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Rozpoczęły się przygotowania do przebudowy drogi ekspresowej 
S7, co szczególnie zaobserwować można we wsi Cedry Małe, gdzie 
w budynkach znajdujących się na drodze budowy całkowicie „umar-
ło życie”. Dni do rozpoczęcia wielkiej budowy są już odliczane. 

Przygotowania już rozpoczęte
BĘDĄ UTRUDNIENIA W CEDRACH MAŁYCH
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Przypomnę, że w bardzo bliskim są-
siedztwie drogi znajduje się szkoła i 
będziemy zabiegać o to, by w czasie 
budowy rodzice, a przede wszystkim 
dzieci, czuły się bezpiecznie w dro-
dze do i ze szkoły. 

FlashFlash
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PODR zniknie z Gdańska
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego niebawem przeniesie się  
z Gdańska do Lubania pod Kościerzyną. Jak mówi „Panoramie” Krzysz-
tof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego, obiekty po 
ośrodku w Lipcach zostaną sprzedane. 

W tej chwili trwa remont bu-
dynku biurowego nowej siedzi-
by ośrodka w Lubaniu.
– To bardzo ważna inwesty-
cja nie tylko dla Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go, ale i całego regionu. Naj-
ważniejsze dla ośrodka to fakt, 
żeby być bliżej rolników i osób, 
które korzystają z jego działań. 
Wskazaliśmy na Lubań, ponie-
waż właśnie tam odbywają się 
duże targi branży rolniczej. Do 
celów biurowych przystosowa-
ny ma być budynek dawnego 
Zespołu Szkół Rolniczych. In-
westycja jest teraz w trakcie re-
alizacji – mówi nam Krzysztof 
Trawicki.
Dodajmy w tym miejscu, że 
inwestycja – która zakończyć 
się ma do końca czerwca 2016 
roku – kosztuje 4,4 mln zł, 
z czego 1,5 mln zł pochodzi 

z Ministerstwa Rolnictwa. 
Wcześniej powstało w Lubaniu 
Pomorskie Centrum Pszczelar-
skie, a w planach jest z kolei bu-
dowa Centrum Edukacji Ener-
gii Odnawialnej, które koszto-
wać ma kolejne 300 tys. zł. W 
Lubaniu powstaną instalacje 
pompy ciepła, fotowoltaiczne i 
wiatrowe.
– Powstała minibiogazownia 
rolnicza, służąca do produk-
cji biogazu. Głównym założe-
niem jest jej wykorzystanie dla 
zasilania w energię elektryczną 
gospodarstw rolnych zdolnych 
wytwarzać biomasę dla zapew-
nienia ciągłej produkcji bioga-
zu. Nasza biogazownia ma też 
pokazać, że dzięki takim inwe-
stycjom, rolnicy mogą zyskać 
dodatkowe źródło dochodu. 
Wiem, że budowa małych bio-
gazowni będzie dofinansowana 

przez Unię Europejską oraz 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska – dodaje wicemarszałek 
Trawicki.
Obiekt w Lipcach, w którym 
obecnie znajduje się siedziba 
PODR, został wystawiony na 
sprzedaż. Jednak do tej pory 
nie zgłosił się chętny, który 
byłby zainteresowany kupnem 
nieruchomości. 
– Wreszcie w naszym woje-
wództwie powstanie nowocze-
sne centrum rolnicze, w którym 
będzie można przeprowadzać 
szkolenia czy organizować tar-
gi handlowe. Nadrabiamy stra-
cony czas i już niebawem bę-
dziemy mogli pochwalić się no-
woczesnym ośrodkiem – pod-
sumowuje Krzysztof Trawicki.

(KL)

 Wizualizacja nowej siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
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• 9 grudnia (środa), Enej, godz. 18.30, Gdynia 
Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 10 grudnia (czwartek), Judas Priest, godz. 
19.00, Hala Ergo Arena

• 11 grudnia (piątek), Katarzyna Nosowska, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski

• 12 grudnia (sobota), Moya Brennan, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 13 grudnia (niedziela), Queen Symfonicznie, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańs-
ku, ul. Ołowianka 1

• 13 grudnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 15 grudnia (wtorek), widowisko Peter Pan 
on Ice, godz. 15.30 i 18.00, Hala Ergo Arena

• 16 grudnia (środa), Carmina Burana, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
 ul. Ołowianka 1

• 17 grudnia (czwartek), Roman Puchowski, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 19 grudnia (piątek), Lord of The Dance, 
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 20 grudnia (niedziela), Dziadek do 
orzechów, godz. 18.00, Teatr Muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 21 grudnia (poniedziałek), Jezioro Łabędzie, 
godz. 17.00 i 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, 
pl. Grunwaldzki 1

• 30 grudnia (środa), Trefl Sopot – Rosa Ra-
dom, godz. 19.30, Hala 100-lecia w Sopocie, 
ul. Jakuba Goyki 7

• 1 stycznia (piątek), Nowy Rok z Gwiazdami 
w Filharmonii Bałtyckiej, Gdańsk,  
ul. Ołowianka 1

• 8 stycznia (piątek), Tribute to Marek Jack-
owski, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 9 stycznia (sobota), Trefl Sopot – PGE 
Turów Zgorzelec, godz. 17.00, Hala 100-lecia 
w Sopocie, ul. Jakuba Goyki 7

• 12 stycznia (wtorek), Wielki Koncert Ga-
lowy Strauss Festival Orchestra, godz. 19.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 16 – 20 stycznia, Mistrzostwa Europy w 
Piłce Ręcznej Mężczyzn

• 17 stycznia (niedziela), Kabaret Paranienor-
malni, godz. 16.00 i 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 23 stycznia (sobota), Andrea Bocelli, godz. 
19.00, Hala Ergo Arena

• 27 stycznia (środa), mecz Ligi Mistrzyń 
PGE Atom Trefl Sopot – Calcit Lublana, 
godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 3 – 4 lutego (środa – czwartek), Targi Food-
To-Go, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 14 lutego (niedziela), Kabaret Smile, godz. 
16.00 i 19.00, sala koncertowa Portu Gdyni, 
ul. Rotterdamska 9
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PROMOCJA TOMIKU „ROŚNIE WE MNIE”

Szczerość Romana 
Ciesielskiego
W siedzibie Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Pruszczu Gdańskim odbyła 
się promocja tomiku wierszy 
Romana Ciesielskiego „rośnie 
we mnie”. Spotkanie otworzyła 
Joanna Przybyś, dyrektorka bi-
blioteki, a gości przywitał po-
eta Roman Ciesielski. Dodaj-
my, że książka ukazała się dzię-
ki pomocy Andrzeja Pastuszki, 
mecenasa kultury, prezesa Ac-
tiva Deweloper.
W klimat poezji Romana Cie-
sielskiego wprowadziła pro-
wadząca spotkanie, autorka 
posłowia, krytyczka literacka 
Halina Goral-Rybkowska. Au-
tor sam czytał swoje wiersze, co 
było dodatkową wartością tego 
wieczoru. Również rozmowa 
z czytelnikami była barwna i 
ciekawa. 
– Wiersze Romana Ciesiel-
skiego, dzięki celnie dobra-
nym środkom artystycznym, 
wpływają na pozytywny odbiór 
całości. Nie ma w nich agre-
sji, ani nadmiernej goryczy, 
unika też sentymentalizmu. 
Oszczędność słów wzbogacają 
ciekawe metafory. Wiersze są 
rytmiczne, niektóre melodyjne. 

Symbole, antropomorfizacja, 
oksymorony, metonimie, apo-
strofy, personifikacje, nagro-
madzenie czasowników i brak 
znaków interpunkcyjnych spra-
wia, że czytelnik ma swobodę 
w interpretacji i margines na 
własną refleksję. Dzięki temu 
można zajrzeć w głąb serca 

autora i dostrzec tak wielką au-
tentyczność i szczerość Roma-
na Ciesielskiego, że czasem 
wprawia to odbiorcę w zakło-
potanie – ocenia Halina Goral-
-Rybkowska, krytyk literacki.

(AT)

  Roman Ciesielski, autor tomiku „rośnie we mnie” podczas 
spotkania w pruszczańskiej bibliotece 
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Kliknij lubię to i bądź na bieżąco!

Oglądaj nas na facebooku!
Flash
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DROGI, KINO, BASEN I ŻŁOBEK

25 milionów na inwestycje w 2016 roku
Niemal wszystkie inwestycje zaplanowane w tym roku w Pruszczu Gdańskim zostały wykonane. Samorządowcy mają 
już konkretne plany na przyszły rok. Projekt budżetu zakłada, że w przyszłym roku wszystkie inwestycje na terenie 
miasta kosztować będą ponad 25 mln zł.

Jak mówi nam Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go, prawie wszystkie zadania 
zostały już wykonane.
- Prowadzone są już tylko ro-
boty drogowe na ulicy Woj-
ska Polskiego i Budowanej z 
oszczędności ulicy Kusociń-
skiego, gdzie drogowcy powin-
ni zakończyć swoją pracę do 
połowy grudnia. Jednak to nie 
drogowe zadania były najważ-
niejsze w tegorocznym budże-
cie. Wielu z nas może już za-
pomniała, że priorytetem była 
przecież budowa basenu. Od 
otwarcia pływalni minęło za-
ledwie kilka miesięcy, a miesz-
kańcy miasta mają wrażenie, 
jakby działał on od wielu lat. 
Duże zainteresowanie basenem 
pokazuje, że pływalnia jest po-
trzebna w naszym mieście – 
mówi nam Janusz Wróbel.
Ważnym zadaniem realizowa-
nym przez powiat był remont 
Kanału Raduni. Aby jeszcze 
bardziej zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa, miasto zabie-
gało z kolei,w Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, o remont wałów 
przeciwpowodziowych Stru-
gi Gęś. Dzięki tej inwestycji 
zniknie zagrożenie powodzio-
we we wschodniej części na-
szego miasta.
- Warto też przypomnieć, że 
dwie duże inwestycje w ramach 
Budżetu Obywatelskiego będą 

dokończone w przyszłym roku. 
Mowa oczywiście o kinie, któ-
rego budowa miała kosztować 
na początku 500 tysięcy zło-
tych, ale w przyszłorocznym 
budżecie zabezpieczyliśmy na 
to 1,5 mln zł. Dziś nie jestem 
pewien, czy kwota ta będzie 
wystarczająca, ponieważ sam 
sprzęt kinowy kosztować bę-
dzie ok. 300 tysięcy złotych 
– wyjaśnia gospodarz naszego 
miasta.
Drugim zadaniem tegoroczne-
go Budżetu Obywatelskiego, 
którego nie udało się zrealizo-
wać, jest basen przy Centrum 
Kultury i Sportu. Prace nad 
projektem przedłużają się i już 
teraz wiadomo, że inwestycja 
nie zostanie ukończona przed 
przyszłorocznym sezonem.
- W związku z tym podją-
łem decyzję, że budowę roz-
poczniemy dopiero we wrze-
śniu przyszłego roku, aby do 
czerwca 2017 rok basen był w 
pełni przygotowany na otwar-
cie sezonu. Tu również koszty 
będą wielokrotnie większe, bo 
wyniosą ok. 3,5 mln zł. Jest to 
kolejna inwestycja realizowa-
na na terenie CKiS przy ulicy 
Chopina.  W przyszłości, ale 
nie tej najbliższej, czeka nas 
jeszcze przebudowa stadionu. 
Jest to kolejna duża inwestycja, 
do której finansowo musimy 
być przygotowani – podkreśla 
Janusz Wróbel.

W planach inwestycyjnych na 
przyszły rok zapisano kom-
pleksowy remont ulicy Kocha-
nowskiego i Korzeniowskie-
go, która remontowana będzie 
przy pomocy powiatu. Pro-
wadzony będzie również dru-
gi etap remontu ulicy Wojska 
Polskiego do ulicy Obrońców 
Wybrzeża, natomiast pod ko-
niec 2016 roku mają rozpocząć 
się prace przy układzie dro-
gowym ul. Olszewskiego i ul. 
Wróblewskiego.

- Wiele osób ucieszy się z pew-
nością z remontu parkingu 
przy komendzie policji. Konty-
nuowane będą dofinansowania 
remontów elewacji dla wspól-
not mieszkaniowych. Istotną 
jest informacja o projekcie ko-
lejnego budynku wielorodzin-
nego, który realizowany jest 
przez TBS. Nowa inwestycja 
towarzystwa stanie w niedale-
kiej przyszłości w sąsiedztwie 
Parku Krainy Polodowcowej 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, który 

dodaje, że miejskie wydatki na 
oświatę w 2016 roku wyniosą 
dokładnie 47557438 złotych.
- Pewne środki w projekcie 
przyszłorocznego budżetu za-
pisane mamy również na bu-
dowę kolejnego żłobka. Mam 
wielką nadzieję, że na tę in-
westycję uda się nam pozyskać 
rządowe pieniądze. Jeśli tak by 

się stało, w mieście powstałaby, 
w systemie „zaprojektuj i wybu-
duj”, druga taka placówka, tym 
razem na Osiedlu Bursztyno-
wym – dodaje burmistrz.
W nowym żłobku znalazłoby 
się miejsce dla 100 dzieci. Jeśli 
miasto uzyska rządowe wspar-
cie w wysokości ok. 4 mln zł, to 
inwestycja zostanie ukończona 

za rok. Jeśli stanie się inaczej, 
to budowa zostanie odłożona w 
czasie.
W kolejnych numerach „Pa-
noramy” będziemy oczywiście 
informować szczegółowo o 
wszystkich inwestycjach reali-
zowanych w naszym mieście.

Krzysztof Lubański

  Pruszczański basen cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta

  Prace drogowej trwają wciąż na ulicy Wojska Polskiego

DLA CAŁEGO POMORZA

Bezpłatna Infolinia Onkologiczna
– Bezpłatna Infolinia Onkolo-
giczna dla osób z całego woje-
wództwa pomorskiego działa 
pod numerem telefonu 800 
08 01 64, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 18.00 
do 22.00 – informuje Da-
riusz Wołodźko z Biura Pra-
sowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
Nowa, bezpłatna infolinia zo-
stała uruchomiona przez Sa-
morząd Województwa Po-
morskiego. Jest to efekt na-
rastających zachorowań i 

umieralności mieszkańców Po-
morza na choroby nowotworo-
we. Infolinia działa na terenie 
Wojewódzkiego Centrum On-
kologii w Gdańsku i pod patro-
natem Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego. Jest 
formą przekazu informacji oraz 
kompetentnego wsparcia dla pa-
cjentów i ich rodzin.
Jak informuje Dariusz Wo-
łodźko, zakres usług – porad in-
folinii jest szeroki i obejmuje in-
formacje: o chorobie, profilakty-
ce zdrowotnej oraz o możliwości 

wykonania badań diagnostycz-
nych (miejsce i czas oczekiwania, 
między innymi USG, MRI, TK, 
mammografii – z zaznaczeniem, 
które z nich posiadają certyfiko-
wany sprzęt). Poza tym dzięki 
infolinii będzie można dowie-
dzieć się o leczeniu (formy, obja-
wy uboczne, miejsce i czas ocze-
kiwania, wykaz poradni onkolo-
gicznych, przeciwbólowych, me-
dycyny paliatywnej, hospicjów i 
rehabilitacji), pomocy psycholo-
gicznej i psychoonkologicznej, 
sklepach medycznych (worki 

stomijne, peruki, protezy itp.), 
organizacjach pozarządowych 
i innych formach wsparcia, ale 
również o wypożyczalniach 
sprzętu medycznego i transpo-
rcie medyczno-sanitarnym.
– Infolinia jest bezpłatna dla 
osób z całego województwa 
pomorskiego. Numer tele-
fonu 800 08 01 64. Czynna 
jest od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 18.00 do 
22.00 – przypomina Dariusz 
Wołodźko.

(GR)

Z ZABYTKOWYM SERCEM

Stanął nowy zegar
Od niedawna w centrum Pruszcza Gdańskiego stoi no-
woczesny zegar. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że jego sercem jest zabytkowy mechanizm wie-
żowy, pochodzący z dwudziestolecia międzywojennego.

– Od wielu lat na głównym 
skrzyżowaniu naszego miasta 
stał stary, szpetny zegar. Zaczę-
liśmy szukać innego, który był-
by bardziej estetyczny i zapew-
niał bardziej komfortowe kon-
trolowanie czasu. Natrafiliśmy 
na pasjonata, dzięki któremu 
znaleźliśmy zabytkowy mecha-
nizm i umieściliśmy go w nowo-
czesnej obudowie – mówi nam 
Mariola Barzał, kierownik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej 
w Pruszczu Gdańskim.
Mechanizm przeszedł kom-
pletny remont w wyspecjalizo-
wanym warsztacie. Pochodzi 
najprawdopodobniej z nieistnie-
jącego dziś budynku szkolnego 
lub dworca. (GR)

  W centrum miasta stoi już 
nowoczesny zegar z zabyt-

kowym mechanizmem
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KANAŁ RADUNI ZABEZPIECZONY PRZED WIELKĄ WODĄ

Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 
mogą spać spokojnie
Zakończył się remont miejskiego odcinka Kanału Raduni w Pruszczu Gdańskim. Cała inwestycja musi być rozliczona 
jeszcze w tym roku, a w tej chwili trwają jeszcze drobne prace kosmetyczne i ostatnie odbiory.

Inwestycja rozpoczęła się z 
opóźnieniem i w pewnym mo-
mencie wydawało się, że re-
mont kanału nie zostanie wy-
konany zgodnie z harmono-
gramem. Jednak wykonawca 
stanął na wysokości zadania 
i stracony czas został szybko 
nadrobiony.
– Dodatkowo zleciliśmy wyko-
nawcy wyremontowanie dwóch 
kładek nad kanałem – w rejo-
nie wejścia na Faktorię i przy 
restauracji „U Jakuba” oraz wy-
konanie podjazdu na ulicy Ba-
talionów Chłopskich w Gdań-
sku. Poza tym postanowiliśmy, 
aby wykonawca wybudował 
zejście z wału w rejonie ulicy 
Przemysłowej – mówi „Panora-
mie” Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański.
Woda w kanale miała popłynąć 
już od 1 grudnia, ale w związku 
z realizacją dodatkowych prac, 
zostanie ona puszczona dopiero 
za kilka dni.
– Jestem przekonany, że inwe-
stycja spowoduje, że znacznie 
poprawi się bezpieczeństwo 
powodziowe w dolnych czę-
ściach Pruszcza Gdańskie-
go. Nie ma możliwości, żeby 
wały Kanału Raduni zostały 

przerwane. Jedynym zagro-
żeniem może być jedynie tak 
wielka woda, która wylałaby się 
z koryta kanału, ale i taka sy-
tuacja jest mało prawdopodob-
na. Poza tym na górnym tarasie 
wybudowano zbiorniki reten-
cyjne, które posłużą w czasie 
ulew i przyjmą sporą ilość wód 
opadowych – tłumaczy Stefan 
Skonieczny.
Według fachowców remont 
Kanału Raduni pozwoli miesz-
kańcom Pruszcza Gdańskie-
go i Gdańska spać spokojnie 
przez następnych kilkanaście 
wieków. Poza tym poprawi 
się również wizerunek części 
miasta, przez które przebiega 
kanał. 
– Trzeba jednak pilnować, 
żeby mieszkańcy nie wyrzu-
cali śmieci. Tak się dzieje nie-
stety na pozamiejskim odcinku 
Kanału Raduni, gdzie znaleź-
liśmy w wodzie chociażby sta-
re, niepotrzebne meble. Jeśli 
sytuacje będą się powtarzać, 
to będziemy szukać osób, któ-
re wyrzuciły śmieci do kanału 
i wyciągać wobec nich surowe 
konsekwencje – ostrzega Stefan 
Skonieczny.
Kapitalny remont Kanału 

Raduni finansowany był przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i kosztował ponad 
40 mln zł. Sam powiat nie był-
by w stanie wykonać tak potęż-
nej inwestycji w tak krótkim 
czasie, bo w budżecie powiatu 
na wszystkie inwestycje reali-
zowane w jednym roku rezer-
wowanych jest ok. 4 mln zł. 

Dodajmy jeszcze tylko, że re-
mont Kanału Raduni realizo-
wany był w ramach programu 
„Kompleksowe zabezpieczenie 
powodziowe Żuław”. Drugi 
etap tego przedsięwzięcia kosz-
tuje ponad 18 mln zł, a prace 
wykonywała spółka Skanska.

(lubek)

  Kanał Raduni w Pruszczu Gdańskim wytrzyma kolejnych 
kilkanaście wieków
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MIASTO FINANSUJE KOMUNIKACJĘ

Do wyboru, do koloru
Pruszcz Gdański jest jednym z 
nielicznych miast na Pomorzu, 
gdzie funkcjonuje bezpłatna 
komunikacja. Uruchomiona je-
sienią linia 107 cieszy się dużą 
popularnością mieszkańców 
miasta, dlatego władze mia-
sta słusznie uważają, że warto 
wydać na to ok. 800 tysięcy 
złotych.
– Być może na początku przy-
szłego roku przeprowadzimy 
badanie dotyczące funkcjo-
nowania bezpłatnej linii w 
naszym mieście. Wtedy do-
wiemy się tak naprawdę, jakie 
kursy cieszą się największym, 
a jakie najmniejszym zaintere-
sowaniem pasażerów – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Trzeba jednak powiedzieć, 
że dzięki miejskim dotacjom 
mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego korzystać mogą również 
z usług Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku, które-
go autobusy kursują w naszym 
mieście.

  Bezpłatna linia autobusowa 107 cieszy się dużym 
zainteresowaniem podróżnych
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– System komunikacji pu-
blicznej w naszym mieście 
jest rozbudowany. Poza li-
nią bezpłatną i autobusami z 
Gdańska, mieszkańcy mogą 
podróżować Szybką Koleją 
Miejską, prywatnymi busami 
oraz autobusami innych prze-
woźników, którzy przejeżdżają 
przez nasze miasto – tłuma-
czy Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
Z kolei Mariola Barzał, kie-
rownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej w Pruszczu 
Gdańskim mówi, że poza bez-
płatną linią 107, miasto dopłaca 
jeszcze do kursowania autobu-
sów gdańskiego ZTM.
– Sama korzystam z komu-
nikacji publicznej, ponieważ 
jest ona tańsza od podróży 
samochodem. Taką podróż 
proponuję również innym kie-
rowcom, którzy podróżują 
do Gdańska – mówi Mariola 
Barzał.

(GR)
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ŻYCIE MIASTA
W SKRÓCIE

ŚPIEWAJĄ PO ANGIELSKU 
Przedszkole „Wesoła Nutka” z Rotmanki było organizatorem 
I konkursu z języka angielskiego „I like singing”. 
Obok gospodarzy, w zmaganiach wzięły udział placówki z 
Borkowa („Angielski dla malucha”), ze Straszyna (Św. Jacka 
Odrowąża” oraz „Św. Joanny Beretty – Molla”) i z Pruszcz 
Gdańskiego („Tuptusie”). Adresowany do 4- i 5-latków kon-
kurs miał na celu zachęcanie maluchów do nauki języka an-
gielskiego poprzez śpiewanie piosenek.
– Jury oceniało zarówno poprawną wymowę tekstów, jak i 
całościowy wyraz artystyczny – wyjaśnia Alina Chabow-
ska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Nutka” w 
Rotmance. 
W konkursie wygrało Przedszkole „Św. Joanny Beretty – 
Molla” ze Straszyna, które wyprzedziło Przedszkole „Wesoła 
Nutka” z Rotmanki i Przedszkole „Św. Jacka Odrowąża” ze 
Straszyna.

DO FERII BĘDZIE GOTOWA 
Dobiega końca budowa sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Wiślinie. 
Zadanie o wartości 2,5 mln zł realizuje firma Tym-Bud z 
Pruszcza Gdańskiego. Obiekt o powierzchni użytkowej 
674,49 m kw. został połączony z budynkiem szkoły łączni-
kiem. Sama sala gimnastyczna ma wymiary 12 x 24 m. Nad 
nią, a więc na piętrze nowego budynku, zostaną urządzone 
salki do zajęć pozalekcyjnych. Termin realizacji inwestycji – 
koniec lutego.

NA DWORCU PRACA WRE 
Trwa rewitalizacja oraz rozbudowa zabytkowego dworca w 
Straszynie. Obiekt zyska nowe oblicze i nowe przeznacze-
nie. Powstanie tu nowoczesne centrum kulturalne z biurami 
dla organizacji pozarządowych. Prace potrwają do lipca 2016 
roku.
Nowy, dobudowany do istniejącego, obiekt już stoi. Z kolei 
budynek dawnego dworca Straszyn-Prędzieszyn jest rewita-
lizowany. Odnowienia doczekała się już część elewacji – pra-
ce z tego zakresu, z uwagi na pogodę, będą mogły być konty-
nuowane dopiero wiosną. Do końca grudnia zaś wykonawca 
położy dachówkę, a na przełomie roku wstawi okna i drzwi. 
Koszt inwestycji szacuje się na 1,5 mln zł. 

WARSZTATY EKONOMICZNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie in-
formuje, że 10 grudnia w godz. 13.00 – 15.00, w sali narad 
Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17, od-
będą się warsztaty ekonomiczne. Są one współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym. Celem prowadzenia warsztatów będzie wzmocnienie 
samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia go-
spodarstwa domowego, w tym zapoznanie się ze sposobem 
kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własne-
go gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe go-
spodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego 
budżetu. 

NOWA SIEDZIBA SANEPIDU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu 
Gdańskim zmieniła swoją siedzibę. Od 1 grudnia pruszczań-
ski Sanepid mieści się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 
25. 

KONTROLE STRAŻY MIEJSKIEJ
Od 1 grudnia Straż Miejska Miasta Pruszcz Gdański ruszyłą 
z akcją prewencyjną, dotyczącą śmieci i odpadów, spalanych 
w piecach pruszczańskich domków jednorodzinnych.
Jak mówi Leszek Banaś, komendant Straży Miejskiej w 
Pruszczu Gdańskim, municypalni postarają się odwiedzić 
każdą posesję, przypominając, że w piecach można spalać je-
dynie to, co rzeczywiście jest paliwem stałym. 
– Zabronione jest palenie malowanymi deskami, płytami me-
blowymi, tworzywami sztucznymi czy innymi śmieciami, a 
to się niestety często zdarza – przypomina Leszek Banaś.
Dodajmy jeszcze tylko, że za spalanie śmieci grozi mandat 
do 500 złotych. Strażnicy mogą także skierować wniosek do 
sądu. Wtedy grzywna może wynieść nawet 5000 złotych.

(MB, GR)

RUSZA PRZEBUDOWA NEWRALGICZNEGO SKRZYŻOWANIA

Wiosną rozpocznie się 
budowa pogotowia
Znamy już budżet powiatu gdańskiego na przyszły rok. Jest on skromniejszy od 
tegorocznego, co nie oznacza, że zabraknie strategicznych inwestycji dla po-
wiatu gdańskiego.

Jednym z najdroższych przed-
sięwzięć będzie w przyszłym 
roku realizacja programu prze-
budowy dróg lokalnych, w któ-
rym uczestniczą wszystkie sa-
morządy powiatu gdańskiego. 
Jak poinformował nas Marian 
Cichon, wicestarosta gdański, 
nasz projekt kolejny raz dosta-
nie rządowe dofinansowanie.
- Najbardziej newralgiczne od-
cinki naszych dróg zostały już 
wyremontowane, ale jest jesz-
cze wiele fragmentów, które 
wymagają ingerencji drogow-
ców. W tej chwili mieszkań-
com zależy przede wszystkim 
na chodnikach, ponieważ w 
niektórych wsiach brakuje bez-
piecznych pieszych ciągów. 
Wszystkie nasze działania 
omawiamy oczywiście z sa-
morządowcami gminnymi, bo 
oni najlepiej wiedzą, jakie są 
potrzeby na ich terenie – mówi 
nam Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański.
Najważniejszym drogowym 
przedsięwzięciem będzie jed-
nak przebudowa skrzyżo-
wania ulic Raciborskiego i 
Grunwaldzkiej w Pruszczu 
Gdańskim.
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad otworzyła 
oferty w przetargu, który wy-
łonić ma wykonawcę zadania. 
Wiadomo już, że kwoty po-
dane w ofertach są niższe od 
tych zawartych w kosztorysie 
inwestycji.
- Z informacji uzyskanych w 
GDDKiA wynika, że pierw-
sze prace geodezyjne i studium 
organizacji ruchu rozpoczną 
się jeszcze w tym roku – mówi 
Marian Cichon.
Przypomnijmy, że 

najistotniejszą inwestycją, któ-
ra ruszy w przyszłym roku, bę-
dzie na pewno budowa nowego 
pogotowia ratunkowego przy 
ulicy Raciborskiego            w 
Pruszczu Gdańskim. Przypo-
mnijmy, że na ten cel powiat 
otrzymał działkę od miasta.
- Dzięki temu będziemy mo-
gli pozwolić sobie na budo-
wę większego parkingu. W 
tej chwili przygotowywany 
jest projekt. Firma, która się 
tym zajmuje, zobowiązana jest 
przedstawić do końca kwiet-
nia gotowy projekt i mieć już 
pozwolenia na budowę.   Tak 
więc już w maju powinny ru-
szyć pierwsze prace. Środki na 
ten cel, w wysokości 5 mln zł, 
zostały już zabezpieczone w 
naszym budżecie, ale mimo to 
będziemy szukać dofinansowa-
nia ze środków zewnętrznych. 
Zależy nam na tej inwestycji i 

chcielibyśmy, aby budowa zo-
stała ukończona w pierwszym 
kwartale 2017 roku – dodaje 
Stefan Skonieczny.
Przypomnijmy, że do nowego 
budynku, poza pogotowiem, 
przeniesione zostanie także 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie.
- To nie wszystko, ponieważ w 
dalszej kolejności chcielibyśmy, 
aby w naszym pogotowiu funk-
cjonował jednodniowy punkt 
opieki medycznej. To jednak 
wymaga kolejnej inwestycji i 
następnych nakładów finan-
sowych, na które w tej chwili 
nas nie stać. Budynek będzie 
tak zaprojektowany, że w każ-
dej chwili będzie można do-
budować dodatkowe skrzydło 
– mówi nam starosta gdański.
Poza tym, remontowane mają 
być pomieszczenia siedzi-
by starostwa, dzięki czemu 

usprawnić ma się obsługa in-
teresantów Wydziału Komuni-
kacji. Kolejki raczej nie znikną, 
ale obsługa petentów będzie na 
pewno szybsza. Z kolei w holu 
głównego wejścia do budynku 
funkcjonuje już punkt przyj-
mowania interesantów. Głów-
nym założeniem stworzenia 
punktu było to, aby interesanci 
nie błądzili po budynku, ale już 
przy wejściu załatwili „sprawę 
od ręki” albo otrzymali nie-
zbędne informacje czy zostawi-
li różnego rodzaju dokumenty.
W kolejnym wydaniu „Panora-
my” przybliżymy plany remon-
tów dróg powiatowych w 2016 
roku i poinformujemy o pla-
nach rozbudowy Domu Pomo-
cy Społecznej w Zaskoczynie.

Krzysztof Lubański

  Zaraz przy wejściu do budynku starostwa mieści się punkt obsługi interesantów
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MAMMOBUS CZEKA NA CIEBIE

Ostatnia szansa w tym roku
Mieszkanki powiatu gdańskiego 
mają ostatnią w tym roku szansę 
na badania mammograficzne, na 
które nie potrzeba skierowania. 
Badania prowadzone będą       w 
Pruszczu Gdańskim, Pszczół-
kach i Trąbkach Wielkich.
Jak informują organizatorzy ba-
dań, tylko w roku 2014 w mam-
mobusach LUX MED Diagno-
styka, przebadało się około 240 
tysięcy kobiet. Każdego miesiąca 
mammobusy odwiedzają oko-
ło 200 miejscowości, realizując 
program badań przesiewowych 
dla pań.

- Mimo, iż mammografia to naj-
skuteczniejsza metoda profilaktyki 
raka piersi, nadal mniej niż połowa 
kobiet poddała się bezpłatnemu 
badaniu w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Piersi – mówi dr Małgo-
rzata Cymerman z LUX MED 
Diagnostyka - Zachęcamy panie 
do profilaktyki związanej z ra-
kiem piersi, gdyż jest to najczęściej 
występujący nowotwór złośliwy 
wśród Polek.
LUX MED Diagnostyka zaprasza 
panie na bezpłatne badania mam-
mograficzne w mammobusie, 

które odbędą się 12 grudnia w 
Trąbkach Wielkich (przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ul. Spor-
towa 17b), 13 grudnia w Pszczół-
kach (przy Ośrodku Zdrowia, 
ul. Sportowa 1B) i 14 grudnia w 
Pruszczu Gdańskim (przy Urzę-
dzie Miejskim, ul. Grunwaldzka 
20). Bezpłatna mammografia de-
dykowana jest paniom    w wieku 
50 – 69 lat. Badanie w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne, refundowane kobietom 
co 2 lata przez NFZ  i nie jest wy-
magane skierowanie lekarskie.

Z kolei badania dla kobiet w 
wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
wykonywane są w ramach pro-
jektu „Poprawa dostępności i 
jakości usług medycznych” w ra-
mach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi, współfinansowanego z 
funduszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. W 
tym przypadku wymagane jest 
skierowanie od lekarza dowolnej 
specjalizacji. Więcej informacji o 
badaniach oraz wzór skierowa-
nia na stronie: www.fundusze.
mammo.pl
Na badania trzeba się zarejestro-
wać pod numerem telefonu: 58 
666 2 444.

(GR)
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PRZYGOTOWUJĄ PROJEKTY

Oczyszczalnia 
ścieków gotowa
Zakończyła się rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Ce-
drach Wielkich, która kosz-
towała niespełna 4 mln zł. 
Zdecydowana większość, bo 
ok. 95 proc., pochodziła ze 
źródeł zewnętrznych: Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdań-
sku i Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w 
Gdańsku.
– Dzięki tej inwestycji 
oczyszczalnia będzie mogła 
przyjąć ścieki ze wszystkich 
gospodarstw domowych w 
naszej gminie – zapewnia 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Przypomnijmy, że w tym roku 
zakończono budowę sieci ka-
nalizacyjnej we wsi Stanisła-
wowo. Jednak plany na ko-
lejne lata są bardzo ambitne, 
a ich realizacja zależy przede 
wszystkim od wysokości po-
zyskanych funduszy unijnych. 
– Kończymy przygotowywać 
projekt kanalizacji trzech 
miejscowości: Leszkowy, 
Giemlice i Długie Pole oraz 

projekt połączenia kanaliza-
cji w Koszwałach i Cedrach 
Małych. Do tego planujemy 
wykonać niewielki fragment 
kanalizacji we wsi Kiezmark. 
Po zakończeniu tych przed-
sięwzięć, gmina niemal w 100 
procentach będzie już ska-
nalizowana. Oczywiście po-
zostaną bez niej pojedyncze 
gospodarstwa domowe, które 
są oddalone od głównej sieci. 
Takie gospodarstwa znajdują 
się chociażby w miejscowo-
ści Trzcinisko. Tam wspiera-
my mieszkańców dotacjami 
na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków – doda-
je Janusz Goliński.
Dodajmy jeszcze tylko, że bu-
dowa kanalizacji we wsiach: 
Leszkowy, Giemlice i Długie 
Pole kosztować może nawet 
13 mln zł, a gmina liczy, że 
Unia Europejska może dofi-
nansować 60 proc. kosztów 
inwestycji. W związku z tym, 
budowa kanalizacji rozłożona 
będzie na dwa lata. 

(KL)

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich 
kosztowała prawie 4 mln zł

  Dzięki unijnym środkom być może uda się zrobić remont 
kościoła w Cedrach Wielkich
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UNIJNA KASA NA ZABYTKI

Projekt żuławskich gmin
Niebawem pomorskie samorządy ponownie będą mogły starać 
się o unijne pieniądze, dlatego wszyscy w pocie czoła przygo-
towują projekty, aby aplikować o fundusze europejskie.

- Wspólnie z kolegami z No-
wego Dworu Gdańskiego i 
Nowego Stawu opracowaliśmy 
projekt „Dziedzictwa Kulturo-
wego Żuław”. Nasza gmina jest 
głównym beneficjentem tego 
programu. Podpisaliśmy już 
porozumienie z naszymi part-
nerami, z którymi zamierzamy 

odnawiać żuławskie zabytki. 
Potem chcemy stworzyć tra-
sę turystyczną interesujących 
obiektów historycznych Żuław 
– mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Tylko z naszego terenu do pro-
gramu mają być włączone ko-
ścioły w Cedrach Wielkich, 
Giemlicach i Kiezmarku, a 
dzięki pozyskanym środkom, 
odbudowana ma być również 

wieża przy kościele w Trutno-
wach. Na liście zabytków zna-
lazł się również dom podcie-
niowy w Miłocinie.
- Projekt jest kosztowny, bo 
same działania na terenie na-
szej gminy oszacowaliśmy 
na ok. 4,5 mln zł, natomiast 
wszystkie zadania mogą kosz-
tować nawet 15 mln zł – szacuje 
Janusz Goliński.

(KL)
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BĘDĄ UTRUDNIENIA W CEDRACH MAŁYCH

Przygotowania już rozpoczęte
Rozpoczęły się przygotowania do przebudowy drogi ekspresowej S7, co szcze-
gólnie zaobserwować można we wsi Cedry Małe, gdzie w budynkach znajdują-
cych się na drodze budowy całkowicie „umarło życie”. Dni do rozpoczęcia wiel-
kiej budowy są już odliczane. 

– Teraz zacznie się niestety 
bardzo ciężki okres dla miesz-
kańców naszej gminy, bo na 
pewno wystąpią uciążliwo-
ści związane z budową nowej 
ekspresówki. Chodzi mi tu 
nie tylko o problemy komu-
nikacyjne. Spodziewamy się, 
że mogą wystąpić kłopoty z 
kanalizacją lub wodociąga-
mi, ponieważ przy tak dużym 
przedsięwzięciu wszystko się 
może wydarzyć. Mam jednak 
nadzieję, że mieszkańcy okażą 
wyrozumiałość – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
W związku z inwestycją pla-
nowane jest spotkanie przed-
stawicieli wykonawcy z 
mieszkańcami Cedrów Ma-
łych, którzy mają dowiedzieć 
się, co robić w razie ewentual-
nej awarii lub konfliktu, zwią-
zanego oczywiście z przebu-
dową „siódemki”. Jak mówi 
Janusz Goliński spotkanie ma 
w pewien sposób „wyprzedzić 
pewne problemy” i rozwiązy-
wać je na samym początku. 
Spotkanie odbędzie się już 
niebawem, a o jego terminie 
na pewno poinformuje urząd 
gminy.
– Przypomnę, że w bardzo 
bliskim sąsiedztwie drogi 
znajduje się szkoła i będzie-
my zabiegać o to, by w cza-
sie budowy rodzice, a przede 
wszystkim dzieci, czuły się 
bezpiecznie w drodze do i 
ze szkoły. Poza tym rozma-
wialiśmy z inwestorem, aby 
ekran akustyczny nie był 
czymś w rodzaju muru two-
rzącego swego rodzaju getto, 
a był raczej zielonym par-
kanem albo wałem przyja-
znym dla otoczenia – mówi 
nam Janusz Goliński. – Jak 
już powiedziałem kiedyś, po 

zakończeniu tej inwestycji, za 
3 lata, obudzimy się w nowej 
rzeczywistości.
Przypomnijmy raz jesz-
cze, że przy przebudowie 

„siódemki” Cedry Małe zy-
skają nowe ulice z chodnika-
mi i ścieżkami rowerowymi 
oraz oświetleniem. 
– Wizerunek tej miejscowości 

zmieni się radykalnie – pod-
sumowuje wójt Goliński.

(lubek)

  Kilka tygodni temu zaczęto wycinać drzewa wzdłuż planowanej ekspresówki
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BĘDĄ NOWE WOZY DLA OSP RECYTOWALI NAJMŁODSI

Budują strażnicę w 
Ełganowie

Powiatowy konkurs

Niedawno rozpoczęła się kolejna, po Rościszewie, budowa 
strażnicy. Tym razem z nowej remizy cieszyć się będą nie-
bawem strażacy z Ełganowa w gminie Trąbki Wielkie.

W bibliotece, w Trąbkach Wielkich, odbył się Powiatowy 
Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej Małgorzaty Strzał-
kowskiej. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – III 
oraz oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych.

Pogoda sprzyja działaniom bu-
dowlanym, dlatego budowa no-
wej strażnicy                 w Ełga-
nowie ruszyła z kopyta.
- W tej chwili wylewane są fun-
damenty budynku. Jeśli w naj-
bliższych dniach nie zaatakuje 
nas zima, to myślę, że być może 
jeszcze w tym roku zostanie za-
mknięty stan surowy obiektu – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Remiza w Ełganowie koszto-
wać będzie ok. 400 tys. zł, ale 
część środków pochodzi ze 
środków Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim.
- W nowym obiekcie zaprojek-
towano boks garażowy, świe-
tlicę dla strażaków oraz po-
mieszczenie na sprzęt strażacki 
– dodaje Błażej Konkol. - Na 
tym nie poprzestajemy, ponie-
waż w planach mamy budowę 
kolejnej strażnicy – tym razem 
w miejscowości Mierzeszyn.
Ale na tym nie koniec inwe-
stowania w Ochotnicze Stra-
że Pożarne na terenie gminy 
Trąbki Wielkie, ponieważ w 
przyszłym roku nowe wozy ra-
towniczo-gaśnicze mają poja-
wić się w Rościszewie oraz w 
Trąbkach Wielkich.
- Wydatki na straż pożarną są 
dość duże, ale są one potrzeb-
ne, ponieważ nasze jednostki 

odnotowują coraz więcej wy-
jazdów do akcji ratowniczo-
-gaśniczych. Nasi strażacy po-
magają w różnych sytuacjach, 
więc takie inwestycje nie po-
winny nikogo dziwić. Na za-
kup wozów otrzymamy także 

dofinansowanie, a według mo-
ich obliczeń, na wszystkie in-
westycje w straż pożarną bę-
dziemy musieli przeznaczyć    
ok. 700 tysięcy złotych – doda-
je wójt Konkol.

(GR)

  Od niedawna z nowej strażnicy cieszą się strażacy  
z Rościszewa 

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

- Udział w nim wzięły 73 osoby 
z 15 szkół. Reprezentowały one 
placówki oświatowe z Cedrów 
Małych, Łęgowa, Rotman-
ki, Straszyna, Pomlewa, Gra-
biny-Zameczka, Czerniewa, 
Kłodawy, Mierzeszyna, Sobo-
widza, Trąbek Wielkich oraz 
Pruszcza Gdańskiego. Wiersze 
recytowane były indywidual-
nie, w duetach lub w zespołach    
3-osobowych. Dopełnieniem 
recytacji były oryginalne stro-
je, rekwizyty, a nawet efek-
ty specjalne – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
Komisja konkursowa miała 
bardzo trudne zadanie, dla-
tego nie dziwi fakt, że obrady 
były burzliwe i trwały długo. 
Ostatecznie komisja ustaliła, 
że w kategorii uczniów oddzia-
łów przedszkolnych i I klas 1. 
miejsce przyznano Michalinie 
Gryń z Trąbek Wielkich. 2. 
miejsce zajęła Diana Błaszczuk 
z Pruszcza Gdańskiego, na-
tomiast        3. nagrodę przy-
znano Ksaweremu Dargacz z 
Mierzeszyna oraz Krzysztofo-
wi Lubiszewskiemu z Pruszcza 
Gdańskiego.
Z kolei w kategorii uczniów 
klas II i III zwyciężyła Marty-
na Szyplik z Łęgowa.       2. 
miejsce przyznano Anecie 

Piotrkowskiej i Konradowi 
Wiśniewskiemu z Mierzeszy-
na. Trzecią nagrodą musieli 
zadowolić się: Nadia Jaszczyk 
i Marcelina Olszewska z Kło-
dawy oraz Stanisław Frydry-
chowicz z Kłodawy i Igor Rost 
z Liwią Korpusik z Rotmanki.
Laureaci otrzymali dyplomy, 

książki i nagrody rzeczo-
we. Organizatorami konkur-
su były: Szkoła Podstawowa 
w Trąbkach Wielkich oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna   
w Trąbkach Wielkich.

(GR)

  Konkurs recytatorski w Trąbkach Wielkich.
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WIĘCEJ ZADAŃ I PRACOWNIKÓW

Remont urzędu gminy
W ostatnich dniach listopa-
da rozpoczął się remont bu-
dynku Urzędu Gminy Trąbki 
Wielkie. Najpierw postano-
wiono zająć się termomoder-
nizacją budynku.
- Inwestycje realizujemy w 
różnych zakątkach naszej 
gminy, a jej siedzibę zosta-
wiliśmy na sam koniec. My-
ślę, że pora wreszcie zająć 
się remontem tego budynku 
– mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Poza tym, już w przyszłym 
roku, przygotowana ma być 
dokumentacja techniczna    
na rozbudowę trąbeckiego 
urzędu. Ta inwestycja jest 
niezbędna, ponieważ gmina 
ma na swoich barkach coraz 
więcej obowiązków i musi za-
trudniać dodatkowe osoby.
- Naszym pracownikom trze-
ba stworzyć godne warunki 

pracy. Mam tu na myśli przede 
wszystkim Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Za-
kład Gospodarki Komunalnej 
– tłumaczy gospodarz trąbec-
kiej gminy.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
termomodernizacja budyn-
ku urzędu gminy w całości 
finansowana jest ze środków 
własnych.

(GR)

  Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trąbki 
Wielkie 
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GMINA REMONTUJE KOLEJNE DROGI

Budowa hali inwestycyjnym priorytetem
Głównym zadaniem inwestycyjnym w gminie Przywidz jest budowana oczywiście hala widowiskowo-sportowa, ale 
warto też wspomnieć o kilku innych ważnych dla mieszkańców, ale nieco mniej spektakularnych przedsięwzięciach.

Jednym z nich jest chociażby 
powstała w tym roku droga 
gruntowa Czarna Huta – Czę-
stocin. Z kolei w przyszłym 
roku drogowcy pojawią się we 
wsi Roztoka, by naprawiać uli-
cę w kierunku Czarnej Huty.
– Nie są to może zbyt dłu-
gie odcinki, ale sukcesywnie 
gminne drogi stają się coraz 
lepsze – mówi nam Marek Zi-
makowski, wójt gminy Przy-
widz. – Nie wszędzie stać nas 
na wylanie asfaltowego dywa-
niku. Na mniej uczęszczanych 
ciągach komunikacyjnych pra-
cują chociażby równiarki, a dla 
przykładu w miejscowości Mi-
chalin od strony Klonowa Dol-
nego ułożonych zostało około 
1000 płyt typu jomb. Dzięki 
temu w okresie deszczów droga 
będzie przejezdna, a przypo-
mnę, że jeszcze kilka lat temu 
było to niemożliwe, ponieważ 
trasa była rozmywana przez 
wodę.
Remonty dróg finansowane są 
przede wszystkim z gminnych 
pieniędzy, ale w Przywidzu 

udaje się współpracować też z 
Lasami Państwowymi, które 
dofinansowały prace na drodze 
w Hucie Górnej. 
– Nie możemy zapomnieć też o 
współpracy z powiatem, dzięki 
czemu w ramach „schetynów-
ki” udało się wyremontować 
drogę od Przywidza do Klono-
wa. Po zakończeniu tej inwe-
stycji trasa Przywidz – Egierto-
wo jest w bardzo dobrym stanie 
– dodaje Marek Zimakowski.
Z kolei w przyszłym roku w ra-
mach „schetynówki” remonto-
wana ma być droga z Borowiny 
w kierunku Skarszew. Dodaj-
my, że drogowcy zajmą się nie 
tylko jezdnią, ale wybudują 
także nowy chodnik.
– Wiemy, jakie mamy potrzeby 
związane z remontem gmin-
nych dróg, ale na więcej nie 
możemy sobie pozwolić, po-
nieważ priorytetem jest teraz 
dokończenie budowy hali, któ-
ra zostanie oddana do użytku 
we wrześniu przyszłego roku. 
Z obiektu korzystać będzie 
przede wszystkim młodzież 

szkolna, ale też pozostali 
mieszkańcy gminy. Chciałbym, 
aby odbywały się tam imprezy 
na wysokim poziomie, promu-
jące walory kulturowe i tury-
styczne przywidzkiej gminy. 
Już teraz obserwujemy zainte-
resowanie podmiotów, które w 
przyszłości chciałyby prowa-
dzić w naszej hali działalności 
sportowo-rekreacyjne – mówi 
wójt Zimakowski.
Dodajmy, że gmina – w ramach 
konkursu – wyłoni operatora, 
który przejmie na siebie obo-
wiązek zarządzania obiektem. 
Przy takim rozwiązaniu gmina 
pozbyłaby się też części kosz-
tów związanych z utrzyma-
niem hali. 
– To nie wszystko, ponieważ 
chcielibyśmy sprzedać prawo 
do nazwy hali, w której powi-
nien jednak pojawić się akcent 
przywidzki. Być może prawo 
nabędzie sopocka spółka Trefl. 
Dodam przy okazji, że Przy-
widz został włączony do pro-
gramu Trefla „Aktywna szko-
ła”. Chcielibyśmy, aby powstała 

u nas szkółka siatkarsko-koszy-
karska, nad którą pieczę mógł-
by sprawować właśnie klub 
Trefl Sopot – zdradza nam go-
spodarz przywidzkiej gminy.

Dodajmy jeszcze tylko, że bu-
dowa hali zakończyć się ma już 
w czerwcu.

(lubek)

  Nowy rok szkolny 
rozpocznie się już w nowej 

hali

BEZPŁATNE BADANIA

„Biała sobota” w 
Przywidzu
W najbliższą sobotę mieszkań-
cy gminy Przywidz będą mogli 
skorzystać z bezpłatnych badań 
lekarskich. Akcja „Biała sobota” 
odbędzie się dzięki współpracy 
Urzędu Gminy Przywidz oraz 
Akademickiego Stowarzyszenia 
Onkologicznego, Studenckiego 
Koła Naukowego przy Katedrze 
i Klinice Chirurgii Onkologicz-
nej oraz Fundacji Hospicyjnej 
Św. Franciszka Ksawerego w 
Przywidzu. 
Jak mówią organizatorzy wy-
darzenia, podstawowym celem 
akcji jest zwiększenie wiedzy 
o stanie zdrowia mieszkań-
ców gminy Przywidz. Podczas 
„Białej soboty” przeprowadzo-
ne zostaną podstawowe badania 
profilaktyczne wśród uczestni-
ków. Będzie można zasięgnąć 
specjalistycznej porady lekarskiej 
oraz wysłuchać szeregu prezen-
tacji dotyczących między innymi 
profilaktyki chorób onkologicz-
nych. Akcja odbędzie się w so-
botę 12 grudnia w Zespole Szkół 
w Przywidzu przy ul. Szkolnej 
1, od godz. 10.00 do 17.00. Ka-
dra medyczna, która prowadzać 
będzie badania, to ok. 20 stu-
dentów medycyny oraz lekarze 

– konsultanci z Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. 
Podczas „Białej soboty” prowa-
dzone będą: pomiar ciśnienia tęt-
niczego, pomiar wagi i wzrostu, 
wyliczenie BMI, pomiar pozio-
mu glukozy, cholesterolu i trójgli-
cerydów, pomiar tkanki tłuszczo-
wej, nauka badania palpacyjnego 
piersi, badanie EKG, możliwość 
zapisów na mammografię i USG 
piersi. 
Każdy przebadany pacjent otrzy-
muje kartę z wynikami swoich 
badań. Poza tym będzie możli-
wość konsultacji onkologicznej i 
internistycznej. Podczas oczeki-
wania między badaniami pacjen-
ci mogą wziąć udział w wykła-
dach o tematyce onkologicznej 
i nauczyć się samobadania piersi 
przy pomocy fantomów. Zbiera-
ne będą również dane medyczne, 
mające posłużyć do analizy sta-
nu zdrowia mieszkańców gminy 
Przywidz. W akcji może wziąć 
udział 120 mieszkańców – tylko 
z terenu gminy Przywidz. Zain-
teresowanych obowiązują wcze-
śniejsze zapisy w Urzędzie Gmi-
ny Przywidz lub pod numerem 
telefonu 58 682 59 84. 

(GR)

INWESTYCJA PRZYNIESIE OSZCZĘDNOŚCI

Duża dotacja na termomodernizację
Gmina Przywidz otrzyma 
pieniądze z Regionalnego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska, dzięki którym możliwa 
będzie termomodernizacja 
budynków oświatowych oraz 
siedziby urzędu gminy. Reali-
zacja inwestycji ruszy w przy-
szłym roku.
– Dzięki tym środkom do-
cieplone zostaną wszystkie 
publiczne szkoły na terenie 
naszej gminy. Jednak pienią-
dze na termomodernizację 
udało się pozyskać również 

z funduszy metropolitalnych. 
Dzięki temu będziemy mogli 
zainwestować w budynki uży-
teczności publicznej. W ten 
sposób chcemy docieplić budy-
nek Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jodłownie, czy też dawne 
szkoły w Starej Hucie i przy uli-
cy Ulenberga w Przywidzu oraz 
obiekt w Przywidzu, w którym 
mieści się obecnie Gminny 
Ośrodek Kultury i straż pożar-
na – informuje Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.
Umowa na pozyskanie tych 

środków została już podpisana 
i termomodernizacja obiektów 
wskazanych przez gminę bę-
dzie realizowana w przyszłym 
roku. Dodajmy przy okazji, że 
o środki z budżetu metropoli-
talnego starało się aż 31 pomor-
skich samorządów, należących 
oczywiście do stowarzyszenia 
metropolitalnego. 
– Z Regionalnego Funduszu 
Ochrony Środowiska otrzyma-
my dofinansowanie na poziomie 
80 proc. kosztów inwestycji. 
Całe zadanie kosztować będzie 

3,2 mln zł – dodaje Marek Zi-
makowski. – Aż 85-procento-
we dofinansowanie otrzyma-
my natomiast ze stowarzysze-
nia metropolitalnego.
Po zakończeniu inwestycji 
wszystkie budynki objęte ter-
momodernizają nie tylko będą 
zużywać mniej ciepła, co spo-
woduje zmniejszenie kosztów 
ich utrzymania, ale poprawi 
się również ich estetyka.

(GR)
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URODZINY SENIORKI

Jubileusz pani 
Zuzanny
Pani Zuzanna Mateńko z Łę-
gowa obchodziła 91. urodzi-
ny. Pogodna jubilatka święto-
wała trzykrotnie: z rodziną, 
z podopiecznymi dziennego 
domu środowiskowego oraz 
w towarzystwie przedstawi-
cieli Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański i Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. 
Pani Zuzanna cieszy się do-
brym zdrowiem i wspaniałą 
pogodą ducha. Wizyta wójt 
Magdaleny Kołodziejczak i 
pracownika socjalnego Teresy 

Loranty sprawiła jej wiele ra-
dości. Stała się też okazją do 
wspomnień. Pani Zuzanna i 
jej śp. mąż Władysław pocho-
dzą z lubelskiego, a do Łęgo-
wa sprowadzili się po wojnie. 
Przez całe życie ciężko praco-
wali – zajmowali się nasien-
nictwem i specjalistycznymi 
uprawami. 
Jubilatka doczekała się 
czworga dzieci, dziewięcior-
ga wnuków i dziesięciorga 
prawnuków. 

(MB)

 Pani Zuzanna Mateńko w towarzystwie gości
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SZKOŁA W KOWALACH MUSI POCZEKAĆ

Basen w Kolbudach? Marzenia stają się 
rzeczywistością
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a zatem i czas na podsumowanie realizowanych przedsięwzięć i informacje o 
planowanych inwestycjach na terenie gminy Kolbudy. 

Nie od dziś wiadomo, że miej-
scowy samorząd szczególny 
nacisk kładzie na wysoką ja-
kość dróg lokalnych, dlatego 
podejmuje się kosztownych i 
trudnych terenowo przedsię-
wzięć. Do takich należy bez 
wątpienia droga z Pręgowa do 
Bielkówka.
– Remont tej drogi jest trudny, 
ponieważ przede wszystkim 
trzeba uporządkować wszyst-
kie sieci podziemne, zaczyna-
jąc od wodociągu, a kończąc na 
gazie i prądzie. Wykonać trze-
ba również odwodnienie tej 
drogi. Wszystkie te zadania są 
czasochłonne, ale nie zmienia 
to faktu, że już przygotowuje-
my się do drugiego etapu tej in-
westycji, który realizowany bę-
dzie w przyszłym roku – mówi 
„Panoramie” Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy.
Mieszkańcy z niecierpliwością 

czekają zapewne na infor-
macje, kiedy rozpocznie się 
budowa szkoły w Kowalach. 
Wójt Grombala studzi jednak 
emocje i podkreśla, że dopó-
ki zadanie nie otrzyma ze-
wnętrznego dofinansowania, 
to nie ma szans na rozpoczęcie 
budowy.
– Na tego typu obiekt gminy 
Kolbudy nie stać – mówi krót-
ko wójt Grombala. – Poza tym 
nie wiemy, czy nowi rządzący 
nie zmienią systemu edukacji, 
co spowodowałoby kolejną re-
wolucję. Szkoła w Kowalach 
planowana jest na 6-klasową 
podstawówkę. Jeśli rząd wró-
ci do systemu 8-klasowego, 
to wszystkie nasze wskaźniki 
będą nieaktualne.
Leszek Grombala słusznie za-
uważa, że Kowale – które nie są 
dzielnicą Gdańska, a ok. 4-ty-
sięcznym sołectwem gminy 

Kolbudy – mają duży problem 
związany z komunikacją. 
– Cały nasz problem, który 
nie jeden raz poruszaliśmy na 
łamach „Panoramy”, leży w 
drodze wojewódzkiej Gdańsk 
– Kościerzyna – mówi Leszek 
Grombala. – Przebudowa tej 
drogi tylko powiększy degren-
goladę w Kowalach, bo ulicą 
podążać będzie ruch tranzyto-
wy, a mieszkańcy nadal tkwić 
będą w korkach. Sytuację po-
garsza też brak kompletnego 
węzła.
Gmina przygotowuje się z 
kolei do ważnej inwestycji 
drogowej, która połączyć ma 
Ostróżki, Buszkowy, Pręgo-
wo i Kolbudy. Jeśli znajdą się 
pieniądze, to zadanie w cało-
ści wykonane zostanie w roku 
2016. 
– Z dużymi problemami udało 
się nam natomiast wybudować 

ulicę Sadową w Kowalach. 
Przedsięwzięcie było o tyle 
trudne, że inwestycja realizo-
wana była na zamieszkałym 

już osiedlu. Patrząc na kon-
cepcję przebudowy drogi wo-
jewódzkiej, zrezygnujemy 
prawdopodobnie z budowy 
ulicy Glazurowej w Kowa-
lach, a środki przeznaczymy 
prawdopodobnie na budowę 
strategicznych ulic umożliwia-
jących dojazd na nowe osiedla 
mieszkaniowe i tereny inwe-
stycyjne. Przypomnę, że nasza 
gmina nie czerpie przychodów 
z rolnictwa czy przemysłu, ale 
z centrów logistycznych i wła-
śnie dla firm tej branży musi-
my przygotować jak najlepsze 
warunki, żeby chciały działać 
na naszym terenie – tłumaczy 
Leszek Grombala.
W przyszłym roku wiele dziać 
będzie się także w Kolbudach. 
Zmianie ulegnie park przed 
siedzibą gminy, który zyska 
bardziej przyjazny i przede 
wszystkim rekreacyjny cha-
rakter. Podobne miejsce do 

odpoczynku pojawi się na te-
renie ogródków działkowych, 
gdzie będzie można chociażby 
spotkać się przy grillu. W obu 
miejscach nie zabraknie oczy-
wiście placu zabaw dla dzieci. 
– W przyszłorocznych pla-
nach mamy również rozbudo-
wę przedszkoli w Kolbudach i 
Lublewie. Trzeba jednak wie-
dzieć, że mówię w tej chwili o 
inwestycjach, które zapisane są 
dopiero w projekcie budżetu. 
O tym czy będą one faktycz-
nie realizowane będziemy mo-
gli mówić dopiero po tym, jak 
uchwałę budżetową zaakcep-
tują radni – mówi gospodarz 
kolbudzkiej gminy.
W planach samorządowców, 
a w marzeniach mieszkańców 
gminy jest basen, który miał-
by powstać przy kolbudzkim 
zespole szkół. Wydaje się, 
że pływalnia nie jest już tyl-
ko marzeniem, ale realnym 
przedsięwzięciem do realiza-
cji, ponieważ w przyszłorocz-
nym projekcie budżetu zapi-
sano wstępnie zabezpieczenie 
środków na przygotowanie 
projektu. 
– O basenie mówi się właści-
wie już od 30 lat. Co więcej, 
przy projektowaniu kolbudz-
kiej szkoły zostawiono miejsce 
na dobudowanie dodatkowego 
skrzydła, które miałoby zostać 
przeznaczone na basen – do-
daje Leszek Grombala.
Budowa basenu nie jest tanim 
zadaniem, ale też nie jest nie-
możliwym przedsięwzięciem. 
Patrząc realnie na możliwości 
finansowe kolbudzkiego samo-
rządu wydaje się, że inwestycja 
mogłaby ruszyć za 5-6 lat.
 

Krzysztof Lubański

  W przyszłym roku całkowicie zmieni się wygląd parku przed Urzędem Gminy Kolbudy

  Wiele kłopotów sprawia niedokończony węzeł  
na obwodnicy w Kowalach

 Za kilka lat zespół szkół w Kolbudach wzbogacić się może o nowy basen
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                  Mieczysław Struk
Marszałek 

Województwa Pomorskiego

      Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Pomorskiego

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim naszym obecnym i przyszłym Klientom, 
Kontrahentom i Współpracownikom, 
życzymy wszystkiego dobrego,  
radości i odpoczynku przy rodzinnym stole, 
oraz przepełnionego sukcesami w życiu prywatnym i zawodowym 
Nowego 2016 Roku. 
Zarząd i pracownicy BIALL-NET Sp. z o.o.

N E T  
BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin ul. Słoneczna 43 80-174 Gdańsk, tel: 58 727 77 77 
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NAGRODY DLA ZASŁUŻONYCH

Jubileusz szkoły w Koźlinach
Szkoła Podstawowa w Koźlinach w gminie Suchy Dąb święto-
wała niedawno swoje 70. urodziny. W jubileuszowych uroczy-
stościach wzięli udział uczniowie, absolwenci jubilatki, ale też 
liczni goście.

– Podczas uroczystości zapre-
zentowano niezwykłą podróż 
w czasie, akcentując najważ-
niejsze wydarzenia z życia 
szkoły. Na przestrzeni tych lat 
szkołę w Koźlinach ukończyło 
około tysiąca absolwentów, a 
pracowało tu łącznie 102 na-
uczycieli. W 2003 roku patro-
nem szkoły został ksiądz prałat 
Józef Waląg, a bardzo ważnym 
i długo wyczekiwanym wyda-
rzeniem była rozbudowa pla-
cówki i oddanie do użytku no-
wej sali gimnastycznej w 2011 
roku. Osobliwością jest fakt, że 
szkołą zarządzało na przestrze-
ni 70 lat jedynie 5 dyrektorów: 
Stanisława Kuńciów, Antoni 
Gryszko, Mirosław Duszyca, 
Wiesława Wolińska – mówi 
Jerzy Wiśniewski, obecny dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Koźlinach.
Dodajmy, że uroczystość była 
nie tylko okazją do wspomnień, 
ale również do uhonorowania 
zasłużonych pedagogów. Za 
wzorową pracę dydaktyczno-
-wychowawczą nagrodą wójta 

uhonorowano Sylwię Lodań-
ską. Z kolei nagrodę dyrektor 
szkoły odebrali: Danuta Hay-
dasz, Katarzyna Piankowska, 
Witold Miklaszewski, Marcin 

Flizikowski oraz Halina Jan-
kowska i Lucyna Urban. 

(GR)
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  Szkoła w Koźlinach obchodziła 70-lecie

  Nowy wóz w OSP Suchy Dąb

SUCHY DĄB

OSP z nowym 
wozem
Rok 2015 jest szczególny 
dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Suchym Dębie. 
Niedawno informowali-
śmy o jubileuszu jednostki 
i nowym sztandarze, który 
otrzymali rycerze św. Flo-
riana z Suchego Dębu. 
Przypomnijmy, że jednostka 
działa już od 70 lat, a dosko-
nałym prezentem na okrą-
głe urodziny jest wóz ra-
towniczo-gaśniczy, który do 
strażaków z Suchego Dębu 
trafił w ostatnich dniach 
listopada. 
Koszty zakupu pojazdu zo-
stały podzielone na lokalny 
samorząd, Państwową Straż 
Pożarną i Ochotniczą Straż 
Pożarną. Miejmy jednak 
nadzieję, że nowy nabytek 
nie będzie musiał być zbyt 
często wykorzystywany do 
akcji ratunkowych.
 

(GR)
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TEATR WYBRZEŻE

Statyści poszukiwani
– Teatr Wybrzeże poszukuje 
statystów – kobiet i mężczyzn 
w wieku 18 – 35 lat. Wyma-
gane jest przygotowanie i do-
świadczenie sceniczne. Staty-
ści poszukiwani są do drugo-
planowych zadań aktorskich 
w spektaklu „Czyż nie dobija 
się koni?”, w reżyserii Woj-
ciecha Kościelniaka – infor-
muje Grzegorz Kwiatkow-
ski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże.
Próby rozpoczną się 5 stycznia 
2016 roku, a odbywać się będą 
we wtorki i soboty w godz. 
10.00 – 14.00 i 18.00 – 22.00. 
Jednak tuż przed premierą 
spektaklu ich czas i terminy 

mogą ulegać zmianom. 
– Według planów, premie-
ra ma odbyć się na początku 
kwietnia 2016 roku na Dużej 
Scenie. Statyści muszą być w 
pełni dyspozycyjni w okresie 
grania spektaklu, ponieważ 
dublerzy nie są przewidziani. 
Zainteresowanych zaprasza-
my na spotkanie z reżyserem, 
które odbędzie się w czwartek, 
10 grudnia o godz. 14.00 na 
Dużej Scenie.
Na spotkanie należy przygo-
tować CV z dołączonym zdję-
ciem sylwetki – dodaje Grze-
gorz Kwiatkowski.

(GR)

PODSUMOWANIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Większa stanica w Wiślince 
Na podstawie partnerskiej umowy o współpracy, zawartej po-
między gminą Pruszcz Gdański a Pomorskim Związkiem Że-
glarskim, od dwóch lat realizowany jest projekt „Gmina Pruszcz 
Gdański pod żaglami”. Stanica w Wiślince stała się w tym czasie 
zapleczem dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z 
terenu gminy rozpoczynających swoją przygodę z żeglarstwem.

Od kwietnia do maja i od 
września do października 650 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych wzięło w pro-
gramie „Żeglarskie lekcje wy-
chowania fizycznego”.
W czasie trwania roku szkol-
nego do szkółki żeglarskiej w 
stanicy w Wiślince systema-
tycznie uczęszczało 45 dzieci 
i młodzieży w wieku od 7 do 
14 lat. W okresie wakacyjnym 
zaś Pomorski Związek Żeglar-
ski zorganizował, wspólnie z 
Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry, Sportu i Biblioteką Publicz-
ną Gminy Pruszcz Gdański, 
półkolonie żeglarskie, na któ-
rych uczyło się żeglować 110 
żeglarzy.
– Po dwóch latach pracy trudno 
mówić o osiągnięciach sporto-
wych w budowanej od pod-
staw społeczności żeglarskiej 
– mówił podczas zakończenia 

sezonu Leopold Naskręt, se-
kretarz zarządu PoZŻ. – Nale-
ży jednak docenić każdą próbę 
sprawdzenia siebie, zwłaszcza 
w konfrontacji z uznanymi śro-
dowiskami regatowymi. 
Żeglarze z Wiślinki w minio-
nym sezonie podjęli taką próbę, 
reprezentując gminę Pruszcz 
Gdański na V Samorządowych 
Regatach Województwa Po-
morskiego o Puchar Marszałka 
Mieczysława Struka, a także w 
VII Regatach o Memoriał To-
ny'ego Halika.
Wójt Magdalena Kołodziej-
czak podkreśliła, że stanica 
wodna w Wiślince żyje. Za-
akceptowała ją gminna spo-
łeczność. Żeglarskie akcenty 
pojawiają się podczas festy-
nów i spotkań, nie tylko tych 

odbywających się na przystani. 
– Stanica to element dużego 
projektu turystycznego w gmi-
nie Pruszcz Gdański, stawia-
jącego na rozwój kajakarstwa 
i właśnie żeglarstwa – wyja-
śniła Magdalena Kołodziej-
czak, która zapowiedziała, że 
w związku z bardzo dużym za-
interesowaniem i fantastyczną 
aktywnością społeczeństwa że-
glarskiego, planowana jest roz-
budowa obiektu. 
– Cieszy nas, że każdego roku 
przybywa w gminie osób z pa-
tentami, wyszkolonych przez 
instruktorów PoZŻ – podsu-
mował Leopold Naskręt. – W 
tym roku egzaminy na patent 
żeglarza jachtowego i sternika 
motorowodnego zdało 25 osób.

(MB)

  Najmłodsi bardzo chętnie garną się do żeglarstwa 

 Na zdjęciu laureatka 1. miejsca – Sara Chmielowiec
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NAGRODY PRZYZNANO

Piękne zagrody, piękna wieś
Podczas obrad ostatniej se-
sji Rady Gminy Pruszcz 
Gdański uroczyście nagro-
dzono laureatów tegorocznej 
edycji „Piękna Wieś”. Jury, 
w zależności od katego-
rii, oceniało m.in. estetykę, 
aranżację, wpisanie w krajo-
braz, pielęgnowanie tradycji 
miejsca, stosowanie rodzi-
mych gatunków roślin czy 
zastosowanie ekologicznych 
rozwiązań. 
W kategorii „Najpiękniej-
sza zagroda nierolnicza” na 
podium stanęli: 1. miejsce 
– Anna Majewska z Rot-
manki, 2. Barbara Niepsuj z 
Łęgowa, 3. Alicja Jaworska z 
Jagatowa. Z kolei w katego-
rii „Najpiękniejsza zagroda 
rolnicza” jury zdecydowało 

przyznać: 1. miejsce Małgo-
rzacie i Januszowi Staniak 
z Lędowa, 2. Janinie Po-
znańskiej z Bogatki, 3. Ka-
tarzynie Gadomskiej z Bo-
gatki. Natomiast w kategorii 

„Najpiękniejsza wieś” na-
grodzono Roszkowo.
Laureaci otrzymali nagrody 
finansowe. 

(MB)

  Nagrodę odbiera Anna Majewska z RotmankiFo
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KONKURS

Świetnie znają swoją gminę
W tegorocznej edycji Konkur-
su Wiedzy o Gminie Pruszcz 
Gdański dla szkół podstawo-
wych wzięło udział 18 uczniów 
klas IV – VI.
Jak nazywa się zastępca wójta 
gminy? W której miejscowości 
jest stanica żeglarska? Gdzie 
odbyły się tegoroczne dożyn-
ki? Uczniowie musieli wykazać 
się zarówno wiedzą z zakresu 
samorządu, jak i życia naszej 
gminy.
Komisja w składzie – radna 
Małgorzata Osowska, rad-
na Ewa Romik i radny Józef 
Szramuk – oceniała nie tylko 
poprawność odpowiedzi jedno-
krotnego wyboru, ale też zada-
nia opisowe, polegające np. na 
podaniu pozytywnych i nega-
tywnych stron gminy.
Największą ilość punktów i 1. 
miejsce w konkursie zdobyła 
Sara Chmielowiec, uczennica z 
Borkowa. W nagrodę otrzyma-
ła rower miejski. 2. miejsce za-
jął uczeń SP Łęgowo Przemy-
sław Rekowski, który w nagro-
dę otrzymał tablet. 3. miejsce 

wywalczyła Weronika Kor-
nacka z Wiśliny, której rów-
nież wręczono tablet. Pozostali 

uczniowie otrzymali nagrody 
– niespodzianki.

(MB)
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POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć najszczersze życzenia:

suto zastawionego stołu, mnóstwa prezentów pod choinką 
i wspólnego śpiewania kolęd, Wigilii wśród najbliższych, 

a w Sylwestra szampańskiej zabawy do białego rana,
osiągnięcia wyznaczonych celów 
i samych sukcesów w 2016 roku,

spełnienia każdego, nawet najskrytszego marzenia 
i mnóstwa miłości.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu doradców, specjalistów 
oraz wszystkich pracowników

Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 

w Gdańsku

Dyrektor Aleksander Mach

 ŚWIĘTO WSPOMNIEŃ I WZRUSZEŃ

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince obchodzi-
ła dzień swojego patrona oraz jubileusz 70-lecia. 

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością m.in.: Irola Ferlin 
– wizytator kuratorium oświa-
ty, Magdalena Kołodziejczak 
– wójt gminy Pruszcz Gdański, 
Bożena Chodkowska – pełno-
mocnik wójta ds. oświaty oraz 
ks. Stanisław Kowalski.
– Jubileusz to święto wspo-
mnień i wzruszeń. Bo chy-
ba każdy z dorosłych z pewną 
dozą sentymentu wspomina 

swoje szkolne lata – mówiła dy-
rektor Barbara Bałucińska. 
Część oficjalną uroczysto-
ści, podczas której padło wie-
le ciepłych słów pod adresem 
uczniów i absolwentów, a także 
obecnych i byłych pracowni-
ków pedagogicznych oraz nie-
pedagogicznych, przeplatano 
wierszem i piosenką o tema-
tyce patriotycznej. Na zakoń-
czenie goście mogli podziwiać 

pokazy taneczne oraz sztuki 
taekwondo. 
W 1945 r. naukę w SP Wi-
ślinka rozpoczęło 19 dzieci. 
Obecnie do szkoły, którą gmi-
na rozbudowała, uczęszcza 
225 uczniów. W latach 1945 
– 2015 placówkę opuściło 694 
absolwentów. 

(MB)

  Wraz z uczniami, absolwentami, obecnymi oraz byłymi już nauczycielami, świętowali zaproszeni 
na uroczystość goście
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PATRIOTYCZNIE W PSZCZÓŁKACH

„Mali Polacy – wielcy duchem”
Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Pszczółkach 
wzięli udział w spotkaniach 
patriotycznych. 
– Dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych zaprezento-
wano wiersze i pieśni patrio-
tyczne oraz polskie tańce. 
Uczniowie z klas 4 – 6 uczest-
niczyli w warsztatach „Dzie-
dzictwo kulturowe – droga 
do niepodległości”. Podczas 
tych spotkań mieli okazję za-
prezentować musztrę żołnier-
ską, pieśni patriotyczne oraz 
prezentacje multimedialne. 
Wykazali się wiedzą podczas 
quizu wiedzy o dziedzictwie 
narodowym – informuje Ma-
riola Kupryciuk, wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Pszczółkach. 
Jeden z wieczorów nale-
żał do uczniów, rodziców i 
mieszkańców gminy, którzy 
uczestniczyli w „Wieczorze 
patriotycznym”. 
– Piękne recytacje, polonez 
w wykonaniu uczniów klasy 
2c, taniec baletnic klasy 2a 
do muzyki Fryderyka Cho-
pina i śpiew chóru szkolne-
go, ujęły wszystkich za serca. 
Łza zakręciła się w oku, gdy 
widzowie mieli okazję zoba-
czyć jak „wielkie patriotycz-
ne serca” mają nasze dzieci. 

Ostatnim elementem wyda-
rzeń był udział w uroczystej 
mszy świętej w parafialnym 
kościele w Pszczółkach. Warto 
podkreślić, że fragmenty arty-
stycznych występów uczniowie 
pokazali w miejscowym Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym 
dla osób chorych – dodaje 

Mariola Kupryciuk.
Dodajmy jeszcze tylko, że na 
stronie internetowej szkoły 
można zobaczyć zdjęcia z nie-
których wydarzeń zorganizo-
wanych w pszczółkowskiej 
podstawówce. 

(MK)

  W patriotycznej imprezie wzięły udział dzieci 
ze szkoły w Pszczółkach

Szkoła w Wiślince  
ma już 70 lat
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SUCHY DĄB

Gminny Turniej 
Gry w Szachy
W Zespole Szkół w Suchym 
Dębie odbyły się gminne roz-
grywki szachowe. Zawodnicy 
zmagali się na szachownicy 
z własnymi myślami, aby za-
szachować i pokonać rywala. 
Rozgrywki toczyły się oczy-
wiście z podziałem na kate-
gorie wiekowe.

W poszczególnych grupach 
niepokonani okazali się: Zbi-
gniew Boroń, Adam Kotarski 
oraz Radosław Rafalski. Do-
dajmy jeszcze tylko, że wszy-
scy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale i upominki. 

(TJ)

  Najlepsi szachiści turnieju w Suchym Dębie

SZACHIŚCI OPANOWALI KOLBUDY

Mistrzostwa 
powiatu
W sali koncertowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kol-
budach odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Gdańskiego w 
szachach. Jak informują orga-
nizatorzy zawodów, w turnie-
ju wzięły udział 42 osoby. 
Poza klasyfikacją indywidu-
alną prowadzona była rywali-
zacja drużynowa. Tu bezkon-
kurencyjna okazała się repre-
zentacja gospodarzy, która w 
końcowym rozrachunku oka-
zała się lepsza od reprezen-
tacji miasta Pruszcz Gdań-
ski i gminy Trąbki Wiel-
kie. Na kolejnych miejscach 

sklasyfikowano drużyny 
gmin Suchy Dąb i Pruszcz 
Gdański. 
Indywidualnie w swoich ka-
tegoriach wiekowych zwycię-
żali: Joanna Jurkiewicz z gmi-
ny Kolbudy, Aleksandra Bor-
suk (miasto Pruszcz Gdań-
ski), Magdalena Paszkowska 
(miasto Pruszcz Gdański), 
Miriam Wenda (gmina Kol-
budy), Michał Bugalski (gmi-
na Kolbudy), Jakub Aftana-
siuk, Łukasz Zaleski i Oli-
wer Wirkus (wszyscy gmina 
Kolbudy).

(GR)

  Szachowe mistrzostwa rozegrano w Kolbudach
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TAEKWON-DO

Pruszczańska 
potęga
W ZSO nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim odbyły się ko-
lejne Mistrzostwa Woje-
wództwa Pomorskiego w 
Taekwon-Do ITF. W za-
wodach wystartowało 5 
klubów: Gdański Klub Ta-
ekwon-do, Klub Sportowy 
Taekwon Kolbudy, Klub 
Sportowy Neptun Gdańsk, 
Gdyński Klub Sportowy 
Posejdon i Sportowy Klub 
Taekwon-do An-Do.
Mało gościnni okazali się 
gospodarze imprezy, gdyż 
reprezentacja Sportowego 
Klubu Taekwon-do An-
-Do zdeklasowała rywali. 
Miejscowi zawodnicy wy-
walczyli 130 medali, w tym 
38 złotych, 30 srebrnych i 
62 brązowe. Na 2. miejscu 
sklasyfikowano Gdański 
Klub Taekwon-do, a na naj-
niższym stopniu podium re-
prezentację z Kolbud.
Naszym zawodnikom 
gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów 
w zawodach krajowych i 
międzynarodowych.

(KL)

WOJEWÓDZKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY

Wicemistrzowie z Suchego Dębu
Podczas rozgrywanego w Przechlewie Finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w halowej piłce nożnej, drużyna z Zespołu Szkół w Suchym Dębie 
zajęła 2. miejsce.

Podczas zawodów młodzi pił-
karze z Żuław wygrali 1:0 z 
gospodarzami wojewódzkiego 
finału, a z reprezentacją Otław-
ca 3:0. Po awansie do strefy fi-
nałowej młodzi adepci futbolu 
z Suchego Dębu zremisowali 
0:0 ze Szkołą Podstawową w 
Małych Walichnowach i 1:1 z 
reprezentacją z Łęczyc. Po zsu-
mowaniu wszystkich punktów 
okazało się, że nasi zawodnicy 
uplasowali się na 2. miejscu w 
województwie pomorskim.
W całym turnieju młodzi pił-
karze z Suchego Dębu nie 
przegrali żadnego meczu, a 
poza tym Karol Kamiński zo-
stał uznany najlepszym bram-
karzem zawodów.
W składzie drużyny z Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie znaleź-
li się: Oskar Jankowski, Karol 
Kamiński, Dawid Krygier, Re-
migiusz Nazimek, Mateusz Sa-
snal, Łukasz Szajerski i Domi-
nik Tłuścik. Dodajmy jeszcze 
tylko, że opiekunem drużyny 
jest Sebastian Ptach.
– Szczególne podziękowania 

składamy trenerom Osiczan-
ki Osice, a więc Wojciechowi 
Kozłowskiemu oraz Michałowi 
Stępniakowi, którzy od lat roz-
wijają piłkarskie umiejętności 
uczniów naszej szkoły. Dzięki 
temu, że chłopcy po lekcjach 

mają możliwość brania udziału 
w profesjonalnych treningach 
Osiczanki, był możliwy tak 
wielki sukces naszej szkoły w 
igrzyskach młodzieży szkolnej 
– mówi Sebastian Ptach.
Wierzymy, że na tym nie 

skończą się piłkarskie sukce-
sy młodzieży z gminy Suchy 
Dąb i już niebawem będziemy 
mieli przyjemność informo-
wać o ich kolejnych życiowych 
osiągnięciach.

Tomasz Jagielski

  Młodzi piłkarze z Suchego Dębu zajęli 2. miejsce w turnieju wojewódzkim 
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KOSZYKÓWKA

Międzynarodowe 
zwycięstwo
Zespół GTS Karol Rotmanka 
uczestniczył w VII Między-
narodowym Turnieju Nie-
podległości w Białymstoku. 
W ciągu 3 dni młode koszy-
karki spędziły 14 godzin w 
pociągu i rozegrały 7 spotkań. 
Bilans potyczek jest imponu-
jący – 7 zwycięstw, 0 porażek. 
– Każdy z zespołów uczest-
niczących w turnieju miał 
słabszy mecz, my również, ale 
cieszy to, że swoim zaangażo-
waniem, walką o każdy cen-
tymetr boiska, nieustępliwo-
ścią i determinacją potrafimy 

przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść – powiedział 
trener Roman Pawłowski. 
Zawodniczki GTS, poza pu-
charem za 1. miejsce, zdoby-
ły również wyróżnienia in-
dywidualne. MVP Turnieju 
(najbardziej wartościowa za-
wodniczka) została Kaja Pa-
stuszyńska, która okazała się 
też królem strzelców. W naj-
lepszej piątce turnieju znala-
zła się Daria Gebert, a najlep-
szą zawodniczką GTS Karol 
Rotmanka była Klaudia Tao 
Anh.

(MB)

  Drużyna GTS Karol Rotmanka
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KOLARSTWO

Wybitna 
sportsmenka 
Karolina Perekitko z Jagato-
wa otrzymała nagrodę wój-
ta gminy Pruszcz Gdański 
za wybitne osiągnięcia w 
kolarstwie.
W mijającym roku Karolina 
odnosiła sukcesy zarówno 
na szczeblu ogólnokrajo-
wym, jak i międzynarodo-
wym. Zawodniczka posiada 
licencję Polskiego Związku 
Kolarskiego. 

(MB)

  Karolina Perekitko  
(w środku)
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Internet, telefon i telewizja już w Twoim zasięgu !

N E T  

50 Mbps + Pakiet Wygodny
( 113 kanałów w tym 31 HD)

za 125 zł miesięcznie

100 Mbps + Pakiet Bogaty
( 172 kanałów w tym 46 HD)

za 165 zł miesięcznie

100 Mbps + Pakiet Wygodny
( 113 kanałów w tym 31 HD)

+ Telefon

za 135 zł miesięcznie

100 Mbps + Pakiet Bogaty
( 172 kanałów w tym 46 HD)

+ Telefon

za 175 zł miesięcznie

Instalacja światłowodu w Twoim domu już od 1 zł

Zamów!
BIALL-NET Sp. z o.o.

Otomin ul. Słoneczna 43
80-174 Gdańsk

tel: 58 727 77 77
e-mail: bok@biall-net.pl

https://www.facebook.com/BIALLNET/

Magdalena Możdżonek
Przedstawiciel handlowy
tel: 571 335 543
e-mail: magdalena.mozdzonek@biall-net.pl

Tomasz Wólczyński
Przedstawiciel Handlowy
tel: 513 156 545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu K.C art. 66 §1. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie.

 


