  przyszłości czekają 
nas kolejne niespodzianki. Są to 
drogie inwestycje, dlatego cie-
szę się, że pozyskaliśmy unijne 
dofinansowanie. Trudno byłoby 
znaleźć w  budżecie miasta kil-
kanaście milionów złotych na 
jedną inwestycję – podsumowuje 
Janusz Wróbel.

(Kl)

POlICjANCI 
W PRZEDSZKOlu

warsztaty 
dla maluchów 
Policjanci z  Pruszcza 
Gdańskiego przeprowa-
dzili warsztaty dla ma-
luchów z  Publicznego 
Przedszkola im. Janusza 
Korczaka. Tematem za-
jęć było bezpieczeństwo 
na drodze. Młodzi ludzie 
dowiedzieli się m.in. jak 
prawidłowo przechodzić 
przez jezdnię, co pil-
nie ćwiczyli pod okiem 
mundurowych. Oczywi-
ście był też czas na pyta-
nia od przedszkolaków 
i  obejrzenie radiowozów 
policyjnych.
Oprócz omówienia obo-
wiązków i  praw pieszych 
przedszkolaki pod czuj-
nym okiem munduro-
wych oraz wychowawców 
przećwiczyli w  praktyce 
to, czego chwilę wcześniej 
się nauczyli. Najmłodsi 
mieli okazję w  towarzy-
stwie policjantów w prak-
tyce wykorzystać nowo 
nabytą wiedzę. Sami oce-
niali i  upewniali się, czy 
warunki drogowe pozwa-
lają skorzystać z przejścia 
dla pieszych, a  następnie 
przekraczali jezdnię.

(GR)

  cmentarz przy ulicy cichej jest już wykorzystany niemal do granic możliwości

  moment podpisania umowy na budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej
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WOjEWODWA PRZESuNĄŁ tERMIN WYBORÓW NA 13 CZERWCA

na swoim profilu facebookowym andrzej chruścicki, wójt gminy kolbudy obwinia gazetę o podawanie nieprawdziwych 
informacji w sprawie terminu wyborów uzupełniających do rady Gminy kolbudy. jak było naprawdę?

Termin wyborów został ustalo-
ny przez wojewodę pomorskie-
go zarządzeniem z dnia 8 mar-
ca 2021 roku. Informowaliśmy 
o tym w kwietniowym wydaniu 
„Panoramy”. Jednak tydzień po 
ukazaniu się gazety wojewoda 
wydał nowe zarządzenie, któ-
rym zmienił termin wyborów. 
Już następnego dnia Andrzej 
Chruścicki na swoim profilu 
odczuł potrzebę, żeby sprosto-
wać nieprawdziwą informację. 
Tym samym, nie odróżniając 
informacji nieaktualnej od nie-
prawdziwej, sam zaś podał in-
formację nieprawdziwą. Kto 
mieczem wojuje...
Nie jest to zresztą jedyna nie-
prawdziwa informacja w  tym 
wpisie Andrzeja Chruścickego. 
Wójt zarzucił „Panoramie”, że 
publikowała nieprzychylne ar-
tykuły na jego temat, ponieważ 
zrezygnował z  jej finansowania 
z budżetu gminy. Jest to infor-
macja jednoznacznie niepraw-
dziwa. Rzeczywistość gminy 
Kolbudy relacjonujemy taką, 

jaka ona jest. Nie zawsze mogą 
to być laurki. Trudno opisać 
motywy stojące za wnioskiem 
o  referendum dotyczącego od-
wołania wójta Chruścickiego 
tak, żeby czuł się zadowolony. 
Jednak ponad wszystko cenimy 
sobie niezależność. Być może 
nawet bardziej niż Jarosław Go-
win, który głosował za różnymi 
rozwiązaniami, ale się z nich nie 
cieszył.
Trzeba też dodać, że nasza 
gazeta nie miała żadnej sta-
łej umowy z  gminą. Tak więc 
wójt Chruścicki nie miał z cze-
go rezygnować. Prawdą jest, 
że gmina Kolbudy za czasów 
wójta Chruścickiego w  „Pa-
noramie” się nie reklamowała, 
ale też nigdy o  to nie zabiega-
liśmy. Zapewniamy też naszych 
Czytelników, że emocjonalne 
wpisy Andrzeja Chruścickiego 
i  nieprawdziwe zarzuty wobec 
naszej gazety nie zmienią na-
szego podejścia do rzetelności 
dziennikarskiej. Nadal będzie-
my obiektywnie relacjonować 

wydarzenia z terenu gminy Kol-
budy, bez żadnych uprzedzeń 
do tego czy przyszłych wójtów.
Tych, którzy chcą wziąć udział 
w  wyborach uzupełniających 
do Rady Gminy Kolbudy infor-
mujemy, że – według majowego 
rozporządzenia głosowanie ma 
być przeprowadzone 13 czerwca  
w godz. 7.00 – 21.00. 
Mieszkańcy Kolbud swój głos 
będą mogli oddać w  jednej 
z  dwóch obwodowych komisji 
wyborczych. W  sali Gminne-
go Ośrodka Kultury głosować 
będą mogli mieszkańcy ulic: 
Adama Ważnego, Gen. Józe-
fa Wybickiego (nieparzyste od 
nr 15 do końca, parzyste od nr 
36 do końca), Skrzatów, Węd-
karskiej, Zielnej (bez nr nie-
parzystych od 1 do 27). Nato-
miast w  Zespole Kształcenia 
i  Wychowania w  Kolbudach 
głosować będą mieszkańcy ulic: 
Edmunda Nagórskiego, Łuko-
wej, Miedzianej, Na Piaskach, 
Prof. Bronisława Bukowskie-
go,  Platynowej, Promiennej, 

Przedszkolnej, Słonecznej, Spa-
cerowej, Srebrnej, Tartacznej, 
Ukośnej, Złotej.
Przypomnijmy na sam koniec, 
że zarejestrowane zostały 3 ko-
mitety wyborcze wyborców, 

które zgłosiły już swoich kandy-
datów: KWW Kocham Kolbu-
dy z ramienia którego kandyduje 
Krzysztof Romańczyk, KWW 
Porozumienie Andrzeja Chru-
ścickiego, którego kandydatem 

jest Paweł Nagórski oraz KWW 
Grzegorza Zielińskiego, z  ra-
mienia którego kandydatem jest 
Grzegorz Zieliński. 

(lubek)

wójt chruścicki podaje nieprawdziwe informacje

KONIEC ROKu AKADEMICKIEGO

rusocin również dla studentów 

Przy Zespole Szkół Rolni-
czych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w  Rusocinie 
zakończył się rok akademicki 
filii Wyższej Szkoły Agrobiz-
nesu w Łomży. Jest to jedyne 
miejsce na Pomorzu, gdzie 
prowadzone są podyplomowe 
studia rolnicze.
Zainteresowanie studiami 
podyplomowymi w  Rusoci-
nie było w  minionym roku 
bardzo duże. Lista studentów 

składała się bowiem z  ponad 
pół setki studentów. W  ciągu 
ostatnich sześciu lat studia po-
dyplomowe ukończyło kilkaset 
osób.
 – Najbliższe placówki, które 
prowadzą studia podyplomowe 
z rolnictwa, znajdują się w Byd-
goszczy, Szczecinie i  Olsz-
tynie. Współpracę z  Wyższą 
Szkołą Agrobiznesu w  Łom-
ży nie tylko będziemy konty-
nuować, ale chcemy ją jeszcze 

zacieśnić, ponieważ chcemy 
uruchomić w  naszej szkole 
studia licencjackie, które mo-
głyby ruszyć już od nowego 
roku akademickiego. Moim 
zdaniem mamy odpowiednie 
warunki, by poszerzyć ofertę 
naszej szkoły – mówi „Pano-
ramie” Robert Aszyk, dyrek-
tor szkoły w Rusocinie. 
Na uroczystości rozdania 
dyplomów, poza dyrekcją 
szkoły, władzami powiatu 

gdańskiego obecny był rów-
nież dr hab. Andrzej Borusie-
wicz, prorektor ds. dydaktyki 
Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
w Łomży.
 – Od dziś jesteście pełno-
prawnymi rolnikami i  będzie-
cie mogli aktywnie prowadzić 
swoją działalność na obsza-
rach wiejskich, które włącznie 
z  lasami stanowią 93 procent 
powierzchni naszego kraju – 
mówi dr hab. Andrzej Borusie-
wicz. – Mam nadzieję, że wie-
dzę, którą zdobyliście, będzie-
cie dobrze pożytkować, a przy 

tym maksymalnie wykorzysty-
wać unijne środki na różnego 
rodzaju projekty inwestycyjne, 
które przyczynią się do roz-
woju rolnictwa. Życzę również 
satysfakcji z  tego, co będziecie 
robić w przyszłości. 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański podziękował wszyst-
kim absolwentom, że swoją 
naukę kontynuowali w  szkole 
w Rusocinie. 
 – Placówka w  Rusoci-
nie w  swojej ofercie ma na-
ukę w  szkołach branżowych 
i  technika dla młodzieży. 

Szczególnie nas cieszy fakt, 
że właśnie w tej szkole funk-
cjonuje filia szkoły wyższej 
kształcąca osoby, które chcą 
zdobyć zawodów rolnika. To 
nie przypadek sprawił, że 
władze łomżyńskiej uczelni 
właśnie Rusocin wybrały na 
swoją filię. Tutejsza szkoła ma 
przecież bogate tradycje w tej 
dziedzinie, jest odpowiednio 
wyposażona i posiada bardzo 
dobrze przygotowaną kadrę – 
mówi nam Marian Cichon.
 

(lubek)

   andrzej chruścicki, 
wójt gminy kolbudy

   pamiątkowe zdjęcie absolwentów studiów podyplomowych w rusocinie

 



maj 2021 NEWS@PaNORamaPOmORZa.PL 7życie gMiny cedry wieLkie

OTRZYMAJĄ 10 TYSIĘCY 

upiększają swoją żuławską wieś
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„O RANY tulIPANY”. tYSIĄCE tuRYStÓW NA ŻuŁAWACH

Mała Holandia w gminie cedry wielkie
nie trzeba jechać do Holandii, aby podziwiać wielkie połacie tulipanowych dywanów. przez kilkanaście dni mieszkańcy pomorza 
mogli podziwiać, a przy okazji kupić tulipany, którymi obsadzono pole w cedrach wielkich. w tym czasie plantację odwiedziły 
tysiące osób, a o Żuławach Gdańskich znów zrobiło się głośno nie tylko na pomorzu, ale w całym kraju, bo właśnie stąd swoje 
programy nadawały m.in. ogólnopolskie stacje telewizyjne.

Realizacja przedsięwzięcia 
„O  rany tulipany” nie była-
by możliwa, gdyby nie pomysł 
i  zaangażowanie Anny van der 
Burg-Czekały i  Bastiaana van 
der Burg oraz Marioli i Tomasza 
Luzar z Trzciniska, którzy spe-
cjalizują się właśnie w  uprawie 

tulipanów.
– Już dawno Cedry Wielkie 
nie przeżywały takiego najaz-
du turystów. Z  takiego faktu 
przychodzi nam się tylko cie-
szyć, ponieważ okazało się, że 
kwietne przedsięwzięcie jest 
doskonałą promocją całej naszej 

gminy. Zainteresowanie było tak 
ogromne, że sądzę, że za rok od-
będzie się kolejna odsłona tuli-
panowego święta – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Śmiało można powiedzieć, że 
„O rany tulipany” było swego ro-
dzaju preludium do rozpoczyna-
jącego się właśnie w gminie Ce-
dry Wielkie sezonu kulturalno
-rekreacyjnego. Czas, w którym 
kwitną tulipany, nie jest stabilny 
pogodowo, dlatego trudno dopa-
sować termin, aby zorganizować 
imprezę na świeżym powietrzu. 
Na pewno jednak będzie można 
podziwiać pięknie kwitnące tuli-
pany i niektóre z nich zabrać do 
domu.
Dodajmy na sam koniec, że to 
nie jedyna plantacja tulipanów 
mieszkańców Trzciniska. War-
to dodać, że wszystkie prowa-
dzone są w  nowatorskiej tech-
nologii na tzw. siatkach, co 
znacznie usprawnia ich zbiór. 

Cebulki sadzone są późną jesie-
nią, a  wiosną przeprowadza się 
selekcję, aby utrzymać czystość 
odmian. Po zakwitnięciu główki 
kwiatków zostaną ścięte i od tej 
pory rozpoczyna się produkcja 

i wzmocnienie cebulki. W lipcu 
cebulki będą wykopane i  sor-
towane i  obieranie (pelowanie), 
które polega na usunięciu starego 
korzonka. W zależności od wiel-
kości cebulki będą one ponownie 

wsadzone do gruntu na jesień (te 
mniejsze) lub zostają przezna-
czone na produkcję kwiatków 
w szklarni (te większe).

(Kl)

CZEKAlI NA tEN MOMENt 

rusza klub seniora 
Już w  najbliższą sobotę (29 
maja) uroczyście rozpocz-
nie swoją działalność Gmin-
ny Klub Seniora w  Cedrach 
Wielkich. Na jego urucho-
mienie gmina otrzymała 700 
tys. zł z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. 
– Dzięki tym środkom bę-
dziemy mogli zająć się do-
posażeniem klubu, ale tak-
że sfinansować jego bieżącą 
działalność oraz organizować 
zajęcia dla seniorów. Wiem, 
że na pierwszy dzień dzia-
łalności naszego klubu cze-
ka wiele osób. Mam nadzie-
ję, że ich cierpliwość będzie 

wynagrodzona i  będą zado-
woleni z  oferty, która będzie 
dla nich przygotowana – pod-
kreśla Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Warto przypomnieć, że na 
utworzenie klubu gmina po-
zyskała również 150 tys. zł 
z  programu rządowego „Se-
nior+”. Dzięki tym pienią-
dzom można było zaadapto-
wać na potrzeby seniorów po-
mieszczenia po byłej Gmin-
nej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska.

(GR)

Koszwał otrzymał 10 tys. zł 
w ramach programu „Aktywne 
sołectwo pomorskie”. Dzięki 
tym środkom zostanie wyko-
nana rekreacyjna przestrzeń 
przy stawie w centrum wsi.
Pieniądze w  ramach „Aktyw-
nego sołectwa pomorskiego” 
otrzyma 40 miejscowości z ca-
łego regionu.
– Z roku na rok konkurs cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem. W tym roku złożone 
zostały aż 92 wnioski. Komisja 
oceniała między innymi wpływ 
inwestycji na integrację lokal-
nej społeczności, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego czy 
podniesienie wartości kra-
jobrazu – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Wśród sołectw, które otrzyma-
ją wsparcie, ponownie kolejny 
raz znalazła się miejscowość 
z gminy Cedry Wielkie.
– Dwa lata temu dzięki otrzy-
manym środkom wykonaliśmy 
wiatę rekreacyjną w  Kiezmar-
ku. Tym razem pieniądze trafią 
do Koszwał. Wierzę, że w ko-
lejnych latach również inne 
miejscowości z  naszej gminy 
sięgną po pieniądze z „Aktyw-
nego sołectwa pomorskiego” – 
mówi wójt Janusz Goliński.
Przestrzeń rekreacyjna przy 

stawie w  Koszwałach ma być 
wykonana do końca paździer-
nika. Pieniądze z  wojewódz-
kiego programu pokryją zaled-
wie połowę kosztów. Pozosta-
łą część przeznaczy na ten cel 
urząd gminy w ramach fundu-
szu sołeckiego.
– Od kilku lat staramy się, 
aby nasza wieś była miejscem 
przyjemnym do życia. Przygo-
towanie terenu rekreacyjnego 

wokół stawku jest tylko jed-
nym z wielu naszych przedsię-
wzięć upiększających Koszwa-
ły. W sąsiedztwie stawku staną 
leżaki z szachowym stolikiem, 
dwa naturalne siedziska z wiel-
kich pni drzew. Pojawią się 
także trejaże, natomiast miesz-
kańcy zajmą się sprzątaniem 
oraz nasadzeniami krzewów, 
kwiatów i  drzew. Mam na-
dzieję, że po zakończeniu tych 

wszystkich prac mieszkań-
cy Koszwał będą zadowoleni 
z nowego miejsca rekreacyjne-
go w naszej wsi – dodaje Justy-
na Słowińska, sołtys Koszwał.
Dodajmy przy okazji, że pie-
niądze trafią także do Krzy-
wego Koła w  gminie Suchy 
Dąb oraz Pręgowa w  gminie 
Kolbudy.

(lubek)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MAj 20218

  na zdjęciu od lewej: wiceprezes zarządu energi operatora wiesław jasińki, właściciel firmy stay-on 
paweł Grabowski, wójt gminy przywidz marek zimakowski, dyrektor instytutu maszyn przepływowych 

pan jan kiciński

OGROMNE WYRÓŻNIENIE DlA PRZYWIDZA

Międzynarodowy projekt z udziałem jednej polskiej gminy
Gmina przywidz – o czym wspominaliśmy już wiele razy na łamach „panoramy” – jest powiatowym jeśli nie wojewódzkim 
liderem w kwestii wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. to również dzięki temu podpisano w przywidzu porozumienie, 
w myśl którego uczestnicy projektu wspólnie wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego 
i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych. działania prowadzone będą jako część 
europejskiego projektu serene, dofinansowanego przez Ue w ramach programu „Horyzont 2020”.

Porozumienie podpisali przedsta-
wiciele Instytutu Maszyn Prze-
pływowych Polskiej Akademii 
Nauk, Energą Operator, Gminą 
Przywidz oraz firmą Stay-On. 
W  projekcie uczestniczyć rów-
nież będą uczelnie z  Danii oraz 
Holandii. Podstawowym celem 
projektu SERENE jest zapew-
nienie lokalnym społecznościom 
jak największej samowystar-
czalności energetycznej w  opar-
ciu o odnawialne źródła energii. 
Projekt uzyskał wsparcie UE na 
poziomie ponad 5 mln euro. Na 
obszary demonstracyjne wybrano 
te, które obejmują tereny wiejskie 
i mniejsze miejscowości. W Pol-
sce będzie to Gmina Przywidz.  
 – Na terenie naszej gminy zre-
alizowaliśmy kilka poważnych 
inwestycji związanych z  odna-
wialnymi źródłami energii. Już 
kilka lat temu zapowiedziałem, 
że naszym celem jest stworzenie 
swego rodzaju zielonej wyspy, 
która byłaby samowystarczalna – 
mówi nam Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz. – Bardzo 
się cieszę, że właśnie nasza gmi-
na znalazła się w tak doborowym 
towarzystwie. Udział w  tak pre-
stiżowym, międzynarodowym  
projekcie jest zwieńczeniem 
naszej wieloletniej współpracy 
z PAN, Grupą Energa oraz Ener-
gą Operator.
Przypomnijmy w tym miejscu, że 
w  2011 roku zainstalowano 142 
instalacje kolektorów solarnych 
w tym 6 na obiektach użyteczno-
ści publicznej. Przeprowadzono 
termomodernizację wszystkich 
budynków publicznych, instalu-
jąc w  nich 10 pomp ciepła jako 
podstawowe źródło ogrzewania. 
W  tym roku przy współpracy 
z  Energą Oświetlenie wymie-
niono oświetlenie uliczne z  so-
dowego na ledowe. Zakończono 
montaż 260 mikroinstalacji foto-
woltaicznych na domach naszych 
mieszkańców oraz 10 budynkach 
użyteczności publicznej o łącznej 
mocy ponad 1,6 MWp. 
W ramach projektu powstaną na 
terenie gminy Przywidz przy-
najmniej trzy stacje ładowania 
dla samochodów elektrycznych. 
Przetestowany zostanie m.in. 
model wykorzystania pojazdów 
z  napędem elektrycznym w  za-
stępstwie autobusu z  silnikiem 
Diesla do dowożenia dzieci do 
szkoły, a  także technologia Ve-
hicle to grid, która polega na wy-
korzystaniu pojazdów elektrycz-
nych jako magazynów energii.
Z  kolei w  przywidzkiej szko-
le oraz przedszkolu zostaną 

PODSuMOWANO DOtYCHCZASOWE OSIĄGNIęCIA

owoce współpracy z sopocką szkołą wyższą 
Gmina Przywidz współpracuje 
z wieloma podmiotami. Wśród 
nich szczególną uwagę war-
to zwrócić na Sopocką Szko-
łę Wyższą. To właśnie dzięki 
współpracy z  trójmiejską uczel-
nią zrealizowano w  ostatnim 
czasie trzy projekty. 

Wspólne przedsięwzięcia były 
dedykowane różnym grup 
mieszkańców przywidzkiej 
gminy. Uczniowie mogli uczest-
niczyć w  finansowanym przez 
Unię Europejską projekcie 
„Młodzieżowy College Kre-
atywności i  Innowacyjności”, 
dzięki któremu młodzi ludzie 
mogli nauczyć się, jak zarzą-
dzać własnym pieniądzem czy 
jak uniknąć ryzyka związanego 
z kryptowalutami, ale też uczyli 
się kaligrafii, poznawali podsta-
wy architektury i designu. Nieco 
starszym zaproponowano kurs 

księgowości podnoszący kom-
petencje zawodowe.
 – Jeden z paneli, który popro-
wadziła skarbnik gminy Bar-
bara Borowska,  poświęcony 
był księgowości samorządowej. 
Cieszę się, że kolejny raz wspól-
ne działania przyniosły sukces, 
bo za taki należy uznać ofertę, 
jaką przygotowaliśmy dla mło-
dzieży, dorosłych czy też senio-
rów mieszkających na terenie 
naszej gminy. Już teraz mogę 
zapewnić, że na pewno będzie-
my kontynuować partnerską 
współpracę z  Sopocką Szkołą 
Wyższą – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. – Warto jeszcze 
pamiętać, że podpisane w 2019 
roku porozumienie daje naszej 
gminie możliwość zorganizo-
wania praktyk dla studentów 
sopockiej uczelni. 
Z kolei starsi mieszkańcy gminy 

mieli przyjemność uczestnicze-
nia w  projekcie „Akademia se-
niora 60+”. 
 – Wspólnie z  sopocką uczel-
nią organizowaliśmy wizyty 
studyjne po miastach śladami 
polskiego modernizmu. Poza 
tym seniorzy mogli brać udział 
w warsztatach rękodzielniczych 
i  florystycznych. Odbywały się 
również zajęcia plastyczne – do-
daje Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Przywidzu. – W  tej chwi-
li pracujemy nad programem 
zajęć, które mają ruszyć już je-
sienią. Ich odbiorcami będą 
ponownie uczniowie naszych 
szkół.
Dr Anna Szymczak, prorektor 
ds. rozwoju i  kształcenia SSW 
podkreśla, że trzy zrealizowa-
ne wspólnie projekty mają być 
preludium do dalszej współ-
pracy między sopocką uczelnią 

a gminą Przywidz.
 – Ubiegły rok i  sytuacja zdro-
wotna nie pozwoliła nam zbyt-
nio prowadzić wspólnych dzia-
łań. Mam nadzieję, że sytuacja 
poprawi się na tyle, że będziemy 
mogli działać zarówno w  gmi-
nie Przywidz, jak i  na tere-
nie naszej uczelni w  Sopocie. 

Myślę, że nasi studenci w swo-
ich pracach mogliby przygoto-
wywać projekty dotyczące za-
gospodarowania terenów gminy 
Przywidz – mówi prof. dr hab. 
Teresa Martyniuk, rektor Soc-
kiej Szkoły Wyższej

(lubek)

sprawdzone pilotażowe rozwią-
zania z  zakresu inteligentnego 
zarządzania budynkiem, integru-
jące systemy klimatyzacji, pompy 
ciepła oraz magazyn energii elek-
trycznej, których celem będzie 
maksymalizacja auto konsumpcji 
wytwarzanej przez panele foto-
woltaiczne energii.
 – Jest to kolejny krok do tego, aby 
nasza gmina była samowystar-
czalna energetycznie. Może być 
to szczególnie ważne w momen-
tach, kiedy z  różnych powodów 
może zabraknąć dostaw prądu 
tradycyjną siecią energetyczną. 
Wtedy będziemy mogli funkcjo-
nować dzięki zmagazynowanej 
w  specjalnych akumulatorach 
energii. Jeszcze kilka lat temu 
była to wizja, która teraz zamie-
nia się powoli w rzeczywistość – 
dodaje Marek Zimakowski. 
Jak mówi dr Paweł Grabow-
ski, właściciel firmy STAY-ON 
magazyny energii zbudowane 
będą w  dwóch innowacyjnych 
konfiguracjach. 
 – Jeden w  technologii tak zwa-
nej przepływowej charaktery-
zującej się, w  porównaniu z  in-
nymi technologiami, bardzo 
długą żywotnością oraz bezpie-
czeństwem użytkowania. Dru-
gi magazyn energii, wykonany 
w wersji mobilnej, docelowo bę-
dzie pełnił rolę tymczasowego 

systemu bilansującego wspierają-
cego lokalne sieci dystrybucyjne 
wyposażone w  instalacje OZE. 
Wszystko będzie kontrolowane 
przez dedykowany system zarzą-
dzania energią – tłumaczy Paweł 
Grabowski.
Wśród sygnatariuszy porozumie-
nia jest również prof. dr hab. Jan 
Kiciński, dyrektor Instytutu Ma-
szyn Przepływowych PAN.
 – Transformacja energetyczna to 
nie tylko technologie, ale także 
nowe modele biznesowe, nowe 
rynki energii, ale przede wszyst-
kim to lokalny, aktywny samo-
rząd, firma, obywatel, który jest 
elementem tego systemu. Tymi 
zagadnieniami na co dzień zaj-
mujemy się w  Centrum Badaw-
czym KEZO, natomiast w  ra-
mach realizowanych projektów 
wychodzimy z laboratoriów i im-
plementujemy nowatorskie roz-
wiązania w postaci demonstrato-
rów na rzeczywistych obiektach, 
przy udziale przemysłu, samo-
rządów i z lokalną społecznością 
– mówi prof. dr hab. Jan Kiciński.
Wiesław Jasiński, wiceprezes za-
rządu Energi Operatora podkre-
śla z kolei, że transformacja ener-
getyczna wiąże się ze znaczną 
zmianą podejścia do zarządzania 
pracą sieci dystrybucyjnych. 
 – Ich operatorzy będą musieli 
dostarczać w sposób niezawodny 

nie tylko energię, ale też i bieżą-
ce informacje, które umożliwią 
wszystkim użytkownikom sys-
temu energetycznego sprawną 
współpracę. Kluczowe stanie się 
szybkie reagowanie na bieżące 
potrzeby oraz koordynacja dzia-
łań wszystkich przyłączonych do 
sieci podmiotów. Energa Opera-
tor, m.in. poprzez udział w mię-
dzynarodowych projektach, ak-
tywnie uczestniczy w  wypraco-
wywaniu rozwiązań niezbędnych 

dla przeprowadzenia procesu 
transformacji energetycznej za-
równo w Polsce, jak i w Europie 
– dodaje Wiesław Jasiński.
Optymalizacji pod względem 
wykorzystania energii z  paneli 
fotowoltaicznych ulegnie rów-
nież praca miejscowej oczysz-
czalni ścieków oraz przepom-
powni. W  planach ujęta jest 
również możliwość sprzedaży 
nadwyżek energii elektrycznej 
produkowanej przez budynki 

oraz wprowadzenie jej do sieci 
energetycznej.
Niezwykle istotne dla sukcesu 
projektu będzie zaangażowa-
nie osób prywatnych. Dlatego 
w  prowadzonych działaniach 
udział wezmą także mieszkańcy 
osiedla domów jednorodzinnych 
posiadający działające instalacje 
fotowoltaiczne.

(lubek)
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rozmowa z mieczysławem strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

jak ocenia pan zamieszanie 
związane z przyjęciem Krajo-
wego Plany Odbudowy?
Nie ma prostej odpowiedz na 
to pytanie. Z  jednej strony 
oczywistym jest, że pieniądze 
przewidziane dla Polski w  eu-
ropejskim mechanizmie jakim 
jest Next Generation EU, czyli 
tzw. Funduszu Odbudowy, któ-
ry jest odpowiedzią Unii Euro-
pejskiej na kryzys wywołany 
pandemią, są Polsce niezwy-
kle potrzebne. Polska stała się 
niechlubnym liderem zarówno 
w  liczbie nadmiarowych zgo-
nów w  Unii Europejskiej, ale 
również wzrostu inflacji. Po-
trzeba uruchomienia funduszu 
nie ulega wątpliwości tym bar-
dziej, że to właśnie Polska ma 
stać się jednym z największych 
beneficjentem tych środków. 

A więc powinniśmy się cie-
szyć z KPO?
Problem polega na tym, że 
przygotowany przez rząd Kra-
jowy Plan Odbudowy ma wiele 
wad, na które wskazywały za-
równo samorządy jak i  strona 
społeczna. Wady te polegają 
chociażby na tym, że usuwa się 
de facto rolę samorządów woje-
wództw przy podziale środków, 
cały proces centralizując. Nie-
zwykle niesprawiedliwy jest 
też podział środków, w  któ-
rym niemal 50% proc. dotacji 
przypadnie stronie rządowej, 
a  jedynie 20 proc. stronie sa-
morządowej. Dla samorządów 
rząd PiS przewidział przede 
wszystkim pożyczki, a  wiado-
mo, że po osłabieniu docho-
dów w  wyniku licznych decy-
zji wprowadzanych przez rząd 
PiS, wiele samorządów nie się-
gnie w ogóle po środki z KPO. 
Uderzy to przede wszystkim 
w  te najmniejsze i  najuboższe 
samorządy, które odpowiadają 
za politykę społeczną, eduka-
cyjną, czy szpitale i  transport 
zbiorowy.  

Skoro zapisy KPO mają 
wiele wad, to co wywalczyła 
lewica?
W mojej opinii niewiele, a wła-
ściwie nic, biorąc pod uwagę 
fakt, że pierwszy raz opozy-
cja dostała do ręki niezwykły 
atut, który pozwalał na posta-
wienie rządowi twardych wa-
runków w  negocjacjach. Dziś 
Lewica chwali się chociażby 
wywalczeniem w  KPO 850 
mln euro na szpitale powia-
towe. Niestety nie widzi, albo 
nie chce widzieć, że w  tym 
samym dokumencie, za któ-
rym Lewica zagłosowała, jest 

postulat centralizacji służby 
zdrowia. Tak więc Lewica od-
dała szpitale powiatowe w ręce 
PiS. Dziwi mnie również brak 
mocnego zaakcentowania po-
wszechnie podnoszonej przez 
samorządy kwestii transpor-
tu zbiorowego. Wykluczenie 
transportowe, dodatkowo spo-
tęgowane przez epidemię ko-
ronawirusa, to jeden z  głów-
nych problemów rozwojowych 
Polski, który można rozwiązać 
przede wszystkim wspierając 
rozwój publicznego transpor-
tu zbiorowego. W  tym sensie 
przeznaczenie w  KPO porów-
nywalnych kwot na transport 
autobusowy oraz prawdopo-
dobnie fabrykę wytwarzają-
cą samochody elektryczne na 
pewno z  lewicowego punktu 
widzenia jest niezrozumiałe.

No ale przecież przekazane 
Polsce środki mają podlegać 
kontroli samorządów…
Kwestia nadzoru to również 
problem. Przewodniczący 
Włodzimierz Czarzasty chwa-
lił się, że wymógł to, aby wy-
datkowanie środków było kon-
trolowane przez stronę samo-
rządową. Gdyby jednak prze-
czytał projekt KPO, za którym 
zagłosował, to dowiedziałby 
się, że ta kontrola będzie ze-
rowa. A  kwestia uwzględnia-
nia samorządów i  w  kontroli 
i  w  samym procesie wydatko-
wania środków była niezwykle 

ważna, bowiem wiemy jak dzie-
lone są pieniądze przez stronę 
rządową chociażby w  ramach 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Przypomnę, 
że 36 samorządów z  Pomorza 
w  II i  III rozdaniu nie otrzy-
mały ani złotówki, a wśród sa-
morządów województw 8 rzą-
dzonych przez parlamentarną 
opozycję dostało 11 proc. przy-
znanych środków, a  jak łatwo 
policzyć 89% przypadło tym 
rządzonym i  współrządzonym 
przez PiS. 

Zdaniem lewicy to właśnie 
Komisja Europejska będzie 
gwarantem prawidłowego 
wydatkowania środków. 
takie są przecież doświad-
czenia z perspektywy 2014-
2020…...
Prawidłowego tak, ale nieko-
niecznie zdecentralizowanego. 
Komisja Europejska nie inge-
ruje w kwestie relacji pomiędzy 
rządem a samorządami teryto-
rialnymi. Przypomnę tylko, że 
równolegle do KPO dyskutu-
jemy o  Umowie Partnerstwa, 
która zadecyduje o  wsparciu 
UE w okresie 2021-2027. Kwe-
stionujemy zarówno propono-
wany algorytm podziału aloka-
cji pomiędzy regiony, jak i wy-
łączenie 25 proc. puli przezna-
czonej dla województw, o któ-
rej będzie de facto decydował 
minister poprzez tzw. Kontrakt 
Programowy. To wszystko 

kroki w stronę wzmożonej cen-
tralizacji Polski. Nie liczmy 
na to, że Komisja Europejska 
ureguluje nasze wewnętrzne 
sprawy. Tę kwestię rozwiązać 
musimy sami – poprzez soli-
darność i  partnerską postawę. 
Z tym, jak widać, jest niestety 
coraz gorzej. 

Wspomniał pan o Kontrakcie 
Programowym – to nowe 
narzędzie programowania 
rozwoju.
Tak – niestety z punktu widze-
nia samorządu województwa 
oznacza to kolejne ogranicze-
nie swobody wydatkowania 
środków w  ramach programu 
regionalnego. W  efekcie Pro-
gram Fundusze Europejskie 
dla Pomorza 2021-2027 będzie 
musiał spełniać różnego ro-
dzaju ograniczenia narzucone 
przez Kontrakt. O ile uznajemy 
za uzasadnione limity finanso-
we wynikające z  rozporządzeń 
UE dotyczące konieczności 
przeznaczenia określonych 
kwot na innowacje, badania 
i  rozwój, przedsiębiorczość, 
klimat czy włączenie społecz-
ne, o  tyle trudno nam się po-
godzić z  zapowiedziami ich 
zaostrzenia w  programach re-
gionalnych i  jednocześnie ła-
godzenia w krajowych. 
Zupełnie niezrozumiałe są 
również zapisy dotyczące wy-
łącznie województwa pomor-
skiego, w  których ogranicza 

się swobodę interwencji w  in-
frastrukturę drogową. Tak 
bowiem należy postrzegać na-
kaz zarezerwowania połowy 
środków na inwestycje drogo-
we dla projektów realizowa-
nych w  formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Dys-
ponując mniejszym o  40 proc. 
w  porównaniu do poprzedniej 
perspektywy budżetem musi-
my mieć możliwość decydowa-
nia o ukierunkowaniu i formu-
le realizacji inwestycji, zgodnie 
ze zdiagnozowanymi regio-
nalnymi potrzebami. Dlatego 
też w  tym przypadku liczymy 
na elastyczne podejście strony 
rządowej.

Na realizację jakich inwesty-
cji liczy pomorski samorząd?
Kontrakt Programowy ma 
również zadecydować o  środ-
kach z tzw. rezerwy programo-
wej oraz być może wskazać nie-
które inwestycje finansowane 
z programów krajowych. Przy-
gotowaliśmy stanowisko nego-
cjacyjne z  przedsięwzięciami 
o różnej skali, które można by 
było w  ramach kontraktu zre-
alizować. Warto tu wspomnieć 
o  utworzeniu centrum usług 
wspólnych dla podmiotów lecz-
niczych, rozwijającego innowa-
cyjne terapie, w  tym związane 
ze szczepionkami. To również 
projekty z  obszaru energetyki, 
których celem jest stworze-
nie tzw. wysp energetycznych, 

wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. W  dziedzinie 
transportu, poza pomysłami 
dotyczącymi rozwoju infra-
struktury i  taboru kolejowego, 
zaproponowaliśmy sfinanso-
wanie zakupu autobusów, któ-
re poprawiłyby skomuniko-
wanie, najbardziej wykluczo-
nej transportowo, zachodniej 
części województwa. Z  kolei 
w wymiarze społecznym chcie-
libyśmy kontynuować kom-
pleksowe projekty dotyczące 
kształcenia zawodowego czy 
też rewitalizacji miast. Skalę 
dodatkowych potrzeb, na któ-
re moglibyśmy odpowiedzieć 
w  ramach programu regional-
nego dzięki rezerwie progra-
mowej, oszacowaliśmy na ok.  
700 mln euro.

jest szansa że uda się to 
zrealizować?
Nie ukrywam, że w  sytuacji, 
gdy (porównując mijającą oraz 
nadchodzącą perspektywę fi-
nansową) Pomorskie zalicza 
się do regionów najbardziej do-
tkniętych spadkiem alokacji, 
bardzo liczymy na dodatkowe 
środki. Niestety do rozpoczy-
nających się właśnie rozmów 
o  kontrakcie programowym 
zostaliśmy zaproszeni jako jed-
no z  ostatnich województw. 
Mam nadzieję, że nie przełoży 
się to na wysokość dodatkowe-
go wsparcia, które uda nam się 
dla Pomorza zdobyć.

KRAjOWY PlAN ODBuDOWY

Podział środków jest niesprawiedliwy, 
bo krzywdzi samorządy
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WIElKIE EMOCjE W KRAINIE BAŚNI

zapraszamy na historyczny rajdŚwiętujemy dzień dziecka

12 czerwca czekają nas wiel-
kie emocje. W samo południe 
spod szkoły w Rusocinie wy-
startuje rajd motocyklowy. 
Jego uczestnicy pojadą przez 
Wojanowo, Jagatowo, Trąbki 
Wielkie, Kłodawę, Rusocin, 
by dojechać do Cieplewa. 
 – Można powiedzieć, że 
chcemy upamiętnić pierw-
szy wyścig motocyklowy 
na terenach przedwojennej 
Ziemi Gdańskiej. Impre-
za odbyła się równo 100 lat 
temu, a  uczestnicy wyścigu 
wystartowali w  Jagatowie 

Przyszła wiosna, wszystko 
kwitnie, pogoda zachęca do 
wyjścia z domu. Kolejne obo-
strzenia są luzowane. Może-
my zdjąć maski, zaplanować 
wizytę w kinie, pójść do gale-
rii handlowej. Niestety orga-
nizatorów imprez wciąż obo-
wiązują duże ograniczenia, ale 
my się nie poddajemy.
Centrum Kultury i  Sportu 
w  Pruszczu Gdańskim przy-
gotowało atrakcje dla naj-
młodszych z  okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka.
„W  Krainie Baśni” – pod ta-
kim tytułem przeprowadzona 
będzie w  Parku Centralnym 
gra terenowa dla grup przed-
szkolnych i  zerówek. Zada-
niem dzieci będzie pomóc 
bajkowym postaciom odzy-
skać swoją prawdziwą historię. 
Cyfrowa wiedźma Pikseloza 
pomieszała bajki, bohaterom 
zmieniła osobowość, a  nie-
którym zabrała pamięć. Trze-
ba będzie się wykazać dużą 
znajomością bajek i  baśni, 
aby otrzymać dyplom Znaw-
cy Bajek. Ci, którzy wytrwają 
do końca i  wykonają wszyst-
kie zadania, mogą liczyć też 
na skromny upominek. Ze 
względu na ograniczenia w or-
ganizacji imprez, aby uniknąć 
tłoku uniemożliwiającego 

– przypomina Bartosz Gondek, 
miłośnik historii oraz motory-
zacji. – Wraz z włodarzami sa-
morządów, na których terenie 
odbywały się niegdyś te nie-
zwykle dramatyczne zmagania 
i  miłośnikami zabytkowych 
motocykli, postanowiliśmy je 
przypomnieć.
Organizatorzy imprezy gwa-
rantują, że impreza będzie cie-
kawa. Będzie na co popatrzeć, 
ponieważ dawną trasą pojadą 
zabytkowe motocykle, a wśród 
nich takie, które mają już pra-
wie 100 lat. W  czerwcowej 

zachowanie bezpiecznego dy-
stansu, zostały przeprowadzone 
zapisy. Chętnych było wielu, ale 
decydowała kolejność zgłoszeń 
i w zabawie weźmie udział dzie-
sięć grup przedszkolnych i klasa 
„0”.
 – Pamiętaliśmy nie tylko 
o  przedszkolakach. 1 czerwca 
w  Alei Księdza Józefa Waląga 
będą także inne atrakcje. Od 
godziny 13:00 do 16:00 na 200 
pierwszych milusińskich czekać 
będzie wata cukrowa i  balono-
we zwierzaki. Pojawią się także 
Goci – rekonstruktorzy, którzy 

imprezie wezmą udział mo-
tocykliści z  Old Bike Club, 
Retro Monkeys, a  także Au-
tomobilklubu Morskiego 
i  PZMot Zarząd Okręgowy 
w  Gdańsku. Jak zapewnia 
Bartosz Gondek, nie zabrak-
nie rekonstruktorów ze Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych „Fort” i Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych 
„Retrospekcja”. 

(GR)

przeprowadzą z  najmłodszy-
mi gry plebejskie i zaproszą do 
Faktorii Handlowej na zbli-
żające się wydarzenia – mówi 
Piotr Pułkowski, dyrektor 
Centrum Kultury i  Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.
Aby zabawa przebiegła bez 
późniejszych przykrych kon-
sekwencji, przypominamy 
o  zachowaniu bezpiecznego 
dystansu, a w razie konieczno-
ści nałożeniu maseczek. 

Monika Bieńkowska
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MOSt W BuDOWIE

chodnik i droga już gotowe
Zakończyła się budowa chod-
nika w  miejscowości Gołę-
biewo Wielkie. Inwestycja 
była realizowana przez po-
wiat gdański, a  koszt budo-
wy 500-metrowego chodnika 
wyniósł niemal 200 tys. zł.
Warto w tym miejscu dodać, 
że nie jest to jedyna inwesty-
cja realizowana przez powiat 
gdański w tym rejonie. 
 – Zdecydowanie najważniej-
szą powiatową inwestycją na 
terenie trąbeckiej gminy jest 
budowa mostu w  Sobowi-
dzu. Prace potrwają do koń-
ca lipca. Po zakończeniu prac 

 symboliczne zakończenie remontu fragmentu ulicy  
przemysłowej w kolbudach odbyło się 26 maja
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jego nośność wrośnie z 12 do 
40 ton. Zakończył się rów-
nież remont fragmentu dro-
gi powiatowej Sobowidz – 
Pszczółki – mówi Jerzy Świs, 
naczelnik Wydziału Infra-
struktury Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim.
Dodajmy przy okazji, że trwa 
budowa mostu w Kolbudach. 
Zakończył się z kolei remont 
fragmentu ulicy Przemy-
słowej do granicy powiatu 
gdańskiego.

(Kl)

NAjStARSZA I NAjPOPulARNIEjSZA IMPREZA

trzy tygodnie Jarmarku św. dominika 
 – trudno wyobrazić sobie lato bez jarmarku Świętego dominika. niezmiennie w wakacje, 
niezmiennie przez 3 tygodnie, w samym sercu ponad tysiącletniego miasta odbędzie się jedna 
z najpopularniejszych i najstarszych imprez plenerowych o charakterze handlowo-rozrywkowym 
– mówi bartosz tobieński, rzecznik prasowy międzynarodowych targów Gdańskich, które są 
organizatorem imprezy. – bezpieczeństwo gości jarmarku Św. dominika jest sprawą nadrzędną. 
jako organizator imprezy gwarantujemy, podobnie jak w roku ubiegłym, wdrożenie wszystkich 
niezbędnych procedur związanych z tego typu wydarzeniami w plenerze.

Do końca maja zostanie uru-
chomiony system rejestracji 
zgłoszeń do uczestnictwa 
w  Jarmarku Św. Dominika, 
który w  tym roku odbędzie 
się w  dniach 24 lipca–15 
sierpnia. Dla wielu wystaw-
ców i  działających w  Gdań-
sku podmiotów jarmark jest 
szansą na powrót do nor-
malności, ale też ma wpływ 
na wzrost gospodarczy i po-
ziom zatrudnienia w  regio-
nie, co bezpośrednio prze-
kłada się  na poprawę jakości 
życia mieszkańców.
W  tym sezonie będą obo-
wiązywały zasady organi-
zacji wydarzeń podobne jak 
w ubiegłym roku. W związ-
ku z  tym wydarzenia kultu-
ralne, w  tym koncerty będą 
miały charakter kameralny.  
 – To wydarzenie dla wszyst-
kich – małych i  dużych, 

którzy lubią spokojny, fa-
milijny czy aktywny sposób 
spędzenia czasu. Kolory ży-
cia obrazują różnorodność 
i  odcienie atrakcji, które 
zaproponuje jarmark. Nowa 

kolorystyka w  logotypie Jar-
marku Świętego Dominika 
symbolizuje odcienie bał-
tyckiego bursztynu, którego 
bogactwo będzie można po-
dziwiać w  nowo otwartym 

Muzeum Bursztynu w Wiel-
kim Młynie – dodaje Bartosz 
Tobieński.

(GR)

wydarzenia 
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DBAjĄ O ŚRODOWISKO I KOMfORt ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Jedna z największych inwestycji na Pomorzu 
najdroższa inwestycja w gminie trąbki wielkie została ukończona. w uroczystym otwarciu oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
sobowidz uczestniczyli samorządowcy i politycy. na uroczystości nie zabrakło także sołtysów. 

Budowa oczyszczalni ście-
ków w Sobowidzu wymagała 
wielu lat pracy, współpracy 
z  instytucjami i  podmiota-
mi. Oczyszczalnia została 
oddana do użytku z końcem 
ubiegłego roku. Zapewnia 
możliwość odbioru ścieków 
z 400 przyłączy. 
 – Radni i  mieszkańcy do-
skonale wiedzą, że pierwsze 
prace nad tą inwestycją roz-
poczęły się dawno, bo aż 10 
lat temu. Dof inansowanie 
unijne mogliśmy otrzymać 
już 5 lat wcześniej, ale nieste-
ty nie posiadaliśmy tak gru-
bego portfela, aby sf inanso-
wać pozostałą część przed-
sięwzięcia. Nie poddaliśmy 
się jednak, podjęliśmy ręka-
wicę i  pozyskaliśmy środki 
z  Unii Europejskiej. Dzięki 
temu mogliśmy wybudować 
oczyszczalnię ścieków i  sieć 
kanalizacyjną w  trzech miej-
scowościach, a  więc w  Gołę-
biewie Wielkim, Gołębiewie 
Średnim i Sobowidzu. W su-
mie powstało ponad 25 kilo-
metrów sieci kanalizacyjnej, 
a  przy oczyszczalni znajduje 
się też zrzut ścieków dowożo-
nych z terenu – tłumaczy Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąb-
ki Wielkie.
Rzeczywista budowa po-
przedzona była kilkoma lata-
mi prac nad przygotowaniem 
niezbędnej dokumentacji.
 – Uzyskanie pozwolenia na 
inwestycje liniowe nie jest 
prostym zadaniem. Teren 
naszej gminy stał się w ostat-
nich latach niezwykle atrak-
cyjny pod względem miesz-
kaniowym, dlatego bardzo 
często zmieniali się właści-
ciele gruntów – podkreśla 
wójt Konkol. – To najwięk-
sza inwestycja w  ochronę 
środowiska w historii Gminy 
Trąbki Wielkie. Wartość ca-
łej inwestycji wynosi ponad 
24 mln zł. Gmina Trąbki 
Wielkie na ten cel pozyskała 
środki z  funduszy unijnych 
w  wysokości ponad 16 mln 
zł.
Warto w  tym miejscu do-
dać, że inwestycja nie zosta-
ła zakończona. Rada Gminy 
Trąbki Wielkie przyjęła bo-
wiem uchwałę o przekazaniu 
760 tys. zł na dalszą rozbu-
dowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w  Sobowidzu i  Go-
łębiewie Wielkim. Prace 
rozpoczną się jeszcze w  tym 
roku. Po realizacji tego za-
dania 99,9 proc. tej części 
gminy Trąbki Wielkie bę-
dzie skanalizowane.
 – Inwestycja realizowana 

w  gminie Trąbki Wiel-
kie była jednym z  najwięk-
szych projektów w  obecnej 
perspektywie f inansowej 
w województwie pomorskim 
w  obszarze ochrony środo-
wiska. Trzeba pamiętać, że 
trąbecki samorząd także 
w  poprzedniej perspektywie 
realizował podobny projekt 
w  Trąbkach Wielkich, Kacz-
kach i  Ełganowie. Dzięki 
takim inwestycjom nie tyl-
ko poprawi się jakość środo-
wiska, ale polepszy się także 
komfort życia mieszkańców. 
Koszt oddania ścieków do 
oczyszczalni będzie tańszy 
niż ich wywóz – mówi „Pano-
ramie” Tadeusz Styn, zastęp-
cy dyrektora Departamentu 
Środowiska i  Rolnictwa ds. 
Polityki Ekologicznej i  Śro-
dowiska w  Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego w Gdańsku. 
W  tej chwili pracownicy 
gdańskiego urzędu marszał-
kowskiego są w  trakcie two-
rzenia dokumentów nowej 
perspektywy finansowej. Już 
teraz można jednak powie-
dzieć, że samorządy lokal-
ne dalej będą mogły korzy-
stać z  pieniędzy unijnych na 
uporządkowanie gospodarki 
ściekowej. 
 – Oczyszczalnia nie pracuje 
jeszcze pełną parą. Ma wolne 
moce przerobowe. Zachęcam 
mieszkańców Sobowidza, 
Gołębiewa Średniego i Gołę-
biewa Wielkiego, aby przyłą-
czyli swoje domostwa do sieci 
kanalizacyjnej, ponieważ ok. 
90 gospodarstw domowych 
jeszcze tego nie zrobiło – za-
chęca Błażej Konkol.
Obecna na uroczystości po-
seł Magdalena Sroko po-
gratulowała mieszkań-
com, bo to właśnie z  ich 

perspektywy była to bardzo 
ważna inwestycja.
 – Wierzę, że nie jest to 
ostatnie tak ważne przedsię-
wzięcie realizowane przez 
trąbecki samorząd – dodaje 
Magdalena Sroka.
Na koniec warto jeszcze po-
wiedzieć, że realizacja tak 
potężnej inwestycji nie była-
by możliwa, gdyby nie zrozu-
mienie Rady Gminy Trąbki 
Wielkie.
 – Mieszkańcy tej części na-
szej gminy długo czekali na 
ten moment. Teraz mogę ko-
rzystać z  dobrodziejstw no-
woczesnej techniki. Wśród 
wielu zrealizowanych przed-
sięwzięć to zajmuje jedno 
z  czołowych miejsc. Zadanie 

było niezwykle kosztow-
ne, ale mało spektakularne. 
Mam nadzieję, że niebawem 
do sieci przyłączać się będą 
kolejne gospodarstwa domo-
we sobowidzkiej aglomeracji. 
Tak potężnego przedsięwzię-
cia nie bylibyśmy w  stanie 
zrealizować bez unijnego do-
f inansowania. Bycie w szere-
gach Unii Europejskiej przy-
nosi korzyści naszej gminie, 
powiatowi, całemu krajowi. 
Dzięki takiemu wsparciu 
możemy zrealizować znacz-
nie więcej – mówi nam Zbi-
gniew Leszczyński, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie.

(lubek)
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uCIESZĄ SIę NAjMŁODSI

Nowe place zabaw
W Arciszewie przy ul. Bajko-
wej (teren boiska) i w Będzie-
szynie przy świetlicy pojawią 
się w tym roku place zabaw.
 – W  obu miejscowościach, 
poza montażem zabawek, 
wykonamy również ogro-
dzenie – wyjaśnia Magda-
lena Imianowska z  Referatu 

Inwestycji i  Remontów 
w  Urzędzie Gminy Pruszcz 
Gdański. – Jesteśmy w posia-
daniu dokumentacji projekto-
wych, na bazie których zosta-
ną wykonane place. 
Koszt dwóch zadań to ok. 135 
tys. zł.

(MB)

 nad realizacją nowych placów zabaw czuwa 
magdalena imianowska

BOHAtERKI PROGRAMu 

SZYKujĄ INWEStYCjE

nasze malarki w tVn!

najpierw projekty

Członkinie warsztatów ma-
larskich Przystanku Sztuka 
w  Straszynie były bohater-
kami wydania popularnego 
programu dużej stacji telewi-
zyjnej. Wszystko za sprawą 
pewnego obrazu…
Malarka i instruktorka warsz-
tatów Danuta Kraszewska za-
proponowała grupie namalo-
wanie słynnej „Dziewczyny 
z  perłą” pędzla Jana Verme-
era. Uczestniczki poradziły 

sobie z  zadaniem tak znako-
micie, że wzbudziły zaintere-
sowanie mediów.
Kolejne zadanie – odtworze-
nie „Kobiety w  Kapeluszu” 
Amedeo Modiglianiego – 
wykonywały już pod okiem 
kamer Telewizji TVN w uro-
czym plenerze przy straszyń-
skiej Mediatece. 

(MB)

Gmina wiejska Pruszcz Gdań-
ski zleciła wykonanie kilku 
dokumentacji projektowych, 
związanych z planowaną budo-
wą, przebudową lub remontem 
oświetlenia. 
W  tym roku powstaną doku-
mentacje projektowe dla nastę-
pujących zadań:
- przebudowa oświetlenia 
w Mokrym Dworze;
- budowa oświetlenia przy ul. 
Cichej w Łęgowie;
- budowa oświetlenia przy 

ul. Szafranowej, Daglezjowej 
i Morelowej w Straszynie;
- budowa oświetlenia przy ul. 
Żabianka w Jagatowie;
- remont oświetlenia przy 
ul. Piłsudskiego i  Lipowej 
w Rotmance.
Koszt wykonania wymienio-
nych dokumentacji projekto-
wych to w  sumie prawie 25,5 
tys. zł. 

(MB)

juBIlEuSZ OKAZjĄ DO EKOlOGICZNYCH DZIAŁAŃ

NOWE BOISKO W ROKItNICY 

strasznicy drzew

Plac będzie jak nowy

700 nowych drzew. w jeden rok. w straszynie. czy plan mieszkańca i społecznika 
tomasza diakuna się ziści? wiele na to wskazuje!

ponad 100 tys. zł pochłonie doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 
w rokitnicy. 

Buki, kasztany, magnolie, 
czereśnie, rajskie jabłonki… 
O  wdzięcznych imionach, ta-
kich jak Rubinka, Ewunia, 
Piotruś, Poppy, Zołza…W cią-
gu kilku tygodni w Straszynie 
przybyło 150 drzew. Wszystko 
za sprawą jednego człowieka, 
który w  niesamowity sposób 
porwał straszyńską społecz-
ność do udziału w zainicjowa-
nej na okoliczność 700-lecia 
miejscowości akcji pod nazwą 
„Strasznicy drzew”.
 – Boli mnie to, co się dzieje 
na świecie. Wycinanie drzew, 
które dają nam życiodajny tlen. 
Chciałbym, by drzew sadzo-
no jak najwięcej, a  jubileusz 
700-lecia miejscowości wydaje 
mi się ku temu świetną okazją 
– opowiada Tomasz Diakun, 
którego inicjatywa posadzenia 
700 drzew w Straszynie szybko 
zyskała poparcie innych lokal-
nych społeczników. 
Komitet organizacyjny zawią-
zał się błyskawicznie. W  jego 
skład, poza pomysłodawcą, 
weszli: Grażyna Michalkie-
wicz-Goszczyńska, Andrzej 

Zakres inwestycji obejmie za-
kup i montaż nowych zabawek: 
huśtawki potrójnej (z  siedzi-
skiem płaskim, kubełkowym 
i  bocianim gniazdem) oraz 
zestawu sprawnościowego. 
Obecnie istniejące urządzenia 
fitness zostaną zdemontowa-
ne, a w ich miejsce pojawią się 
nowe. Teren przy nich zostanie 
utwardzony. W  obrębie placu 
zbaw zostanie urządzona bez-
pieczna nawierzchnia piasko-
wa. Ogrodzenie placu zostanie 
poszerzone. Pojawi się również 
nowa mała architektura.
Mówiąc o  Rokitnicy, należy 
wspomnieć także o  wykony-
wanym projekcie boiska do pił-
ki nożnej. Projekt boiska obej-
muje boisko o  powierzchni 68 
m x 105 m z naturalną murawą, 
oświetleniem i  trybunami na 
ok. 300 osób. W  ramach pro-
jektowanej inwestycji powstaną 
także stojaki na rowery, miej-
sce do „obstukiwania korków” 
dla piłkarzy oraz utwardzenia 
gruntu pod dojścia, dojazdy 
i miejsca postojowe.  

Chmielewski, Anna Tybel–
Chmielewska i  6-letnia Hania 
Diakun.
Po kilku dniach w  przestrze-
ni Straszyna zaczęły pojawiać 
się pierwsze drzewka. Do akcji 
przyłączyli się zarówno dorośli, 
jak i dzieci (niektóre, jak córki 
pana Tomasza, przeznaczyły na 
zakup roślin własne kieszonko-
we!). Sadzą przedsiębiorcy, sa-
dzą przedszkolaki. Nasadzenia 
pojawiają się na prywatnych 
działkach i  na terenach uży-
teczności publicznej, takich jak 
park integracji.
 – Od początku jest z nami wójt 
pruszczańskiej gminy Magda-
lena Kołodziejczak, która rów-
nież ufundowała drzewo oraz 
pracownik merytoryczny urzę-
du Anita Sąpór, która dużo 
nam podpowiada i  pomaga – 
wyjaśnia pan Tomasz. 
Pomysłodawca akcji zapisuje 
każde nowe drzewko w  Księ-
dze Straszników Drzew. In-
formacje pojawiają się również 
na stronie internetowej Stra-
szyn700.pl. Zapis obejmuje ga-
tunek drzewa, jego fundatora 

W tym roku planuje się wyko-
nać doposażenie placu zabaw 
i pozyskać wszelkie wymagane 
do budowy boiska dokumen-
ty, tak aby docelowo stworzyć 
w  Rokitnicy teren rekreacyj-
ny (świetlica, wiata rekreacyj-
na, boisko trawiaste do piłki 
nożnej, boisko wielofunkcyjne 
z  nawierzchnią poliuretanową 
i plac zabaw) dla osób chcących 
aktywnie spędzać wolny czas.

(MB)

i opiekuna, a także nadane ro-
ślinie imię.
 – Chciałbym tu bardzo po-
dziękować Andrzejowi Chmie-
lewskiemu za stworzenie stro-
ny dla Straszników drzew oraz 
Annie Tybel–Chmielewskiej 
za stworzenie pięknej sza-
ty graficznej – dodaje Tomasz 
Diakun.
Społecznik jest na co dzień 
skrzypkiem Filharmonii Bał-
tyckiej i  członkiem kwartetu 

smyczkowego Baltic. Interesu-
je się ekologią i  lubi aktywnie 
spędzać czas.  
Tomasz Diakun nie ma wątpli-
wości, że do końca roku w Stra-
szynie przybędzie w sumie 700 
drzew. Wszystkich zaintereso-
wanych przyłączeniem się do 
akcji zachęca do kontaktu tele-
fonicznego pod numerem: 606 
429 090.

(MB)

 plac zabaw w rokitnicy obecnie

 boisko w rokitnicy zostanie przebudowane

życie gMiny Pruszcz gdański 
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CHROŃ PRZED ZAGINIęCIEM

wśród licznych komunikatów, które otrzymujemy od rzecznika komedy powiatowej policji w pruszczu Gdańskim, pojawiają się też takie, 
które informują o zaginionych seniorach. 

Można sobie zadać pytanie – dla-
czego osoby dojrzałe, doświad-
czone, mające za sobą cały doro-
bek życia, u  jego schyłku decy-
dują się na tak desperacki krok. 
Ponadto, jak podają specjaliści, 
osoby starsze są najczęściej bar-
dzo zdeterminowane i dlatego ich 
zamachy samobójcze są skutecz-
ne, a głównym powodem podję-
cia przez nich ostatecznej decyzji 
jest samotność. W ich przypadku 
rzadziej jest to chęć zwrócenia na 
siebie uwagi, a  częściej – auten-
tyczna chęć odebrania sobie ży-
cia. Jak dalej podaje autorka cyto-
wanego tekstu, wzrasta też liczba 
osób starszych leczonych w  po-
radniach zdrowia psychicznego, 
co może świadczyć o coraz słab-
szej kondycji psychiki naszych 
seniorów.
Duża część grupy w  wieku se-
nioralnym to osoby wymagające 
doraźnej lub stałej opieki, któ-
rą nie zawsze mają zapewnioną. 
W  efekcie pojawia się problem 
wielu starszych ludzi, zmuszo-
nych do samotnego, a  tym sa-
mym samodzielnego funkcjo-
nowania. Nakładają się na to 
trudności związane z chorobami 
typowymi dla wieku zaawanso-
wanego – zmiany demencyjne, 
które z  kolei mogą prowadzić 
do sytuacji zagrażających życiu 
i zdrowiu (w przypadku zaginię-
cia takiej osoby).
Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego od ok. 60 roku 
życia (59 lat dla mężczyzn i  63 
lat dla kobiet) zaczyna się okres 
ograniczeń spowodowanych 

niepełnosprawnością w  znacze-
niu chorób związanych ze starze-
niem się. Należy tu w pierwszej 
kolejności zwrócić uwagę na otę-
pienie towarzyszące bardzo czę-
sto procesowi starzenia. Zaburze-
nia funkcji poznawczych w istot-
ny sposób zakłócają codzienne 
funkcjonowanie. Pojawiają się 
problemy z  pamięcią, koncen-
tracją i  uwagą, a  także większa 
męczliwość i  słabsza odporność 
na bodźce zewnętrzne. Z czasem 
dochodzą do nich trudności z co-
dziennymi czynnościami. Proces 
ten jest postępujący i  nieodwra-
calny. Najczęściej chorują osoby 
po 65. roku życia.
Wszystko zaczyna się od zapo-
minania. Na początku informa-
cji świeżych, nowo nabytych. 
Oznacza to, że wyjazd na wczasy 
czy przeprowadzka do nowego 
miejsca sprawią, że nasz bliski nie 
będzie potrafił się odnaleźć w no-
wym otoczeniu. Może zabłądzić 
lub zgubić się. Natomiast dobrze 
sobie radzi w  znanym miejscu, 
w granicach własnego miasteczka 
czy osiedla. Coraz częściej jednak 
zapomina, gdzie co położył, nie 
pamięta o godzinie spotkania, za-
czyna ubierać się nieadekwatnie 
do pogody.
W końcu osoba starsza przestaje 
radzić sobie z codziennymi czyn-
nościami, a stopień utraty pamię-
ci poważnie ogranicza jej samo-
dzielne życie. Nasz bliski pamięta 
bardzo odległą przeszłość i swoją 
młodość, ale już niekoniecznie to, 
co miało miejsce miesiąc temu. 
Nadchodzi też chwila, że może 

mylić członków rodziny, nie roz-
poznawać swoich bliskich. Jest to 
szczególnie trudny czas dla całej 
rodziny, a  osoba starsza zaczy-
na wymagać całodobowej opieki 
i  mówiąc wprost – pilnowania. 
Bo już nie będzie pamiętać miej-
sca własnego zamieszkania; bo 
może nie pamiętać kim jest, jak 
się nazywa. Niebezpieczny zaczy-
na być stan, gdy osoba starsza nie 
potrafi już właściwie reagować na 
sygnały płynące z własnego ciała 
– pragnienia, głodu, bólu, zimna 
– po prostu nie podejmuje czyn-
ności mogących temu przeciw-
działać. Jeśli zaginie, jest ryzyko, 
że osłabnie z  wycieńczenia czy 

nawet umrze.
W  opiece nad osobami bliskimi 
będącymi w takim stanie trudne 
są też emocje. Nasze własne – lęk, 
strach o bliskiego, ale też zmęcze-
nie, smutek, czasem może gniew 
czy irytacja; oraz emocje osoby 
starszej, schorowanej – u  nich 
często pojawia się złość, upór, 
wahania nastroju, drażliwość, na-
wet agresja czy negatywizm, któ-
ry sprawia, że mamy wrażenie, iż 
nasz bliski robi nam na przekór. 
To wszystko nie ułatwia opieki 
nad starszą osobą, a jednocześnie 
ona coraz bardziej tej opieki po-
trzebuje, bo im bardziej zaawan-
sowany jest stopień otępienia, 

tym większa dezorientacja oraz 
tym większy lęk.
Należy też pamiętać, że otępie-
niu, zwłaszcza na początku po-
jawienia się symptomów, może 
towarzyszyć reakcja depresyjna. 
Osoba starsza wtedy jeszcze zdaje 
sobie sprawę z tego, że zaczyna-
ją się rozwijać objawy choroby, że 
będzie coraz gorzej i może przeja-
wiać tendencje samobójcze.
Jak zadbać o bliskich nam senio-
rów i osoby, które z powodu np. 
choroby są narażone na niebez-
pieczeństwo w razie zaginięcia?
Profilaktyką dla wielu niebez-
piecznych sytuacji, na które mogą 
być narażeni nasi seniorzy, a także 

szerzej osoby, które z  uwagi np. 
na chorobę są narażone na za-
ginięcie, może być zaopatrzenie 
naszego bliskiego w  akcesoria 
mogące na przykład ułatwić usta-
lenie miejsca jego przebywania 
czy przynajmniej identyfikację 
w przypadku odnalezienia przez 
Policję lub inne osoby trzecie. 
Można sprezentować zegarek 
z funkcją gps, zadbać, aby zawsze 
miała przy sobie telefon komór-
kowy, włożyć kartkę z  adresem 
i numerem kontaktowym (najle-
piej wszyć w ubranie tak, aby nie 
została zgubiona lub wyrzucona).

(KGP)

Zadbaj o swojego seniora

Z KARt NASZEj lOKAlNEj HIStORII 

30. rocznica reaktywacji gminy suchy dąb
Gmina Suchy Dąb powstała 
jako jedna z pierwszych po za-
kończeniu II wojny światowej 
w 1945 roku na terenie Pomo-
rza. Nowi osadnicy z  woje-
wództw wschodnich i central-
nej Polski przybyli, aby osiedlić 
się i  zagospodarować ziemie 
opuszczone przez Niemców. 
Pierwszymi osadnikami, któ-
rzy dotarli do Suchego Dębu, 
byli: Lipiński, Mytkowski, 
Małecki, Walczak i inni. 
W  1945 roku Józef Walczak 
uruchomił piekarnię, a w 1948 
roku Stanisław Pawłowski 
rzeźnię. Polską szkołą kie-
rował wtedy Józef Kulasiak, 
a wraz z nim nauczali: Stefania 
Kulasiak, Helena Markiewicz 
i Barbara Foryńska. Po wojnie 
zorganizowano również życie 
parafialne. Msze św. odpra-
wiano w  sąsiedztwie zrujno-
wanego kościoła w  pobliskiej 

plebanii. 
Gmina Suchy Dąb funkcjono-
wała do roku 1974, a zniknęła 
wraz z reformą administracyj-
ną przeprowadzoną w  epoce 
Edwarda Gierka. Po zmia-
nie granic administracyjnych 
wszystkie wsie sołeckie we-
szły w skład gminy Pszczółki. 
Zmiany w Polsce po roku 1989 
doprowadziły do rozwoju sa-
morządności jako podstawo-
wej formy rozwiązywania lo-
kalnych problemów, wypiera-
jąc centralne sterowanie. Fala 
zrywu samoorganizacji dotar-
ła również do Suchego Dębu. 
Zawiązano komitet, którego 
zadaniem było przywrócenie 
gminy Suchy Dąb. 
2 kwietnia 1991 roku na mocy 
rozporządzenia Rady Mini-
strów reaktywowano gminę 
Suchy Dąb. W jej skład weszło 
osiem wsi sołeckich: Grabiny 

– Zameczek, Koźliny, Krzy-
we Koło, Osice, Ostrowite, 
Steblewo, Suchy Dąb i  Wró-
blewo. 21 maja 1991 odbyło 
się pierwsze posiedzenie nowo 
powołanej rady gminy. W  jej 
skład wchodzili: Benedykt 
Ryszard, Cymski Władysław, 
Cyra Małgorzata, Debert Jan, 

Florian Edward, Gardziński 
Kazimierz, Heczko Czesław, 
Jankowski Zbigniew, Klepacz 
Marek, Kułaga Józef, Ko-
walski Marian, Kozakiewicz 
Tadeusz, Medyk Stanisław, 
Wawrzak Euzebiusz i Zawisza 
Stanisław. 
Dzisiaj od tych wydarzeń 

mijają trzy dekady, ale warto 
przywoływać pamięć o wyda-
rzeniach i ludziach z przeszło-
ści, dzięki którym ponownie 
funkcjonuje gmina Suchy Dąb.

tomasz jagielski

rozMaitoŚci

AuDYt KRAOBRAZOWY

wypełnij 
ankietę 
Od dwóch lat w  wojewódz-
twie pomorskim trwają prace 
nad audytem krajobrazowym. 
Jego głównym celem jest prze-
prowadzenie charakterystyki 
i  ocena stanu krajobrazów wy-
stępujących na obszarze całego 
Pomorza. Równie ważne jest też 
wskazanie krajobrazów szcze-
gólnie cennych dla społeczeń-
stwa i mogących wymagać do-
datkowej ochrony. 
Badanie opinii mieszkańców 
potrwa do 15 czerwca 2021 r. 
Formularz ankiety dostępny jest 
na stronie internetowej Pomor-
skiego Biura Planowania Prze-
strzennego: pbpr.pomorskie.pl. 
Wyniki ankiety będą istotnym 
źródłem informacji dla zespołu 
sporządzającego audyt krajo-
brazowy, a także przyczynkiem 
do dalszych działań, m.in. przy 
planowanych konsultacjach spo-
łecznych projektu audytu.

(GR)

 zdjęcie rady Gminy suchy dąb z roku 1991
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Wielokrotnie mówiliśmy już 
na naszych łamach, że po-
morskie stawia na transport 
publiczny. Stąd też potężne 
inwestycje na kolei czy budo-
wa węzłów przesiadkowych 
w  ponad 20 miejscowościach 
naszego województwa. Pro-
jekt, którego liderem było 
miasto Pruszcz Gdański, za-
kładał powstanie 3 węzłów 
transportowych na terenie po-
wiatu gdańskiego, obejmują-
cych budowę i przebudowę in-
frastruktury drogowej (dróg, 
chodników, ścieżek rowero-
wych, miejsc parkingowych). 
W  projekcie zaplanowano 
realizację 23 zadań inwesty-
cyjnych, z  czego 12 zadań 
zostało wykonanych na tere-
nie miasta. Przypomnijmy, że 
w Pruszczu Gdańskim wyko-
nano parking Park&Ride przy 
ul. Dworcowej i  parking przy 
Dworcu PKP. Przebudowano 
ulice Skalskiego i  Dąbrow-
skiego i  wybudowano ścieżki 
rowerowe oraz kładki i mostki 
pieszo–rowerowe. 
Pozostałe inwestycje np. bu-
dowa trasy rowerowej Jusz-
kowo – Pruszcz Gdański, 
zagospodarowanie otocze-
nia wokół węzła przesiadko-
wego w  Cieplewie, budowa 
parkingu przy dworcu PKP 
w Pszczółkach czy ścieżki ro-
werowej na trasie Żelisławki – 
Sobowidz albo budowa ścież-
ki pieszo–rowerowej między 
Pruszczem Gdańskim a  Ra-
dunicą realizowane były na te-
renie powiatu.
 – W  mojej ocenie jest to je-
den z  najlepszych projektów, 
który zrealizowaliśmy przy 
współudziale środków unij-
nych. Dzięki tym inwestycjom 
mieszkańcy powiatu gdań-
skiego będą mieli lepszy kom-
fort korzystania z publicznych 
środków lokomocji. Poza tym 
nie do poznania zmieniły się 
również często te najbrzydsze 
części naszych miejscowo-
ści, a  więc okolice dworców 
kolejowych – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego 
przy okazji uroczystego za-
mknięcia nie omieszkał przy-
pomnieć, że budowa węzłów 
integracyjnych to tylko jed-
na z  wielu inwestycji realizo-
wanych na terenie Pruszcza 
Gdańskiego, które otrzymały 
unijne dofinansowanie.
 – Trudno sobie wyobrazić 
ich realizację, gdyby nie na-
sze członkostwo w  Unii Eu-
ropejskiej. Ważne jest, kiedy 

życie Powiatu

ZAPARSZAMY DO KONKuRSu 

Mały trębacz w trąbkach wielkich 
 – Już po raz 6 odbędzie się 
Konkurs Trąbkowy „Mały Trę-
bacz w Trąbkach Wielkich” im. 
prof. Szymona Pawłowskiego. 
Zostanie on przeprowadzony, 
podobnie jak w roku ubiegłym, 
w formule via net. Będą mogli 
w  nim uczestniczyć zarówno 
uczniowie polskich szkół mu-
zycznych, jak i  zagranicznych. 
Konkurs jest przeznaczony dla 
osób urodzonych w roku 2007 
i  młodszych, które klasyfiko-
wane będą w  3 grupach wie-
kowych. Za zadanie będą oni 
mieli zaprezentowanie hejna-
łu gminy Trąbki Wielkie oraz 
utworu dowolnego – informuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest zapisanie w re-
jestracji online jednego lin-
ku odsyłającego do nagrania 

z  repertuarem konkursowym 
znajdującego się na prywatnym 
dysku lub na koncie platfor-
my internetowej. Zgłoszenie do 
konkursu odbywa się poprzez 
formularz znajdujący się na stro-
nie: www.goksir-trabkiwielkie.
pl. Wpisowe do konkursu wy-
nosi 60 zł. Potwierdzenie zapłaty 

wpisowego może być wspólne 
z większą liczbą osób, natomiast 
każdy z  uczestników indywi-
dualnie powinien dodać wspól-
ne potwierdzenie tej zapłaty do 
rejestracji. 
Oceny uczestników konkursu 
dokona jury w składzie: dr Kamil 
Kruczkowski, przewodniczący 

PRuSZCZ GDAŃSKI RDZENIEM MEtROPOlII 

zakończyła się realizacja największego projektu ostatnich lat. mowa o budowie węzłów integracyjnych. w przedsięwzięcie, którego 
liderem była Gmina miejska pruszcz Gdański, zaangażowany jeszcze był powiat gdański oraz gminy: pruszcz Gdański, pszczółki  
i trąbki wielkie. projekt składał się aż z 23 zadań. ich wartość to ok. 49 mln zł, z czego 26 mln zł to dofinansowanie Unii europejskiej.

największy projekt minionych lat

– Akademia Muzyczna im. St. 
Moniuszki w  Gdańsku oraz 
Joaquín Mompó Real (Hiszpa-
nia) i  Filip Draglund (Szwecja). 
Jury wyłoni zdobywcę Grand 
Prix oraz zdobywców miejsc 1, 
2 i 3 w poszczególnych grupach, 
a także osoby wyróżnione. Zgło-
szenia do konkursu przyjmowane 

będą do 7 czerwca, a lista laure-
atów zostanie opublikowana na 
stronie www.goksir-trabkiwiel-
kie.pl do 21 czerwca. Wszelkie 
pytania dotyczące konkursu na-
leży kierować na adres malytre-
bacz@goksir-trabkiwielkie.pl.

(GR)

toczy się właśnie dyskusja na 
temat wykorzystania środków 
z  Krajowego Planu Odbudo-
wy, ale i nowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, żeby 
środki te były dzielone spra-
wiedliwie z  uwzględnieniem 
wielu potrzeb, które sygnali-
zuje każdy pomorski samorząd 
– mówi Mieczysław Struk. – 
Gratuluję udanego zwieńcze-
nia tego dzieła i dobrej koope-
racji między liderem a partne-
rami projektu. Mam nadzieję, 
że tak doskonała współpraca 
będzie kontynuowana przy ko-
lejnych projektach. 
Dodajmy w tym miejscu, że na 
całym Pomorzu realizowanych 

jest 27 podobnych inwestycji, 
a ich wartość opiewa na ponad 
1 mld zł.
Senator Ryszard Świlski za-
uważył, że każdy mieszkaniec 
Pomorza podróżuje w  ciągu 
roku 24 razy.
 – Jesteśmy absolutnym lide-
rem jeśli chodzi o  transport 
kolejowy. Warto przypomnieć 
o planach, a więc budowie toru 
dla SKM czy projekcie budo-
wy kolejnej linii Kolei Metro-
politalnej na południe Gdań-
ska. Tymi osiągnięciami po-
winniśmy się chwalić, ponie-
waż jesteśmy w tym naprawdę 
dobrzy – podkreśla Ryszard 
Świlski.

 – Najnowsze badania pokazują, 
że z  naszego węzła integracyj-
nego korzysta około 2 milionów 
osób. Pandemia spowodowa-
ła jednak, że część osób – ma-
jąc na uwadze własne zdrowie 
– zrezygnowała z  komunikacji 
publicznej. Jestem przekonany, 
że po ustaniu pandemii liczby te 
stanowczo się zwiększą. Przy-
czynić się do tego może kolejna 
wymarzona przez nas inwesty-
cja, a  więc budowa dodatko-
wego toru, po którym mogłyby 
kursować pociągi Szybkiej Ko-
lei Miejskiej – mówi „Panora-
mie” burmistrz Wróbel.
Wszystkie te działania przy-
czynią się bez wątpienia do 

zmniejszenia ilości samocho-
dów na ulicach miasta. Jak 
mówi Janusz Wróbel, już po 
uruchomieniu obwodnicy usta-
ła gehenna pruszczańskich 
kierowców.
 – Węzły przesiadkowe są ko-
lejnym elementem, który może 
przyczynić się do mniejszych 
korków. Mam nadzieję, że 
komfort podróży samochodem 
po naszym mieście poprawi się 
także po wybudowaniu ulicy 
Strzeleckiego – podsumowuje 
burmistrz.
Michał Glaser, Prezes zarzą-
du Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk – Gdynia-Sopot 
zauważył, że prawie 1,5 mln 

mieszkańców naszego woje-
wództwa swoje życie wiąże 
z Trójmiastem.
 – Pruszcz Gdański jest mia-
stem, które stanowi rdzeń ob-
szaru metropolitalnego. Jest 
to też jedno z  trzech miejsc 
na Pomorzu, gdzie zanotowa-
no największy przyrost liczby 
mieszkańców. Dzięki takim 
inwestycjom ułatwiamy dostęp 
do komunikacji publicznej. In-
westujemy nie tylko w  infra-
strukturę, ale również w nowy 
tabor, dzięki czemu podróż au-
tobusem czy pociągiem będzie 
jeszcze bardziej komfortowa – 
informuje Michał Glaser. 

(lubek)
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SPORtOWE ŚWIętOWANIE uRODZIN 

7 dni, 700 km, 100 godzin, 100 osób – w sztafecie z okazji 700-lecia straszyna wzięli udział nie tylko biegacze.

Do udziału w  sztafecie na-
leżało się wcześniej zapisać. 
Uczestnik już na etapie elek-
tronicznego zapisu wybierał 
konkretną godzinę, w  której 
chciał wykonać swoją aktyw-
ność. Do wyboru było w  su-
mie 100 godzin między 6:00 
a 22:00. Każdy zawodnik miał 

wystartować 5 razy. Znakiem 
rozpoznawczym uczestnika 
sztafety była specjalnie zapro-
jektowana na tę okazję kwie-
cista koszulka Straszyn Ultra 
Team.
 – Pokonanie 7-kilometrowej 
trasy mogło odbyć się dowol-
nie: biegiem, marszobiegiem, 

marszem, a  nawet na rowerze 
– wyjaśnia koordynator szta-
fety 700-lecia Marek Wier-
gowski. – Warunki pogodowe 
były zmienne, ale przeważnie 
świeciło słońce. Przeważnie 
też przysłowiowe „banany” go-
ściły na twarzach uczestników.
Sztafetę 700-lecia udało się 

spontanicznie połączyć z  ak-
cją charytatywną Wings for 
Life, której dochód jest w  ca-
łości przeznaczony na badania 
nad urazami rdzenia kręgo-
wego. Sześcioosobowa dru-
żyna „700-lecie Straszyna” 

przebiegła łącznie 90 km i ze-
brała 200 Euro na ten szczytny 
cel.
Bieganie i  nie tylko z  oka-
zji 700-lecia Straszyna tak 
się spodobało wszystkim 
uczestnikom, że inicjatorzy 

(pomysłodawca Andrzej 
Chmielewski i  koordynator 
Marek Wiergowski) planują 
już sztafetę na 701 urodziny 
miejscowości. 

(MB)

straszyńska sztafeta 700-lecia 
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historia gmin 

PELPLIN - SKARSZEWY -TRĄBKI WIELKIE 

w obrazach i słowach 

Rozejrzyj się wokół, poszukaj ciekawych ludzi, zdarzeń, przedmiotów, 
pamiątek, fotografii  z minionych czasów; może znasz intrygującą 

historię związaną z Twoją rodziną, z miejscem, czy obiektem 
na terenie gmin: Pelplin, Skarszewy i Trąbki Wielkie. 

Podziel się tym  uczestnicząc w Konkursie!

Przekaż swoją historię w formie pracy plastycznej: obrazu, rzeźby, 
fotografii, itp.  Jeśli wolisz, to napisz: opowiadanie, wiersz, haiku… 

Nie ograniczamy formy wypowiedzi, 
najważniejsza jest zawarta w niej Historia.

Praca może mieć wielu autorów, zaproś do wspólnego tworzenia
 najbliższych, znajomych, przyjaciół. 

 W oparciu o najlepsze prace powstanie 
Pokonkursowy Album ,,Srebrna Spinka”.

TERMIN SKŁADANIA PRAC  do 30.07.2021

Regulamin Konkursu dostępny na:
 www.facebook.com/fundacja.kiwi

mok.pelplin.pl 
gokskarszewy.pl 

goksir-trabkiwielkie.pl

        ORGANIZATORZY KONKURSU:                                   Konktakt: info@fundacjakiwi.pl

SREBRNA SPINKA

KONKURS 
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