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Przemieszczaj się i skacz 
Parkour, znany z amerykańskich filmów jako ska-
kanie przez płoty i dachy, ma też inne oblicze – rolę 
płotów pełnią drabinki, a za dach służy skrzynia. 
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GWiazDy POmaGają hOsPicjUm 
Na terenie gminy Przywidz nie brakuje osób, którym 
nie jest obojętny los ludzi potrzebujących pomocy. 
Mieszkańcy wspierają lokalne akcje charytatywne.

skOnieczny nOWym sTarOsTą 
Tuż przed Bożym Narodzeniem radni zdecydowali, 
że do 2018 roku funkcję starosty gdańskiego pełnić 
będzie Stefan Skonieczny z Pruszcza Gdańskiego.

sTr. 4 sTr. 5 sTr. 9 sTr. 15

sTr. 7

sTr. 3

zimOWe ferie na sTOkU narciarskim
Urząd Gminy Kolbudy podczas zimowej przerwy w 
lekcjach organizuje akcję „Ferie na stoku”. Zapisy od-
będą się 23 stycznia w szkole w Kolbudach.

>>Odkryty basen wybudowany zostanie w sąsiedztwie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
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Inwestycje realizowane w ramach 
pruszczańskiego Budżetu 
Obywatelskiego zdecydowanie 
odbiegają od wniosków składanych 
chociażby przez mieszkańców 
Gdyni czy Gdańska.

będzie kino w prUszczU Gdańskim…...

…... i basen nad radunią
Pruszcz Gdański zyska niebawem kolejne dwa obiekty, z których 
na pewno ucieszą się mieszkańcy. Oba będą zlokalizowane 
na terenie Centrum Kultury i Sportu. W sąsiedztwie Raduni 
powstanie odkryty basen, a poddasze siedziby CKiS zaadoptowane 
zostanie na kino. 
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limeryki
Do Marioli,  

co w życiu ma pecha,
w odwiedziny kolega 

przyjechał,
gość na imię miał Hugo,
nie zabawił zbyt długo,

wszakże zaszła  
i w tym jest pociecha…

***
Bogobojny Mikołaj  

z Czeladzi,
z dziewczynami  
sobie poradził  

- jeśli któraś go kusi,
to się pyta mamusi,
zanim spotka się,  

tudzież wprowadzi…
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Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie

ROZWIĄZANIE

POZIOMO

3/Kasprowy, 8/obalenie, 10/Kamas, 11/ars, 13/car, 14/skowyt, 15/erb, 16/Aryn, 18/Dan, 19/takin, 

20/akr, 21/gekon, 22/ramapitek,

PIONOWO

1/Boy, 2/rabarbar, 3/kokardka, 4/Samsung, 5/plakat, 6/resoraki, 7/wiry, 9/nawyk, 12/Stanek, 

13/Cezar, 17/Nine, 

HASŁO: BAL MASKOWY

1

•	 22 stycznia (czwartek), koncert cast effect,  
godz. 20.00, klub plama, Gdańsk, ul. pilotów 11

•	 23 – 25 stycznia (piątek – niedziela), 3city Game 
Jam, olivia business centre, Gdańsk, al. Grunwaldz-
ka 472

•	 24 stycznia (sobota), iV bal Gdański: swinging with 
sinatra – Jarek wist & krzysztof herdzin big band, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk,  
ul. ołowianka 1

•	 23 – 24 stycznia (piątek – sobota), tosca, godz. 
19.00, opera bałtycka, Gdańsk, al. zwycięstwa 15

•	 25 stycznia (niedziela), 10. charytatywny bal prze-
bierańców dla dzieci, godz. 14.00 – 18.00, sheraton, 
sopot, ul. powstańców warszawy 10

•	 27 stycznia (wtorek), marynarskie przygody na 
oceanach świata – spotkanie z kpt. ż.w. andrzejem 
soysalem, godz. 17.00, miejska biblioteka publiczna 
– filia nr 5 w sopocie, ul. kazimierza wielkiego 14

•	 29 stycznia (czwartek), the Jillioneire (of major la-
zer), s.f.i.n.k.s 700, sopot, al. franciszka mamuszki 1

•	 30 stycznia (piątek), strachy na lachy, godz. 22.00, 
scena w sopocie, al. franciszka mamuszki 2

•	 1 lutego (niedziela), sara baras, godz. 20.00,  
filharmonia bałtycka, Gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 4 – 5 lutego (środa – czwartek), V targi wyposażenia 
i produktów dla Gastronomii food-to-Go,  
amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 7 lutego (sobota), sokół i marysia starosta – czarna 
biała magia, godz. 23.30, klub scena w sopocie,  
al. franciszka mamuszki 2

•	 21 lutego (sobota), fink, klub parlament, Gdańsk,  
ul. Św. ducha 2

•	 26 lutego – 1 marca, et Gdynia open 2015 (snooker), 
Gdynia arena

•	 1 marca (niedziela), opera lwowska – Vivat operet-
ka, godz. 19.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk,  
ul. ołowianka 1

•	 5 marca (piątek), sbb, godz. 20.00, klub parlament, 
Gdańsk, ul. Św. ducha 2

•	 7 marca (sobota), rocket Gdynia festiwal,  
godz. 14.30, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 8

•	 7 – 8 marca, targi mother&baby, amberexpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 20 marca (niedziela), smamalot, czyli monty python 
i święty Graal, godz. 19.00, teatr muzyczny w Gdyni, 
pl. Grunwaldzki 1

•	 25 – 28 marca (środa – sobota), targi amberif 2015, 
amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 29 marca (niedziela), musicalomania, godz. 12.00, 
teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

>> Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie musiał poświęcić kilka godzin, 
żeby przeczytać wszystkie otrzymane kartki na Boże Narodzenie
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wyJŚć poza szkolne schematy

rusza konkurs dla uczniów

Do konkursu mogą przy-
stąpić zespoły ze szkół w  ca-
łej Polsce składające się z  3 
uczniów pod opieką nauczy-
ciela. Każda szkoła może 
zgłosić dowolną liczbę zespo-
łów, pod warunkiem, że jeden 
nauczyciel będzie się opieko-
wał tylko jednym zespołem. 
Zgłoszenia można dokonać 
przez stronę

www.actaenergetica.org.

Konkurs składa się z dwóch 
etapów – pierwszy polega na 
przygotowaniu przez zespół 
pracy pisemnej „Energia Przy-
szłości. Czy da się zmagazy-
nować energię?”.  Termin ich 
nadsyłania upływa 6 marca. 

– Jury, oceniając prace kon-
kursowe weźmie pod uwagę 
merytoryczny poziom opra-
cowania, nowatorskie ujęcie 
problemu, a także potencjalną 

możliwość zastosowania oma-
wianych zagadnień w  prze-
myśle i  nauce. Zależy nam, 
aby wyzwolić w  młodych lu-
dziach kreatywność opartą na 
wiedzy zdobytej również poza 
szkolnym programem – mówi 
Rafał Hyrzyński, dyrektor 
Departamentu Rozwoju i Re-
gulacji w Energa SA. 

W drugim, finałowym eta-
pie pięć zespołów, których 

prace zostaną ocenione naj-
wyżej, zaprezentuje swoje 
projekty.  Finałowe prezen-
tacje odbędą się  17 kwietnia 
w  Gdańsku.  Trzy najlepsze 
zespoły oraz ich opiekunowie 
zostaną wyróżnieni nagroda-
mi rzeczowymi, a  ich szkoły 
otrzymają pieniądze na zakup 
pomocy naukowych. 

– Z  roku na rok uczniowie 
podnoszą poprzeczkę. Oce-
niając poprzednie edycje kon-
kursu, wiemy jak twórczy po-
trafią być uczniowie, jeśli tyl-
ko pozwoli się im wyjść poza 
szkolny schemat – mówi Rafał 
Hyrzyński. – Chodzi nie tylko 
o  ponadstandardową wiedzę, 
ale również oryginalne pomy-
sły i sposoby ich prezentacji.

Przykładami takich rozwią-
zań z poprzednich edycji mogą 
być świecąca piłka, buty ładu-
jące telefon komórkowy czy 
nagranie z  pozdrowieniami 
z  przyszłości. Organizatorzy 
są przekonani, że i w tym roku 
nie zabraknie interesujących 
pomysłów. 

Oto nagrody, o  które będą 
walczyć finaliści: 

* 1. miejsce  – laptopy dla 
każdego członka zespołu 
(w tym dla opiekuna) oraz na-
groda pieniężna w  wysokości 
12000 zł dla szkoły reprezen-
towanej przez zwycięski ze-
spół na zakup pomocy nauko-
wych dla uczniów.

 * 2. miejsce – tablety dla ze-
społu oraz 8000 zł dla szkoły.

  * 3. miejsce – smartfony 
dla zespołu  oraz 5000 zł dla 
szkoły.

(bo)

W tegorocznej, czwartej edycji konkursu „Energia Przyszłości”, 
uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym 
i energetycznym z całej Polski – zmierzą się z tematem „Czy da się 
zmagazynować energię?”. Laureatami poprzedniej edycji są uczniowie 
Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, którzy najlepiej poradzili sobie 
z pytaniem o przyszłość poligeneracji i kogeneracji. 
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ul. Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk 
(wejście od Świętojańskiej, vis a vis 

kościoła św. Mikołaja)

tel: 58 301 46 95
starysklep@gmail.com

www.starysklep.pl
>> Klientów McDonald’s nie brakowało zaraz po 

uruchomieniu restauracji
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restUaracJa wreszcie otwarta

mcDonald’s w Pruszczu Gdańskim
Pierwsza restauracja Mc-

Donald’s w  Pruszczu Gdań-
skim już otwarta. Lokal po-
wstał przy ulicy Grunwaldz-
kiej 97 A. Wystrój restauracji 
charakteryzuje się paletą ży-
wych barw i  wielkoformato-
wymi, nowoczesnymi gra-
fikami. Goście mogą zjeść 
i odpocząć w wygodnych fo-
telach w sali jadalnej lub przy 
sprzyjającej pogodzie spędzić 
czas w ogródku. 

Na sali jadalnej znajdują się 
82 miejsca siedzące, a na ze-
wnątrz 112. Dla kierowców 
samochodów osobowych zo-

stał przygotowany duży par-
king oraz linia McDrive, któ-
ra umożliwia zakup ulubio-
nych produktów bez potrzeby 
wysiadania z samochodu. 

W  godzinach porannych 
w  restauracji dostępne są 
produkty z  oferty śniada-
niowej bazujące na jajkach, 
produktach zbożowych i  be-
konie. W  pozostałych go-
dzinach obowiązuje dobrze 
znana oferta klasyczna. Go-
ście mogą raczyć się specja-
łami z  kącika kawiarnianego 
McCafé, w  ofercie którego 
znajdują się najwyższej jako-

ści kawy oraz szeroki wybór 
deserów.

– Cieszymy się, że restau-
racja McDonald’s pojawia 
się na gastronomicznej mapie 
Pruszcza Gdańskiego – mówi 
Jerzy Miąsko, licencjobiorca 
McDonald’s.  – Bogate i  róż-
norodne menu z  pewnością 
trafi w  gusta naszych gości. 
Przygotowaliśmy dla nich 
klimatyzowaną salę i  restau-
racyjny ogródek. Na podró-
żujących czeka linia McDrive 
oraz wygodne parkingi. My-
ślę, że goście docenią także 
strefę McCafé, jaka znajduje 

się w  lokalu. W  jej ofercie są 
m.in.  wysokiej jakości gorące 
i  mrożone kawy oraz szeroki 
wybór deserów.

Zarówno restauracja, jak 
i linia McDrive obsługuje go-
ści od godziny 7.00 do 23.00 
przez cały tydzień. Spraw-
ną obsługę gości zapewni 40 
pracowników, w  tym 8 me-
nadżerów. Lokal jest przysto-
sowany do obsługi osób nie-
pełnosprawnych oraz oferuje 
dostęp do bezprzewodowego 
internetu.

(at)

będzie kino w prUszczU Gdańskim...

... i basen nad radunią
Pruszcz Gdański zyska niebawem kolejne dwa obiekty, z których na pewno ucieszą się mieszkańcy. Oba będą 
zlokalizowane na terenie Centrum Kultury i Sportu. W sąsiedztwie Raduni powstanie odkryty basen, a poddasze 
siedziby CKiS zaadoptowane zostanie na kino. Oba przedsięwzięcia będą realizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2015.

W  najbliższym czasie pro-
wadzone będą rozmowy 
z  wnioskodawcami, aby usta-
lić wszelkie szczegóły do-
tyczące realizacji projektów 
w  ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2015. Wszystko po 
to, aby wnioskodawcy w pełni 
zadowoleni byli z wykonanych 
zadań.

Przypomnijmy, że miesz-
kańcy zgłaszali swoje projek-
ty z  podziałem na inwestycje 
duże i małe. Po ich weryfikacji 
przez urzędników wszystkie 
wnioski poddano pod głoso-
wanie i to właśnie sami miesz-
kańcy Pruszcza Gdańskiego 
decydowali, które przedsię-
wzięcia zostaną wykonane 
w  ramach tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Do-
dajmy, że na realizację projek-
tów w  ramach tegorocznego 
budżetu przeznaczono 2 mln 
zł. Wiadomo już także, że 
taka sama kwota zaplanowana 
zostanie na rok 2016. 

– Realizować będziemy 
kilkanaście wniosków, które 
w  jakiś sposób są ważne dla 
mieszkańców naszego miasta. 
Wśród nich szczególnie dwa 
zasługują na uwagę: budowa 
odkrytego basenu w  sąsiedz-
twie Raduni na terenie Cen-
trum Kultury i  Sportu oraz 
kina na poddaszu siedziby 
centrum – mówi „Panoramie” 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. 

Oba projekty, jak zauwa-
ża Janusz Wróbel, są trudne 
w  realizacji, a  jednocześnie 
kosztowne. W tej chwili miej-
scy urzędnicy szukają goto-

wych rozwiązań, aby jeszcze 
w  tym roku mieszkańcy mia-
sta mogli korzystać z  basenu 
nad rzeką.

– Nie chcielibyśmy, aby 
nad Radunią wybudowany 
został sam basen. Planuje-
my, aby była tam niecka dla 
małych dzieci, a  przy okazji 
pełna infrastruktura z  plażą 
i  leżakami. W  tym przypad-
ku potrzebna jest także stacja 
uzdatniania wody, co podra-
ża realizację projektu – tłu-
maczy gospodarz Pruszcza 
Gdańskiego.

Łatwym zadaniem nie bę-
dzie również adaptacja podda-
sza Centrum Kultury i Sportu 
na salę kinową. Obiekt jest 
bowiem zabytkowy i  wszel-
kie prace trzeba będzie kon-
sultować z  konserwatorem 
zabytków. 

– To jednak nie wszystko. 
Trzeba będzie rozbudować 
klatkę schodową, wzmocnić 
strop. Obiekt musi być do-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, dlatego 
potrzebna będzie także do-
datkowa winda. Samo pro-
jektowanie inwestycji może 
potrwać kilka miesięcy, a pa-
trząc na specyfikę budynku, 
kino otwarte będzie dopiero 
w 2016 roku – wyjaśnia Janusz 
Wróbel. 

Wnioskodawcy oszacowa-
li realizację inwestycji po 500 
tys. zł każda. Koszt może 
okazać się jednak większy. 
W  tej chwili jest zdecydowa-
nie za wcześnie, aby mówić 
o  konkretnych sumach. Wia-
domo jednak, że miasto i  tak 

zrealizuje obie inwestycje, na-
wet jeśli przekroczą one zapla-
nowane budżety.

Poza tymi dwoma, dużymi 
projektami do realizacji przy-
jęto sporo mniejszych inwe-
stycji, które zapewnią miesz-
kańcom miasta więcej miejsc 
do rekreacji i  odpoczynku. 
Warto w  tym miejscu wspo-
mnieć chociażby o  budowie 
parku grillowego, którego do-
kładna lokalizacja dopiero zo-
stanie ustalona. 

Inwestycje realizowane w ra-
mach pruszczańskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego zdecy-
dowanie odbiegają od wnio-
sków składanych chociażby 
przez mieszkańców Gdyni czy 

Gdańska. Tam główny nacisk 
kładzie się na poprawę stanu 
osiedlowych ulic, chodników 
i ścieżek rowerowych. Miesz-
kańcy Pruszcza Gdańskiego 
nie mają powodów do na-
rzekań w  tej kwestii, dlatego 
przyświeca im idea tworzenia 
nietypowych miejsc rekreacji, 
dzięki czemu miasto staje się 
jeszcze bardziej przyjazne 
mieszkańcom, a  tym samym 
konkurencyjne dla Trójmia-
sta. Nic więc dziwnego, że 
coraz więcej osób na miejsce 
swojego zamieszkania wybiera 
właśnie Pruszcz Gdański.

krzysztof lubański
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>> Poddasze Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim zaadaptowane będzie kino
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Gmina wydała niecodzienny albUm

„malowniczy Przywidz” w oczach dziecka
Za nami uroczysta pro-

mocja niecodziennego albu-
mu „Malowniczy Przywidz”, 
na który składają się rysunki 
i  zdjęcia ilustrujące piękno 
i atrakcje gminy Przywidz.

– Realizację projektu „Ma-
lowniczy Przywidz” rozpo-
częto wiosną 2014 r. Jego 
pierwszym etapem były 
warsztaty plastyczne, podczas 
których uczestnicy poznawali 
różne techniki malarskie oraz 

stworzyli ilustracje ukazu-
jące piękno  i  atrakcje gminy 
Przywidz. Kolejnym krokiem 
realizacji projektu było zesta-
wienie rysunków ze zdjęcia-
mi, zaprojektowanie i  wyda-
nie albumu – tłumaczy Anna 
Lis-Dąbkowska z  Urzędu 
Gminy Przywidz.

Warto zauważyć, że na re-
alizację tego projektu gmina 
otrzymała dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich. Gmina mu-
siała pokryć jedynie 20 proc. 
wartości całego projektu.

– Chcieliśmy stworzyć coś 
więcej niż zwykły przewod-
nik turystyczny czy też al-
bum z  fotografiami. Już pod-
czas plastycznych warsztatów 
chcieliśmy, aby dzieci po-
kazały co jest dla nich waż-
ne i  w  jaki sposób chciałyby 
pokazać miejsce, w  którym 
mieszkają, a  przy okazji za-
prosić do jego odwiedzenia. 
Nie chcieliśmy im niczego 
narzucać. Czekaliśmy na ich 
propozycje – wyjaśnia Anna 
Lis-Dąbkowska.

Publikacja „Malowniczy 
Przywidz” ukazała się w  na-
kładzie 1000 sztuk, a  zainte-
resowanie nowym wydawnic-
twem jest bardzo duże. 

– Błyskawicznie „rozeszła” 
się też inna nasza publikacja. 
Była to jednak książka doty-
cząca Przywidza. „Malow-
niczy Przywidz” to pierwsze 
takie wydawnictwo, ale cie-
szymy się, że jest ono tak do-
brze oceniane – dodaje Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.

(kl)

UCZESTNICY PROJEKTU
Małgorzata Krefft, Alicja Lichnerowicz, Blanka Leś, Klau-
dia Lipska, Natalia Piankowska, Milena Miazga, Kajetan 
Mielewczyk, Karol Liskowski, Wiktoria Mielewczyk, Kor-
nelia Oberlan, Rozalia Jereczek, Lidia Adamska, Kamila Bi-
skup, Sebastian Łukaszewski, Kinga Mielewczyk, Weronika 
Falkowska, Piotr Witkowski, Paulina Sikora, Weronika Ka-
linowska, Monika Kluskiewicz, Zuzanna Kruczkowska, Ju-
liusz Żakowski, Jan Wodziński, Agnieszka Jasiecka, Monika 
Machut, Klaudia Śpiewak, Andżelika Żmudź, Paulina Klein, 
Dawid Kolbusz, Maria Jąkalska, Karolina Jacewicz, Zofia Ją-
kalska, Filip Sprusik, Agata Potrac, Marcin Potrac, Kacper 
Rzepiela, Weronika Dunajska, Jakub Borowski, Nadzieja 
Mielewczyk i Julia Dąbkowska.

>> Autorzy zdjęć i rysunków „Malowniczy 
Przywidz” przeszli po czerwonym dywanie 

podczas prezentacji albumu

>> Na promocji albumu nie mogło zabraknąć 
lokalnych władz
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nowa miotła nie zacznie czystek

stefan skonieczny nowym starostą gdańskim
Tuż przed Bożym Narodzeniem radni zdecydowali, że do 2018 roku funkcję starosty gdańskiego pełnić będzie 
Stefan Skonieczny z Pruszcza Gdańskiego, który zastąpił na tym stanowisku Cezarego Bieniasz-Krzywiec.

– Można powiedzieć, że 
nie musiał się Pan prze-
prowadzać ze zbyt daleka, 
bo przecież urząd miasta, 
gdzie Pan pracował jako 
przewodniczący Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański, znaj-
duje się po drugiej stronie 
ulicy.

– Doszedłem do wniosku, 
że chyba się już wypaliłem na 
poprzednim stanowisku i  to 
spowodowało, że kandydowa-
łem do struktur powiatowych. 
Nie ukrywam, że od początku 
moim głównym celem było 
stanowisko starosty gdańskie-
go. Niewiele brakuje mi już do 
emerytury, dlatego po zreali-
zowaniu swoich celów zapew-
ne odejdę z lokalnej polityki.

– Od objęcia stanowiska 
starosty powiatu gdańskie-
go nie minął jeszcze mie-
siąc. Jakie są Pana pierw-
sze wrażenia i  jaka jest 
różnica pracy, porównując 
poprzednie zajęcie?

– Różnica jest zdecydowa-
na. Teraz mam zupełnie nowe 
zadania, ale są mi one znane, 
ponieważ w  samorządzie lo-
kalnym powiatu gdańskie-
go pracuję już od 1994 roku. 
Do tej pory działałem przede 
wszystkim w  strukturach 
miejskich, ale miałem też krót-
ki epizod z powiatem, tworząc 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Pierwsze wrażenia 
są mieszane: są dobre i  mniej 
radosne. W  starostwie trzeba 
zająć się poukładaniem niektó-
rych spraw, przy czym trzeba 
też wykazać się dyplomacją, 
podejmując pewne decyzje.

– Wspomniał Pan przed 
chwilą, że przejdzie na 
emeryturę po zrealizowa-
niu swoich celów. Co ma 
Pan na myśli?

– Moim głównym celem 
jest przede wszystkim popra-
wa wizerunku starostwa. Pod 
kątem ekonomicznym sytuacja 
powiatu gdańskiego jest dobra. 

Jest natomiast trochę do zro-
bienia w kwestiach wizerunko-
wych powiatu oraz w  kontak-
tach z  petentami. Chciałbym, 
żeby ten urząd był przyjazny 
i  otwarty dla mieszkańców. 
Urzędnik musi zaś czuć, że 
jest on po to, aby pomagać, 
a  nie kłaść petentowi kłody 
pod nogi. Wiadomo, że nie 
uda się uniknąć konfliktów, ale 
chcę, aby było ich jak najmniej. 
Poza tym musimy realizować 
zadania, które stawiają przed 
nami radni, samorządy gmin-
ne i sami mieszkańcy. 

– Być może niektórzy 
bali się, że jak pojawi się 
w  starostwie nowa miotła 
to wprowadzane będą po-
rządki. Mieli rację?

– Absolutnie nie. Myśl 
wprowadzania porządków, 
polegająca na zwalnianiu nie-
których osób, na pewno nie 
przyświecała mi kiedy obejmo-
wałem to stanowisko. Oczy-
wiście, że będę przyglądał się 

pracy podległych mi urzędni-
ków i  jeśli zajdzie kiedyś taka 
potrzeba, to być może nastąpią 

pewne zmiany kadrowe. Nie 
mam zamiaru wprowadzać 
żadnych czystek kadrowych.

– Przejdźmy może do 
spraw gospodarczych. Ja-
kie ważne zadania inwe-
stycyjne będą realizowane 
w tym roku?

– Na pierwsze miejsce wy-
suwa się oczywiście remont 
miejskiego odcinka Kanału 
Raduni. Przy okazji przebudo-
wana zostanie także ulica Woj-
ska Polskiego. Kontynuowane 
będą także prace w  ramach 
„schetynówek” i  tu warto po-
wiedzieć, że do realizacji tego 
projektu – tradycyjnie – włą-
czyły się wszystkie samorządy 
gminne naszego powiatu. Te-
goroczny budżet, podobnie jak 
w roku ubiegłym, jest na wyso-
kim poziomie, a opiewa na ok. 
80 mln zł.

– Niemało pieniędzy 
z  tej puli przeznaczanych 
jest na oświatę i  działania 
społeczne. 

– Zgadza się. Również 
w  tych dziedzinach musimy 
podjąć pewne kroki, aby pie-
niądze wydawane były w  spo-
sób optymalny. Chodzi mi 
chociażby o  wprowadzenie 
nowych kierunków naucza-
nia w  szkole w  Rusocinie, 
aby zwiększyła się tam licz-
ba uczniów. Chcielibyśmy też 
znaleźć nową siedzibę dla Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie i  pogotowia. Są to 
poważne sprawy, dlatego my-
ślę, że powiemy o nich w kolej-
nych wydaniach „Panoramy”.

– W takim razie dziękuję 
za rozmowę.

rozmawiał:  
krzysztof lubański

>> Od niedawna Stefan Skonieczny piastuje stanowisko starosty gdańskiego

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



styczeń 2015    news@panoramapomorza.pl 5z POWiaTU

hoJni mieszkańcy Gminy przywidz

Gwiazdy pomagają domowemu hospicjum
Na terenie gminy Przywidz 

nie brakuje osób, którym nie 
jest obojętny los ludzi potrze-
bujących pomocy. Mieszkańcy 
wspierają nie tylko WOŚP, ale 
przede wszystkim lokalne ak-
cje charytatywne. Jedną z nich 
była chociażby zbiórka pienię-
dzy na działanie miejscowego 
hospicjum domowego.

Od jakiegoś czasu na terenie 
gminy Przywidz działa Fun-
dacja Hospicyjna św. Fran-
ciszka Ksawerego, a swoją sie-
dzibę ma przy ulicy Cisowej.

– Hospicjum domowe zaj-
muje się osobami chorymi 
na nowotwory, będącymi już 
w  fazie terminalnej, a  więc 
już w  tym ostatnim momen-
cie, kiedy chory zbliża się do 
śmierci. Osób dotkniętych 
nowotworem przybywa nie 
tylko w naszej gminie. Wielu 
z nich oczekuje pomocy z ze-
wnątrz. Nasze tereny są poza 
zasięgiem trójmiejskich fun-
dacji hospicyjnych, dlatego 

musimy radzić sobie sami – 
tłumaczy Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

Fundacja nie posiada żad-
nych dochodów. Pomoc 
udzielana jest chorym w  ich 
domach. Wolontariusze (sa-
nitariusze i lekarze) pracują za 
darmo, ale pieniądze niezbęd-
ne są za to na lekarstwa. Na 
ten cel 10 tys. zł przekazało 
PGNiG, ale jest to i tak kropla 
w morzu potrzeb. 

– W związku z  tym zorga-
nizowano akcję charytatyw-
ną, gdzie zebrano nie tylko 
pieniądze, ale również dary 
rzeczowe. Do przedsięwzięcia 
przyłączyła się aktorka Kata-
rzyna Figura, która jest stałym 
gościem w Przywidzu – doda-
je Marek Zimakowski.

To właśnie kolację z  Ka-
tarzyną Figurą, ufundowaną 
przez Joannę i Piotra Krzyża-
nowskich, licytowali uczest-
nicy charytatywnej imprezy. 
Najwyższą sumę za kolację 

z  gwiazdą zaproponowa-
ła Aleksandra Grygorowicz, 
która na spotkanie z  aktorką 
zabrała też swoją córkę Ma-
rysię. Jak informują organi-
zatorzy podczas akcji uda-
ło się zebrać ponad 4 tys. zł. 
Warto dodać, że na imprezie 
zagrał zespół „Farba”, któ-
ry również przyłączył się do 
przedsięwzięcia i  koncerto-
wał za darmo. Dodajmy przy 
okazji, że licytowano też ko-
lację z wójtem Zimakowskim, 
którą ufundowała Karczma 
Przywidzka. 

– Widzimy, że potrzeby 
fundacji są duże, dlatego bę-
dziemy wspierać jej działania. 
Mam nadzieję, że nie zabrak-
nie też kolejnych akcji, z któ-
rych dochód przeznaczony 
zostanie właśnie na działal-
ność hospicjum – mówi Marek 
Zimakowski.

(lubek) >> Marysia z mamą Aleksandrą Grygorowicz miały przyjemność zjeść 
kolację z Katarzyną Figurą
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basen otwarty JUŻ od wiosny

PlanUją BUDOWę Ulicy sTrzeleckieGO
Pruszcz Gdański nie zwalnia tempa i w dalszym ciągu planuje inwestycje, które pochłoną grube miliony. W większości 
trzeba je znaleźć w miejskiej kasie, bo jak wiadomo środki unijne z nowego rozdania nie są jeszcze osiągalne.

Ostatnie prace trwają w  tej 
chwili na budowie basenu. 
To właśnie ta inwestycja, jak 
zauważa Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego, 
pochłonie najwięcej środków 
z tegorocznego budżetu.

– W  tym roku wydamy na 
basen 10 milionów złotych 
i  dlatego dla tegorocznego 
budżetu jest to zdecydowanie 
najważniejsza inwestycja – wy-
jaśnia Janusz Wróbel. – Spo-
dziewamy się, że odbiór prac 
powinien nastąpić na przeło-
mie lutego i marca, natomiast 
wiosną obiekt powinien zostać 
oddany już do użytku.

Tego roku miasto wyda nie-
małe środki na dwie bardzo 
ważne inwestycje drogowe, ja-
kimi są przebudowy ulic: Po-
wstańców Warszawy i  Emilii 
Plater. Realizacją zadań nie 
zajmuje się jednak lokalny sa-
morząd, a  Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich oraz powiat gdań-
ski. Miasto dokłada jednak 
swoją cegiełkę do obu przed-
sięwzięć – do przebudowy uli-
cy Emilii Plater 3 mln zł, na-
tomiast do przebudowy drogi 
wojewódzkiej 1,4 mln zł. 

– Poza tym dofinansuje-
my również przebudowę ulicy 
Wojska Polskiego w  centrum 
miasta. Inwestycja zrealizo-
wana zostanie przy okazji re-
montu Kanału Raduni. Spo-
dziewamy się, że podczas obu 
tych prac po Pruszczu Gdań-
skim ruch samochodów będzie 
utrudniony. Lepiej jednak zre-
alizować je w tym samym cza-
sie niż jedna po drugiej, przez 
co utrudnienia potrwałyby być 
może nawet dwa razy dłużej – 
przyznaje Janusz Wróbel. 

będzie dach nad amfite-
atrem

Tegoroczny miejski budżet 
zostanie nieco powiększony. 
Wszystko za sprawą ubiegło-
rocznej nadwyżki budżetowej, 
dzięki czemu będzie można 
zrealizować dodatkowe dwa 
albo trzy kolejne zadania. 

– Nadwyżka budżetowa po-
jawiła się na skutek oszczęd-
ności i  większych dochodów. 
Dokładnych liczb jeszcze nie 
mogę podać, ponieważ nie 
mam szczegółowego pod-
sumowania roku – tłumaczy 
burmistrz Wróbel. 

Dużym przedsięwzięciem, 
którego realizację rozpoczęto 
w  roku ubiegłym, jest budo-
wa targowiska. O  inwesty-
cji, która niebawem zostanie 
ukończona, informowaliśmy 
już w  jednym z  poprzednich 
wydań „Panoramy”. Przy-
pomnijmy tylko, że zada-
nie kosztuje 3,8 mln, z czego  
1 mln zł pochodzi ze środków 
unijnych. 

– Również w tym roku po-
jawi się długo oczekiwane 
przez mieszkańców zadasze-
nie amfiteatru na Faktorii. 
Po perypetiach z  ostatnim 
wykonawcą nie chciałbym 
obiecać konkretnych termi-
nów. Zależy mi jednak na 
tym, aby w  czasie sezonu 
wszyscy widzowie siedzieli 
pod dachem – dodaje Janusz 
Wróbel.

Po zrealizowaniu tej inwe-
stycji pruszczański amfiteatr 
będzie jednym z  nielicznych 
w  kraju, gdzie zadaszona bę-
dzie także widownia, a  nie 
tylko scena, na której wystę-
pują artyści. W  tym miejscu 
już teraz zapraszamy wszyst-
kich do Pruszcza Gdańskie-
go na artystyczne lato, któ-
re tradycyjnie odbywać się 
będzie w  urokliwej scenerii 
Faktorii. Nie znamy artystów, 
którzy wystąpią latem, ponie-
waż trwają jeszcze rozmowy 
z nimi. Spodziewać się jednak 
można, że wzorem lat ubie-
głych w  Pruszczu Gdańskim 
nie zabraknie sztuk teatral-
nych dla dzieci i  dorosłych, 
dobrej muzyki i  koncertów 
kabaretowych. 

więceJ pomieszczeń 
w szkołach

W  tym roku przewidzia-
no nieco mniejsze inwesty-
cje w  oświatę. Miasto planu-
je jednak oddanie do użytku 
dodatkowych pomieszczeń na 
potrzeby szkół.

– Przy niektórych szko-
łach posiadamy mieszkania 

komunalne. Ich lokatorom 
zaproponowaliśmy nowe lo-
kale. Opuszczone mieszka-
nia chcemy adaptować na 
potrzeby szkoły. Pieniądze 
na ten cel będą pochodzi-
ły ze wspomnianej nadwyżki 
budżetowej. 

W  planach samorządow-
ców z  Pruszcza Gdańskiego 
jest wiele inwestycji, na które 
potrzeba niebagatelnych pie-
niędzy. W  tej chwili miejscy 
urzędnicy pracują nad przy-
gotowaniem projektów, dzięki 
którym miasto pozyska środ-
ki unijne na niektóre przed-
sięwzięcia. Jednym z  nich 
jest chociażby budowa ulicy 
Strzeleckiego, która według 
szacunków kosztować może 
nawet 30 mln zł. Inwestycja 
uwolni jednak nowe tereny 
inwestycyjne w tej części mia-
sta i  znacznie skróci przejazd 
z Rotmanki do Gdańska, bo-
wiem ulica Strzeleckiego łą-
czyć ma się z  Traktem św. 
Wojciecha, omijając ruchliwe 
skrzyżowanie ulic Racibor-
skiego z Grunwaldzką. 

krzysztof lubański

>> Jedną z ważniejszych inwestycji, która 
współfinansowana jest z miejskich środków,  

jest przebudowa ulicy Powstańców Warszawy
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w skrÓcie
lokalne punkty

Od 2 stycznia rozpoczę-
ły swoją działalność Lo-
kalne Punkty Informacyj-
ne Funduszy Europejskich 
należące do Sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich. 

W  województwie po-
morskim  działa pięć Lo-
kalnych Punktów Infor-
macyjnych, których celem 
będzie świadczenie usług 
informacyjnych w  zakresie 
Funduszy Europejskich. 
Jeden z  nich znajduje się 
w  Gdańsku przy ul. Ar-
końskiej 6 (siedziba Agen-
cji Rozwoju Pomorza SA), 
obejmujący swoim działa-
niem powiaty: nowodwor-
ski, gdański i  oczywiście 
Trójmiasto (tel. 58 323 31 
06, 58 323 32 18, faks – 58 
301 13 41, e-mail: punk-
tinformacyjnygdansk@arp.
gda.pl). Pozostałe czte-
ry punkty zlokalizowane 
są w  Słupsku, Malborku, 
Wejherowie i Chojnicach.

(Gr)

stosUJ się do przepisÓw

zimowe obowiązki 
mieszkańców

Zima to nie tylko sielskie obrazki, ale również obowiązki, 
których szczególnie przestrzegać muszą właściciele i admini-
stratorzy budynków mieszkalnych. Dodajmy przy okazji, że 
ustanowiono przepisy, które regulują zachowanie zasad bez-
pieczeństwa i obowiązki porządkowe podczas zimy.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieru-
chomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chod-
ników położonych wzdłuż nieruchomości, co powinno być 
wykonane codziennie do godz. 8.00, a w przypadku inten-
sywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opa-
dów. Należy odgarnąć śnieg i błoto pośniegowe, aby nie za-
kłócać ruchu pieszych. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, 
błota i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię oraz 
składowania pod drzewami śniegu, lodu, błota pośniegowe-
go, zawierających środki chemiczne używane do usuwania 
śliskości.

Niedopełnienie tych obowiązków ciążących na właści-
cielach nieruchomości zagrożone jest karą grzywny w po-
stępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł. To jednak 
nie wszystko, ponieważ osoba, która się poślizgnie i dozna 
uszczerbku na zdrowiu, może żądać rekompensaty na drodze 
cywilnej.

(kl)

otwarcie na wiosnę

zakończono budowę parku

Zakończyła się budowa 
parku rekreacyjno-edukacyj-
nego przy ulicy Jesionowej 
w  Przywidzu. Jak mówi „Pa-
noramie” Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz, do wy-
konania pozostały jeszcze tyl-
ko drobne prace kosmetyczne 
związane chociażby z zielenią.

– Wszystkie te prace zosta-
ną wykonane na wiosnę, jak 
tylko pozwoli na to pogoda 

– mówi Marek Zimakowski. 
– Mieliśmy nadzieję, że skate 
park oddany zostanie do użyt-
ku już w roku ubiegłym – na-
wet na ubiegłoroczny Dzień 
Dziecka. Jednak z  uwagi na 
trudności ze znalezieniem wy-
konawcy, harmonogram prac 
został opóźniony. Przypomnę 
tylko, że wykonawcę udało się 
wyłonić dopiero w  czwartym 
przetargu. Trudno było zna-

leźć firmę, która podjęłaby się 
przedsięwzięcia. Było to nie-
typowe zadanie, dlatego ofe-
rentów było tak niewielu. 

Młodzi mieszkańcy Przy-
widza ze skate parku korzy-
stali jeszcze przed zakończe-
niem inwestycji. Jednak uro-
czyste otwarcie nowego parku 
w  Przywidzu odbędzie się na 
wiosnę.

>> Zakończono budowę skate parku w Przywidzu
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nie politykUJe, ale działa

Piotr Ołowski za sterami rady powiatu
Od końca grudnia powiat gdański ma nowych włodarzy. Stefan Skonieczny objął stanowisko starosty gdańskiego, 
natomiast na nowego przewodniczącego Rady Powiatu Gdańskiego wybrano Piotra Ołowskiego, który jest pilotem 
i prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

– Był Pan wojewodą 
pomorskim, ale też po-
słem ziemi gdańskiej. Czy 
start w  wyborach samo-
rządowych oznacza roz-
brat z  wielką polityką 
i  większe zaangażowanie 
w  przedsięwzięcia powia-
tu gdańskiego?

– Nigdy nie byłem obojęt-
ny na działania samorządów 
w  Powiecie. Sam przecież 
w 2002 roku zasiadałem w Ra-
dzie Miasta Pruszcz Gdański. 
Kiedy pełniłem funkcję woje-
wody czy też posła, na miarę 
swoich możliwości starałem 
się wspierać moich kolegów 
właśnie z  tego terenu. Jestem 
przecież mieszkańcem Prusz-
cza Gdańskiego i  zamierzam 
dalej pracować dla  miasta 
i powiatu. 

Moim priorytetem jest 
skuteczne działanie. Powiat 
gdański to jeden z  najlepiej 
rozwijających się powiatów 
w  kraju. Trzeba jeszcze bar-
dziej wykorzystać ten po-
tencjał, wzmacniając prestiż 

i pozycję powiatu. Na tym się 
będę skupiał w mojej pracy na 
rzecz powiatu. 

– Jakie cele postawił so-
bie zatem nowy przewod-
niczący rady, aby powiat 
gdański osiągnął sukces? 

– W  dalszym ciągu mu-
simy zacieśniać współpracę 
z  samorządami gminnymi. 
To pozwala tworzyć wspólne 
projekty inwestycji, apliko-
wać razem po unijne środki 
i  lepiej wykorzystywać szanse 
regionu. Te infrastruktural-
ne, ale także turystyczne, czy 
promocyjne. Doświadczenie 
zdobyte dzięki pracy w  Sej-
mie, urzędzie wojewódzkim 
czy na wysokich stanowiskach 
menedżerskich pozwala być 
bardziej skutecznym w  pozy-
skiwaniu i realizacji lokalnych 
projektów.

– Od objęcia stanowiska 
przewodniczącego rady 
minął miesiąc. Zapewne 
zapoznał się już Pan z bu-
dżetem powiatu i  może 
nam powiedzieć, jakie naj-

większe inwestycje będą 
realizowane w tym roku na 
terenie naszego powiatu.

– Najważniejszy jest remont 
Kanału Raduni. Pamiętamy, 
że niektóre firmy odwołały 
się od decyzji komisji prze-

targowej, która na wykonawcę 
wybrała spółkę Skanska. Mu-
sieliśmy czekać kilka tygodni 
na decyzję Krajowej Izby Od-
woławczej, dlatego podpisanie 
umowy z  wykonawcą i  prze-
kazanie terenu nieco się opóź-

niło. Żadne terminy jednak 
nie są zagrożone i  inwestycja 
zostanie wykonana zgodnie 
z planem. 

Drugim bardzo ważnym, 
a  przy okazji kosztownym 
projektem, jest program prze-

budowy dróg lokalnych, który 
realizowany jest od kilku lat. 
Dzięki współpracy z samorzą-
dami gminnymi znów odno-
wionych zostanie kilkadziesiąt 
dróg na terenie naszego po-
wiatu, dzięki czemu podró-
żowanie stanie się jeszcze bar-
dziej bezpieczne. 

– Czy praca zawodo-
wa nie będzie kolidowa-
ła z  obowiązkami radnego 
i przewodniczącego rady?

–  Wszyscy radni powiato-
wi gdzieś pracują, a  świat się 
zmniejsza. Pragnę zapewnić, 
że jestem w stanie z powodze-
niem łączyć pełnioną przeze 
mnie funkcję prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego z zada-
niami przewodniczącego Rady 
Powiatu Gdańskiego. Szersza 
perspektywa i  inne możliwo-
ści na pewno mogą tylko i wy-
łącznie przysłużyć się naszej 
małej ojczyźnie.

rozmawiał:  
krzysztof lubański

>> Piotr Ołowski został nowym przewodniczącym Rady Powiatu Gdańskiego
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będzieszyn

Świetlica już stoi
Trwają prace wykończeniowe w nowo wybudowanym bu-

dynku świetlicy wiejskiej w Będzieszynie w gminie Pruszcz 
Gdański. Na oddanie obiektu wykonawca ma czas do końca 
maja.

Wiosną rozpoczną się prace związane z zagospodarowa-
niem terenu wokół świetlicy – urządzeniem ścieżek i zieleni. 

Nowy obiekt w Będzieszynie zalicza się do tych większych 
świetlic gminnych. Jej powierzchnia użytkowa to ponad 80 
m kw. 

Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Będzieszyna 
oraz sąsiedniego Wojanowa to inwestycja za 337 tys. zł. 

(mb)

nowy Układ

Trwa budowa 
Nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki, oświetlenie, ka-

nalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny, plac zabaw i siłow-
nia „pod chmurką” – prace budowlane w Jagatowie w gminie 
Pruszcz Gdański potrwają do końca czerwca przyszłego roku.

Budowa ulic Czeremchowej, Górnej i części Kolonii w Ja-
gatowie oraz stworzenie miejsca rekreacji nad zbiornikiem 
retencyjnym pochłonie ok. 3,5 mln zł. 

(mb)

nowy obiekt

Boisko przy szkole
W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Wiślince w gmi-

nie Pruszcz Gdański powstało wielofunkcyjne boisko oraz 
skocznia do skoków w dal. Boisko jest ogólnodostępne.

Przy kompleksie powstanie plac zabaw. W planach są też 
urządzenia fitness, a także ciągi piesze i zieleń. 

Budowa boiska z poliuretanu o wymiarach 19x32 m kosz-
towała 286 tys. zł. 

(mb)

>> Korzystać już można z nowego boiska,  
które powstało przy szkole w Wiślince
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>> Korzystać już można z nowego boiska, które 
powstało przy szkole w Wiślince

Fo
t. M

ag
da

len
a B

iel
ick

a/U
G 

Pr
us

zc
z G

da
ńs

ki

Fo
t. M

ag
da

len
a B

iel
ick

a/U
G 

Pr
us

zc
z G

da
ńs

ki

popUlarne 
imiona

W  minionym roku 
w gminie wiejskiej Pruszcz 
Gdański przyszło na świat 
211 dziewczynek i  188 
chłopców. Wśród nich 
najwięcej było Alicji i Zu-
zann oraz Wojciechów 
i Szymonów.

Najpopularniejsze imio-
na dla dziewczynek to ko-
lejno: Alicja, Zuzanna, 
Hanna, Lena, Aleksandra, 
Julia, Maja, Martyna, Oli-
wia i  Zofia. Z  kolei naj-
rzadziej wybierane imiona 
(pojedyncze przypadki) to: 
Ada, Adrianna, Antonina, 
Gaja, Iga, Jaśmina, Julita, 
Kalina, Klara, Laura, Lea, 
Lidia, Malwina, Matylda, 
Miłosława, Natasza, Nela 
i Rita.

Najpopularniejsze imio-
na dla chłopców to kolej-
no: Wojciech, Szymon, 
Jakub, Adam, Jan, Oskar, 
Nikodem i Mikołaj. Z ko-
lei pojedyncze przypadki 
to: Alan, Błażej, Bolesław, 
Bruno, Dominik, Dorian, 
Emil, Ernest, Fryderyk, 
Gabriel, Gustaw, Iwo, Jere-
mi, Józef, Lubosz, Miesz-
ko, Milan, Olaf, Sergiusz, 
Teodor i Tymoteusz.

(mb)

więceJ mieJsc rekreacJi

nowe place zabaw i rekreacji

Sprzęt fitness oraz zesta-
wy zabawowe pojawiają się 
w gminie Pruszcz Gdański 
jak grzyby po deszczu. Kolej-
ne cztery miejscowości mają 
nowe lub doposażone miejsca 
rekreacji.

W Rotmance gmina dopo-
sażyła istniejący plac zabaw 
przy ul. Lipowej, urządziła 
parkur park oraz podbudowę 
pod sfinansowany przez Rot–
Dom plac linowy. 

W Borzęcinie w miejscu 
rekreacji nad stawem pojawił 
się sprzęt fitness w postaci or-
bitreka, twistera z wahadłem 
oraz masażera pleców i talii. 

W Bogatce przy świetlicy 
pojawiły się trzy urządzenia 
fitness. Placyk został wyło-
żony kostką betonową. Na 
miejsce dotrze jeszcze kosz na 
śmieci i ławeczka. 

W Bystrej, w sąsiedztwie 
świetlicy i placu zabaw, sta-

nęły dwa urządzenia fitness. 
Obecnie dobiega końca ukła-
danie kostki betonowej. Prze-
widziano ustawienie kosza na 
śmieci i ławeczki.

W trakcie realizacji są pla-
ce zabaw lub rekreacji w Prze-
jazdowie (w dwóch lokaliza-
cjach), Juszkowie, Żukczynie 
i Rokitnicy. 

(mb)

>> Na terenie gminy Pruszcz Gdański pojawia się coraz więcej  
urządzeń fitness

doceniono bUdowę parkU

straszyn Przyjazną Wsią 2014!
Gminna inwestycja pn. 

„Budowa Integracyjnego Par-
ku Rekreacji Prozdrowotnej” 
w miejscowości Straszyn zdo-
była 2. miejsce w  konkursie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
„Przyjazna Wieś”. 

„Przyjazna Wieś” to orga-
nizowany w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 
konkurs na najlepszy pro-
jekt wspierający rozbudowę 
infrastruktury na terenach 
wiejskich, współfinansowany 
z funduszy europejskich.

Gmina wystartowała w kon-
kursie drugi raz i po raz drugi 
znalazła się w  gronie laure-
atów. W  zeszłym roku cen-
trum rekreacji w  Juszkowie 
zajęło 3. miejsce, a  w  tym 
roku – park integracji w Stra-
szynie zyskał 2. lokatę. 

Integracyjny Park Rekreacji 
Prozdrowotnej w  Straszynie 
stworzył możliwości rodzin-
nego, prozdrowotnego, nasta-
wionego na ruch na świeżym 
powietrzu spędzania wolnego 
czasu. 

Oferta parku jest bardzo 
różnorodna i  dostosowana do 
potrzeb osób w  każdym wie-

ku. Dzieci mają do dyspozy-
cji: plac zabaw z  huśtawka-
mi, karuzelą, sprężynowcami 
i  zjeżdżalnią, a  także ściankę 
wspinaczkową i  plac linowy. 
Młodzież najchętniej korzy-

sta z  boisk do piłki nożnej 
oraz koszykówki, toru do gry 
w boule i skateparku. Dorośli 
(w  tym seniorzy) najczęściej 
wybierają urządzenia outdo-
or fitness, wyposażoną w  in-

teraktywny, wielofunkcyjny 
telebim strefę aerobiku oraz 
boisko.

(mb)

>> Integracyjny Park Rekreacji Prozdrowotnej w Straszynie otrzymał 
nagrodę pomorskiego urzędu marszałkowskiego
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Żokis proponUJe

ferie w cedrach 
Wielkich

Za dwa tygodnie dzieci i młodzież kolejny raz odpoczną od 
nauki. Tym razem czekają je dwutygodniowe ferie zimowe. 
Dla tych, którzy zostaną w domu Żuławski Ośrodek Kultury 
i Sportu i szkoły w gminie Cedry Wielkie przygotowały cie-
kawy program zajęć.

FERIE W ŻOKiS:
– 2 lutego (poniedziałek): godz. 10.00 – 12.00 – zajęcia 

plastyczne (kotyliony karnawałowe), godz. 12.00 – 13.00 – 
kalambury dla dzieci i młodzieży, godz. 13.00 – 14.00 – po-
myszkuj w bibliotece, godz. 14.00 – 16.00 – lepimy bałwana 
+ ognisko.

– 3 lutego (wtorek): godz. 10.00 – 13.00 – warsztaty kuli-
narne (pieczemy rogaliki), godz. 13.00 – 14.00 – zajęcia ta-
neczne (M. Karnat), godz. 14.00 – 15.00 – śpiew na zdro-
wie (karaoke), godz. 15.00 – 18.00 – zajęcia sportowe (tenis 
stołowy).

– 4 lutego (środa): godz. 14.00 – 18.00 – zajęcia sportowe 
(tenis stołowy).

– 5 lutego (czwartek): godz. 10.00 – 11.00 – poranek z baj-
ką, godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia plastyczne (kotyliony karna-
wałowe), godz. 13.00 – 14.00 – zajęcia taneczne, godz. 14.00 
– 15.00 – kalambury dla dzieci i młodzieży, godz. 16.00 – 
18.00 – zajęcia sportowe (tenis stołowy).

– 6 lutego (piątek): godz. 10.00 – 13.00 – warsztaty ku-
linarne (zapiekanki), godz. 13.00 – 14.00 – bajka dla naj-
młodszych, godz. 14.00 – 15.00 – śpiew to zdrowie (kara-
oke), godz. 15.00 – 16.00 przedstawienie teatralne „Królewna 
Śnieżka”.

– 9 lutego (poniedziałek): godz. 10.00 – 11.00 – Ferie z ki-
nem (poranek z bajką), godz. 11.00 – 12.00 – śpiewać każdy 
może (karaoke), godz. 12.00 – 14.00 – warsztaty kulinarne 
(zdrowe śniadanie), godz. 14.00 – 16.00 – zajęcia plastyczne 
(maski karnawałowe), godz. 16.00 – 18.00 – tenis stołowy.

– 10 lutego (wtorek): godz. 9.00 – 13.00 – wyjazd do oce-
anarium (koszt – 18 zł), godz. 14.00 – 15.00 – zajęcia tanecz-
ne, godz. 15.00 – 16.00 – gry planszowe, godz. 16.00 – 18.00 
– tenis stołowy.

– 11 lutego (środa): godz. 10.00 – 12.00 – zajęcia plastycz-
ne (maski karnawałowe), godz. 12.00 – 15.00 – warsztaty ku-
linarne (kruche ciasteczka – serduszka walentynkowe), godz. 
15.00 – 16.00 – śpiewać każdy może (karaoke), godz. 16.00 
– 18.00 – tenis stołowy.

– 12 lutego (czwartek): godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia 
taneczne, godz. 12.00 – 18.00 – Zimowy Turniej Tenisa 
Stołowego.

– 13 lutego (piątek): godz. 10.00 – 11.00 – poranek z baj-
ką, godz. 11.00 – 12.00 – kalambury i gry planszowe, godz. 
12.00 – 14.00 – zajęcia plastyczne (przygotowanie sali na 
bal), godz. 16.00 – 18.00 – bal karnawałowy dla najmłod-
szych (Dziki Zachód).

To jednak nie koniec atrakcji, które przygotowywane są dla 
dzieci i młodzieży z gminy Cedry Wielkie.

– W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbędą się zajęcia 
w  szkołach w  Wocławach, Giemlicach i  Trutnowach. Pro-
gram zajęć obejmował będzie zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
plastyczne, integracyjne, artystyczne. Zajęcia prowadzone 
będą od godz. 9.00 do 13.00 – informuje Maria Gierszewska, 
kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gmi-
ny Cedry Wielkie. 

Korzystając z  okazji informujemy, że 1 lutego w  Szko-
le Podstawowej w  Wocławach odbędzie się Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza. Zapisy przeprowa-
dzone zostaną w dniu turnieju od godz. 14.00. Szczegółowe 
informacje na temat turnieju otrzymać można dzwoniąc pod 
numer telefonu 58 692 74 99.

(kl)

w finale brali Udział 9. raz

Głośno zagrali w cedrach Wielkich
Gmina Cedry Wielkie już 

po raz dziewiąty włączyła się 
do szlachetnej akcji, organizu-
jąc XXIII Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
W  tym roku środki zbierane 
były na utrzymanie wysokich 
standardów leczenia dzieci 
na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz dla god-
nej opieki medycznej seniorów. 

Wolontariusze zbierali dat-
ki we wszystkich sołectwach 
i  w  sztabie w  Zespole Szkół 
w  Cedrach Wielkich, gdzie 

zorganizowano festyn i  kon-
cert. Działo się sporo. Można 
było zbadać ciśnienie, zmienić 
głos dzięki balonom wypeł-
nionym helem oraz wykre-
ować fryzurę zniszczoną przez 
szalejącą tego dnia wichurę. 
Olbrzymim zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fantowa, 
w  której główną wygraną był 
tort, który wylosowała 3-let-
nia dziewczynka. Na scenie 
można było zobaczyć wielu 
artystów prezentujących się 
w  popisach wokalnych i  ta-

necznych. Występy były prze-
platane licytacjami przedmio-
tów zgromadzonych dzięki 
darczyńcom. Na aukcji znala-
zło się ponad 80 przedmiotów, 
wśród nich szczególnie duże 
zainteresowanie wzbudziły to-
porek i hełmy strażackie, ofia-
rowane przez OSP w Cedrach 
Wielkich, sznur naturalnych 
pereł czy kolekcjonerski zbiór 
monet i  orkiestrowe gadże-
ty. Wielu łasuchów walczyło 
o dwa torty, które ostatecznie 
sprzedano za ponad 200 zł 

każdy. Główną atrakcję au-
kcji stanowiło wieczne pióro 
prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego. Zwieńczeniem 
imprezy był występ gwiazdy 
wieczoru, zespołu Lithium 
z  Gdańska, który zgromadził 
bardzo liczną młodzieżową 
publiczność. 

Pomimo niesprzyjają-
cej w  dniu akcji pogody wo-
lontariusze zebrali łącznie 
12290,13zł.

(Gr)

Jak radzić sobie z powodziĄ

Wygrali konkurs plastyczny
Rozstrzygnięto konkurs 

plastyczny dla gimnazjalistów 
„Jak sobie radzić z powodzią”, 
zorganizowany przez Regio-
nalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Pierwsze 
miejsce zajęła praca wykonana 
przez uczniów Zespołu Szkół 
w Cedrach Małych.

Uczestnicy przygotowali 
makiety nawiązujące tematyką 

do tematu konkursu, który był 
jednocześnie częścią kampa-
nii edukacyjno-informacyjnej 
w ramach projektu „Komplek-
sowe Zabezpieczenie Prze-
ciwpowodziowe Żuław – Etap 
I”. Organizatorzy zaprosili 
do niego uczniów gimnazjów 
z terenu Żuław, a do konkursu 
zgłoszono osiem prac z  sze-
ściu szkół. Makiety wykonane 

zostały przy użyciu różnorod-
nych materiałów. W  ocenie 
prac brano pod uwagę walo-
ry plastyczne oraz zawartość 
informacyjną, która powinna 
poszerzać wiedzę z  zakresu 
ochrony przeciwpowodzio-
wej. Komisja konkursowa wy-
brała trzy prace zwycięskie. 
Pierwsze miejsce w  konkur-
sie zajęła praca przygotowa-

na przez uczniów z  Zespołu 
Szkół w  Cedrach Małych,  
2. miejsce zajęli uczniowie 
z  Zespołu Szkół nr 1 Gim-
nazjum Sportowe w  Nowym 
Dworze Gdańskim, natomiast 
3. lokatę przyznano uczniom 
z  Zespołu Szkół Powszech-
nych w Pasłęku. 

(Gr)

pierwszy owoc porozUmienia

zimą narty, latem żagle i golf
Jesienią ubiegłego roku wójtowie gmin: Cedry Wielkie, Przywidz i Trąbki 
Wielkie podpisali porozumienie dotyczące wymiany młodzieży szkolnej. 
W myśl tego porozumienia już podczas zimowych ferii 24-osobowa grupa 
gimnazjalistów z Cedrów Małych pojedzie do Przywidza na obóz narciarski.

Trójstronne porozumienie 
dotyczy gimnazjów z  Trąbek 
Wielkich, Cedrów Małych 
i Przywidza.

– Zimą będziemy korzystać 
ze stoku narciarskiego w Przy-
widzu. Takie rozwiązanie po-
doba się naszej młodzieży, po-
nieważ na Żuławach nie mamy 
warunków do uprawiania nar-
ciarstwa. Latem z naszej bazy 
żeglarskiej w Błotniku korzy-
stać będą z kolei gimnazjaliści 
z  Trąbek Wielkich i  Przywi-
dza. Do dyspozycji młodzieży 
mamy łódki i  kajaki. Z  kolei 
Trąbki Wielkie zapropono-
wały zajęcia na polu golfowym 
w Postołowie – mówi „Panora-
mie” Piotr Bukowski, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Cedrach 
Małych.

Każda ze stron pokrywa 
koszty pięciodniowego poby-
tu 24-osobowej grupy gości. 
Jedyny koszt, który musi po-
nieść każdy uczeń to 100 zło-
tych. Kwota ta obowiązywać 
ma wszystkich.

– Porozumienie między 
tymi trzema gminami było 
bardzo dobrym posunięciem. 
W  optymalny sposób wyko-
rzystana zostanie baza spor-
towo-rekreacyjna, a poza tym 
młodzi ludzie nauczą się grać 
w  golfa, jeździć na nartach 
lub snowboardzie albo pływać 
na żaglówkach – dodaje Piotr 
Bukowski.

W  tej chwili śniegu prak-
tycznie nie ma, dlatego nie 
wiadomo, czy gimnazjalistom 
z  Cedrów Małych uda się 

sprawdzić swoje narciarskie 
umiejętności na przywidzkim 
stoku. Na taką ewentualność 
przygotowano na szczęście 
plan „B”, dzięki czemu mło-

dzież nie będzie miała powo-
dów do nudy.

(lubek)

>> Latem gościć będą w Błotniku gimnazjaliści  
z Przywidza i Trąbek Wielkich
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sołeckie zebrania

kolejne wybory Wybory bez zastrzeżeń
W  miniony poniedziałek 

(19 stycznia) rozpoczęły się 
w  gminie Kolbudy zebrania 
wiejskie, podczas których 
odbędą się kolejne wybory – 
tym razem sołeckie.

– Wybory sołeckie odby-
wają się co 4 lata. Podczas 
zebrań mieszkańcy wybierają 
sołtysa i radę sołecką – mówi 
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy. – Zainteresowa-
nie wyborczymi zebraniami 
sołeckimi jest duże. Można 
powiedzieć, że im wybory 
są bliżej obywatela, to tym 
większe zainteresowanie 
mieszkańców.

Cykl sołeckich zebrań 
w yborczych rozpoczęto  
19 stycznia w  Kolbudach, 
gdzie już po zamknięciu tego 
wydania „Panoramy” wybie-
rano sołtysa Czapielska. Do-
dajmy, że zebrania rozpoczy-
nają się o godz. 18.00. 

KOLEJNE ZEBRANIA:
– Bąkowo: 20 stycznia 

(wtorek), budynek gospodar-
czy w Bąkowie

– Buszkowy: 21 stycznia 
(środa), Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa 

– Lisewiec: 22 stycznia 
(czwartek), świetlica wiejska

– Jankowo Gdańskie: 23 
stycznia (piątek), świetlica 
wiejska

– Kolbudy: 26 stycznia (po-
niedziałek), sala koncertowa 
urzędu gminy w Kolbudach

– Ostróżki: 27 stycznia 
(wtorek), świetlica wiejska

– Bielkówko: 28 stycznia 
(środa), Zespół Kształcenia 
i Wychowania

– Otomin: 29 stycznia 
(czwartek), Karczma Swojak

– Pręgowo: 30 stycz-
nia (piątek), Wiejski Dom 
Kultury

– Łapino: 2 lutego (po-
niedziałek), sala koncertowa 
urzędu gminy w Kolbudach 

– Lublewo Gdańskie: 3 lu-
tego (wtorek), Zespół Kształ-
cenia i Wychowania

– Babidół/Nowiny: 4 lu-
tego (środa), sala koncertowa 
urzędu gminy w Kolbudach

– Kowale: 5 lutego (czwar-
tek), świetlica wiejska w  Ko-
walach przy ul. Glazurowej 1

– Bielkowo: 6 lutego (pią-
tek), Zespół Kształcenia 
i Wychowania w Lublewie

(kl)

>> Już dziś 20 stycznia swojego sołtysa wybiorą 
mieszkańcy Bąkowa
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Gmina kolbUdy

Sąd Okręgowy w  Gdań-
sku negatywnie rozpatrzył 
protesty wyborcze doty-
czące wyborów samorzą-
dowych w  gminie Kolbudy. 
Tym samym potwierdzony 
został wynik listopadowych 
wyborów.

Pierwszy z  protestów zło-
żony został przez KWW Ja-
rosława Wittstocka. Komitet 
domagał się w  nim ponow-
nego przeliczenia głosów. 
Sąd nie przychylił się do tego 
wniosku, wskazując m.in. na 
fakt, iż wnioskodawca nie 
przedstawił okoliczności ani 
dowodów uzasadniających 
konieczność ponownego 
przeliczenia głosów.

Drugi z  protestów – zło-
żony przez osobę prywatną – 
został rozpatrzony negatyw-
nie. Sąd Okręgowy w Gdań-
sku – po zapoznaniu się 
z  dostarczoną dokumentacją 
i  przesłuchaniu świadków – 
stwierdził, że zarzuty zawarte 
w proteście nie mają potwier-
dzenia w rzeczywistości.

Jak się dowiedzieliśmy, 
próbowano się jeszcze odwo-
łać od tych decyzji, ale czy-
niono to nieskutecznie.

– Nie mam za wiele do ko-
mentowania na ten temat. 
Mogę tylko powiedzieć, że 
od wieków było tak, że lu-
dzie nie potrafią pogodzić 
się ze swoją przegraną. Nie 
chcą przyjąć do wiadomości, 
że ich idea lub myśl nie zy-
skała aprobaty. Mam wraże-

nie, że ten pseudoprotest bę-
dzie trwał w nieskończoność 
i  wprowadzał niepotrzeb-
ny zamęt w  społeczeństwie 
– mówi „Panoramie” Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.

(at)

aktywny odpoczynek od lekcJi

zimowe ferie na stoku narciarskim
Już po raz czwarty Urząd Gminy Kolbudy podczas zimowej przerwy w nauce szkolnej organizuje akcję „Ferie na 
stoku”. Zapisy odbędą się 23 stycznia w szkole w Kolbudach.

Jacek Grąziewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Gminy Kol-
budy mówi, że w  ramach zi-
mowej akcji przewidziane są 
3 pięciodniowe turnusy (po-
niedziałek – piątek) przezna-
czone dla uczniów szkół pod-
stawowych (od 7 lat) i gimna-
zjalnych zamieszkujących na 
terenie gminy Kolbudy. 

– W  pierwszym tygodniu 
ferii planowane jest zorga-
nizowanie dwóch turnusów, 
natomiast w drugim tygodniu 
przerwy w  nauce szkolnej 
zorganizowany będzie jedynie 
turnus poranny. Na każdym 
z  turnusów przewidziano 50 
miejsc – 10 na snowboard, 
a 40 na narty – informuje Ja-
cek Grąziewicz.

W  trakcie zajęć na sto-
ku narciarskim w  Trzepowie 
prowadzona będzie nauka 
oraz doskonalenie jazdy na 
nartach i  snowboardzie. Za-

jęcia – w wymiarze 7 godzin 
dziennie – prowadzone będą 
przez wykwalifikowaną ka-
drę. W  ramach akcji organi-
zatorzy zapewniają uczestni-
kom transport, opiekę wycho-
wawców oraz instruktorów 
narciarstwa i  snowboardu, 
wypożyczenie sprzętu nar-
ciarskiego i snowboardowego, 
ubezpieczenie oraz ciepły po-
siłek i gorącą herbatę. Na ko-
niec każdego z  turnusów zo-
staną zorganizowane zawody 
podsumowujące prowadzone 
szkolenie.

Koszt udziału w akcji „Ferie 
na stoku” ponoszony przez ro-
dziców wynosi 260 zł (płatne 
pierwszego dnia każdego tur-
nusu). Pozostała część kosz-
tów finansowana jest przez 
Urząd Gminy. Zapisy odbędą 
się w dniu 23 stycznia (piątek) 
o godz. 17.00 w  sekretariacie 
Zespołu Kształcenia Pod-

stawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach.

– O  zakwalifikowaniu na 
poszczególne turnusy oraz do 
poszczególnych grup decy-

duje kolejność zgłoszeń, przy 
czym w  pierwszej kolejności 
będą zapisywane osoby, któ-
re w  latach poprzednich nie 
brały udziału w akcji „Ferie na 

stoku”. Warunkiem zapisania 
dziecka do udziału w akcji jest 
osobiste stawiennictwo rodzi-
ca lub opiekuna oraz okazanie 
legitymacji szkolnej dziecka – 
wyjaśnia Jacek Grąziewicz.

Gmina Kolbudy znana jest 
z  tego, że letnie i  zimowe 
przerwy w  zajęciach szkol-
nych organizowane są pod ką-
tem sportu i rekreacji, o czym 
przypomina Marek Goliński, 
wicewójt gminy Kolbudy.

– Na wyciągnięcie ręki 
mamy morze i  jeziora, z  któ-
rych korzystamy latem. Zimą 
cieszymy się bliskością stoków 
narciarskich, dlatego organi-
zowane przez nas akcje mają 
sportowy charakter. Chcemy 
odciągnąć dzieciaki od kom-
putera i telewizora, przed któ-
rymi spędzają bardzo dużo 
wolnego czasu. Nie wszyscy 
rodzice mogą też pozwolić so-
bie na wyprawę w góry, gdzie 

ich pociechy mogłyby nauczyć 
się przynajmniej podstaw nar-
ciarstwa. Poza tym większość 
rodziców pracuje w okresie fe-
rii, zaś dzieciaki zostają same 
w domu, a wypad na stok nar-
ciarski do Trzepowa jest dla 
nich atrakcją i  też pewnym 
odciążeniem rodziców, któ-
rzy nie muszą się martwić co 
zrobić ze swoimi pociechami 
– mówi nam Marek Goliński.

Każdego roku akcje, zarów-
no letnie jak i  zimowe, orga-
nizowane przez kolbudzki sa-
morząd cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem.

– Mam nadzieję, że podob-
nie będzie i tym razem. W tej 
chwili śniegu jest jak na lekar-
stwo, ale jak zapowiadają sy-
noptycy, na ferie powinno być 
go pod dostatkiem – dodaje 
wicewójt Goliński.

JG

>> Dzieci z gminy Kolbudy zimowe ferie mogą 
spędzić na stoku narciarskim w Trzepowie
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ocalili przed zniszczeniem

schron trafił  
do muzeum

W miniony piątek, 16 stycznia, jednoosobowy schron war-
towniczy z ulicy Wiosny Ludów w Gdańsku trafił do Mu-
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wojenny obiekt po re-
moncie nabrzeża Motławy mógł być zniszczony, ale został 
ocalony dzięki akcji Fundacji Kulturalne Pomorze.

– Ein Mann Bunker z ul. Wiosny Ludów w Gdańsku to 
jednoosobowy schron żelbetowy z  czasów II wojny świato-
wej. Obiekt, produkowany masowo w  fabrykach betonu III 
Rzeszy w latach 1938 – 1945, ma formę walca i zakończony 
jest stożkowatym dachem. W  polskiej terminologii fortyfi-
kacyjnej jest nazywany „schronem typu ołówek”, w niemiec-
kiej zaś „Ein Mann Bunker Splitterschutzbauten”. Pełnił on 
funkcje obserwacyjne i wartownicze. Ustawiano go jako go-
towy element na terenach portów, stoczni, fabryk i ważniej-
szych obiektów przemysłowych – wyjaśnia Bartosz Gondek, 
miłośnik historii z Fundacji Kulturalne Pomorze.

W Gdańsku i Gdyni zachowało się takich schronów kilka-
naście, z reguły już przeniesionych z oryginalnej lokalizacji, 
ponieważ popularnie zwane Einmannki, stały się ciekawymi 
obiektami kolekcjonerskimi i muzealnymi.

– Fundacja Kulturalne Pomorze przy współpracy z Urzę-
dem Morskim w Gdyni, Pomorskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków oraz firmą transportową MIBOR, mając 
na uwadze ochronę bunkra przed zniszczeniem, dokonała 
jego przeniesienia. W  czasie, gdy schron bezpiecznie prze-
bywał na terenie firmy MIBOR w  Rusocinie, członkowie 
Fundacji Kulturalne Pomorze szukali mu właściwego miejsca 
docelowego – dodaje Bartosz Gondek.

I tak też się stało. Od piątku schron wzbogaca zbiory Mu-
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

(Gr)

coraz mnieJ Gospodarstw

Świąteczne spotkanie rolników
Już po raz 15. odbyło się spotkanie opłatkowe rolników z gminy Trąbki 
Wielkie, które mimo kilkunastoletniej tradycji nieprzerwanie cieszą się 
dużym zainteresowaniem.

Świąteczno-noworoczne 
spotkania organizowane są 
co roku w  innej wsi. Tym ra-
zem rolników z gminy Trąbki 
Wielkie gościł Mierzeszyn. 

– Inicjatorem opłatkowych 
spotkań jest Józef Sroka, któ-
rego celem była integracja 
i zjednoczenie rolników z na-
szej gminy. Patrząc na to, ile 
osób przybyło do Mierzeszy-
na możemy powiedzieć, że za-
miar został osiągnięty – mówi 
„Panoramie” Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.

Oprócz części artystycznej 
i świątecznej był również czas 
na rozmowy merytoryczne. 
Jest to nie tylko czas na po-
znanie nowych programów 
unijnych, z  których otrzymać 
można dotacje, ale też pora 
na wymianę doświadczeń. 
W  tym roku w  Mierzeszynie 
pojawili się także przedsta-
wiciele Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego i  Po-
morskiej Izby Rolnej.

– Myślę, że są to wartościo-
we spotkania. W  tym roku 
dużo czasu poświęcono pro-
gramowi Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, poruszano również 
kwestię dopłat bezpośrednich, 
a  przede wszystkim spra-
wę związaną ze składaniem 
wniosków, które są niestety 
od tego roku jeszcze bardziej 
rozbudowane – mówi Błażej 
Konkol.

Z każdym rokiem rolników 
– również w  gminie Trąbki 
Wielkie – jest coraz mniej. 
Ich główną bolączką są przede 
wszystkim niskie ceny wy-
tworzonych przez nich pro-
duktów oraz systematyczny 
wzrost kosztów zakupu środ-
ków ochrony roślin, co powo-
duje, że bilanse są dla rolni-
ków coraz mniej korzystne. 

– Wiem, że nasi rolnicy 
starają sobie z  tym jakoś ra-
dzić. Z  rozmów kuluarowych 
wiem, że wiele osób ma tak 
zwany plan „b”, który zakła-

da dodatkowe przychody do 
gospodarstwa. Szukają też 
różnych rynków zbytu dla 
swoich produktów. Zdajemy 
sobie sprawę, że rolników bę-
dzie coraz mniej, ale nie ozna-
cza to, że zmniejszy się liczba 
terenów rolnych. Będą to go-

spodarstwa wielkopowierzch-
niowe, natomiast te kilkuna-
stohektarowe będą nastawiały 
się na określony profil swojej 
działalności – zauważa wójt 
Konkol.

(lubek)

>> Na spotkaniu opłatkowym  
w Mierzeszynie pojawiło się ponad 60 rolników 

z gminy Trąbki Wielkie
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WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    WYMIAR CZASU PRACY-1 ETAT

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolności prawnych i korzystanie z pełni praw 
    publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
    lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe.4. Wykształcenie wyższe.
5. Staż pracy - minimum 2 lata pracy w zamówieniach publicznych 
    oraz minimum rok na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji.
6. Znajomość ustaw prawo zamówień publicznych, prawo 
    budowlane, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych
    oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
2. Doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia procesu 
    inwestycyjnego.
3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
4. Uczciwość, staranność, odpowiedzialność.
5. Samodzielność, kreatywność i komunikatywność.5. Samodzielność, kreatywność i komunikatywność.
6. Wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań:
1. Sporządzanie dokumentacji przetargowej.
2. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Publikacja ogłoszeń o zamówieniu, o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
    o udzieleniu zamówień publicznych.
4. Udział w pracach komisji przetargowej.
5. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 5. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
    publicznego.
6. Przygotowanie i przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
    Wspólnot Europejskich ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych
    w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
    publicznych.
7. Sporządzanie rocznej sprawodawczości o udzielonych zamówieniach 
    publicznych.    publicznych.
8. Przygotowanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji
    i przekazanie jej do archiwizacji. 
Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Życiorys, CV wraz ze zdjęciem.
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów poświadczające wyższe wykształcenie.
5. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe 
    kandydata.    kandydata.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 
    i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
    osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do 
    realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
    o ochronie danych osobowych (Dz. U 2014 poz. 1182 z późn. zm. ).

Wymagane dokumenty należy składać w pokoju nr 19 (sekretariat)
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych”.
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 22 stycznia 2015r.
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trąbki Wielkie) pod adresem:
Urząd Gminy ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.trabkiw.ug.gov.pl w Biuletynie Informacji Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.trabkiw.ug.gov.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu głównym Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Dodatkowych informacji udziela: Krystyna Stępniewska - Sekretarz Gminy tel.: 58 683-70-16 
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szybkie łĄcze w niskieJ cenie

Duże zainteresowanie światłowodem
Jeszcze w pierwszej połowie tego roku część mieszkańców powiatu gdańskiego będzie mogła korzystać z dostępu 
do  szerokopasmowego internetu, telefonii cyfrowej czy telewizji kablowej. Obecnie trwają prace związane 
z budową sieci światłowodowej z miejscowości Otomin w kierunku Kolbud, Czapielska, Babiegodołu oraz innych 
miejscowości na terenie gmin Przywidz i Trąbki Wielkie.

Przypomnijmy, że inwe-
storem budowy pt „Wschod-
nio – pomorska sieć szero-
kopasmowa – budowa infra-
struktury światłowodowej 
obejmująca zasięgiem gminy: 
Kolbudy, Przywidz i  Trąbki 
Wielkie” jest spółka BIALL-
NET w Gdańska. Projekt jest 
współfinansowany jest w  ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2007-2013.

Od listopada nasi przed-
stawiciele sukcesywnie od-
wiedzają mieszkańców Kol-
bud, Lisewca, Czapielska 
oraz miejscowości Babidół, 
aby poznać ich oczekiwania 
odnośnie oferty oraz zbiera-
ją wstępne zainteresowanie 
naszymi usługami. Okazuje 
się, że zainteresowanie naszą 
ofertą jest bardzo duże. Mimo 
wszystko w  dalszym ciągu 
zachęcamy do kontaktu z na-
szymi przedstawicielami. Ze 
względu na to, że mieszkańcy 
aż 16 miejscowości będą mogli 
korzystać z dostępu z szeroko-
pasmowego internetu, firma 
BIALL-NET może zorgani-
zować spotkanie dla wszyst-
kich zainteresowanych, gdzie 

będzie można dowiedzieć się 
więcej na temat technologii 
w  jakiej jest budowana sieć 
oraz zapoznać się z komplek-
sową ofertą. 

Obecnie na podstawie 

oczekiwań mieszkańców oraz 
wstępnego zainteresowa-
nia naszymi usługami trwa-
ją analizy i  w  perspektywie 
kilku tygodni będzie znany 
dokładny cennik podłącze-

nia do sieci światłowodo-
wej. Warto jednak wiedzieć, 
że z  uwagi na zróżnicowany 
rodzaj zabudowy oraz ilość 
domów w  poszczególnych 
miejscowościach cena przyłą-

cza nie będzie jednakowa dla 
wszystkich abonentów. Jeste-
śmy elastyczni i  rozumiemy 
potrzeby mieszkańców, dla 
tego będzie możliwość rozło-
żenia na raty lub doliczenia do 
abonamentu kosztów insta-
lacji – mówi Malwina Szcze-
paniec z  firmy BIALL-NET.   
W  ramach budowy Wschod-
nio-pomorskiej sieci szero-
kopasmowej zostaną wybu-
dowane 52 kilometry sieci 
światłowodowej na terenie 
trzech gmin: Kolbudy, Przy-
widz oraz Trąbki Wielkie. 
Planowane przedsięwzięcie 
polega na stworzeniu infra-
struktury światłowodowej 
uzupełniającej istniejące zaso-
by w  celu umożliwienia szer-
szego dostępu do szerokopa-
smowych usług internetowych 
na terenach zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym.  
Również trwają prace pro-
jektowe sieci rozdzielczych 
w poszczególnych miejscowo-
ściach. Budowa sieci będzie 
realizowana w oparciu o tech-
nologię FTTH/GPON, więc 
mieszkańcy z  terenów obję-
tych projektem będą mogli się 
cieszyć w swoich domach naj-
szybszym dostępnym medium 

transmisyjnym jakim jest 
światłowód. Warto nadmie-
nić, że dostęp do sieci Internet 
w  tej technologii praktycznie 
nie jest dostępny nawet w du-
żych aglomeracjach miejskich. 
Budowane przez nas sieci są 
pasywne o  praktycznie ze-
rowej awaryjności. BIALL-
NET jest jednym z  pierw-
szych i  nie licznych opera-
torów telekomunikacyjnych, 
którzy mogą się pochwalić, że 
z  powodzeniem już zrealizo-
wali w  ten sam sposób budo-
wę sieci w miejscowości Oto-
min. Budując sieci w  opar-
ciu o  w/w  technologię Klient 
końcowy otrzyma dostęp do 
pełnego pakietu usług i wręcz 
nie ograniczone możliwości 
przesyłu danych. Szczegól-
nie cieszy nas fakt, że może-
my budować swoje sieci na 
obszarach gdzie mieszkańcy 
i przedsiębiorcy na dzień dzi-
siejszy pozbawieni są dostę-
pu do takich usług. Planowy 
termin zakończenia realizacji 
projektu przewidujemy na po-
łowę bieżącego roku – mówi 
Michał Chomczyński Dyrektor 
ds. technicznych BIALL-NET. 

 (lubek)

podstawowa Księga znaku
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podsUmowali 2014 rok

Odebrali ponad milion telefonów
Ponad 1 milion zgłoszeń przyjęli w 2014 roku operatorzy numeru 
alarmowego 112. Tak wynika z raportu Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, które podsumowało miniony rok.

Roman Nowak, rzecznik 
wojewody pomorskiego przy-
znaje, że niepokoić niestety 
może nadal ogromna liczba 
zgłoszeń fałszywych i  bezza-
sadnych, które w  roku 2014 
stanowiły około 70 proc. 
wszystkich połączeń odebra-
nych przez WCPR.

– Statystyka pokazuje, że 
nie wszyscy zdają sobie spra-
wę z tego, że numer alarmowy 
112 służyć ma ratowaniu ludz-
kiego zdrowia i życia. Nieste-
ty duża liczba dzwoniących 
traktuje WCPR jak centrum 
informacji, w  którym dowie-
dzieć się można np. o  lokali-
zacji postojów taksówek czy 
rozkładzie jazdy pociągów. 
Warto pamiętać, że blokowa-
nie numeru alarmowego może 
utrudnić udzielenie pomo-
cy osobie, która naprawdę jej 
potrzebuje – przypomina Ro-
man Nowak. 

Spośród zgłoszeń zasad-
nych, wymagających pilnej 
interwencji służb, najwięcej – 
bo ponad 14 proc. – dotyczy-

ło zdarzeń wymagających in-
terwencji policji. Niespełna 9 
proc. dzwoniących oczekiwa-
ło pomocy służb medycznych.

– Zdarzenia, do których – 
za pośrednictwem WCPR – 
wzywano pomorskich straża-
ków stanowiły ponad 1,3 proc. 
wszystkich połączeń. Ponad 
6 proc. wybierających numer 

alarmowy 112 potrzebowało 
pomocy innych służb. 

Najwięcej, bo niemal 281 
tysięcy zgłoszeń odebrano 
w WCPR w trzecim kwartale 
2014 roku, czyli w miesiącach: 
lipiec, sierpień, wrzesień. 
W  pozostałych trzech kwar-
tałach liczba połączeń z  nu-
merem 112 wynosiła od nie-

spełna 231 tysięcy do ponad 
258 tysięcy – podaje rzecznik 
wojewody pomorskiego.

Operatorom WCPR życzy-
my, aby w tym roku nie musie-
li odbierać tak dużo telefonów 
– szczególnie tych z fałszywy-
mi alarmami.

(Gr)

>> Ponad 1 milion telefonów odebrali w 2014 roku operatorzy  
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
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reGionalny system ostrzeGania

Dowiesz się  
o zagrożeniu

Ostrzeżenia o  nawałnicach, powodzi czy innych zdarze-
niach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, od  
1 stycznia można zobaczyć w  telefonach komórkowych 
(smartfonach) i na ekranie telewizorów. Umożliwił to Regio-
nalny System Ostrzegania (RSO). 

Jak podaje Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, Regionalny System Ostrzegania 
to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach 
nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, 
ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty do-
tyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski ży-
wiołowe i sytuacje na drogach. 

– Chciałbym podkreślić, że komunikaty generowane za 
pomocą Regionalnego Systemu Ostrzegania będą dotyczyły 
tylko naprawdę istotnych zdarzeń. Nie będzie tam ostrzeżeń 
dotyczących np. niewielkiego korka, utrudnień na drogach 
czy przymrozków – powiedział Andrzej Halicki, minister 
administracji i cyfryzacji.

Minister Halicki zapowiada również, że już wkrótce w apli-
kacji na telefony komórkowe pojawi się opcja „push”, dzięki 
której powiadomienia z ostrzeżeniami będą się pojawiały na 
telefonach bez konieczności „wchodzenia” w aplikację. 

– Dotyczy to oczywiście osób, które posiadają zainstalowa-
ną aplikację RSO w swoich urządzeniach mobilnych – dodał 
minister.

Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania 
kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia się: na stronach interne-
towych urzędów wojewódzkich, w  TVP Regionalnej (tele-
gazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB) oraz 
w  aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, 
WindowsPhone).

Artur Koziołek informuje też, że aktualnie trwają prace 
nad uruchomieniem systemu wysyłania ostrzeżeń za pomocą 
SMS-ów. 

Dodajmy, że 1 lipca RSO obejmie wszystkie kanały TVP 
nadawane w  naziemnej telewizji cyfrowej. Regionalny Sys-
tem Ostrzegania w ramach pilotażu został przetestowany we 
wszystkich województwach. Pilotaż zakończył się 31 sierpnia 
2014 r. Jego realizacja była możliwa dzięki wdrożeniu Na-
ziemnej Telewizji Cyfrowej, a  także współpracy pomiędzy 
Telewizją Polską SA, Ministerstwem Administracji i Cyfry-
zacji oraz IMGW.

(Gr)

nie brakUJe dobrych serc

W Pszczółkach pomagają innym
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach przy każdej 
nadarzającej się okazji włącza się do akcji charytatywnych. W ostatnim czasie 
szkolne środowisko brało udział w dwóch przedsięwzięciach: „Szlachetna 
Paczka” i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

– Po raz trzeci nasza szko-
ła zamieniła się w  niezwy-
kły magazyn „Szlachetnej 
Paczki”. Finał projektu był 
wyjątkowo udany. Dzięki 
zaangażowaniu 15 wolonta-
riuszy, hojności darczyńców 
oraz ogromnemu wsparciu 
sympatyków akcji, pomoc 
materialną otrzymało aż 37 
rodzin z  gminy Pszczółki – 
informuje nas Marzena Bier-
nacka, dyrektor podstawówki 
z  Pszczółek. – Jak co roku, 
zgodnie z  tradycją naszego 
rejonu, darczyńcy mogli przy 
kawie i domowym cieście po-
dziwiać świąteczne przedsta-
wienie z  udziałem najmłod-
szych uczniów szkoły, a  na 

pamiątkę otrzymywali wyko-
nane przez dzieci anioły. 

Przy przeładowywaniu i trans-
porcie paczek nieocenioną 
pomocą wykazali się ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum 
w Pszczółkach. Do 37 rodzin 
dotarło łącznie 548 paczek 
o wartości ok. 67 tys. zł. 

– Cały projekt „Szlachet-
nej Paczki” połączył w rejonie 
„Pszczółki i  okolice” ponad 
1000 osób – dodaje Marzena 
Biernacka.

Szkoła z  Pszczółek włą-
czyła się także w Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze nie tylko kwe-
stowali na ulicach, ale specjal-
nie z  tej okazji sprzedawali 

anioły, uruchomili kawiaren-
kę i  zorganizowali licytację. 
Nie zabrakło oczywiście czę-
ści artystycznej. Wszystkie 
zebrane w  ten sposób pienią-
dze przekazano na konto or-
kiestry. Jak podaje Marzena 
Biernacka w tym roku zebra-
no dokładnie 9077,83 zł.

Nie były to jedyne ak-
cje, w  których brali udział 
uczniowie z  podstawówki 
w Pszczółkach.

– Organizowane były rów-
nież różnego rodzaju zbiórki 
nakrętek w celu pomocy nie-
pełnosprawnej ze Starogardu 
Gdańskiego i niepełnospraw-
nym uczniom naszej szkoły. 
Przy pomocy uczniów, na-

uczycieli, rodziców, w  trak-
cie odpustu parafialnego 
w Pszczółkach, odbyła się też 
zbiórka w  celu zapewnienia 
rehabilitacji i  wypoczynku 
niepełnosprawnemu uczniowi 
naszej szkoły – przypomina 
Joanna Dembicka ze szkoły 
w Pszczółkach. – Pamiętamy 
także o  naszych czworonoż-
nych przyjaciołach. W  grud-
niu 2014 klasa III a, wraz 
z  wychowawczynią Katarzy-
ną Piątkowską, zbierała kar-
mę dla zwierząt schroniska 
„Promyk” w Gdańsku. Udało 
im się zgromadzić 150 kilo-
gramów karmy. 

(kl)

>> Finał „Szlachetnej paczki” w Szkole 
Podstawowej w Pszczółkach

>> W podstawówce nie mogło zabraknąć także 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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literatUra historii

Promocja książki „Oblężenie”
W czwartek, 22 stycznia, 

odbędzie się promocja książki 
Marka Adamkowicza zatytu-
łowanej „Oblężenie”. To wy-
jątkowa pozycja w literaturze 
historii Gdańska, która uka-
zuje mało znany czas nadmo-
tławskiego grodu, jakim było 
oblężenie miasta w 1813 roku 
przez wojska rosyjskie oraz 
pruskie.

Marek Adamkowicz jest 
z urodzenia gdańszczani-
nem – dziennikarzem, publi-

cystą, prozaikiem. W latach 
2005–2008 był sekretarzem 
miesięcznika „Pomerania”, 
obecnie jest redaktorem „Pol-
ski. Dziennika Bałtyckiego” 
i miesięcznika „Nasza Hi-
storia”. Dwukrotnie został 
laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Prozatorskiego im. 
Jana Drzeżdżona, zwycięzcą 
konkursu na najlepsze opo-
wiadanie kryminalne o Gdań-
sku, stypendystą Funduszu 
im. Izabelli Trojanowskiej dla 

dziennikarzy zajmujących się 
tematyką regionalną. 

Promocja „Oblężenia”, 
którą poprowadzi dr Jolan-
ta Świetlikowska, literaturo-
znawca i właścicielka Wydaw-
nictwa Oficynka, odbędzie się 
w czwartek w Domu Uphage-
na przy ul. Długiej 12. Począ-
tek spotkania o godz. 17.00. 
Wstęp wolny.

(Gr)

Grand priX pwzbs Gdańsk

Brydżowy memoriał
Już po raz piętnasty odbę-

dzie się Turniej Brydżowy po-
święcony pamięci znakomitego 
brydżysty, mieszkańca Prusz-
cza Gdańskiego, Mieczysława 
Goczewskiego.  Impreza trak-
towana jest jako Grand Prix 
PWZBS Gdańsk.

Mieczysław Goczewski był 
lekarzem i  arcymistrzem bry-
dżowym. Największym jego 
sukcesem sportowym było 
wicemistrzostwo Europy se-
niorów zdobyte na I  mistrzo-
stwach Europy w Monte Car-
lo. W 1989 roku wraz z Emi-
lem Stokłosa zdobył 2. miejsce 

na V Mistrzostwach Europy 
Par w Salsomaggiore. W 1969 
roku wygrał także Między-
narodowy Kongres Bałtycki, 
w  którym uczestniczyło kil-
kuset brydżystów z  różnych 
krajów. Był także członkiem 
drużyny brydżowej, która za-
jęła 1. i 3. miejsce w Drużyno-
wych Mistrzostwach Polski. 
Zmarł 26 lutego 2000 roku.

Memoriał im. M. Goczew-
skiego odbędzie się 25 stycznia 
(niedziela) o  godzinie 10.00 
w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i  Sportu w  Pruszczu 
Gdańskim. Będzie to dwuse-

syjny turniej par na „maksy” 
– 50 rozdań. Turniej będzie 
miał formułę otwartą i  każ-
dy chętny będzie mógł wziąć 
w  nim udział. Wpisowe wy-
nosi 30 zł dla członków Pol-
skiego Związku Brydża Spor-
towego oraz zawodników 
z  terenu powiatu gdańskiego, 
20 zł dla seniorów (powyżej 
65 lat) i  juniorów (do 25 lat),  
5 zł dla młodzieży szkol-
nej i  40 zł dla pozostałych 
chętnych.

(kl)
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rUszyły zapisy
1. PzU Gdańsk maraton

Kilka dni temu wystartowały zapisy do najnowszej propozy-
cji biegowej naszego miasta, jaką jest 1. PZU Gdańsk Maraton. 
Impreza odbędzie się dopiero 17 maja, ale jak informuje Grze-
gorz Pawelec – rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gdańsku – warto zapisać się już teraz, bowiem 
pierwsi uczestnicy zapłacą za rejestrację jedynie 49 złotych.

– Wychodząc naprzeciw olbrzymiemu zainteresowaniu im-
prezami biegowymi w Gdańsku, postanowiliśmy zorganizować 
wyjątkową imprezę, którą – mamy nadzieję – każdy uczestnik 
będzie miło wspominał. Naszą ambicją jest mocne wejście 
w kalendarz najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. Ta 
propozycja, wraz z półmaratonem, który zadebiutował w paź-
dzierniku 2014 roku oraz tradycyjnym Biegiem Westerplatte na 
10 km, stworzą kompletną ofertę startów dla miłośników bie-
gania w naszym mieście. Dla tych najbardziej zdecydowanych 
podjąć wyzwanie zmierzenia się z ponad 42-kilometrową trasą, 
przygotowaliśmy specjalne wpisowe w wysokości 49 złotych – 
deklaruje Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR w  Gdańsku 
(organizator maratonu). 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że do organizacji imprezy 
włączył się PZU, który został Sponsorem Tytularnym debiu-
tującej imprezy.

– Od kilku lat, zgodnie z ideą wspierania zdrowia i kondycji 
fizycznej Polaków, PZU angażuje się w promocję imprez biego-
wych. PZU Gdańsk Maraton jest jednak dla nas wyjątkowym 
przedsięwzięciem. Dzięki niemu znacząco wzmocnimy swoją 
obecność na biegowej mapie Polski, a Pomorze zyska imprezę 
na najwyższym europejskim poziomie. Jestem szczęśliwy i pe-
łen satysfakcji, że pierwszy oficjalny maraton Gdańska odbę-
dzie się wspólnie z nami – mówi Piotr Glen z PZU.

Grzegorz Pawelec zauważa wyjątkowość biegowej impre-
zy, bowiem trasa będzie wiodła przez najbardziej charakte-
rystyczne i  atrakcyjne miejsca na mapie Gdańska: Starówkę 
z ulicą Długą, Długi Targ z Fontanną Neptuna, Pomnik Pole-
głych Stoczniowców, Europejskie Centrum Solidarności, PGE 
Arenę czy Park Nadmorski im. R. Reagana. Start i meta będą 
umiejscowione w hali targowej Amber Expo przy ul. Żaglowej 
11.

– W  maratonie będzie obowiązywał limit zgłoszeń, któ-
ry ustalono na 2000 uczestników. O udziale zdecyduje kolej-
ność zgłoszeń oraz termin wpłacenia wpisowego. Dodatko-
wo uczestnicy będą mogli wziąć udział w akcji „Aktywuj się 
w Maratonie”, czyli bezpłatnym cyklu przygotowań do startu 
pod okiem trenerów i instruktorów. Poprowadzi je utytułowa-
ny, czynny maratończyk, zdobywca tytułów Mistrza Polski – 
Radosław Dudycz – informuje Grzegorz Pawelec.

Szczegółowe informacje i  formularz zgłoszeniowy można 
znaleźć na stronach internetowych pzugdanskmaraton.pl oraz 
mosir.gda.pl.

(kl)

siatkarskie iGrzyska młodzieŻy szkolneJ

Podwójne mistrzostwo dla sobowidza
Do zmagań sportowych 

w  ramach XLIII Gminnych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
przystąpili młodzi siatka-
rze z  gminy Trąbki Wielkie. 
W hali sportowej trąbeckiego 
gimnazjum rozegrano Gmin-
ne Igrzyska w  Mini Piłce 
Siatkowej. 

– Turniej rozgrywały zespo-
ły w  składach 4-osobowych 
na zmniejszonych boiskach 
do piłki siatkowej. Grano 
systemem „każdy z  każdym” 
do dwóch setów wygranych. 
Gospodarzem i  głównym or-
ganizatorem turnieju była 
Szkoła Podstawowa z  Kłoda-
wy – informuje nas stały ko-
respondent z Trąbek Wielkich 
– Wiesław Kempa.

W  turnieju udział wzię-
ły reprezentacje: SP Trąbki 
Wielkie, SP Sobowidz, SP 

Czerniewo i  SP Kłodawa. 
Tym razem zabrakło młodych 
siatkarek i siatkarzy z Mierze-
szyna. Zarówno wśród dziew-
cząt, jak i  chłopców bezkon-
kurencyjna okazała się repre-
zentacja Szkoły Podstawowej 
z  Sobowidza, która będzie 
bronić honoru gminy Trąbki 
Wielkie w mistrzostwach po-
wiatowych. Dodajmy, że opie-
kunką obu zespołów jest Ewa 
Buga. Wśród dziewcząt na po-
dium znalazły się jeszcze mło-
de siatkarki z  Trąbek Wiel-
kich oraz Czerniewa. Z kolei 
2. miejsce wśród chłopców 
wywalczyli zawodnicy z Kło-
dawy, a na najniższym stopniu 
podium stanęła reprezentacja 
Trąbek Wielkich.

(kl)

zwycięskie 
drUŻyny

Dziewczęta: Weronika Bru-
chman, Angelika Bienko, 
Dorota Krasińska, Marta 
Kudziań, Justyna Nowa-
czyńska, Natalia Płaza, 
Wiktoria Lefańczyk, Dorota 
Pętlak, Julia Szrul, Oliwia 
Warmbier, Marta Redyk 
i Martyna Laskowska.  
Chłopcy: Paweł Mączyń-
ski, Jan Skulimowski, 
Michał Stankiewicz, Kacper 
Grzesiuk, Wojciech Idem, 
Karol Drobniewski, Maciej 
Demski, Kacper Maliszew-
ski, Filip Kraiński, Krystian 
Żyła, Kajetan Pikula i Patryk 
Petlak.

>> Mistrzowie siatkarskich zmagań – 
reprezentacje dziewcząt i chłopców z Sobowidza
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młoda dyscyplina sportU

Przemieszczaj się i skacz
Parkour, znany z amerykańskich filmów jako skakanie przez płoty i dachy 
budynków, ma też inne oblicze, gdzie rolę płotów pełnią drabinki, a za dach 
służy skrzynia gimnastyczna.

– Przy drzwiach są Chiny, 
a pod drabinkami Stany Zjed-
noczone. W Polsce jest kryzys, 
musicie dostać się przez USA 
tratwą do Chin – mówi Mag-
dalena Musiał, na co grupa 
dzieci klas 1 – 3 reaguje bie-
giem pod drabinki, a  następ-
nie na materac, który z  kolei 
przeciąga w pożądane miejsce.

– Dyscyplina zniechęca 
dzieci, a  zabawa motywu-
je do ćwiczeń. A  my chcemy 
zaprzyjaźnić dzieci ze spor-
tem – wyjaśnia trenerka, któ-
ra prowadzi w  ten sposób 
rozgrzewkę. 

Kiedy dzieci są rozciągnię-
te, na sali pojawia się skrzynia. 

– Reaktywowaliśmy przy-
rząd, który zaczął znikać 
z  lekcji wychowania fizyczne-
go – dodaje.

Monkey jump (małpi skok), 
lazy jump (leniwy skok) i gap 
jump (skok nad przepaścią) 
– te nazwy są zrozumiałe dla 
każdego trenującego malu-
cha. W  ciągu roku szkolnego 
zawodnicy poznają 15 trików 
(parkour liczy ich ok. 100). 
Każda umiejętność znajduje 
swoje odzwierciedlenie w  in-
dywidualnej karcie postępu. 

A  czym właściwie jest 
parkour? 

– To młoda dyscyplina, 
która przywędrowała do Pol-
ski spod Paryża – tłumaczy 
Jakub Kłos, trener i  współza-

łożyciel szkoły „Jestem Git” 
z Gdańska. Skrót GIT ozna-
cza Genius in Training, czyli 
geniusz w trenowaniu. Szkoła 
ma swoje oddziały w placów-
kach w  Rotmance i  Straszy-
nie. – Zapoczątkowała ją gru-
pa młodzieży, szukająca spo-
sobu na aktywne spędzenie 
wolnego czasu przy wykorzy-
staniu dostępnej infrastruktu-
ry. Francuzi wzorowali się na 
stosowanych przez wojsko to-

rach przeszkód. Parkur to nic 
innego jak przemieszczenie 
się i  pokonywanie przeszkód. 
Nasz parkour ma jednak inne 
oblicze aniżeli to wykreowane 
przez media. Jest dostosowany 
do dzieci. 

Parkour od podstaw kształ-
tuje takie zdolności fizyczne, 
jak: wytrzymałość, siła, gib-
kość,  skoczność oraz koordy-
nacja. Wszystko jest zaaran-
żowane w  atrakcyjnym   dla 

dzieci modelu treningowym 
z elementami akrobatyki.

– Ze względu na rosnący 
odsetek dzieci z  wadami po-
stawy oraz osłabioną siłą mię-
śniową uzupełniliśmy całość 
treningu elementami tzw. sta-
bilizacji centralnej, która po-
lega na wzmocnieniu mięśni 
lokalnych odpowiadających za 
prawidłową sylwetkę oraz za 
naturalną stabilizację  stawów 
kręgosłupa i  kończyn – kon-
tynuuje Jakub Kłos. – Parkour 
jest wskazany dla dzieci z pro-
blemami emocjonalnymi oraz 
ruchowymi. Każde dziecko 
bardzo szybko aklimatyzuje 
się w  grupie. W  tym sporcie 
nie ma rywalizacji. 

Treningi zaczynają się 
nietypowo.

– Rozmawiamy z  dziećmi 
o takich wartościach, jak przy-
jaźń, honor, odpowiedzial-
ność. Mówimy także o  zdro-
wym odżywaniu i  ochronie 
środowiska. Posługujemy się 
zwrotami angielskimi, które 
szybko zapadają w  pamięć – 
dodaje trener. 

Zajęcia w Rotmance i Stra-
szynie mają charakter komer-
cyjny (miesięczny koszt wy-
nosi maksymalnie 65 zł) i od-
bywają się w każdą sobotę od 
września do czerwca. Dziec-
ko można zapisać również 
w  trakcie roku szkolnego do 
wybranej grupy (uczniów klas 
1 – 3 lub 4 – 6).

(mb)

>> Parkour od podstaw kształtuje takie zdolności fizyczne, jak: 
wytrzymałość, siła, gibkość, skoczność oraz koordynacja
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W Trzepowie, raju sportów zimowych, prawdziwa przy-
jemność czeka na wszystkich. To nie tylko szybki 

dojazd z Gdańska, Sopotu, Gdyni czy Pruszcza 
Gdańskiego, ale również doskonale utrzyma-

ny stok narciarski dla wszystkich poziomów 
zaawansowania i bardzo dobry stosunek 
ceny do jakości oferowanych usług. 
Doświadczeni narciarze będą się tu świetnie 
czuć, a dzieci ze swoimi rodzicami pozna-
ją pierwsze tajniki szusowania w szkółce 
narciarskiej. Na zziębniętych czeka też bar 
z gorącymi posiłkami i przednimi napitkami, 
gdzie na pewno nabierzemy siły przed kolejnymi 

narciarskimi popisami na stoku. 
Amatorów dobrej zabawy na stoku ucieszy zapewne 

wiadomość, że właśnie w Trzepowie do ich dyspozy-
cji pozostaje najdłuższy w północnej Polsce tor do 

snowtubingu, a więc jazdy na śnieżnej dętce. Taka za-
bawa na pewno poprawi humor i samopoczucie osoby 

w każdym przedziale wiekowym.

BIAŁE SZALEŃSTWO 
      W TRZEPOWIE

Trzepowo – miejscowość zlokalizowana 35 km od centrum Gdańska. Położona przy trasie Gdańsk 
- Kościerzyna.
Do Państwa dyspozycji oddajemy: 
• dwa wyciągi narciarskie orczykowe o dł. 300m,
• dwa wyciągi do snowtubingu (śnieżnych opon) z najdłuższym torem zjazdowym na Pomorzu,
• wyciąg do nauki jazdy na nartach i snowboardzie o dł. 100m,
• snowpark.
Stok jest sztucznie naśnieżany, ratrakowany i bardzo dobrze oświetlony. Na miejscu istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu narciarskiego wraz z profesjonalnym serwisem. Stok jest monitorowany i w każdej 
chwili można podejrzeć jakie panują tam warunki narciarskie. 
Swoisty mikroklimat panujący w naszym regionie zapewnia zimą dobre warunki narciarskie mimo tem-
peratur dodatnich  w Gdańsku. Dzięki sztucznemu naśnieżaniu, śnieg na naszych stokach utrzymuje się 
znacznie dłużej i nie topniej tak szybko jak w mieście.

KONTAKT
TELEFON: 606 657 660

E.MAIL: BIURO@NARTYKASZUBY.PL 

CZYNNE:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 10:00 DO 22:00

SOBOTA I NIEDZIELA OD 9:00 DO 22:00 

www.nartykaszuby.pl
     /nartytrzepowo 


