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Na ten rok w budżecie miejskim zaplanowano wiele 
potrzebnych zadań, z realizacji których zadowoleni będą 
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego. Na szerokiej liście 
inwestycji zaplanowanych na 2017 rok sporą część zajmują 
zadania drogowe.

Niebawem remont ulicy Zastawnej
DOBRA WSPÓŁPRACA PRZYNOSI EFEKTY
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FlashFlash

Gotowi na reformę oświaty 
Zapadła decyzja o likwidacji gimnazjów. Zmian 
nie obawia się Błażej Konkol, wójt gminy Trąb-
ki Wielkie, który spokojnie podchodzi do edu-
kacyjnej rewolucji. 

Sytuacja finansowa jest dobra
Tegoroczny budżet jest bardzo napięty. Tak trud-
nego budżetu już dawno nie musieliśmy realizo-
wać – mówi nam Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.

Ruszyła Akademia Seniora  
Blisko 80 seniorów gminy Pruszcz Gdański roz-
poczęło naukę w ramach Akademii Seniora. 
To nowa inicjatywa skierowano do wszystkich 
seniorów.

Remont zabytku w tym roku 
W tym roku ruszyć mają prace związane z remon-
tem zabytkowego budynku przy ulicy Krótkiej 6 
w Pruszczu Gdańskim, gdzie powstanie miejskie 
muzeum.
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Nasze kalendarium
• 19 stycznia (czwartek), mecz Trefl Sopot – 
Anwil Włocławek, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 19 – 21 stycznia (czwartek – sobota), Smerfy, 
godz. 11.00, 15.00, 16.00 i 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 26 stycznia (czwartek), Błażej Król, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski, 
 ul. Bogusławskiego 1

• 27 stycznia (piątek), Vavamuffin, godz. 
20.00, Klub Żak w Gdańsku,  
al. Grunwaldzka 195/197

• 29 stycznia (niedziela), Ale Kino! 
Największe przeboje muzyki filmowej, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
 ul. Ołowianka 1

• 1 lutego (środa), José González & The String 
Theory, godz. 20.00, Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 3 lutego (piątek), 4. Gala Stand up Comedy, 
godz. 19.30, Hala Ergo Arena

• 4 lutego (sobota), Koncert Gwiazd – 10 
lat Przemek Dzieciom, godz. 18.00, scena 
teatralna NOT w Gdańsku, ul. Rajska

• 12 lutego (niedziela), Urszula Dudziak z 
zespołem, godz. 19.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 12 lutego (niedziela), Lechia Gdańsk – 
Jagiellonia Białystok, godz. 18.00,  
stadion Energa Gdańsk

• 14 lutego (wtorek), Kabaret Smile, godz. 
17.30 i 20.30, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9

• 15 lutego (środa), Broadway Exclusive, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 21 lutego (wtorek), Rod Stewart,  
Hala Ergo Arena

• 22 lutego (środa), Skunk Anansie,  
godz. 19.00, klub B90, ul. Elektryków

• 24 lutego (piątek), Justin Kauflin Trio, godz. 
20.00, Klub Żak, al. Grunwaldzka 195/197

• 27 lutego (poniedziałek), Sabaton,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 3 marca (piątek), Illusion, klub B90 
w Gdańsku, ul. Elektryków

• 5 i 6 marca (niedziela – poniedziałek),  
Kult Akustik, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 10 – 12 marca, Ogólnopolskie Spotkania 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów –  
Kolosy w Gdyni

• 2 kwietnia (niedziela), Superheroes in 
concert, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 5 kwietnia (środa), Tini, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert, 
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9 

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd Miasta Pruszcz Gdański     (58) 682 34 51

• 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     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58)552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE
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MUZEUM CORAZ BLIŻEJ

Remont zabytku już w tym roku
W tym roku ruszyć mają pierwsze prace związane z remontem zabytkowego budynku przy ulicy 
Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim. Przypomnijmy, że właśnie przy Krótkiej 6 swoją siedzibę mieć 
będzie muzeum naszego miasta.

Temat związany z remontem 
budynku przy Krótkiej 6 poja-
wił się już wiele lat temu. 
– Prace trwają tak naprawdę 
etapami od kilku lat. Przygo-
towany jest już projekt, goto-
wa jest także dokumentacja 
konserwatorska. Poza tym 
posiadamy wszelkie zgody 
konserwatora na przeprowa-
dzenie remontu tego budynku. 
W tej chwili przygotowywa-
ny jest przetarg, który wyłoni 
wykonawcę prac – mówi nam 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. – Roboty remon-
towe prowadzone będą oczy-
wiście pod nadzorem konser-
watora zabytków.
Warto jednak powiedzieć, że 
prace obejmą nie tylko sam 
budynek, ale również otocze-
nie przy Krótkiej 6.
– Budynek „otwarty” będzie 
również zaplecze, które zmie-
ni się nie do poznania. Dzięki 
temu będzie można wybudo-
wać taras czy letni ogród. Za 

kilka lat wybudowana będzie 
tam również ulica, która od-
mieni tę część miasta – dodaje 
Bartosz Gondek.
Odrestaurowanie budynku 
przy Krótkiej 6, ze względu 
na wytyczne konserwatora za-
bytków, nie będzie prostym 
przedsięwzięciem. Inwestycja 
rozpocznie się w tym roku, 
ale jej koniec trudno jest okre-
ślić. W tej chwili nie wiado-
mo również jaki będzie koszt 
inwestycji, ponieważ trwa-
ją właśnie ostatnie prace nad 
kosztorysem.
– Skoro mówimy o zabytkach 
to mogą powiedzieć, że w tym 
roku prowadzone będą kolejne 
prace renowacyjne w kościele 
przy ulicy Wojska Polskiego. 
Postanowiliśmy przyznać ko-
lejne 150 tysięcy złotych na 
remont dachu i nawy głównej 
świątyni. Wiem też, że po-
dobne dofinansowanie prze-
każe Urząd Marszałkowski 
w Gdańsku oraz Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W planach jest 
jeszcze również uporządko-
wanie terenu wokół kościoła i 
mam nadzieję, że w kolejnych 

latach znajdą się środki na tego 
typu zadania. Myślę, że na 
samo odrestaurowanie kościo-
ła potrzeba co najmniej 6 lat 

– dodaje Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.

(lubek)

  W tym roku kontynuowana będzie renowacja kościoła przy ulicy Wojska Polskiego
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NAJPOPULARNIEJSZE

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Imiona minionego roku

Ważne zmiany 

Tradycyjnie już przygotowa-
liśmy zestawienie imion, ja-
kie w ubiegłym roku cieszyły 
się największą popularnością 
młodych rodziców w gminie 
wiejskiej Pruszcz Gdański.
W 2016 roku w gminie 
Pruszcz Gdański przyszło na 
świat 435 dzieci. Dziewczyn-
kom najczęściej nadawano 
imiona: Wiktoria, Julia i Zo-
fia, a chłopcom: Filip, Jakub, 
Szymon lub Adam.

Z dniem 1 stycznia uległy 
zmianie niektóre kursy linii 
846 (Bielkówko – Gdańsk) i 
847 (Łapino – Pruszcz Gdań-
ski). Z kolei na linii 845 (Jusz-
kowo – Gdańsk) został zli-
kwidowany kurs niedzielny.
Najważniejsza zmiana do-
tyczy linii 843 (Rotmanka 
– Gdańsk). Zlikwidowano 
przystanki na ul. Modrze-
wiowej w Rotmance, gdyż 
nie spełniają one norm bez-
pieczeństwa. Równocześnie 
niektóre kursy linii 843 zosta-
ły przedłużone do Borkowa 

Wśród oryginalnych, naj-
rzadziej wybieranych przez 
rodziców dziewczynek zna-
lazły się np.: Apolonia, Bian-
ka, Blanka, Emma, Halszka, 
Irmina, Malina, Olaya czy 
Suzan.
Pojedyncze przypadki imion 
dla chłopców to z kolei np.: 
Benjamin, Brian, Bruno, Jo-
natan, Kasjan, Leo, Maksym, 
Maurycy, Mieszko czy Tom. 

(MB)

(Gdańsk – Pruszcz Gdań-
ski – Rotmanka – Straszyn 
– Borkowo).
– Przedłużenie linii do Bor-
kowa jest pilotażowe i potrwa 
do 30 września. Latem zo-
staną przeprowadzone bada-
nia wielkości popytu – wyja-
śnia Marta Karc, kierownik 
Referatu Spraw Obywatel-
skich Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański.
Strefy i ceny biletów nie ule-
gły zmianie (są stałe od kilku 
lat). 

(MB)

PRUSZCZ GDAŃSKI

Pomagaj 
mądrze
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Pruszczu Gdańskim 
prowadzi kampanię „Poma-
gaj Mądrze”, w której chodzi 
o to, aby nie dawać pieniędzy 
ludziom proszącym o pienią-
dze na ulicy, pod sklepami, na 
parkingach.
Organizatorzy akcji uważają, 
że nie jest to sposób na rozwią-
zanie ich problemu, a pomaga-
jąc w ten sposób zachęcamy do 
żebrania (które może być do-
brym sposobem na zarabianie) 
i uczymy życia na ulicy. Poza 
tym pieniądze te często zostają 
źle spożytkowane np. na alko-
hol, papierosy, narkotyki. 
Jeśli ktoś chce pomagać niech 
lepiej skontaktuje się z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Pruszczu Gdańskim, 
który mieści się przy ul. Nie-
podległości 9 (tel. 58 682 27 55, 
e-mail: mops@pruszcz-gdan-
ski.pl) albo też 
Komendą Powiatową Policji 
przy ul. Wita Stwosza 4 (tel. 58 
785 42 22) lub Strażą Miejską 
(ul. Krótka 4).

(GR)

WIDZIMY SIĘ W CIEPLEWIE

Otwarcie kameralnej sali kinowej
– Ośrodek Kultury, Sportu i 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański w Cieplewie 
zaprasza na niezwykłą uro-
czystość. Będzie to otwarcie 
nowej sali kinowo-teatralnej 
im. Apolejki. Patronką kame-
ralnej, 20-osobowej widow-
ni będzie bohaterka animo-
wanego filmu „Apolejka i jej 
osiołek”, w reżyserii Joanny 
Jasińskiej-Koronkiewicz, zre-
alizowanego przez TV Studio 
Filmów Animowanych, na 
motywach bajki Marii Krüger 
pod tym samym tytułem – za-
prasza Anna Sychta z ośrodka 
w Cieplewie.
Jak zapowiadają organizato-
rzy imprezy, w uroczystości 
udział zapowiedziały m.in. 
reżyserka animacji oraz pro-
ducentka artystycznych ba-
jek dla najmłodszych. Gala 
otwarcia kameralnego teatru i 
kina oraz pomorska premiera 

filmu odbędzie się w Kinie za 
Rogiem w Cieplewie w czwar-
tek, 26 stycznia o godz. 12.00. 
Wstęp jest bezpłatny, ale liczba 
miejsc ograniczona. 
– W repertuarze najmniejszej 
sali kinowej w naszym woje-
wództwie znajdą się artystycz-
ne filmy dla młodego widza, w 
tym projekcje najwspanialszych 
krótkometrażowych baśni i ba-
jek polskich, wyprodukowa-
nych przez TV Studio Filmów 
Animowanych w Poznaniu. 
Zapraszamy na spotkania na 
dużym ekranie z niezwykłymi 
bohaterami, wspaniałymi hi-
storiami i ciekawymi rozwią-
zaniami plastycznymi – zachę-
ca Anna Sychta.
Pierwsze seanse zaplanowa-
no już na 26 stycznia, o godz. 
13.00, 14.00, 17.00 i 18.00 w 
ramach akcji „Zima w Gmi-
nie Pruszcz Gdański 2017”. 
Bilet wstępu kosztuje tylko 5 

zł, liczba miejsc na każdym 
seansie ograniczona. Więcej 
informacji na ten temat uzy-
skać można w Biurze Obsługi 
Klienta OKSiBP, od ponie-
działku do czwartku, w godz. 

12.00 – 20.00 i w niedziele w 
godz. 10.00 –15.00 lub telefo-
nicznie 728 415 566.

(GR)

  Niedawno otwierano w Cieplewie Kino za Rogiem, a niebawem 
odbędzie się uroczystość otwarcia sali kinowo-teatralnej
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DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Badanie wzroku w Suchym Dębie
25 stycznia w Ośrodku Zdro-
wia przy ul. Gdańskiej 32 w 
Suchym Dębie, w godz. 8.00 
– 10.00, odbędą się kompu-
terowe badania wzroku oraz 

pomiar ciśnienia śródgałkowe-
go dla mieszkańców gminy. 
Zapisy prowadzone są telefo-
nicznie (58 682 86 16) do 25 
stycznia. Koszt badania ostrości 

wzroku wynosi 5 zł, a pomiaru 
ciśnienia śródgałkowego – 10 
zł (badanie dodatkowe).
Podczas badania istnie-
je możliwość zapisania się na 

konsultację okulistyczną oraz 
zamówienia okularów korek-
cyjnych. Badanie przezna-
czone jest dla osób dorosłych 
(powyżej 16. roku życia). 

(GR)
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CEDRY WIELKIE

15 STYCZNIA!!!

Grają dla orkiestry

WOŚP w Mokrym 
Dworze

W imieniu organizatora 
WOŚP – Zespołu Szkół w 
Cedrach Wielkich zaprasza-
my na jubileuszowy 25. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, który odbędzie 
się 15 stycznia (niedziela) od 
godziny 14.00 do 20.00 w 
miejscowym Zespole Szkół. 
- W tym roku jubileuszowa, 
25-letnia, orkiestra zagra dla 
ratowania życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach ogól-
nopediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom – przy-
pomina Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 

15 stycznia Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy za-
gra po raz 25.! Zapraszamy 
do wspierania wolontariuszy i 
udziału w licytacji.
Na terenie gminy Pruszcz 
Gdański kwestować będzie 
65 wolontariuszy, w tym wójt 
Magdalena Kołodziejczak, 
sołtysi, strażacy i, jak zawsze, 
uczniowie naszych szkół.
Z kolei w świetlicy wiejskiej 
w Mokrym Dworze o godz. 
15.00 rozpocznie się licyta-
cja pozyskanych przez soł-
tysa Wiesława Zbroińskiego 

Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich. 
W trakcie imprezy odbędą się 
oczywiście licytacje, występy 
artystyczne najmłodszych, 
pokazy sportowe i tresury 
psów. Na chętnych czekać 
będzie kawiarenka, szczęścia 
będzie można szukać w lo-
terii fantowej. Odbędzie się 
również koncert zespołu „Le-
cimy” (disco polo). O godz. 
20.00 wszystkich zapraszamy 
na światełko do nieba. Atrak-
cji na pewno nie zabraknie, a 
przy okazji wesprzeć można 
szczytny cel.

(GR)

fantów – wśród nich m.in. ko-
szulka z autografami zawod-
ników Lechii Gdańsk.
W ubiegłym roku aukcja ga-
dżetów oraz kwesta pozwoliły 
zebrać gminie Pruszcz Gdań-
ski ponad 40 tys. zł, najwię-
cej spośród gmin powiatu 
gdańskiego.
W ciągu poprzednich 24 Fi-
nałów WOP, Orkiestra ze-
brała i przekazała na wsparcie 
polskiej medycyny sumę po-
nad 720 mln zł.

(MB)

UŁATWIA SZYBKĄ ŁĄCZNOŚĆ

Nowy maszt na starostwie 
Przy budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim niemal cały dzień trwała 
akcja zamiany masztów transmisyjnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia 
Ratunkowego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Wymiana masztu była potrzeb-
na, ponieważ stary pamięta jesz-
cze lata 70.
– Wiedzieliśmy, że stan technicz-
ny masztu pozostawia wiele do 
życzenia. Po przeprowadzonych 
analizach i ekspertyzach okaza-
ło się, że musimy go niezwłocz-
nie zdemontować i zainstalować 
nowy maszt – mówi „Panoramie” 
Ireneusz Czernecki, naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim. 
Na maszcie znajdują się anteny 
pogotowia ratunkowego i Wy-
działu Zarządzania Kryzysowe-
go, ale umieszczone są również 
na nim syreny, które informu-
ją chociażby o ewentualnych 
zagrożeniach.
– Dzięki temu mamy łączność ze 
wszystkimi niezbędnymi insty-
tucjami związanymi z zarządza-
niem kryzysowym i bezpieczeń-
stwem. Ułatwia to nam szybki 
kontakt na wypadek zagrożenia. 
Nowa, solidniejsza konstrukcja 
z pewnością także przetrwa kil-
kadziesiąt lat – dodaje Ireneusz 
Czernecki.

(KL)

  Akcja wymiany masztu na budynku starostwa trwała prawie cały dzień
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Trwa kolejna edycja ogól-
nopolskiego konkursu Mi-
nisterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz 
Generalnego Konserwa-
tora Zabytków „Zabytek 
zadbany”. 
Jak co roku, adresatami kon-
kursu są właściciele, posia-
dacze lub zarządcy zabytko-
wych obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków, któ-
rzy wzorowo wywiązują się  
z obowiązku opieki nad 
nimi. Za realizację kon-
kursu odpowiada Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa, 
a jego celem jest promocja 
opieki nad zabytkami, po-
przez propagowanie naj-
lepszych wzorów konser-
wacji, utrzymania i ich 
zagospodarowania. 
Od 2017 roku konkurs „Za-
bytek zadbany” odbywa się 
na podstawie nowego re-
gulaminu. W tegorocznej 
edycji zabytkowe obiek-
ty można zgłaszać aż w 6 
kategoriach. Szczegółowe 
informacje znaleźć można 
w załączniku oraz na stro-
nie Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa.

(GR)

KONKURS

„Zadbany 
zabytek”

KOLĘDNICZY PRZEGLĄD

Zapraszamy na powiatową galę
Tradycją stały się już Po-
wiatowe Przeglądy Jasełek i 
Widowisk Obrzędowych, w 
których z chęcią uczestniczą 
uczniowie placówek oświa-
towych powiatu gdańskiego. 
W tym roku odbyła się już 14. 
edycja konkursu.
Uczestnicy powiatowego 
przeglądu kolędniczego po-
dzieleni zostali na kategorie 
wiekowe. Na małej scenie 
sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 
1 zaprezentowały się przed-
szkolaki. Do rywalizacji przy-
stąpiło 9 zespołów z Pruszcza 
Gdańskiego, Borkowa i Trąbek 
Wielkich.
Z kolei uczniowie szkół pod-
stawowych zaprezentowali 
się jurorom na scenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Pruszczu 
Gdańskim. W tej kategorii 
wiekowej rywalizowało 10 ze-
społów ze szkół w Lublewie, 

  Wyniki powiatowego przeglądu poznamy po feriach 
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Pszczółkach, Łęgowie, Mie-
rzeszynie, Pruszczu Gdań-
skim, Wojanowie oraz 
Straszynie.
O wynikach uczestnicy kon-
kursu dowiedzą się na uro-
czystej Gali Jasełek, podczas 
której wręczone zostaną na-
grody. Finałowa impreza od-
będzie się w sali posiedzeń 
starostwa zaraz po feriach.

(GR)
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MIEJSKIE INWESTYCJE NA 2017 ROK

Zbiorniki retencyjne, kino, żłobek...
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego z niecierpliwością czekają na zakończenie budowy pogotowia ratunkowego przy ulicy 
Raciborskiego. Przypomnijmy, że inwestorem jest powiat, ale swoją cegiełkę (2 mln zł) dołożyło również miasto.

– Są jeszcze inne ważne zada-
nia, które zaplanowaliśmy w 
tegorocznym budżecie. Jed-
nym z nich jest chociażby bu-
dowa zbiornika retencyjnego 
w sąsiedztwie ulicy Komara. 
Przy okazji zainwestujemy w 
kanalizację deszczową oraz 
oświetlenie – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Pruszcz Gdański jest tak usy-
tuowany, że podczas ulewnych 
deszczów wody z górnych ta-
rasów zalewają miasto. Aby 
uniknąć powodzi, wyremonto-
wano kanał Raduni. Jednak do 
pełni szczęścia brakuje jeszcze 
zbiorników retencyjnych, które 
gromadzić będą nadmiar wód. 
Przy okazji tej inwestycji bę-
dzie budowany chodnik przy 
ulicy Kopernika. Najdroższą 
– bo kosztującą ok. 7 mln zł 
– zaplanowaną na ten rok in-
westycją, jest budowa kanali-
zacji deszczowej przy ulicach: 
Wróblewskiego, Olszewskie-
go i Mościckiego. Przy okazji 
powstanie zbiornik retencyjny. 
Jeśli pogoda będzie łaskawa, to 
pierwsze roboty mogłyby ru-
szyć już w lutym.
– Mówiąc o tegorocznych za-
daniach inwestycyjnych, war-
to powiedzieć o planach zwią-
zanych z uporządkowaniem 
terenu za urzędem miasta. W 
tej chwili w Referacie Gospo-
darki Komunalnej prowadzo-
ne są prace związane z pro-
jektem. Wiem, że zakłada on 

przywrócenie dawnego układu 
komunikacyjnego, który funk-
cjonował jeszcze przed wojną – 
dodaje Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego.
W tym roku rozpocznie się 
rozbudowa budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej przy uli-
cy Chopina, a prace mają być 
ukończone do wiosny 2018 
roku. Dodajmy, że koszt inwe-
stycji w całości pokryty będzie 
z miejskiej kasy.
– Moją największa porażką w 
ubiegłym roku było zerwanie 
umowy z wykonawcą, który 
miał wybudować żłobek. Do 
tematu podchodzimy również 
w tym roku. Jeśli otrzymamy 
zewnętrzne dofinansowanie, to 
budowa rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Myślę, że decyzję 
w tej sprawie poznamy za 2 – 3 
miesiące. Jeśli tak się nie stanie, 
to sami sfinansujemy tę inwe-
stycję, ale ruszy ona dopiero w 
przyszłym roku – zaznacza go-
spodarz Pruszcza Gdańskiego.
W tegorocznym budżecie za-
planowano także wybudowanie 
podziemnego śmietnika, który 
zlokalizowany będzie przy ka-
nale Raduni, na deptaku, w są-
siedztwie pruszczańskiego ma-
gistratu. Zmodernizowany zo-
stanie również ogólnodostępny 
plac zabaw przy „dwójce”.
– W tym roku chcemy zbudo-
wać górkę saneczkową i zago-
spodarować otaczający ją teren. 
Górka powstanie w miejsce 

istniejącego toru bmx. Ko-
rzystając z okazji przypomnę 
jeszcze, że w tej chwili prowa-
dzona jest adaptacja poddasza 
Centrum Kultury i Sportu na 
kino – przypomina burmistrz 
Wróbel.
Warto wiedzieć, że miejski bu-
dżet to nie tylko inwestycje. To 
również działania kulturalne, 
prozdrowotne czy edukacyjne. 
Miasto finansować będzie da-
lej darmowe kursy autobusu na 
terenie miasta. Miasto Pruszcz 
Gdański jest również jedynym 

samorządem w Polsce, który 
realizuje program przedszko-
la za złotówkę. Ponownie bę-
dziemy mogli cieszyć się wy-
darzeniami organizowanymi 
w ramach Faktorii Kultury, 
finansowane będą szczepienia, 
ale o tym wszystkim informo-
wać będziemy sukcesywnie na 
łamach „Panoramy Pomorza”.
– Priorytetem na ten rok jest 
dobre przygotowanie projek-
tów, abyśmy mogli otrzymać 
unijne dofinansowanie. Pierw-
sza ich weryfikacja odbędzie 

się 31 marca i mam nadzieję, 
że właśnie tego dnia podpisze-
my 2, a może nawet 3 umowy. 
Jeśli tak się stanie, to ten rok 
będzie dla nas bardzo praco-
witym okresem – mówi Janusz 
Wróbel.
Ważnym zadaniem na najbliż-
sze lata jest spłacanie obecne-
go zadłużenia miasta, aby w 
przyszłości – kiedy nie będzie 
już unijnego wsparcia – można 
było prowadzić kolejne inwe-
stycje, a nie funkcjonować na 
poziomie wegetacji.

– Chciałbym, aby mój następ-
ca nie musiał spłacać naszych 
długów. Na koniec listopa-
da zadłużenie naszego miasta 
kształtowało się na poziomie 
ok. 35 milionów złotych, czyli 
ok. 25 procent. Istnieje zatem 
możliwość zaciągania kolej-
nych zobowiązań, ale nie chce-
my korzystać z takiego rozwią-
zania – przyznaje burmistrz 
Wróbel.

Krzysztof Lubański

  W tym roku rozpocząć się ma rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
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DOBRA WSPÓŁPRACA PRZYNOSI EFEKTY

Niebawem remont ulicy Zastawnej
Na ten rok w budżecie miejskim zaplanowano wiele potrzebnych zadań, z realizacji których zadowoleni będą mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego. Na szerokiej liście inwestycji zaplanowanych na 2017 rok sporą część zajmują zadania drogowe.

– Ważnym przedsięwzięciem dla 
mieszkańców miasta, ale realizo-
wanym przez powiat, jest prze-
budowa ulicy Korzeniowskiego. 
Przypomnę, że inwestycja finan-
sowana jest ze środków miasta, 
powiatu i rządu, a dokończenie 
prac zaplanowano na ten rok. 
Cieszę się, że ulica, której stan 
techniczny odstawał od pozo-
stałych ciągów miejskich, zosta-
je przebudowywana. Powód do 
radości był jeszcze jeden. Cena 
wykonania zadania była znacznie 
niższa, niż początkowo szacowa-
no – mówi nam Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
W tym miejscu warto jeszcze 
powiedzieć, że niebawem roz-
pocznie się przebudowa innej, 
szczególnie ważnej ulicy naszego 

miasta. Mowa oczywiście o dro-
dze wojewódzkiej – ulicy Za-
stawnej. Inwestorem jest tu z ko-
lei Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
a w znacznej części inwestycja 
dofinansowana została ze środ-
ków unijnych. Wyremontowana 
zostanie nie tylko jezdnia, ale za-
montowane zostanie nowe oświe-
tlenie, powstaną chodniki i nowe 
zatoczki autobusowe. W planach 
pozostanie zatem jeszcze tylko 
ulica Chopina, która również jest 
drogą wojewódzką. Nie wiadomo 
jeszcze dokładnie kiedy drogow-
cy zajmą się tą ulicą. Do połowy 
tego roku wydane ma być pozwo-
lenie na budowę i dopiero potem 
będzie można mówić o kolejnych 
krokach, które przybliżą do reali-
zacji tej inwestycji. 

– Sporo czasu spędzą drogowcy 
w tym roku na Osiedlu Burszty-
nowym, gdzie pracować będą na 
kilku odcinkach dróg – ulicach: 
Czekanowskiego, Dobrowolskie-
go, Strzeleckiego, Romera, Dy-
bowskiego i Domejki. Przetarg na 
te prace ogłoszony będzie jeszcze 
w pierwszym kwartale tego roku. 
Dużą inwestycją, na którą czekają 
sami mieszkańcy, jest przebudo-
wa ulicy Dąbrowskiego. Dodam, 
że ta inwestycja ma być dofinan-
sowana ze środków unijnych, a 
my czekamy teraz na podpisanie 
stosownej umowy w tej sprawie 
z marszałkiem województwa 
pomorskiego. Ma to nastąpić do 
końca marca. Jeśli wszystkie stro-
ny dotrzymają terminów, to droga 
będzie gotowa do końca tego roku 

– informuje Janusz Wróbel.
Jeszcze w tym miesiącu ogłoszo-
ne mają być przetargi na wykona-
nie dwóch mostków nad kanałem 
Raduni, które mają być gotowe 
jeszcze przed rozpoczęciem sezo-
nu rowerowego. Pierwszy z nich 
wybudowany zostanie przy gra-
nicy z Gdańskiem, a drugi tuż 
przy ulicy Raciborskiego. 
– Współpracę z powiatem, wo-
jewództwem i zarządem Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
uważam na największy sukces, 
ponieważ dzięki temu udało się 
przebudować i wyremontować 
wiele kilometrów dróg leżących 
na terenie naszego miasta – pod-
sumowuje Janusz Wróbel.

(lubek)
  Na swoją kolej czeka również ulica Chopina
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TYLKO TU PODTRZYMUJĄ TRADYCJĘ

Spotkanie rolników przy 
opłatku
Gmina Trąbki Wielkie jest 
prawdopodobnie jedyną na 
Pomorzu, która organizuje 
spotkania opłatkowe dla rol-
ników. Mimo fatalnych wa-
runków na drogach, przybyli 
rolnicy z Czerniewa, Ełgano-
wa, Klępin, Kłodawy, Mie-
rzeszyna, Trąbek Małych, 
Rościszewa i Zaskoczyna, a 
wśród gości znaleźli się wło-
darze gminy, delegaci Po-
morskiej Izby Rolniczej oraz 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.
Na wstępie zebrani obejrze-
li bożonarodzeniowe przed-
stawienie słowno-muzyczne 
„Jasełka na wesoło” Aleksan-
dry Michalskiej i Ilony Giel-
niak-Rolnickiej w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum przy 
akompaniamencie pianisty 
Janusza Beyera. 
- Trzeba powiedzieć, że spo-
tkania te odbywają się w co-
raz mniej licznym gronie. 
Spowodowane jest to tym, że 
gospodarstwa są coraz więk-
sze, a ilość rolników w na-
szej gminie coraz mniejsza. 
Spotkania branżowe, w tym 

również rolnicze są potrzebne, 
ponieważ omawiane są na nich 
istotne sprawy dla konkretnej 
grupy przedsiębiorców – mówi 
nam Błażej Konkol, wójt Trąb-
ki Wielkie.
Widać było, że takie spotka-
nia są potrzebne i aż dziwne, 
że gmina Trąbki Wielkie jest 
jedną z nielicznych, jeśli nie 

jedyną, gdzie podtrzymywa-
na jest tradycja spotkań opłat-
kowych dla rolników.
Należy przy okazji poinfor-
mować, że podobne spotkanie 
dla przedsiębiorców odbędzie 
się 2 lutego.

(GR)

 W trąbeckim gimnazjum odbyło się spotkanie opłatkowe 
rolników
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TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W SOBOWIDZU

Gotowi na reformę oświaty
Tydzień temu zapadła ostateczna decyzja o likwidacji gimnazjów. Zmian tych nie 
obawia się Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie, który ze spokojem podchodzi 
do edukacyjnej rewolucji.

Spotkanie w sprawie tworzenia 
nowych obwodów szkolnych 
na terenie gminy Trąbki Wiel-
kie odbyło się po zamknięciu 
tego wydania „Panoramy”, ale 
wszyscy zainteresowani ro-
dzice na pewno dowiedzą się 
o podjętych decyzjach w tej 
sprawie.
- Gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich zostanie przekształ-
cone na szkołę podstawową. 
Na razie będzie ona w dwóch 
budynkach, ale po wygaszeniu 
gimnazjum, w podstawówce 
otworzymy przedszkole, na-
tomiast w miejsce przedszkola 
powstanie żłobek – mówi nam 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Problemów nie powinno być 
również z zatrudnieniem. Jak 
informuje wójt Konkol część 
osób odchodzi na emeryturę, 
niektórzy są jeszcze na zwol-
nieniach zdrowotnych, dlate-
go wszyscy chętni nauczyciele 
otrzymać powinni etaty.
- Zmieni się oczywiście sys-
tem dowozu dzieci do szkoły. 

Jeszcze przez najbliższy czas 
dowozić będziemy jeszcze 

uczniów do gimnazjum, ale 
po jego wygaśnięciu autobusy 

dowozić będą już dzieci do 
podstawówek w danym okrę-
gu szkolnym – dodaje Błażej 
Konkol.
Miejsca w podstawówkach nie 
zabraknie dla uczniów, ale być 
może pojawi się niewielki pro-
blem w przedszkolach. 
- W tym roku planujemy jedną 
dużą inwestycję oświatową. W 
Sobowidzu zajmiemy się ter-
momodernizacją szkoły. War-
tość kosztorysowa inwestycji 
to 1,6 miliona złotych. Mam 
jednak nadzieję, że po przetarg 
kwota ta ulegnie pomniejsze-
niu. Placówka będzie nie tyl-
ko docieplona, ale wyremon-
towany będzie również dach i 
wykonanie odwodnienie. Nie-
dawno podpisałem umowę na 
dofinansowanie termomoder-
nizacji szkoły w wysokości 700 
tysięcy złotych – mówi gospo-
darz trąbeckiej szkoły. 
O pracach w Sobowidzu na 
pewno będzie informować na 
naszych łamach.

(lubek)

 Rozbudowana podstawówka służyć będzie niebawem przedszkolakom 
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STEFAN MIRAU 

Bohaterski lekarz 
z Różyn 
Stefan Mirau urodził się 2 
sierpnia 1901 roku w Róży-
nach. Pochodził z rodziny o 
patriotycznych tradycjach. 
Jako gimnazjalista, wspólnie 
z Alfredem Liczmańskim, 
założył w 1917 roku Towa-
rzystwo Filaretów, a w 1920 
złożył przyrzeczenie harcer-
skie. Przez długie lata był 
mu wierny i oddany. Zor-
ganizował pierwszą druży-
nę harcerską w Gdańsku im. 
Zygmunta Augusta i został 
jej drużynowym. Ukończył 
medycynę na uniwersytecie 
w Berlinie. Po powrocie do 
Gdańska w 1932 roku, roz-
począł tu praktykę lekarską, 
przy ulicy Długiej 20/21 mie-
ścił się jego gabinet. Działał 
również na rzecz gdańskich 
Polaków w Polskim Czerwo-
nym Krzyżu i harcerstwie. 
Był także aktywny w pracy 
Macierzy Szkolnej, która sze-
rzyła oświatę wśród gdańskiej 
Polonii. Po wybuchu wojny, 
1 września 1939 roku zo-
stał aresztowany i osadzony 
w obozie w Nowym Porcie. 

Po zwolnieniu i ponownym 
aresztowaniu został wywie-
ziony do obozu w Stutthofie. 
Pracował tam jako lekarz. W 
ciężkich warunkach i z wiel-
kim poświęceniem starał się 
pomagać współwięźniom nę-
kanym przez różne choroby. 
Towarzysze niedoli nazywa-
li go „Aniołem Dobroci”. W 
obozie zaraził się tyfusem 
plamistym i zmarł 24 kwiet-
nia 1942 roku. Jego zwłoki 
pochowano na cmentarzu na 
Zaspie. Nazwiskiem doktora 
Stefana Miraua nazwano jed-
ną z ulic w Gdańsku Oliwie. 
Na ścianie domu przy ulicy 
Długiej w 2010 roku pojawiła 
się pamiątkowa tablica. 
Może warto również upa-
miętnić jego osobę w rodzin-
nej miejscowości –Różynach 
– w 71. rocznicę męczeńskiej 
śmierci? Pamięć o bohater-
skim harcerzu i lekarzu z Ró-
żyn powinna być przekazy-
wana następnym pokoleniom.

Tomasz Jagielski

  Stefan Mirau (po lewej) z wujem Franciszkiem Kręckim
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ZADZWOŃ 
PO REKLAMĘ !

tel. 790 486 988

IT-Consulting Broker
NAPRAWA, SERWIS EKSPERTYZY

PRZY NAPRAWIE DOJAZD GRATIS

609 24 94 78 

508 60 01 96

CAŁODOBOWO

TV LCD, plazma, kineskopy, monitory, Hi-Fi, DVD, 
magnetowidy, video, audio, radia samochodowe, 

komputery stacjonarne, laptopy, software, hardware

NAJTAŃSZY W TRÓJMIEŚCIE

 SERWIS RTV

POGOTOWIE KOMPUTEROWE

REKLAMA
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ROZMAITOŚCI

  Wizualizacja przedszkola i żłobka w Cedrach Wielkich 

BEZ PODWYŻEK PRZEZ 3 LATA

Nowy administrator sieci
Na terenie gminy Cedry Wiel-
kie jest nowy administrator sieci 
wodno-kanalizacyjnej. W dro-
dze przetargu zajmować się tym 
będzie spółka Ecol-Unicol, któ-
ra zastąpiła firmę Wema.
– Nowemu administratorowi 
sieci postawiliśmy nieco wyż-
sze warunki, szczególnie cho-
dzi o kontakty z mieszkańcami 
i szybką naprawę ewentualnych 
awarii. Podpisując tę umowę 
chcieliśmy, aby firma za jeden 
z celów postawiła sobie dbanie 
o urządzenia wodociągowe i 
kanalizacyjne. Poza tym usta-
liliśmy, że cena za wodę i ścieki 
nie powinna wzrosnąć w ciągu 
trzech najbliższych lat. Jedynym 
powodem podwyżki może być 
podwyższenie płacy minimalnej 
– informuje nas Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wielkie.
Dodajmy, że za administrowa-
nie siecią wodno-kanalizacyjną 
spółka Ecol-Unicol do gminnej 
kasy wpłaci dodatkowo ok. 600 
tysięcy złotych. 
Warto przy okazji powiedzieć, 
że na terenie gminy Cedry 
Wielkie jest już tylko jedno go-
spodarstwo, które nie jest pod-
łączone do sieci wodociągowej. 
Trzeba jednak wiedzieć, że 
miejsce to jest oddalone od ma-
gistrali, dlatego podłączenie ta-
kiego gospodarstwa do sieci jest 
kosztownym zadaniem. 
– Jeśli znajdziemy odpowiednie 

środki, to wybudujemy tę sieć 
wodociągową jeszcze w tym 
roku, ale bardziej prawdopo-
dobny jest rok 2018, ponieważ 
budżet na najbliższe 12 mie-
sięcy jest niezwykle napięty – 
mówi Janusz Goliński.
W tym roku w trzech miej-
scowościach budowana będzie 
chociażby kanalizacja sanitar-
na, a gmina chce dodatkowo 
wystąpić o środki na podob-
ną inwestycję w miejscowości 
Kiezmark. Po zrealizowaniu 
obu przedsięwzięć niemal cała 
gmina będzie skanalizowana. 
Budowa sieci w Długim Polu, 
Giemlicach i Leszkowach roz-
pocznie się na wiosnę. Szacun-
kowy koszt zadania to ok. 13 
mln zł. 
– Nie oznacza to jednak, że 
wszystkie gospodarstwa domo-
we będą podłączone do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Są bo-
wiem wsie, takie jak Błotnik 
czy Trzcinisko, gdzie nie ma 
szans na budowę kanalizacji. 
Dla rodzin z tych miejscowo-
ści będziemy przygotowywać 
wsparcie na budowanie przy-
domowych oczyszczalni. W tej 
chwili do takich przedsięwzięć 
dopłacamy 5 tysięcy złotych, a 
mimo to nie widzimy zbyt du-
żego zainteresowania tym roz-
wiązaniem – podkreśla wójt 
Goliński.

(GR)

LICZĄ NA RZĄDOWE DOFINANSOWANIE

Będzie nowe przedszkole i żłobek
Mamy dobrą wiadomość dla rodziców maluchów z gminy Cedry Wielkie. Urzędnicy 
przygotowują właśnie dokumentację techniczną dotyczącą budowy żłobka oraz 
przedszkola.

Nowa placówka oświatowa po-
wstać ma w Cedrach Wielkich 
na osiedlu Żuławy, gdzie gmi-
na posiada ok. 5-hektarową 
działkę. Najpierw powstanie 
tam żłobek i przedszkole, a w 

nieco odleglejszej perspekty-
wie dzienny dom pomocy dla 
seniorów.
– Przedszkole w Cedrach Ma-
łych nie spełnia naszych ocze-
kiwań, nie ma szans, aby je 
rozbudować. W związku z 
tym do planowego przedszko-
la chodziłyby dzieciaki z Ce-
drów Małych oraz Cedrów 
Wielkich. Łącznie mogłoby 
tam uczęszczać nawet 150 ma-
luchów – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Budowa nowego przedszko-
la sprawi, że w Żuławskim 

Ośrodku Kultury i Sportu 
zwolnią się niektóre pomiesz-
czenia, co pozwoli ośrodkowi 
przygotować jeszcze ciekawszą 
propozycję kulturalną. 
– Z własnych środków nie je-
steśmy w stanie zrealizować tej 
inwestycji. Liczymy, że pojawi 
się program, z którego będzie-
my mogli pozyskać dofinanso-
wanie na budowę przedszkola 
i żłobka. Szacujemy, że może 
to kosztować nawet 3 miliony 
złotych, ale chcemy wybudo-
wać tam nie tylko budynki, ale 
także niewielkie boisko, place 
zabaw, parking dla rodziców. 

Jeśli okaże się, że otrzymamy 
dofinansowanie w wysokości 
75 – 80 procent, to jesteśmy w 
stanie rozpocząć budowę jesz-
cze w tym roku – podkreśla Ja-
nusz Goliński.
Dodajmy, że w planach jest 
również budowa hali sporto-
wej, która stanie przy szkole 
w Cedrach Wielkich. Przypo-
mnijmy, że poza nowym obiek-
tem sportowym, rozbudowana 
będzie również szkoła.

(lubek)
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  Kanalizacja sanitarna budowana będzie też we wsi Gromadzin

LISTOPAD W GDAŃSKIM IKM
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WYBUDUJĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW I KANALIZACJĘ

Sytuacja finansowa jest bardzo dobra
Tegoroczny budżet jest bardzo napięty. Tak trudnego budżetu już dawno nie musieliśmy realizować – mówi nam Marek 
Zimakowski, wójt gminy Przywidz. 

Największą inwestycją, którą 
zaplanowano na ten rok, jest 
budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w trzech miejscowo-
ściach: Gromadzin, Marszew-
ska Góra oraz Jodłowno. Poza 
tym od podstaw budowana 
będzie również oczyszczalnia 
ścieków, która powstanie w 
Piekle Dolnym. Ta inwesty-
cja jest potrzebna, ponieważ 
oczyszczalnia ścieków, któ-
ra funkcjonuje w tej chwili w 
Przywidzu, nie spełnia w pełni 
naszych oczekiwań. 
– Realizacja tych zadań nie by-
łaby możliwa, gdyby nie dofi-
nansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. Przypomnę, że 
stosowną umowę w tej spra-
wie podpisaliśmy jeszcze w 
poprzednim roku. Tym razem 
inwestycja będzie zaliczkowa-
na, dlatego też będziemy mogli 
bardziej precyzyjnie opracowy-
wać kolejne budżety. Poza tym 
nie bylibyśmy w stanie wyłożyć 
pozostałych środków z własnej 
kieszeni. W tej chwili przygo-
towujemy procedurę przetar-
gową, aby jak najszybciej wy-
łonić wykonawcę inwestycji – 
informuje Marek Zimakowski.
Wszystko wskazuje więc na 
to, że pierwsze roboty będą 
prowadzone w drugim kwar-
tale tego roku. Dodajmy jesz-
cze tylko, że oba zadania mu-
szą być zakończone do 2020 
roku. To również spowoduje, 
że gminna kasa nie będzie ob-
ciążona w tak wielkim stopniu.

Ważnym zadaniem, które jest 
w planach, jest montaż insta-
lacji fotowoltaicznych na bu-
dynkach prywatnych i użytecz-
ności publicznej. W tej chwili 
przygotowywane jest studium 
wykonalności.
– Czekamy na ogłoszenie kon-
kursu, aby aplikować o unij-
ne środki. Liczymy, że nasz 
projekt otrzyma unijne do-
finansowanie – dodaje wójt 
Zimakowski.
Na tą chwilę wstrzymano reali-
zację budowy dwóch sal gim-
nastycznych, które mają po-
wstać w Pomlewie oraz Trze-
powie. Wszystko przez to, że 
został wstrzymany program, 
z którego gmina chciała po-
zyskać dofinansowanie inwe-
stycji. Dodajmy, że pieniądze 
miały pochodzić z programu 
„Lemur” Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 
– Cała niezbędna dokumen-
tacja jest przygotowana, a jej 
ważność wygasa dopiero po 
dwóch latach. Jestem przeko-
nany, że ogłoszony zostanie 
inny program, z którego bę-
dziemy mogli otrzymać pienią-
dze na budowę obu sal spor-
towych – mówi nam Marek 
Zimakowski.
Koszt budowy obu obiektów 
jest dość spory, ponieważ tylko 
jedna sala kosztować może na-
wet do 3 mln zł. Dzięki tak du-
żym nakładom finansowym, w 
budynku wykorzystane byłyby 

technologie, które w przyszło-
ści pozwolą na ekonomiczne 
korzystanie z sal. Przywidzki 
samorząd przy budowie kana-
lizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków nie będzie jeszcze w 
stanie budować dwóch obiek-
tów sportowych. 
Przy tej skali inwestycji, jakie 
realizowała gmina Przywidz w 
ostatnim czasie, jej sytuacja fi-
nansowa jest bardzo dobra. 
Na koniec 2016 roku zadłuże-
nie gminy wynosi niewiele po-
nad 20 proc.. 
Niewiele gmin w wojewódz-
twie pomorskim może po-
chwalić się taką skalą inwesty-
cji zrealizowanych w tak krót-
kim okresie oraz tak niewiel-
kim zadłużeniem .
- Wykonano wiele inwestycji 
przy niewielkim udziale gmin-
nych środków. Takim przykła-
dem była chociażby budowa 
hali w Przywidzu. 
-Przy okazji mogę powiedzieć, 
że zainteresowanie naszym 
sportowym obiektem jest bar-
dzo duże. Rezerwacje boiska 
mamy aż do lata, a równie du-
żym zainteresowaniem cieszą 
się pomieszczenia, które będą 
wynajmowane na działalność 
usługową – kontynuuje wójt 
Zimakowski.

(lubek)

ROCKBLUE PRZYWIDZ FESTIWAL

Zagra Dżem lub TSA
Tegoroczny Rockblue Przy-
widz Festiwal odbędzie się 
jednak na świeżym powie-
trzu. Dzięki temu muzyczne 
widowisko będzie mógł zoba-
czyć każdy chętny.
Jeszcze kilka miesięcy temu 
mówiono, że po wybudowa-
niu hali sportowej w Przywi-
dzu festiwal przeniesiony zo-
stanie właśnie tam. 
– Po sukcesie, jaki odnie-
śliśmy w roku ubiegłym nie 
możemy organizować im-
prezy w pomieszczeniu, po-
nieważ wtedy ograniczymy 
ilość osób, która będzie mogła 
obejrzeć koncert. Nasza hala 
może pomieścić maksymalnie 
dwa tysiące osób, a przypo-
mnę, że ubiegłoroczny kon-
cert oglądało około 5 tysięcy 
osób. Poza tym przy organi-
zacji imprezy w hali zwiększą 
nam się koszty – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Gospodarz przywidzkiej 
gminy wierzy, że w tym roku 
również może paść rekord 
frekwencji. Jest to możliwe, 
ponieważ koncert nie będzie 
biletowany. Jednak najwięk-
szy wpływ na frekwencję bę-
dzie miała gwiazda, która za-
gra w Przywidzu.

– W tej chwili nie mamy jesz-
cze żadnych konkretnych de-
klaracji. Niedawno zawitał 
do Przywidza Marek Piekar-
czyk, lider zespołu TSA. Mu-
zyk bardzo chętnie wystąpiłby 
na naszym festiwalu. W krę-
gu naszych zainteresowań jest 

również zespół Dżem. Myślę, 
że w ciągu kilku najbliższych 
tygodni zdecydujemy, kto 
wystąpi na Rockblue Przy-
widz Festiwal – zdradza Ma-
rek Zimakowski.

(KL)

 Niedawno do Przywidza zawitał Marek Piekarczyk
 z zespołu TSA
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ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH

Samorządowcy w Przywidzu
Przywidz, a dokładniej rzecz 
ujmując Zielona Brama, był 
miejscem spotkania samorzą-
dowców, którzy wzięli udział 
w zebraniu Związku Gmin 
Pomorskich. Poza lokalny-
mi politykami, do Przywidza 
przyjechali również przedsta-
wiciele pomorskiego kurato-
rium, wojewody i Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. 
– Nigdy wcześniej podobne 
spotkanie nie było organizowa-
ne w naszej gminie. Propozycja 
padła ze strony Związku Gmin 
Pomorskich. Jest to zaszczyt 
dla naszej gminy, dlatego chęt-
nie przystaliśmy na tę propozy-
cję – mówi nam Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.

  Gospodarze zebrania. Od prawe: Błażej Konkol, prezes Związku Gmin Pomorskich, Piotr Krzyżanowski, 
właściciel Zielonej Bramy i Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz
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Podczas spotkanie, w którym 
wzięli również udział radni z 
gminy Przywidz, wójt zapre-
zentował koncepcję „gminne-
go mini klastra energetycz-
nego”, unikalne rozwiązanie 
rzadkie nawet w skali kraju.

(KL)
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REMONTOWANO KAPLICĘ W GRABINACH-ZAMECZKU

Wspólnie z mieszkańcami ratują zabytki
Na terenie gminy Suchy Dąb zarejestrowanych jest, łącznie ze stanowiskami archeologicznymi, ponad 200 zabytków. 
Jednym z nich jest zabytkowa kaplica w miejscowości Grabiny-Zameczek. Jeszcze w ubiegłym roku zabytek był 
remontowany, a finanse na ten cel pochodziły aż z czterech źródeł. 

Inwestycja nie byłaby możli-
wa, gdyby nie hojność samych 
mieszkańców. Swoją cegiełkę 
dołożył również Urząd Gminy 
Suchy Dąb, Urząd Marszał-
kowski w Gdański i Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków. 
Prace polegały na remoncie 
wnętrza kaplicy, w tym na od-
tworzeniu tynków wewnętrz-
nych, odtworzeniu uszkodzo-
nych w murze cegieł zabytko-
wych, odtworzeniu podłogi 
z desek szpungowanych, czy 
stropu łukowego i podsufitki, 
odnowieniu stolarki okiennej i 
drzwi zewnętrznych od frontu 
i od podwórza. 
Prace zewnętrzne przy remon-
cie kaplicy obejmowały wymia-
nę belek stropowych, przemu-
rowania ścian zewnętrznych i 
filarów i odtworzenie szczytu z 
desek, odnowienie schodów ze-
wnętrznych od frontu. 
– Całe przedsięwzięcie kosz-
towało ponad 170 tysięcy zło-
tych, ale patrząc na zakres 

wykonanych prac uważam, że 
nie jest to wygórowana cena. 
Dodać w tym miejscu trzeba, 
że sami mieszkańcy przekaza-
li na ten cel około 26 tysięcy 
złotych. Nie jest to wyjątkowa 
sytuacja, ponieważ mieszkańcy 

naszej gminy chętnie przeka-
zują środki na remonty obiek-
tów sakralnych – mówi nam 
Barbara Kamińska, wójt gminy 
Suchy Dąb.
Zabytkowa kaplica nie odzy-
skała jeszcze w pełni swojej 

dawnej świetności. Pieniędzy 
potrzeba chociażby na odre-
staurowanie zabytków rucho-
mych oraz na system osuszają-
co-grzewczy. Te prace wyma-
gają jednak niebagatelnych na-
kładów finansowych, dlatego 

trzeba liczyć się z tym, że będą 
one prowadzone systematycz-
nie – oczywiście w miarę posia-
danych środków finansowych.
– Przeprowadzone prace po-
zwolą na zachowanie material-
nego dziedzictwa kulturowego, 

jakim jest kaplica filialna znaj-
dująca się na terenie zamku po-
krzyżackiego. Dzięki wykona-
nym pracom zabytkowa kaplica 
została zabezpieczona, zacho-
wana i utrwalona. Wykonane 
prace budowlano-konserwa-
torskie stanowią kontynuację 
prac podjętych w latach po-
przednich i umożliwią dalsze 
wykorzystywanie kaplicy na 
cele sakralne, ale również tury-
styczne – podsumowuje Barba-
ra Kamińska.
Tereny gminy Suchy Dąb bo-
gate są w obiekty zabytkowe, z 
czego część znajduje się w rę-
kach prywatnych. Niestety nie-
mal każdy z nich wymaga pew-
nych nakładów finansowych. 
Na szczęście sami mieszkańcy i 
samorządowcy starają się ocalić 
obiekty cenne dla Żuław i osób 
tu mieszkających.

(lubek)
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WRĘCZONO NAGRODY

Kartka bożonarodzeniowa
W epoce szybkiego przesy-
łania informacji, słowo pisa-
ne na kartkach pocztowych 
jest wyjątkowe. Skupienie na 
pisanym tekście podkreślało 
wagę i znaczenie słów. Gdy 
kartka została wykonana 
własnoręcznie z pełnym po-
święceniem i oddaniem, jej 
waga wzrastała. 
– Dlatego należy docenić 
inicjatywę wykonania przez 
dzieci i młodzież kartek bo-
żonarodzeniowych, który 

WYBUDUJĄ KANALIZACJĘ I OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

Trudny rok dla samorządowców z Suchego Dębu
Zdecydowanie najważniejszą inwestycją, która przez najbliższe dwa lata zaprzątać będzie głowę samorządowcom 
gminy Suchy Dąb, będzie budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Inwestycja rozpocznie się być 
może późną wiosną.

Według wstępnych szacun-
ków, budowa kanalizacji we 
wsiach Grabiny-Zameczek i 
Krzywe Koło oraz oczyszczal-
ni ścieków w Suchym Dębie 
kosztować może ok. 19 mln zł. 
Mimo że gmina otrzyma ponad 

60-procentowe dofinansowanie 
ze środków unijnych, to i tak 
wyłożenie pozostałych pienię-
dzy będzie stanowiło nie lada 
wyzwanie. Tereny na obszarze 
gminy Suchy Dąb są typowo rol-
nicze, a poza tym oddalone są od 

głównych ciągów komunikacyj-
nych (kolejowych i drogowych), 
dlatego trudno spodziewać się, 
że znajdą się inwestorzy, dzięki 
którym gminny budżet wzbo-
gaci się o dodatkowe środki. Na 
szczęście gmina posiada jeszcze 
nieruchomości, którymi intere-
sują się potencjalni kupcy.
– W tej chwili przygotowujemy 
dokumentację przetargową. Bę-
dzie on ogłoszony po wyłonie-
niu inżyniera kontraktu i mam 
nadzieję, że nastąpi to wczesną 
wiosną, aby w drugim kwartale 
tego roku wykonawca rozpoczął 
budowę. Chciałabym, aby inwe-
stycja ruszyła jak najszybciej, po-
nieważ przy tego typu zadaniach 
szkoda jest każdego dnia – mówi 
nam Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb.
Pierwsze roboty rozpoczną się 
w miejscowości Grabiny-Zame-
czek. Równocześnie musi być 
prowadzona rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Suchym Dębie.
– W tej chwili oczyszczalnia 
nie przyjmie już więcej ścieków. 

Dopóki nie będzie rozbudowa-
na, żadne dodatkowe gospodar-
stwo nie będzie podłączone do 
sieci kanalizacyjnej – tłumaczy 
Barbara Kamińska, która dodaje, 
że dopiero w następnej kolejności 
budowana będzie kanalizacja w 
Krzywym Kole. – Muszę powie-
dzieć, że w niektórych miejscach 
brakuje jeszcze wodociągów oraz 
kanalizacji. Są to bardzo drogie 
zadania, a środków niestety nie 
mamy zbyt wiele.
Tegoroczny budżet jest bardzo 
trudny, a jego projekt przygoto-
wywała sama wójt. 
– Przed nami bardzo trudny rok, 
ale muszę być nastawiona opty-
mistycznie. Kosztem innych in-
westycji musimy wybudować ka-
nalizację. Uchwała budżetowała 
została przyjęta jednogłośnie. 
Po stronie dochodów planujemy 
około 22 miliony złotych i nie-
co więcej po stronie wydatków. 
Deficyt budżetowy szacujemy 
na poziomie ponad 300 tysięcy 
złotych, co w porównaniu z in-
nymi pomorskimi samorządami 

jest niewielką kwotą – mówi wójt 
Kamińska.
Dodajmy, że wśród tegorocz-
nych inwestycji – poza kanali-
zacją – realizowane będą rów-
nież inne zadania. Na ten rok 
przewidziano chociażby budowy 
chodników przy gminnych dro-
gach, dróg transportu rolnego, 
wodociągu czy obiektu kultu-
ralnego we wsi Grabiny-Zame-
czek. Z kolei w ramach funduszu 

sołeckiego budowane będą place 
zabaw dla dzieci, a dla młodzieży 
i dorosłych zainstalowane zosta-
ną urządzenia fitness. Na pewno 
wybudowana zostanie we Wró-
blewie przystań kajakowa. Inwe-
stycja realizowana będzie w ra-
mach projektu „Kajakiem przez 
Pomorze”, w który zaangażowa-
nych jest pięć samorządów. 

Krzysztof Lubański
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wzięły udział w plastycznym 
konkursie – powiedziała 
Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie. 
Wszystkie wykonane prace 
zasługują na szacunek, a ko-
misja nagrodziła: Alexandrę 
Zabłocką (1. miejsce), Kingę 
Leśkiewicz (2.) i Macieja Li-
szewskiego (3).

(TJ)
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80 OSÓB JUŻ SIĘ ZAPISAŁO

Ruszyła Akademia Seniora 
Blisko 80 seniorów gminy Pruszcz Gdański rozpoczęło naukę w ramach 
Akademii Seniora. 

Akademia to nowa inicja-
tywa gminy skierowano do 
wszystkich chętnych seniorów. 
Na „studia” zapisało się pra-
wie 80 mieszkańców, którzy 

zadeklarowali tym samym 
uczestnictwo w comiesięcz-
nych wykładach. Pierwszy z 
nich dotyczył historii sztuki 
w pigułce. Podczas kolejnego 

spotkania słuchacze dowie-
dzą się więcej o „metodach na 
wnuczka” i innych przestęp-
stwach. Przed uczestnikami 
Akademii również zajęcia z 

fotografii, florystyki czy wy-
cieczka po Żuławach. 
Udział w Akademii jest 
bezpłatny. 

(MB)

 Pierwszy wykład poprowadziła malarka Danuta Kraszewska

 W przerwie można było swobodnie podyskutować przy 
kawie i słodkim poczęstunku

 Gmina zorganizowała seniorom transport
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PAMIĘTAJĄ O RODAKACH

Dla polskich dzieci na Litwie
Stowarzyszenie Traugutt.
org z Pruszcza Gdańskiego 
inicjuje wiele inicjatyw zwią-
zanych z naszymi rodakami, 
którzy mieszkają na dawnych 
Kresach Wschodnich. Wiele 
osób ma polskie korzenie na 
terenie Litwy, Ukrainy, Bia-
łorusi czy Kazachstanu. Przed 
rokiem 1939 polskie grani-
ce były wysunięte daleko na 
wschodnie rubieże, dlatego 
żyje tam wielu naszych ro-
daków, o których nie należy 
zapominać. 
– Nasze stowarzyszenie or-
ganizuje pomoc dla polskich 
szkół, paczki żywnościowe, 
odwiedzamy naszych roda-
ków i wspieramy ich działal-
ność – mówi Jacek Swis, pre-
zes stowarzyszenia Traugutt.
org – Jednym z ostatnich na-
szych pomysłów była organi-
zacja konkursu plastycznego 

„Sercem zawsze przy Polsce” 
dla uczniów polskich placó-
wek edukacyjnych na Litwie. 
Uczestników konkursu po-
dzielono na trzy kategorie 
wiekowe (6-10 lat, 11-15 lat, 
16-19 lat). 
– Zainteresowanie naszym 
pomysłem, wielka ilość prze-
słanych prac, które otrzyma-
liśmy, bardzo pozytywnie 
nas zaskoczyły – dodaje Jacek 
Swis.
Warto przy okazji powie-
dzieć, że w grudniu wszyscy 
laureaci i wyróżnieni otrzy-
mali nagrody i upominki, 
ufundowane przez: Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział 
w Gdańsku, Monster Media 
Group, LOKAAH oraz pry-
watnych darczyńców.

(TJ)

 Laureatki konkursu
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Intensywne prace prowadzone 
są w tej chwili w miejscowości 
Pręgowo. Z kolei przedstawi-
ciele spółki przygotowują się do 
podpisywania  umów w Trąb-
kach Wielkich.
- W tej miejscowości widzimy 
duży potencjał. Część umów 
została już sporządzona, a nie-
bawem podpisane będą kolejne. 
Podejrzewam, że prace ziem-
ne rozpoczną się tam wczesną 
wiosną. Z kolei w Przywidzu 
do naszej sieci światłowodowej 
podłączyliśmy właśnie nowa 
hala widowiskowo-sportowa. 
Światłowód jest już położony 
przy ulicy Jesionowej, a nieba-
wem prace rozpoczną się przy 
Narcyzowej, Chabrowej, Sło-
necznej, Na Wzgórzu i Ło-
kietka. W miejscach takich 

jak osiedla domów jednoro-
dzinnych, gdzie jest słaby za-
sięg usług mobilnych doskonale 
sprawdza się sieć światłowodowa  
– mówi nam Tomasz Wólczyń-
ski ze spółki BIALL-NET.
Warto skorzystać z oferty 
BIALL-NETU nie tylko z po-
wodu atrakcyjnej oferty tele-
wizyjnej czy internetowej. Na-
wiązując współpracę ze spółką 
z Otomina mamy pewność, że 
pracownicy działu techniczne-
go będą podchodzić do naszego 
ewentualnego problemu w spo-
sób profesjonalny i indywidual-
ny. BIALL-NET nie jest wielką 
korporacją, dlatego reakcja ser-
wisu technicznego jest bardzo 
szybka. 

(GR)

ŚWIATŁOWÓD NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Szybki internet, profesjonalna
obsługa klienta
Na terenie trzech gmin powiatu gdańskiego: 
Kolbudy, Przywidza i Trąbek Wielkich pro-
wadzona są już dość zaawansowane prace 
związane z budową sieci światłowodowej. 
Przypomnijmy, że projekt jest finansowany 
ze środków unijnych, a realizacją inwestycji 
zajmuje się spółka BIALL-NET z Otomina.

Marek Koper
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 12-20
od poniedziałku do piątku

Telefon: 571-335-547
e-mail: marek.koper@biall-net.pl

Tomasz Wólczyński
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00
tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany w technologii światłowodowej! 
Nasi handlowcy czekają na Ciebie!
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16 STYCZNIA

OD 10 LAT POMAGA DZIECIOM 

Bezpłatne badania mammograficzne

Gwiazdy na jubileuszu Przemka

Kolejny raz przy pruszczań-
skim magistracie (ul. Grun-
waldzka 20) stanie mammo-
bus. Tym razem z bezpłatnego 
badania będzie można korzy-
stać 16 stycznia.
Przypomnijmy, że mammo-
grafia trwa jedynie kilka minut 
i polega na zrobieniu 4 zdjęć 
rentgenowskich – dwóch pro-
jekcji każdej piersi. Pozwala 
na rozpoznanie i wykrycie tzw. 
zmian bezobjawowych (guz-
ków oraz innych nieprawidło-
wości w piersi) w bardzo wcze-
snym etapie rozwoju – wtedy, 

Już 4 lutego, w sali teatralnej 
gdańskiego NOT, odbędzie się 
gala jubileuszowa działalności 
charytatywnej Przemka Sza-
lińskiego. Podczas 3-godzin-
nej imprezy wystąpią znani ar-
tyści, a spotkanie będzie oka-
zją do przeprowadzenia kilku 
licytacji, z których dochód 
przeznaczony będzie oczywi-
ście na cele charytatywne.
Przemek Szaliński już od 10 
lat stara się pomagać potrzebu-
jącym dzieciom. Na jego apel 
odpowiadają nawet najbardziej 

kiedy nie są one wyczuwalne 
przez kobietę lub lekarza, co 
bardzo istotnie zwiększa szansę 
wyleczenia.
Małgorzata Cymerman z LUX 
MED Diagnostyka mówi, że 
mimo, iż mammografia to naj-
skuteczniejsza metoda profilak-
tyki raka piersi, nadal mniej niż 
połowa kobiet poddała się bez-
płatnemu badaniu w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi.
- Zachęcamy panie do pro-
filaktyki związanej z rakiem 
piersi, gdyż jest to najczęściej 

znani polscy artyści.
– Przez 10 lat mojej działalności 
żadna z gwiazd nie zażyczyła 
sobie nawet minimalnego hono-
rarium. Podobnie będzie z galą 
jubileuszową, na której spodzie-
wać się można wielu nieoczeki-
wanych wydarzeń – zapewnia 
Przemek Szaliński, który nie 
chciał nam jednak zdradzić zbyt 
wielu szczegółów.
W koncercie wystąpią: Halina 
Kunicka, Grażyna Wolszczak, 
Mateusz Damięcki, Homo-
-Homini, Edward Hulewicz, 

występujący nowotwór złośliwy 
wśród Polek – mówi Małgorzata 
Cymerman.
LUX MED Diagnostyka zapra-
sza panie na bezpłatne badanie 
mammograficzne w mammobu-
sie, które odbędą się w Pruszczu 
Gdańskim w dniu 16 stycznia 
przy Urzędzie Miasta, ul. Grun-
waldzka 20. Skorzystać z niego 
mogą panie w wieku 50 – 69 lat.
Badanie w ramach Populacyj-
nego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne, refundowane kobie-
tom co 2 lata przez Narodowy 

Janusz Panasewicz z Michałem 
Sitarskim, Andrzej Rybiński z 
Kacprem Rybińskim, Andrzej 
Seweryn. Koncert poprowa-
dzą Zygmunt Chajzer i Roman 
Czejarek, a licytację – Krzysztof 
Skiba.
Koncert rozpocznie się o godz. 
18.00 i potrwa co najmniej 3 
godziny. Ponad połowa z 500 
biletów została już sprzeda-
na. Kolejne wejściówki czeka-
ją na nabywców. Dodajmy, że 
do wylicytowania będzie ko-
szulka z autografem Roberta 

Fundusz Zdrowia (lub co 12 
miesięcy dla kobiet, które w 
ramach realizacji Programu 
otrzymały odpowiednie pi-
semne wskazanie). Nie jest wy-
magane skierowanie lekarskie.
Na badania należy się wcze-
śniej zarejestrować dzwoniąc 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub 
drogą mailową: www.mam-
mo.pl/formularz. Call Center 
czynne jest od poniedziałku do 
soboty.

(AT)

Lewandowskiego, biżuteria 
Maryli Rodowicz czy książka 
podpisana przez Lecha Wa-
łęsę lub niecodzienne dzieło – 
mozaikę ceramiczną „Tajem-
niczy ogród”.
Numerowane cegiełki kupić 
można w środy w godz. 15.00 
– 16.00 w budynku NOT 
oraz w soboty w godz. 14.00 
– 15.00 w Zatoce Sztuki w 
Sopocie. Więcej na temat im-
prezy na facebookowej stronie 
Fundacji Przemek Dzieciom.

(lubek)

Flash

PATRONAT MEDIALNY
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UWAGA HODOWCY

Zagraża ptasia grypa
Główny Lekarz Weteryna-
rii informuje o występowa-
niu wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI), podtypu 
H5N8. Choroba wystąpiła 
dotychczas u ptaków dzikich i 
u drobiu w Polsce, Chorwacji, 
Szwajcarii, Danii, Holandii, 
Austrii, Bułgarii, w Niem-
czech oraz na Węgrzech.
W związku z zagrożeniem, 
hodowcy drobiu powinni za-
chowywać szczególną ostroż-
ność i stosować odpowiednie 
środki bioasekuracji minima-
lizujące ryzyko przeniesienia 
wirusa grypy ptaków do go-
spodarstwa. W szczególności 
należy wstrzymać się od wy-
puszczania ptaków na wybieg 
i pozostawić je w budynkach, 
w których są utrzymywa-
ne. Należy zabezpieczyć pa-
szę przed dostępem zwierząt 
dzikich i nie karmić drobiu 
na zewnątrz budynków, w 
których jest on utrzymywa-
ny. W gospodarstwie należy 
korzystać z odzieży i obuwia 

W SKRÓCIE
UWAGA – ZMIANY!!!
W sobotę, 21 stycznia, nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwa-
jowego w gdańskim Śródmieściu. W związku z kolejnym etapem 
modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami ko-
lejowymi), konieczne jest czasowe wyłączenie z ruchu fragmentu 
linii tramwajowej przebiegającej przez ten wiadukt. Zmiana będzie 
obowiązywała przez ok. 6 miesięcy. Jednocześnie przywrócona zo-
stanie komunikacja tramwajowa wzdłuż ul. 3 Maja, pomiędzy ul. 
Hucisko a Węzłem Groddecka. Modernizacja wiaduktu w al. Ar-
mii Krajowej prowadzona jest w ramach projektu Forum Gdańsk. 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE 
Miasto Sopot organizowało dla mieszkańców spotkania konsulta-
cyjne dotyczące nowego studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Sopotu. Trzy z czterech spo-
tkań już za nami, a czwarte odbędzie się w środę, 18 stycznia o godz. 
17.00, SM „Kraszewskiego”, ul. Kraszewskiego 31.

ochronnego, a po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzi-
kimi ptakami umyć ręce wodą 
z mydłem. Stosować należy 
również maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z bu-
dynków, w których utrzymy-
wany jest drób.
Pamiętać należy o niezwłocz-
nym zgłaszaniu do odpo-
wiednich osób i instytucji 
(lekarz weterynarii prywatnej 
praktyki, powiatowy lekarz 
weterynarii lub wójt) podej-
rzenia wystąpienia choroby 
zakaźnej drobiu.
Objawy kliniczne wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (HPAI) 
u drobiu objawiają się: zwięk-
szoną śmiertelnością, zna-
czącym spadkiem pobierania 
paszy i wody. Pojawiają się 
też objawy nerwowe: drgaw-
ki, skręt szyi, paraliż nóg i 
skrzydeł, niezborność ruchów 
oraz duszności, sinica, wybro-
czyny, biegunki, nagły spadek 
nieśności.

(AT)

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

Pomóż bezdomnym i samotnym 
Niskie, zimowe temperatury 
oraz opady śniegu to wyjątko-
wo trudny okres, szczególnie dla 
osób bezdomnych oraz starszych, 
mieszkających samotnie. 
Dlatego należy zwrócić uwagę 
na bezdomnych, którzy w mroź-
ne dni oraz noce przebywają bez 
dachu nad głową oraz na osoby, 
których zachowanie wskazuje, że 
znajdują się pod wpływem alko-
holu i przebywając na dworze, są 
narażone na zamarznięcie. Warto 
w takich momentach zatrzymać 
się i sprawdzić, czy osoba taka nie 
potrzebuje pomocy.
Należy pamiętać również o 

osobach starszych i chorych, za-
mieszkujących samotnie. Może 
potrzeba je odwiedzić i zapytać, 
czy dobrze się czują, czy w ich 
mieszkaniu jest ciepło. Nieste-
ty często zdarzają się bowiem 
przypadki, że pozostawione bez 
opieki osoby umierają z zimna we 
własnych domach.
Nie bądźmy obojętni. Wykonu-
jąc telefon na numery alarmowe 
997 lub 112, jak również powia-
damiając Urząd Miasta w Prusz-
czu Gdańskim, któryś z urzędów 
gminy lub Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, możemy urato-
wać osobę przed zamarznięciem.

CHEŁM

Kolędowanie w „ósemce”
Przed pojawieniem się pierw-
szej wigilijnej gwiazdki, w 
Szkole Podstawowej nr 8 na 
gdańskim Chełmie odbyła się 
kolejna odsłona wieczoru ko-
lęd. Do wspólnego kolędowa-
nia zaproszono całe środowi-
sko lokalne wraz ze znamieni-
tymi gośćmi.
Refleksyjne teksty kolęd i pa-
storałek przypomniały słu-
chaczom, jaki jest prawdziwy 

sens świąt Bożego Narodze-
nia. Na scenie zaprezentowały 
się dzieci, śpiewając tradycyjne 
kolędy i świąteczne piosenki 
wzbogacone brzmieniem naj-
różniejszych instrumentów. 
Kulminacyjnym punktem wie-
czoru stało się wspólne wyko-
nanie „Kolędy dla Gdańska” 
wraz z autorką tekstu i muzyki 
Marią Rudnicką, która kieruje 
podstawówką na Chełmie. 

Wpisując się w nastrojowy 
czas, budynek szkoły wypeł-
nił się świątecznymi dźwię-
kami, zapachem pierników, 
ciast, pomarańczy. Na kier-
maszu bożonarodzeniowym 
nie zabrakło stroików, bom-
bek czy kartek świątecznych 
wykonanych przez dzieci. 

(AN)

  Uczniowie zaśpiewali „Kolędowanie dla Gdańska”

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Rekordowa 
liczba 
wniosków!
Od nowego roku w Urzę-
dzie Gminy Pruszcz Gdański 
można było składać wnioski 
na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, zakupu i montażu 
pomp ciepła oraz kolektorów 
słonecznych, a także zakupu 
kotłów gazowych. 
– Już pierwszego dnia, czyli 2 
stycznia, przyjęliśmy 35 wnio-
sków – mówi Kamil Naczk, 
inspektor ds. ochrony śro-
dowiska w Urzędzie Gminy 
Pruszcz Gdański. – Zainte-
resowanie dofinansowaniem 
takich inwestycji jak pompy 
ciepła, kolektory i piece gazo-
we świadczy i o dużej świado-
mości proekologicznej miesz-
kańców, i o ich gospodarności.
W sumie wpłynęły 42 wnio-
ski. Zabezpieczone na ten cel 
środki w budżecie (w kwocie 
230 tys. zł) zostały już wy-
czerpane. O przyznaniu dota-
cji zadecyduje komisja.
Tymczasem są jeszcze pienią-
dze na dofinansowanie wy-
miany pokryć dachowych oraz 
elewacji z azbestu. Zabezpie-
czono na ten cel 50 tys. zł. 

(GR)

WIOSNĄ RUSZY BUDOWA

13 chętnych do budowy szkoły
Nie brakuje chętnych do budowy szkoły metropolitalnej w Kowalach. Niedawno 
minął termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
przetargowym. Chęć budowy szkoły wyraziło aż 13 firm.

Procedury poprzedzające bu-
dowę szkoły metropolitalnej 
w Kowalach przy ul. Apollina 
nabierają tempa. Jeszcze w lu-
tym powinniśmy poznać koszt 
inwestycji, ponieważ właśnie 
w tym miesiącu zaintereso-
wane firmy powinny złożyć 
swoje oferty. Jeśli tak się sta-
nie, to pierwsze prace ruszą na 
wiosnę.
– Wnioski złożyło 13 firm, 
które miały jeszcze czas na 
uzupełnienie złożonych do-
kumentów. 4 stycznia wnioski 
oraz dokumenty były weryfi-
kowane przez komisję prze-
targową. Przetarg ma formę 
ograniczoną, co oznacza, że 
tylko wybrani wykonawcy, po 
złożeniu wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępo-
waniu oraz ich weryfikacji, zo-
staną zaproszeni do składania 
ofert przetargowych. Całe po-
stępowanie – w imieniu miasta 
Gdańska oraz gmin Kolbudy i 
Pruszcz Gdański – prowadzi 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska – wyjaśnia Michał 

Piotrowski z Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.
Dodać należy, że pięć wybra-
nych firm, które po weryfikacji 

otrzymały największą liczbę 
punktów według przyjętych 
kryteriów, zostało zapro-
szonych do składania ofert 
przetargowych. 
– Wykonawcy na złożenie 
ofert mają 30 dni od daty 
przekazania zaproszeń. Na-
tomiast po upływie 10 dni od 
daty otwarcia ofert przetar-
gowych możliwe będzie za-
warcie umowy i przekazanie 

placu budowy wyłonionemu 
wykonawcy – dodaje Michał 
Piotrowski, który przypomina 
jednocześnie, że szkoła skła-
dała się będzie z dwóch 3-kon-
dygnacyjnych budynków. 
Szacunkowy koszt inwestycji 
to około 40 mln zł. Łącznie 
obiekt pomieści 1125 dzieci, w 
tym 125 przedszkolaków. 

(KL)
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CZEKAJĄ NA NASTĘPNĄ AKCJĘ

Dary dla Polaków z Białorusi
Uczniowie ze szkoły w Pszczółkach zbierali dary, które trafiły do naszych rodaków 
na Białorusi. Organizatorem akcji było natomiast Stowarzyszenie Traugutt org. z 
Pruszcza Gdańskiego.

– Do akcji aktywnie włączyły 
się również parafie z Pszczó-
łek i Żelisławek. Do zbiórki 
przyłączyły się dwa zaprzyjaź-
nione przedszkola z Gdańska 
– „Trzynastka” i „Marchewka”. 
Udało się zebrać po 100 kilo-
gramów mąki i cukru, kaszę, 
ryż, dżemy, słodycze, chemię, 
ubrania, zabawki, książki, a 
poza tym ponad 1300 drob-
nych upominków, 285 kostek 
mydła i 179 par skarpet oraz 
100 koszulek – informuje Wie-
sława Danielczyk, nauczyciel-
ka Przedszkola Gminnego w 
Pszczółkach, która zajęła się 
koordynacją charytatywnej 
akcji.
Warto przy okazji powiedzieć, 
że wśród darów, które poje-
chały na wschód, nie mogło 
zabraknąć miodu od pszczół-
kowskich pszczelarzy. Dary 
dostarczyli mieszkańcy oraz 
miejscowi właściciele sklepów 
i przedsiębiorstw, którym nie 
jest obojętny los rodaków na 
Białorusi.
– Wszystko to zapakowano do 

150 kartonów, a do każdego 
załączono świąteczne życze-
nia dla rodaków mieszkają-
cych z dala od ojczyzny. Serce 
się radowało, gdy widziałam 
dzieci, które wraz z rodzicami 

wkładały do kartonów dary – 
mówi Wiesława Danielczyk.
Grupa ponad trzydziestu wo-
lontariuszy już pyta, kiedy od-
będzie się następna akcja, a or-
ganizatorzy akcji z Pszczółek 
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MAŁŻEŃSKI JUBILEUSZ

Razem już 70 lat!
Janina i Piotr Mikołajuk z 
Juszkowa obchodzili dziś 
przepiękny jubileusz pożycia 
małżeńskiego – kamienne 
gody.
Państwo Mikołajuk mają po 
88 lat. Małżeństwem są od 
70! Poznali się, gdy pani Jani-
na sprzedawała w kiosku.
– Miała warkocze jak Pip-
pi Langstrump – wspomina 
małżonek. 
Para doczekała się pięciorga 
dzieci, dziesięciorga wnuków 

  Dla Państwa Mikołajuków rodzina jest najważniejszą wartością 

i dwanaściorga prawnuków. 
Po wojnie zza Buga przepro-
wadziła się do Juszkowa, gdzie 
mieszka w domu z 1860 roku. 
Opiekę nad seniorami sprawują 
córki.
Pan Piotr uwielbia krzyżówki 
i książki Katarzyny Bondy. W 
„Okularniku”, który opowiada 
m.in. o pogromie wsi prawo-
sławnych, pisarka wspomina 
jego rodzinną wieś Kleszcze-
le, a także wymienia nazwisko 
Mikołajuków.

Jubilaci cieszą się dobrym 
zdrowiem i świetną pamięcią.
– Lubimy patrzeć jak rodzi-
ce się droczą, wspominając 
dawne lata – opowiada jedna 
z córek.
– A jaki jest Państwa sekret 
na długowieczność? – pytamy 
zacnych jubilatów.
– Dynia, orzechy, jabłuszka 
i… śledzik– zdradzają.

(MB)

za naszym pośrednictwem 
dziękują wszystkim za zaanga-
żowanie i ofiarność.

(GR)

  Dzieci z grupy „Kotki” oraz uczniowie klasy IIIc
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CIEPLEWO

Wernisaż 
młodego 
twórcy
Ośrodek Kultury, 
Sportu i Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Pruszcz 
Gdański w Cieplewie 
zaprasza dzieci i doro-
słych w środę, 25 stycz-
nia o godzinie 18.30, 
do foyer sali kinowo-
-teatralnej na niezwy-
kły wernisaż „Mia-
steczko radości w świe-
cie różnorodności”. 
– Wystawa to efekt 
twórczych działań dzie-
ci z pracowni plastycz-
nej ośrodka. Jak zapo-
wiadają instruktorki, 
Karolina Michałek i 
Miriam Łaga, będzie 
to niezwykła prezenta-
cja, gdyż wzbogacona 
o specjalną, kolorową 
instalację oświetlenio-
wą. Dla wszystkich 
uczestników i gości za-
planowano słodki po-
częstunek. Wstęp jest 
oczywiście bezpłatny – 
informuje Anna Sychta 
z kulturalnego ośrodka  
w Cieplewie.

(GR)
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WRACAJĄ DO POMYSŁU

ZMIANA W URZĘDZIE

Konkurs na plakat FETY 

Przedstawiamy 
zastępcę wójta 

Po rocznej przerwie organiza-
torzy Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatrów Plenerowych 
i Ulicznych FETA wracają do 
pomysłu wyłaniania projektu 
plakatu festiwalu w drodze 
konkursu. Termin nadsyła-
nia prac mija 22 lutego, nato-
miast zwycięzcę poznamy do 
10 marca. 
– Plakat festiwalu to ważny 
element całego wydarzenia, 
jakim jest festiwal FETA. 
Nadaje imprezie charakter, 
odróżnia go od innych dzia-
łań kulturalnych realizowa-
nych w mieście. Zawsze jest 
inny. Zawsze opracowany 
jest na nowo. Zawsze nas za-
skakuje i staje się punktem 
wyjścia do projektowania 
kolejnych elementów promo-
cyjnych festiwalu. Zawsze 

Z nowym rokiem Magdale-
na Kołodziejczak, wójt gmi-
ny Pruszcz Gdański powołała 
swojego zastępcę. Został nim 
Daniel Kulkowski, 31-latek z 
Żukczyna. 
Wicewójt jest absolwen-
tem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz techni-
kiem inżynierii środowiska 
i melioracji. Doświadczenie 
zawodowe zdobył pracując 
12 lat w Starostwie Powiato-
wym w Pruszczu Gdańskim 

jesteśmy z niego dumni – 
podkreśla Szymon Wróblew-
ski, organizator festiwalu 
FETA, kierownik „Plama” 
Gdański Archipelag Kultury. 
Wszyscy pamiętamy różową 
muchę, którą widywaliśmy 
na gdańskich lampach, latar-
niach, drzewach.
– Była elementem plakatu 
Agnieszki Ziemiszewskiej – 
laureatki konkursu na plakat 
FETA 2012. Była sygnałem, 
który mówił mieszkańcom 
Gdańska – nadchodzi FETA 
– miasto na chwilę stanie się 
sceną i scenografią działań 
teatralnych – mówi Szymon 
Wróblewski.
Regulamin konkursu znaleźć 
można m.in. na stronie inter-
netowej www.feta.pl.

(GR)

– ostatnio jako zastępca na-
czelnika Wydziału Architek-
tury i Budownictwa.
W Urzędzie Gminy Pruszcz 
Gdański będzie odpowiadał 
za inwestycje i remonty, go-
spodarkę komunalną, rolnic-
two oraz melioracje, a także 
ochronę środowiska.
– Realizację powierzonych 
zadań z pewnością ułatwi mi 
fakt, iż jestem mieszkańcem 
gminy i dobrze znam teren – 
dodaje wicewójt.

(MB)

 Od lat festiwal FETA przyciąga do Gdańska tysiące widzów

 Daniel Kulkowski jest teraz nowym wicewójtem gminy 
Pruszcz Gdański
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JUBILEUSZ, REKORDY I INWESTYCJE

Wyjątkowy rok Teatru Wybrzeże
To był znakomity rok dla naszego Teatru Wybrzeże. W 2016 roku zaprezentowaliśmy 47 tytułów, zagraliśmy 
blisko 500 spektakli, w tym 12 premier, 31 „Lekcji Niegrzeczności” i 41 spektakli wyjazdowych. 

Odwiedziło nas ponad 100 ty-
sięcy widzów. Miło nam po-
informować, że w 2016 roku 
nasza frekwencja na pięciu 
scenach wyniosła 100 procent. 
W minionym roku zorgani-
zowaliśmy także 258 dzia-
łań edukacyjnych, w których 
udział wzięło ponad 4 tysiące 
osób – podsumowuje Grze-
gorz Kwiatkowski, rzecznik 
prasowy Teatru Wybrzeże w 
Gdańsku.
Rok 2016 był dla gdańskiego 
teatru rekordowy zarówno je-
śli chodzi o ilość nagród (m.in. 
prestiżowe Nagrody im. Zel-
werowicza dla Doroty Kolak i 
Mirosława Baki oraz Paszport 
„Polityki” dla naszej etatowej 
reżyserki Eweliny Marciniak), 
jak i wysokie noty krytyków 
teatralnych dla poszczególnych 
spektakli.
– Miniony rok to także czas 
przebudowy gdańskiego bu-
dynku. Dzięki tej inwestycji 
powstanie nowa scena Sta-
ra Apteka. W minionym roku 
prowadziliśmy także prace 
przygotowawcze do inwestycji 

polegającej na modernizacji 
Sceny Malarnia, Dużej Sceny 
oraz przestrzeni ulicy Teatral-
nej – przypomina Grzegorz 
Kwiatkowski.
Jednak poprzedni rok upłynął 
pod znakiem jubileuszy. 
– 20 listopada 2016 roku minę-
ło 70 lat od inauguracji działal-
ności Teatru Wybrzeże prapre-
mierą sztuki Tadeusza Gajcego 
„Homer i Orchidea” w reżyserii 
Iwo Galla. 7 stycznia upłynę-
ło z kolei 50 lat od premiery 
„Zmierzchu demonów” Ro-
mana Brandstaettera w reżyse-
rii Jerzego Golińskiego, która 
otworzyła nowe dzieje Teatru 
Wybrzeże – w nowo wybudo-
wanym gmachu na Targu Wę-
glowym. Za nami jubileuszowa 
premiera „Wiśniowego sadu” 
Antona Czechowa w reżyserii 
Anny Augustynowicz, uroczy-
sta gala, podczas której zostały 
wręczone jubileuszowe nagro-
dy i wyróżnienia, otwarcie wy-
stawy „Teatr Wybrzeże 1946-
2016.Twórcy”, wydanie jubi-
leuszowego tomu „Teatr Wy-
brzeże 1946-2016. Premiery” 

REKLAMA REKLAMA

MONIKA  MACIASZ
Wilków 2010 

przemóc do duszy 
nasiąknąć wilgocią 
tak moknąć że znikniesz 
chodnik zwierciadło 
odbija 

spacery 

liść się leje i 
cieknie 
kałuża 
kontynenty (całe ameryki 
południowe) 
studnie peru i chile 
prze – móc się 
wziąć ciało tożsamość z 
imieniem 
i ruszyć bo ulice są puste 
całe moje od granic do nieba 

deszcz to też śmierci 
ludzie się topią 
toną ich domy 
nerwowych zakończeń 
powodzie 
nerwowych zakończeń 
organizm 
wypłyną twoje trupy i 
porcelany i akty kościelne (ślub 
w 48 i chrzty kolejno – 54 i 
60) 
żywioł nie pyta 
on idzie i gnili ci płótna 
bieliznę 
i grzyby na ścianach co będą 
kute do szkieletu 

przemóc do wody 
przemoc wody

oraz odsłonięcie ufundowanej 
przez marszałka województwa 
pomorskiego okolicznościo-
wej tablicy, upamiętniającej 
pracowników naszego teatru 

w tym szczególnym sezonie – 
przypomina rzecznik Teatru 
Wybrzeże.
Korzystając z okazji. zachęca-
my naszych Czytelników do 

częstego odwiedzania Teatru 
Wybrzeże, co będzie najlep-
szym prezentem dla aktorów i 
pracowników tej znamienitej 
instytucji.
(GR)
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  Aktorzy Teatru Wybrzeże każdego lata występują także w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim

BALE GDAŃSKIE
2017

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ 

SOBOTĘ KARNAWAŁU NA BALE 

GDAŃSKIE W PIĘKNYM WNĘTRZU 

FILHARMONII NA OŁOWIANCE!  

PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO  

Z KONCERTÓW SALON GDAŃSKI 

ZAMIENI SIĘ W SALĘ BALOWĄ!  

DO TAŃCA PORWĄ PAŃSTWA 

SERGIEJ KRIUCZKOW, 

RIVERBOAT RAMBLERS 

ORAZ STANDARD ACOUSTIC 

PROMOTION. NA GOŚCI CZEKA 

SPECJALNIE PRZYGOTOWANE  

NA TĘ OKAZJĘ MENU.

WWW.FILHARMONIA.GDA.PL    BILETY@FILHARMONIA.GDA.PL    TEL. 58 320 62 62 • TEL. 58 323 83 62    WWW.FACEBOOK.COM/FILHARMONIA

KUP BILET www.bilety24.pl i wydrukuj na domowej drukarce, w kasach biletowych PFB Gdańsk, Ołowianka 1, w Biurze Podróży „Barkost” Gdynia, Świętojańska 100 Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

 07/01/2017 SOBOTA 19:00   
I BAL GDAŃSKI – GRUPA MOCARTA 
Filip Jaślar – skrzypce / Michał Sikorski – skrzypce  /  
Paweł Kowaluk – altówka / Bolek Błaszczyk – wiolonczela / 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: Frak&Roll 
Pełen humoru wieczór w doskonałym stylu z klasyką  
i hitami muzyki rozrywkowej

 14/01/2017 SOBOTA 19:00   
II BAL GDAŃSKI – OGNISTE TAŃCE 
Orkhan Hashimov – dyrygent / Orkiestra Symfoniczna PFB 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie
W programie m.in.: Brahms - Taniec węgierski,  
Chaczaturian - Taniec z szablami oraz suity i tematy filmowe 
 (m. im. „Titanic”, „Indiana Jones”, „Różowa pantera”)
Gorący wieczór pełen szalonego tańca w mroźną styczniową noc

 21/01/2017 SOBOTA 19:00   
III BAL GDAŃSKI – AKORDEONOWA PASJA 
Marcin Wyrostek – akordeon /  
Marcin Jajkiewicz – wokal / Piotr Zaufal – bas /  
Mateusz Adamczyk – skrzypce / Agnieszka Haase – fortepian / 
Daniel Popiałkiewicz – gitara / Krzysztof Nowakowski – 
instrumenty perkusyjne  / Krzysztof Dąbrowski prowadzenie

W programie m.in.: 
Rolska - „Nie  oczekuję dziś nikogo”, Wyrostek – „Mazurcyjek”, 
„Moladav”, „Chodzony”, Piazzolla – „Invierno Porteno”, 
„Tanguango”
Pełna pasji noc ze zwycięzcą programu „Mam Talent!” 
i akordeonem w roli głównej

 28/01/2017 SOBOTA 19:00 
IV BAL GDAŃSKI – KRZESIMIR DĘBSKI  
I PRZYJACIELE
Krzesimir Dębski – skrzypce, fortepian  / Paweł Zagańczyk – 
akordeon  / Joachim Łuczak – skrzypce  / Andrzej Wojciechowski 
– klarnet  / Jarosław Stokowski – kontrabas / 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: Zimka - „Highland Roll”, Dębski - „Country in E”, 
„Bojan Duke of Dingac”, Wiaczesław Siemionov - „Suita Bułgarska”
Krzesimir Dębski zaprasza na szykowny wieczór w starym stylu 

 04/02/2017 SOBOTA 19:00 
V BAL GDAŃSKI – KRÓLEWSKI SALON 
Królewska Orkiestra Salonowa / Natalia Walewska - skrzypce, 
prowadzenie orkiestry / Julia Iwaszkiewicz - sopran /  
Marcin Pomykała - tenor / Witalij Wydra - tenor / Zespół  
Taneczny „Rapsodia” - przygotowanie Beata Stoppa /  
Barbara Żurowska-Sutt - opracowanie i prowadzenie koncertu

W programie m. in:  kompozycje Richarda Straussa, Jaquesa 
Offenbacha, Gioacchino Pucciniego, Claude’a Francoisa

Poczuj się jak na królewskim dworze podczas balu na Ołowiance! 

 11/02/2017  SOBOTA 19:00   
VI BAL GDAŃSKI – KRZYSZTOF HERDZIN – 
STRING BIG BAND
Orkiestra Sinfonia Viva / Atom String Quartet: Dawid Lubowicz, 
Mateusz Smoczyński - skrzypce, Marcin Stefaniuk - altówka, 
Krzysztof Lenczowski - wiolonczela / Krzysztof Herdzin - 
dyrygent / gościnnie: Nika Lubowicz - wokal, Robert Kubiszyn - 
kontrabas / Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie m.in.: 
Garland/Razaf - „In the Mood”, Ellington - „Satin Doll”, 
Desmond - „Take Five”,  Rodgers/ Hart - „Blue Moon”

Magiczna noc z orkiestrą smyczkową zaklętą w big band 

 18/02/2017 SOBOTA 19:00   
VII BAL GDAŃSKI – VIOLIN SOUL.  
W KRAINIE BARONA CYGAŃSKIEGO
Anna Wandtke i Roby Lakatos – skrzypce / Magda Navarette -   
wokal / Jenő Lisztes - cymbały / Kálmán Cséki – fortepian / 
Paweł Zagańczyk - akordeon / Grzech Piotrowski - saksofon / 
Sebastian Wypych - kontrabas i kierownictwo artystyczne  
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie m.in.: 
Monti -  „Czardasz”, Bartok - „Tańce rumuńskie”,  
de Falla - Spanish Folk Songs, Sarasate - Melodie cygańskie

Roztańczony wieczór w węgierskim stylu

 25/02/2017 SOBOTA 19:00   
VIII BAL GDAŃSKI - VIVO AMORE. 
NAJPIĘKNIEJSZE DUETY I PIEŚNI O MIŁOŚCI 
Bogusław Morka - tenor / Iwona Kaczmarek - sopran / 
Orkiestra Kameralna Alla Viena  
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: pieśni, piosenki i duety miłosne, m.in. „Besame 
Mucho”, „Love Story”, „El Condor Pasa”, „Moonriver”, „Mamma”, 
„Doktor Żywago”, „Usta milczą, dusza śpiewa”

PFB zaprasza na romantyczny wieczór w duecie!
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Darmowy 
basen 
W okresie ferii zimowych 
będzie można korzystać z 
basenu przy Szkole Podsta-
wowej Nr 3 za darmo.
Akcja obejmuje uczniów 
szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, mieszkających w 
Pruszczu Gdańskim oraz 
uczniów pruszczańskich 
szkół, którzy mieszkają 
poza terenem miasta.
Warunkiem wejścia na ba-
sen jest okazanie legitymacji 
szkolnej. Indywidualnie z 
basenu mogą także skorzy-
stać dzieci (bezpłatnie), któ-
re przyjdą na basen z rodzi-
cem (płatne wejście – 13 zł).

(AT)

TRĄBKI WIELKIE

Ferie z GOKSiR
Jak co roku, dla dzieci i mło-
dzieży, spędzających ferie 
w domach, ciekawe zajęcia 
przygotował Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Trąbkach Wielkich.
Plan zajęć przedstawia się 
następująco:

* 16 stycznia (poniedziałek): 
godz. 10.00 – 12.00 – zajęcia 
multimedialne w Kłodawie, 
godz. 10.00 – 12.00 – zaję-
cia z robotyki w bibliotece w 
Trąbkach Wielkich, godz. 
10.00 – 12.30 – turniej teni-
sa stołowego w Sobowidzu, 
godz. 13.00 – 15.00 – zaję-
cia kulinarne w Trąbkach 
Małych.
* 17 stycznia (wtorek): godz. 
8.45 – wyjazd na Lodowisko 
Miejskie z Trąbek Wielkich, 
Sobowidza i Mierzeszyna 
do Gdańska, godz. 10.00 
– 12.00 – zajęcia multime-
dialne w Czerniewie, godz. 
10.00 – 12.00 – zajęcia z ro-
botyki w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich, godz. 10.00 
– 12.30 – turniej tenisa sto-
łowego w Sobowidzu, godz. 
13.00 – 15.00 zajęcia kuli-
narne w Pawłowie.
* 18 stycznia (środa): godz. 
9.00 – 10.30 zajęcia siatkar-
skie w sali gimnastycznej w 
Sobowidzu, godz. 10.00 – 
12.00 – zajęcia multimedial-
ne w Ełganowie, godz. 10.00 
– 12.00 – zajęcia z roboty-
ki w bibliotece w Trąbkach 
Wielkich, godz. 11.00 – za-
jęcia piłkarskie w sali gim-
nastycznej w Sobowidzu, 
godz. 13.00 – 15.00 – zaję-
cia kulinarne w Gołębiewie 
Wielkim.
* 19 stycznia (czwartek): 
godz. 10.00 – 12.00 – zaję-
cia multimedialne w Sobo-
widzu, godz. 10.00 – 12.00 
– zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Trąbkach Wiel-
kich, godz. 11.00 – spektakl 
„Cudowna kraina bajek” w 
GOKSiR w Trąbkach Wiel-
kich, godz. 12.30 – 14.30 – 
turniej tenisa stołowego w 
Sobowidzu, godz. 13.00 – 
15.00 – zajęcia kulinarne w 
Gołębiewie Średnim.
* 20 stycznia (piątek): godz. 
10.00 – 12.00 – zajęcia mul-
timedialne w Rościszewie, 
godz. 10.00 – 12.00 – zaję-
cia z robotyki w bibliotece w 
Trąbkach Wielkich, godz. 
10.00 – 12.30 – turniej teni-
sa stołowego w Sobowidzu, 
godz. 13.00 – 15.00 – zaję-
cia kulinarne w Gołębiew-
ku, godz. 14.00 – 16.00 bal 
karnawałowy w Granicznej 
Wsi.
* 21 stycznia (sobota), godz. 
10.00 – zajęcia plastyczne w 
bibliotece w Trąbkach Wiel-
kich, godz. 10.00 – 12.00 
– zajęcia multimedialne w 

Klępinach, godz. 11.00 – 
kulig w Cząstkowie, wy-
jazd z pensjonatu „Noce i 
Dnie” (koszt 15 zł, zapisy 
w GOKSiR), godz. 13.00 – 
15.00 – zajęcia kulinarne w 
Trąbkach Wielkich.
* 22 stycznia (niedziela): 
godz. 16.00 – bal karnawało-
wy w Domachowie.
* 23 stycznia (poniedziałek): 
godz. 10.00 – 12.00 – zajęcia 
multimedialne w Złej Wsi, 
godz. 10.00 – 12.30 – turniej 
tenisa stołowego w Sobo-
widzu, godz. 13.00 – 15.00 
– zajęcia kulinarne w pizze-
rii Tino w Pruszczu Gdań-
skim dla dzieci z Kaczek i 
Łaguszewa.
* 24 stycznia (wtorek): godz. 
10.00 – 12.00 – zajęcia mul-
timedialne w Postołowie, 
godz. 10.00 – 12.30 – turniej 
tenisa stołowego w Sobo-
widzu, godz. 13.00 – 15.00 
– zajęcia kulinarne w Gra-
nicznej Wsi, godz. 13.00 
– 14.30 – zajęcia piłkar-
skie w sali gimnastycznej w 
Mierzeszynie.
* 25 stycznia (środa): godz. 
9.00 – 10.30 – zajęcia siat-
karskie w sali gimnastycznej 
w Sobowidzu, godz. 10.00 
– 12.00 – zajęcia multime-
dialne w Trąbkach Wielkich, 
godz. 12.00 – 13.00 – spek-
takl „Skarb to nie tylko zło-
to” w sali gimnastycznej SP 
w Sobowidzu, godz. 13.00 
– 15.00 zajęcia kulinarne w 
Mierzeszynie, godz. 14.00 
– 15.30 – zajęcia piłkar-
skie w sali gimnastycznej w 
Sobowidzu.
* 26 stycznia (czwartek): 
godz. 10.00 – 12.00 – zaję-
cia multimedialne w War-
czu, godz. 10.00 – 12.30 
– turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu, godz. 13.00 – 
15.00 – zajęcia kulinarne w 
Domachowie, godz. 14.00 – 
15.30 – zajęcia piłkarskie w 
hali sportowej w Trąbkach 
Wielkich.
* 27 stycznia (piątek): godz. 
10.00 – 12.00 – zajęcia mul-
timedialne w Cząstkowie, 
godz. 10.00 – 12.30 – turniej 
tenisa stołowego w Sobowi-
dzu, godz. 13.00 – 15.00 za-
jęcia kulinarne w Błotni.
* 28 stycznia (sobota): godz. 
10.00 – zajęcia plastyczne w 
bibliotece w Trąbkach Wiel-
kich, godz. 10.00 – 12.00 
– zajęcia multimedialne 
w Pawłowie, godz. 13.00 
– 15.00 – zajęcia kulinar-
ne w Kleszczewie, godz. 
17.00 – bal karnawałowy w 
Łaguszewie.

(GR)

STANIE STÓŁ DO TENISA

Inicjatywa młodych radnych 
Młodzieżowa Rada Gminy 
Suchy Dąb wyszła z inicjaty-
wą powiększenia bazy spor-
towej na terenie gminy. Przy-
gotowany został wniosek do 
Funduszu Akumulator Spo-
łeczny, by tę lukę uzupełnić. 
Komisja panelowa, składająca 
się z przedstawicieli opera-
torów funduszu, wybrała 14 
wniosków do dofinansowania. 
Dodajmy tylko, że ocenę for-
malną przeszło 66 wniosków, 
które zostały skierowane do 
oceny merytorycznej.

Jednym z laureatów konkursu 
grantowego 2016 została MRG 
Suchy Dąb, która uzyskała 
wsparcie finansowe w kwocie 
2000 zł na realizację swojego 
projektu. Działania młodych 
radnych otrzymały również 
pomoc ze strony miejscowego 
urzędu gminy.
Projekt przygotował zespół, w 
którym pracowali: Patrycja He-
inrich – przewodnicząca MRG 
Suchy Dąb, Katarzyna Górska 
– zastępca wójta gminy Suchy 
Dąb oraz Celina Kowalska 

– inspektor ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych 
i radny gminny Przemysław 
Dymarkowski.
Stół zewnętrzny do gry w 
ping-ponga służyć będzie 
wszystkim uczniom i miesz-
kańcom gminy. Poprzez re-
alizację tego projektu zwięk-
szyła się oferta sportowa dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Suchego Dębu.

(TJ)

  Nowy stół do tenisa już stoi, ale pierwsi chętni zagrają pewnie dopiero, gdy zrobi się ciepło

  Brydżowy memoriał w Pruszczu Gdańskim zawsze przyciąga tłumy graczy

XVI MEMORIAŁ GOCZEWSKIEGO

Zapraszamy do brydżowych zmagań
– Wszystkich miłośników brydża zapraszamy na XVI Turniej Brydżowy poświęcony 
pamięci pruszczańskiego arcymistrza Mieczysława Goczewskiego – zaprasza Woj-
ciech Dąbrowski z Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, które jest orga-
nizatorem imprezy.

Mieczysław Goczewski był 
znanym lekarzem i pierw-
szym pochodzącym z Prusz-
cza Gdańskiego arcymistrzem 
brydżowym. Jego najwięk-
szym osiągnięciem sportowym 
było wicemistrzostwo Euro-
py seniorów zdobyte w I ME 
w Monte Carlo. W 1969 roku 
Goczewski wygrał Międzyna-
rodowy Kongres Bałtycki, w 
którym uczestniczyło kilku-
set brydżystów. Był członkiem 
drużyny brydżowej, która zdo-
była I i III miejsce w Druży-
nowych Mistrzostwach Polski. 
Był również mistrzem Europy 
lekarzy brydżystów. 
– Memoriał im. Mieczysława 
Goczewskiego będzie dwuse-
ryjnym turniejem par na „mak-
sy” – 50 rozdań. Turniej jest za-
liczany do Grand Prix PWZBS 
Gdańsk – dodaje Wojciech 
Dąbrowski. 
Impreza odbędzie się 29 stycz-
nia (niedziela) w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w 
Pruszczu Gdańskim przy ulicy 
Juliana Niemcewicza 1, w małej 

hali sportowej. Zapisy przyj-
mowane są w dzień zawodów 
od godziny 9.30. Początek gier 
przewidziany jest na godzinę 
10.00.
– Turniej będzie miał otwar-
tą formułę. Uczestniczyć w 
nim będzie mógł każdy chęt-
ny po wpłaceniu wpisowego w 

wysokości: 35 zł dla członków 
Polskiego Związku Brydża 
Sportowego oraz zawodników 
z terenu powiatu gdańskiego, 
25 zł dla seniorów (powyżej 65 
lat), kobiet i juniorów (do 25 
lat), 10 zł dla młodzieży szkol-
nej i 45 zł dla pozostałych. 
5 zł od każdego wpisowego 

przeznaczone będzie na na-
grody Grand Prix PWZBS. W 
turnieju obowiązują przepisy 
MPB i regulaminy PZBS – in-
formuje Wojciech Dąbrowski.

(GR)
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Bezpieczna droga do szkoły
Podczas grudniowej sesji 
Rady Powiatu Gdańskiego 
w Starostwie Powiatowym 
w Pruszczu Gdańskim od-
było się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom konkursu 
„Bezpieczny pieszy”. Orga-
nizowany był on w ramach 
kampanii informacyjnej 
„Bezpieczna droga do szkoły”.
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  Pamiątkowa fotografia z podsumowania konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”

Laureatom nagrody wręczył 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański. Dodajmy, że do fina-
łu konkursu zakwalifikowali 
się najlepsi z gminnych eli-
minacji. Zwycięzcą konkursu 
został Franciszek Staniszew-
ski – uczeń III klasy Szkoły 
Podstawowej w Mierzeszynie. 
2. miejsce przyznano Filipowi 

Żmudzie-Trzebiatowskiemu 
również z III klasy, ale Ze-
społu Szkolno-Przedszkolne-
go w Borkowie. 3. miejscem 
zadowolić się musiała Karo-
lina Grzebińska z klasy III 
b Zespołu Szkół w Suchym 
Dębie.

(GR)

REKLAMA

AKCJA ZIMA 2017 

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Pruszczu Gdańskim  

przy ul. Wojska Polskiego 34  
 

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 9 lat   
w godzinach 11 – 13  

 
 W programie: 

 
16.01.2017 – poniedziałek: Zajęcia plastyczne 
18.01.2017 – środa: Spotkanie z książką  
20.01.2017 – piątek: Zajęcia plastyczne  
23.01.2017 – poniedziałek: Teatr Qfer 
26.01.2017 – czwartek: Wyjazd do Mediateki  
w Straszynie (obowiązują zapisy) 
27.01.2017 – piątek: Bal karnawałowy 
 

Wspólny bilet na Pomorzu w 2020 r.
W 2020 r. na terenie woje-
wództwa pomorskiego osoby 
korzystające ze środków ko-
munikacji zbiorowej pojadą 
na podstawie jednego wspól-
nego biletu. To efekt rozpo-
czętego z inicjatywy władz 
województwa pomorskiego 
programu, dzięki któremu 
powstanie regionalny, ujed-
nolicony system poboru opłat 
za przewozy w transporcie pa-
sażerskim oraz jednolita in-
formacja pasażerska.  

Wdrożenie programu nastąpi 
do 30 czerwca 2020 r., a jego 
szacowany całkowity koszt 
wynosi 55 mln zł (bez kwot 
na wyposażenie autobusów 
przewoźników prywatnych). 
Budżet programu został okre-
ślony na postawie wstępnych 
wywiadów rynkowych, a więc 
jego wartość może się zmienić 
w ostatecznym trybie udziele-
nia zamówienia publicznego. 
Założono, iż poziom dofinan-
sowania ze środków zagranicz-
nych wyniesie 85 proc. 

– Regionalny system poboru 
opłat za przewozy w transpo-
rcie pasażerskim oraz jednolitej 
informacji pasażerskiej jest jed-
nym z elementów szerszej po-
lityki promowania publicznego 

transportu zbiorowego w re-
gionie – mówi marszałek Mie-
czysław Struk. – Wdrożenie 
w województwie pomorskim 
tego wspólnego, dla wszyst-
kich organizatorów transportu 
i przewoźników, systemu jest 
kolejnym, można wręcz powie-
dzieć, że ostatecznym krokiem 
do uproszczenia sposobu uisz-
czania opłat za przejazd komu-
nikacją zbiorową w regionie, a 
w szczególności Aglomeracji 
Trójmiejskiej.

Jednym z elementów wspo-
mnianej polityki w zakresie 
zwiększania atrakcyjności pu-
blicznego transportu zbioro-
wego było wybudowanie przez 
Województwo Pomorskie cał-
kowicie nowej linii kolejowej 
– Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej, łączącej Gdańsk i Gdy-
nię z Portem Lotniczym oraz 
„tzw. korytarzem kościerskim”. 
Towarzyszące temu inwestycje 
miast w infrastrukturę dojaz-
dową oraz tabor w komunikacji 
miejskiej, powodują, iż wspólny 
cel samorządów staje się realny.  

– Obecnie, przy wykorzystaniu 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-
2020 planuje się realizację in-
westycji dotyczących węzłów 

transportowych na terenie 
zarówno Gmin Obszaru Me-
tropolitalnego oraz Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych wo-
jewództwa. Jednocześnie chce-
my pozyskać środki ujęte w 
tzw. „programach krajowych”, 
a dotyczące jakże ważnych dla 
rozwoju województwa: zakupu 
taboru kolejowego, elektryfika-
cji linii PKM oraz dalszej mo-
dernizacji podstawowej sieci li-
nii kolejowych – mówi Ryszard 
Świlski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego.  

Naczelnym celem uruchamia-
nego Programu jest wdroże-
nie na obszarze wojewódz-
twa pomorskiego wspólnego 
dla wszystkich organizatorów 
transportu i przewoźników – 
systemu poboru opłat za prze-
wozy w transporcie pasażer-
skim oraz jednolitej informacji 
pasażerskiej. W konsekwencji 
zintegrowania poszczególnych 
podsystemów transportu, za-
rządzanych przez organizato-
rów wszystkich szczebli (wo-
jewództwo, powiaty i gminy), 
oczekiwane jest zwiększenie 
korzystania z udziału publicz-
nego transportu zbiorowe-
go w ogólnej liczbie podróży 
mieszkańców.  

MP

CELE PROGRAMU:
– uproszczenie procedur za-
kupu biletów jednorazowych, 
okresowych, łączonych w ko-
munikacji pasażerskiej;
– niskokosztowe zwiększenie 
sieci i kanałów dystrybucji 
wszystkich rodzajów biletów;
– wprowadzenie pełnej moż-
liwości precyzyjnego rozli-
czania przychodów z opłat 
pomiędzy poszczególnych 
organizatorów, operatorów i 
przewoźników; 
– umożliwienie pozyski-
wania danych dotyczących 
przewozów przydatnych dla 
organizatorów, m.in. na te-
mat potoków pasażerskich, 

położenia pojazdów w danej 
chwili itd.;
– wprowadzenie zintegrowanej 
informacji pasażerskiej, dostęp-
nej na całym obszarze objętym 
integracją.

FORMY DOKONYWANIA PŁAT-
NOŚCI PRZEZ PASAŻERA:
– za pomocą urządzenia mobil-
nego (smartfon);
– gotówką – w dedykowanych 
automatach na peronach i wę-
złach integracyjnych  
– kartą płatniczą (bankową kartą 
zbliżeniową);
– kartą dedykowaną 
(zbliżeniową).

 
INNE UDOGODNIENIA DLA 
PASAŻERÓW: 
– informacja pasażerska zinte-
growana dla woj. pomorskiego 
– pasażer komunikacji publicz-
nej w będzie miał dostęp do re-
gionalnej informacji pasażerskiej 
wszystkich organizatorów trans-
portu publicznego i przewoźni-
ków w regionie wraz z możliwo-
ścią planowania oraz optymali-
zacji taryfowej podróży,
– planer podróży, w tym dla osób 
niepełnosprawnych,
– oferowanie produktów tury-
stycznych komercyjnych (np. łą-
czone opłaty za przejazd i usługi 
turystyczne).

 Sygnatariusze listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia na obszarze 
 województwa pomorskiego wspólnego biletu.
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