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Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz dzieci z Rotmanki 
w jednym spocie z aktorem Pawłem Królikowskim. Oklejony plakata-
mi ośrodek kultury drukuje repertuar. Do Cieplewa zjeżdżają szefo-
wie studiów filmowych. O co chodzi?!

W CiepleWie otWierają kino
JEDYNI W POLSCE PÓŁNOCNEJ

str. 7

Kina sieci KzR, które zachowując praktycznie 
najważniejsze zalety komercyjnych kin siecio-
wych, a więc wysoką jakość obrazu i dźwięku.
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szkoła W koWalaCh od 2018 roku
Niedawno przedstawiciele Gdańska oraz gmin 
Pruszcz Gdański i Kolbudy podpisali porozumienie 
w sprawie kolejnego etapu przygotowań do budowy 
szkoły w Kowalach. 

najlepszy klimat dla przedsiębiorCzośCi
Rok 2013 był udany dla przedsiębiorców z Prusz-
cza Gdańskiego. Właściciele firm z optymizmem 
patrzą w przyszłość i spodziewają się, że najbliż-
sze lata będą dla nich „tłuste”. 

str. 5

WmuroWano kamień Węgielny
Na początku lutego wmurowano akt erekcyjny 
pod budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Pruszczu Gdańskim. Jego otwarcie zaplanowano 
na styczeń 2015 roku.

str. 3

Ważne działania W mieśCie
Od 3 lat odnotowujemy rekordowe budżety po-
wiatu gdańskiego. Wszystko za sprawą remontu 
kanału Raduni i projektu związanego z przebu-
dową i remontem dróg.

str. 4 str. 6

>> Na imprezy do ośrodka w Cieplewie często ściągają dzieci i młodzież  
z całego powiatu gdańskiego
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>> „Panoramę Pomorza” można czytać nawet w przerwie między zakupami 

limeryki
Szef składnicy węgla  

z Nowej Huty,
po robocie miał chętkę  

na ksiuty,
więc zaciągnął na chatę,
dwie dziewoje dupiate,

dwie dlatego, bo miał on 
dwa fiuty…

***
Bizneswoman  

z okolic Pułtuska,
żal ogromny poczuła  

do Tuska…
Obiecywał wszak cuda,

że każdemu się uda,
a jej lepiej to było za 

Buzka…
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bogdan malach

tEatr

lekcja dla 
młodych 

Teatr Wybrzeże zapra-
sza na drugą „Lekcję nie-
grzeczności”, która od-
będzie się w  niedzielę,  
16 lutego o godzinie 13.00 
w  Czarnej Sali im. Stani-
sława Hebanowskiego.

– Tematem drugiej lek-
cji będą „Opowieści z ulicy 
Broca” Pierre’a Gripari’ego. 
Poprowadzą ją: Magdalena 
Boć, Małgorzata Brajner, 
Katarzyna Z. Michalska, 
Piotr Biedroń oraz Krzysz-
tof Matuszewski. „Lekcje 
niegrzeczności” przezna-
czone są dla widzów od 6. 
roku życia. Koszt jednej 
lekcji wynosi 5 zł. Wcze-
śniej trzeba jednak ko-
niecznie wykonać rezer-
wację – informuje Grze-
gorz Kwiatkowski z Teatru 
Wybrzeże.

Dodajmy, że lekcje to 
cykl czytań dla dzieci 
i młodzieży, których celem 
jest przybliżenie starszej 
i  nowej literatury w  atrak-
cyjnej, udramatyzowanej 
formie. Opiekę artystyczną 
nad cyklem objął Michał 
Derlatka. Trzecia „Lekcja 
niegrzeczności” zaplano-
wana została na 2 marca, 
a  odbędzie się na Dużej 
Scenie i  będzie poświęco-
na „Emilowi ze Smalandii” 
Astrid Lindgren. 

– Dla posiadaczy wej-
ściówek na nasze lekcje 
przygotowaliśmy atrak-
cyjne zniżki biletów na 
spektakle z  repertuaru Te-
atru Wybrzeże. Warun-
kiem skorzystania z  pro-
mocji jest okazanie wej-
ściówki – dodaje Grzegorz 
Kwiatkowski. 

(Gr)

•	 15 lutego (sobota), mecz Gwiazd basket Ligi kobiet, 
godz. 15.00, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 8 
– wstęp wolny

•	 15 lutego (sobota), koncert zespołu Lemon,  
godz. 22.00, Scena, Sopot, ul. franciszka mamuszki 2

•	 15 lutego (sobota) mecz Lechia Gdańsk – Pogoń 
Szczecin, godz. 15.30, PGE arena

•	 15 – 16 lutego (sobota – niedziela), batlic Games 
Winter, amberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 20 lutego (czwartek), Soyka śpiewa Niemena,  
godz. 20.00, Pokład, Gdynia, al. Jana Pawła II 11 

•	 21 lutego (piątek), Donatan & Cleo/my Słowianie, 
godz. 24.00, Scena, Sopot, al. franciszka mamuszki 2

•	 22 – 23 lutego (sobota – niedziela), halowe 
mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce, hala Ergo arena

•	 24 lutego (poniedziałek), klimakterium II... czyli 
menopauzy szał, godz. 16.00 i 19.30, filharmonia 
bałtycka, ul. Ołowianka 1

•	 25 lutego (wtorek), konferencja „Pompy ciepła  
i kolektory słoneczne w praktyce – aspekty 
techniczne i prawne”, godz. 9.30, NOt, Gdańsk,  
ul. rajska 6

•	 28 lutego (piątek), maria Peszek, godz. 22.00,  
Scena, Sopot, al. franciszka mamuszki 2

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

•	 1 – 2 marca (sobota – niedziela), targi mieszkań i Domów 
– Nowy adres, amberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 6 marca (czwartek), kabaret Neo-Nówka,  
godz. 17.30 i 20.15, Sala koncertowa Portu Gdynia, 
ul. rotterdamska 9

•	 7 – 9 marca (piątek – niedziela), halowe mistrzostwa 
Świata w Lekkoatletyce, hala Ergo arena

•	 7 – 9 marca (piątek – niedziela), 16. Ogólnopolskie 
Spotkania Podróżników, Żeglarzy i alpinistów – 
kolosy, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 8

•	 9 marca (niedziela), hunter, godz. 20.00, Parlament, 
Gdańsk, ul. Świętego Ducha 2

•	 11 marca (wtorek), Dni kawy, Wydział Nauk Społecznych 
uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. bażyńskiego 4

•	 17 – 18 marca, Opera w pigułce – „Cyrulik sewilski”, 
godz. 9.00 i 11.15, filharmonia bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

•	 25 marca, mecz Lechia Gdańsk – Jagiellonia 
białystok, godz. 20.30, PGE arena

•	 10 maja (sobota), koncert andré rieu z Orkiestrą  
Johanna Straussa, godz. 20.00, hala Ergo arena.

NASZA  JOLKA  2/14 
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Miejsce wpisywania do odgadnięcia 
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KOLUMNAMI 
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PLaGa faŁSzYWYCh tELEfONÓW

W razie zagrożenia 
dzwoń na „112”

Pod koniec stycznia przy 
ulicy Sosnowej 2 we Wrzesz-
czu otwarto Wojewódzkie 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. A od grudnia 
operatorzy centrum przyj-
mują wszystkie zgłoszenia 
na numer alarmowy „112”, 
wykonywane z całego woje-
wództwa pomorskiego. 

Przypomnijmy, że ogól-
noeuropejski numer alarmo-
wy „112” został powołany do 
życia uchwałą Rady Europy 
w 1991 roku, a obowiązek 
ten usankcjonowano w 2002 
roku. Centrum Powiada-
miania Ratunkowego woje-
wództwa pomorskiego uru-
chomiono 4 czerwca 2012 
roku, w celu zabezpieczenia 
mistrzostw Europy w piłce 
nożnej. Na początku objęło 
ono swoim zasięgiem tylko 
Gdańsk.

– W marcu 2013 roku roz-
szerzono zasięg WCPR o So-
pot i Gdynię oraz miejscowo-
ści powiatu gdańskiego. We 
wrześniu dołączono powiaty: 
wejherowski, pucki, kartuski, 
lęborski i nowodworski, na-
tomiast w listopadzie przyłą-
czono powiaty sąsiadujące z 
biegiem Wisły i autostrady A1, 
a więc: sztumski, kwidzyński, 
malborski, tczewski i staro-
gardzki. W zasięgu centrum 
znajduje się w tej chwili około 
2300000 mieszkańców – in-
formuje Roman Nowak, rzecz-
nik wojewody pomorskiego.

Kierownikiem Wojewódz-
kiego Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego w Gdańsku 
jest Justyn Kamiński, a jego 
zastępcą Michał Styp-Rekow-
ski. Zatrudnionych jest tu 46 
operatorów numeru alarmo-
wego „112”, którzy są pracow-

nikami Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku. 

– Wszyscy przeszli cykl spe-
cjalistycznych szkoleń. Biegle 
posługują się językami: duń-
skim, angielskim, niemiec-
kim, rosyjskim, włoskim oraz 
francuskim. Centrum przyj-
muje około 3500 zgłoszeń te-
lefonicznych na dobę, a śred-
nia miesięczna to około 91000 
zgłoszeń, z czego niestety 65 
proc. to telefony fałszywe, któ-
re nie powinny mieć miejsca – 
podkreśla Roman Nowak.

Dodajmy, że numer alarmo-
wy „112” służy wyłącznie do 
powiadamiania w nagłych sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia, 
życia lub mienia. 

(Gr)
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DLa GOPS
2,5 tony 
frytek

Blisko 2,5 tony frytek 
przekazano w  miniony 
poniedziałek na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy w  Trąbkach Wielkich. 
Tak duży transport frytek 
udało się otrzymać dzięki 
pomocy gdańskiej Fundacji 
Pan Władek.

– Będziemy je rozdzielać 
pomiędzy szkoły oraz po-
trzebujące osoby i  rodziny 
wielodzietne – mówi nam 
Grażyna Wysiecka, kie-
rownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
w  Trąbkach Wielkich. – 
Z gdańską fundacją współ-
pracujemy już prawie 10 lat. 
Dzięki Panu Władkowi 
udało się chociażby pozy-
skać meble, odzież czy też 
żywność, którą przekaza-
liśmy naszym podopiecz-
nym. Trzeba też dodać, że 
za każdym razem nie były 
to małe transporty. Nie-
które ważone były nawet 
w tonach.

Jak w  każdym ośrodku 
pomocy społecznej, po-
trzebujących nie brakuje. 
Niestety wszędzie są też 
i tacy, którzy tak naprawdę 
mogą się obejść bez wspar-
cia MOPS. Wolą jednak 
otrzymać zasiłek, dary 
żywnościowe albo ubrania 
i  jeździć przy tym dobrej 
marki samochodem. 

– Są również osoby, które 
wymagają naszej pomocy, 
ale nie chcą się przyznać, 
ujawnić, że są w trudnej sy-
tuacji materialnej – dodaje 
Grażyna Wiesiecka.

(Lubek)

SkOrzYStaJ z DOtaCJI

usuńmy eternit 
Jeszcze do końca miesiąca, a więc do 28 lutego, starać się 

można o  dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających 
azbest. Wnioski należy składać w  Urzędzie Miasta Pruszcz 
Gdański. 

– Pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest. Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieru-
chomości z  terenu naszego miasta do skorzystania z dotacji. 
Kwota dofinansowania zadania może wynosić nawet 100 
proc. kosztów demontażu, zbierania, transportu, zabezpiecze-
nia i unieszkodliwiania azbestu – informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Wszelkie informacje na ten temat otrzymać można telefo-
nicznie (58 775 99 31) lub osobiście w Referacie Gospodarki 
Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 (pokój nr 3) w godzinach pra-
cy urzędu.

– Przypominamy o  udowodnionym działaniu rakotwór-
czym azbestu dla człowieka. Jego szkodliwość wynika z jego 
włóknistej struktury. Kumulowanie się włókien azbestowych 
w płucach powoduje, zwykle po kilkunastu latach, pojawienie 
się pylicy azbestowej, raka płuca, zmian opłucnych czy mię-
dzybłonniaka opłucnej – dodaje Bartosz Gondek.

Dodajmy, że azbest to nie tylko pokrycia dachowe. Ten nie-
bezpieczny minerał może znajdować się w elewacji zewnętrz-
nej i wewnętrznej domów, panelach podsufitowych, deflekto-
rach kominowych czy ścianach działowych.

(kL)

uPamIętNILI „marSz ŚmIErCI”

dbają o swoją historię i tożsamość
Gmina Cedry Wielkie nie 

jest może bogata w zabytki. 
Dba za to o wszystkie tradycje, 
które świadczą o jej tożsamości 
z Żuławami. Mieszkańcy stara-
ją się też nie zapomnieć o tra-
gicznych wydarzeniach, które 
związane były z miejscem ich 
urodzenia i życia. 

W styczniu ubiegłego roku 
odsłonięto obelisk, który upa-
miętnia „Marsz śmierci” – 
marsz jeńców obozu Stutthof. 

– Chcemy, aby mieszkańcy 
Cedrów Wielkich i gminy każ-
dego roku pamiętali o „Marszu 
Śmierci”. Dlatego też będziemy 
podejmować różne działania, 
żeby przypominać, szczególnie 
młodzieży, o tym smutnym wy-
darzeniu – mówi Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wielkie.

W 69. rocznicę „Marszu 
Śmierci”, poza mszą, złożono 
kwiaty pod obeliskiem. Nato-
miast w Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu zaprezen-
towano wystawę ze zbiorów 
Muzeum Obozu w Stutthofie 

„Historia i jej świadkowie 1939-
1945”, a historię ewakuacji 
więźniów przedstawiła Elżbie-
ta Grot, kustosz i kierownik 
działu naukowego Muzeum 
Stutthof.

Warto przy okazji przypo-
mnieć, że po 50 latach odnalazł 
się pomnik, który gloryfikował 
ofiary I wojny światowej.

– Pomnik znajdował się naj-
pierw w Cedrach Wielkich, 

a potem znalazł się w Gdań-
sku. Towarzystwo Miłośników 
Gdańska uważało, że jest to 
gdański pomnik, ale w koń-
cu udało się ustalić, że obelisk 
stał właśnie u nas. Wspólnie z 
Klubem Nowodworskim pod-
jęliśmy działania, by został on 
tymczasowo zabezpieczony w 
lapidarium Cmentarza 11 wsi w 
Żelichowie-Cyganku. Obelisk 
upamiętniający mieszkańców 

żuławskich wsi, m.in. Leszko-
wy, Trutnowy, Miłocina, po-
ległych w I wojnie światowej 
został ustawiony w końcu w 
Miłocinie na uporządkowanym 
i odrestaurowanym dawnym 
przykościelnym cmentarzu, tuż 
obok fundamentów zburzone-
go kościółka – dodaje Janusz 
Goliński.

(Gr)

>> Uroczystości pod obeliskiem w Cedrach Wielkich upamiętniające  
69. rocznicę „Marszu Śmierci”
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ObIEkt O DuŻEJ kLaSIE I WartOŚCI

Wmurowano kamień węgielny
Inwestycje w Pruszczu Gdańskim wyrastają jak grzyby po deszczu. Mimo to jego burmistrz –  
Janusz Wróbel, który gospodarzy naszemu miastu od 11 lat po raz pierwszy miał okazję wmuro-
wać kamień węgielny pod budynek, który będzie służył mieszkańcom miasta. Mowa oczywiście 
o basenie przy „czwórce”. 

Ważne są ulice, chodniki, 
ścieżki rowerowe. Miasto, któ-
re ma prawie wszystko, inwe-
stuje w miejsca, gdzie miesz-
kańcy znajdą też coś dla ducha 
i ciała. Powstała faktoria, w 
której atrakcji multum. Teraz, 
przy Szkole Podstawowej nr 
4, budowany jest basen. Nie 
ma to być zwykła pływalnia, 
ale obiekt, z którego korzystać 
będą mieszkańcy naszego mia-
sta w każdym wieku.

– Takiego wydarzenia, bę-
dąc burmistrzem naszego 
miasta, jeszcze nie przeży-
łem – mówi „Panoramie” Ja-
nusz Wróbel. – Trzeba jednak 
powiedzieć, że wcześniej nie 
było ku temu okazji. Nie było 
obiektu o takiej wartości i kla-
sie, użyteczności publicznej, 
gdzie warto byłoby wmurować 
kamień węgielny.

W tej chwili prace są lekko 
opóźnione, ale nie ma się cze-
mu dziwić.

– Najgorszym etapem budo-
wy jest „wychodzenie z ziemi”. 
Kilkumiesięczna, wytężona 
praca budowlańców pokazuje 
niewiele. To jest jednak przy-
gotowanie do „prawdziwej” 
budowy. Wierzę, że wykonaw-

ca nadrobi zaległości i obiekt 
zostanie oddany do użytku w 
wyznaczonym terminie, a więc 
do końca tego roku – dodaje 
Janusz Wróbel. 

Radości z inwestycji nie 
krył również Ryszard Świlski, 
członek zarządu wojewódz-
twa pomorskiego, który w po-
przedniej kadencji był zastęp-
cą burmistrza Wróbla. 

– Dla mnie jest to bardzo 
ważna inwestycja, bo tak na-
prawdę rodziła się, kiedy jesz-
cze pracowałem w Pruszczu 
Gdańskim. Poprzez Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku 
udało się pozyskać dofinan-
sowanie. Nie ukrywam też, 
że namówiłem burmistrza do 
wzięcia pożyczki nisko opro-
centowanej z programu „Jessi-

ca”. Bardzo się cieszę, że udało 
się pozyskać środki finansowe 
na tę inwestycję – mówi nam 
Ryszard Świlski.

Bez wątpienia budowa base-
nu przy „czwórce” to najważ-
niejsza w tej chwili inwestycja. 

– Na pewno operatorem 
obiektu będzie szkoła, a z ba-
senu korzystać będzie przede 
wszystkim młodzież. Nie 

oznacza to jednak, że obiekt 
będzie zamknięty dla miesz-
kańców. Już teraz przygotowu-
jemy specjalną ofertę dla se-
niorów. Zależy mi na tym, aby 
osoby starsze nie wstydziły się 
i chciały przychodzić na basen 
– dodaje Janusz Wróbel.

(Lubek)

>> Radości z wmurowania kamienia węgielnego 
pod budowę basenu nie krył Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa pomorskiego

>> Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
wmurowuje akt erekcyjny na budowie basenu 

przy „czwórce”
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Pomóż ukoić ból
KRS 0000 201 002

Pawełek 
z Tatą

HOSPICJUM 
W GDAŃSKU

FUNDACJA
HOSPICYJNA

www.fundacjahospicyjna.pl

POWIatOWE INWEStYCJE

Ważne działania w mieście
Od trzech lat odnotowujemy rekordowe wysokości bu-
dżetu powiatu gdańskiego. Nie inaczej jest w tym roku. 
Wszystko za sprawą remontu kanału Raduni oraz dużego 
projektu związanego z przebudową i remontem dróg po-
wiatowych.

Po wielu staraniach udało się 
wywalczyć środki na remont 
kanału Raduni. W  tej chwi-
li robotnicy działają na części 
pozamiejskiej, ale znalazły się 
również środki na remont czę-
ści miejskiej. Być może jeszcze 
w pierwszej połowie tego roku 
poznamy wykonawcę prac. 

– Warto powiedzieć, że 
w  tym roku na terenie miasta 
będziemy również realizować 
inwestycje drogowe. Wspomnę 
tylko o remoncie ulic Gałczyń-
skiego i  Obrońców Wybrze-
ża, budowie chodnika na ulicy 
Obrońców Westerplatte. Przy-
pomnę przy okazji, że wcze-
śniej, w ramach „schetynówki” 
współfinansowaliśmy przebu-
dowę ulicy Emilii Plater, która 
stanowi istotny węzeł komu-
nikacyjny w  Pruszczu Gdań-
skim, a inwestycja ta poniekąd 
umożliwi teraz przebudowę 

ulicy Powstańców Warszawy, 
a  dokładnie mówiąc – wybu-
dowanie ronda na skrzyżowa-
niu obu ulic. W ten sposób uli-
ca Emilii Plater połączy dwie 
drogi wojewódzkie znajdujące 
się we wschodniej części mia-
sta – mówi Cezary Bieniasz
-Krzywiec, starosta gdański.

Niemałe środki z  budżetu 
przeznaczone będą na oświa-
tę. W  ciągu kilku ostatnich 
lat modernizowano pomiesz-
czenia, w których kiedyś znaj-
dował się sąd i  internat przy 
pruszczańskim „ogrodniku”. 
Nie trzeba było wynajmować 
ani sprzedawać lokali, tylko 
zaadaptowano je na sale edu-
kacyjne, dzięki czemu szko-
ła uruchomiła nowe kierun-
ki nauczania. Tam też swoją 
nową, znacznie większą sie-
dzibę będzie miała Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, 

o  czym informowaliśmy już 
w „Panoramie”. 

– Wspieramy oczywiście je-
dyną w  województwie szkołę 
mechanizacji rolnictwa, która 
znajduje się w Rusocinie. Tam 
też znajduje się tor cartingowy. 
Podpisaliśmy porozumienie 
z  Polskim Związkiem Moto-
rowym w  Gdańsku w  sprawie 
jego użytkowania. Nadal bę-
dzie on publiczny, ale zyska 
nowego operatora. Poza tym 
będzie on w końcu zmoderni-
zowany. Dzięki temu wzrośnie 
nie tylko atrakcyjność szkoły, 
ale również Rusocina i powia-
tu gdańskiego – podkreśla sta-
rosta gdański. 

O  kolejnych działaniach 
powiatu będziemy sukcesyw-
nie informować na łamach 
„Panoramy”.

Grzegorz rudnicki

>> Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański potwierdza, że w tym roku 
ruszy remont miejskiego odcinka kanału Raduni
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tuNEL muSI POCzEkaĆ

priorytetem ulica strzeleckiego
Pod torami kolejowymi w Radunicy powstał już tunel 
dla pieszych. Część kierowców ucieszyłaby się zapew-
ne, gdyby można było przejechać tędy samochodem. 
Miasto zamierza budować tunel dla aut, ale na razie 
jest to w sferze dalekich planów. Na plan pierwszy wy-
suwa się bowiem budowa ulicy Strzeleckiego.

O planach budowy tunelu 
(na terenie gminy wiejskiej) 
pod torami kolejowymi na 
wysokości Radunicy mówiło 
się już kilka lat temu. Mia-
sto było skłonne zainwesto-
wać, ale z  różnych przyczyn 
do realizacji zadania nie do-
szło. Teraz miasto pracuje 
nad projektem, który zakłada 
budowę tunelu na terenach 
miejskich. 

– Prace projektowe tego 
tunelu prowadzone są nie bez 
drobnych problemów. Ma on 
bowiem połączyć ulicę PCK, 
obwodnicę Pruszcza Gdań-
skiego poprzez tunel z drogą 
krajową. W tej chwili jeszcze 
nie mamy zezwolenia na re-
alizację tej inwestycji drogo-

wej. Nie oznacza to jednak, 
że po otrzymaniu dokumen-
tu natychmiast zabierzemy 
się za ogłoszenie przetargu 
i  realizację zadania. Jest to 
bardzo kosztowna inwesty-
cja i według naszych szacun-
ków kosztować może nawet 
30 milionów złotych – mówi 
„Panoramie” Wojciech Gaw-
kowski, zastępca burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego ds. 
komunalnych.

Nie jest to koszt samej bu-
dowy tunelu, ale również jego 
połączenia przez ulicę Pod-
miejską z obwodnicą i z dru-
giej strony z  ulicą Grun-
waldzką. Trudno w tej chwili 
określić konkretną datę roz-
poczęcia tej inwestycji.

– Bez wątpienia bardziej 
zależy nam na budowie ulicy 
Strzeleckiego, która usprawni 
ruch z  Gdańska do zachod-
niej części naszego miasta 
i  dalej do Rotmanki. Poza 
tym, budowa tej ulicy uwol-
ni nam tereny inwestycyjne 
przeznaczone pod mieszkal-
nictwo. Tu również jesteśmy 
na etapie projektowania, co 
powinno zakończyć się w po-
łowie roku. Mogę powie-
dzieć, że ta inwestycja kosz-
tować będzie znacznie mniej 
niż tunel – dodaje Wojciech 
Gawkowski.

(Lubek)

>> Mieszkańcy Radunicy mogą już korzystać z tunelu dla pieszych
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Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu 

 w Cedrach Wielkich 
 

                                   zaprasza 
                                   wszystkich mieszkańców gminy  

                                 do uczestnictwa   
                                 w 

 

 WARSZTATACH Z WYPIEKANIA 
TRADYCYJNEGO CHLEBA 

 

Terminarz zajęć: 
 
 

01.03.2014, 04.03.2014, 08.03.2014, 11.03.2014, 15.03.2014, 
18.03.2014, 22.03.2014, 25.03.2014, 29.03.2014, 01.04.2014, 

05.04.2014, 08.04.2014 
 

 
 

Liczba miejsc ograniczona  
– o udziale w warsztatach 

decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
 

 
Zapisy na warsztaty przyjmowane są w ŻOKiS w Cedrach Wielkich 

 
Działanie zrealizowane w ramach projektu pn.  

„Wyposażenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wraz z organizacją 
warsztatów z wypiekania tradycyjnego chleba” 

 
 
 
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 
 

 
ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU 

                            W CEDRACH WIELKICH 
             

 
 
 
 
 

 
serdecznie zaprasza na 

14  lutego 2014 r. godzina 18.00 
 

 

 

pt. "Odwracam życie dzień po dniu..." 
 

 

 Występ Jolanty Wandy Mórawskiej  
i Daniela Saulskiego oraz wyśpiewane  
teksty Zbigniewa Staweckiego. 

PROGRAM: 

 Słodki poczęstunek 
 Miła atmosfera 

 
 

JOLANTA WANDA MÓRAWSKA – kompozytor, artysta muzyk, poetka. Studiowała na 
Akademii Muzycznej w Łodzi. Jej kariera zawodowa związana jest m.in. z takimi instytucjami 
jak teatry w Łodzi, Filharmonia Łódzka, Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego, Stołeczna 
Estrada, Teatr Dramatyczny. 
 
 
 
DANIEL SAULSKI – śpiewak-solista. W 1974 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalno-
Aktorski (Cykl 6 - letni) w Akademii Muzycznej w Łodzi nabywając uprawnienia Aktora, 
śpiewaka  oraz tytuł: Magister Sztuki 

 
 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy należy kierować drogą mailową, telefonicznie lub osobiście  
 w biurze ŻOKiS do 13 lutego 2014 r. 

 
 

ŻOKiS : www.zokis.eu, zokis@cedry-wielkie.pl, (58) 683 66 35 

PruSzCz GDaŃSkI StYmuLuJE rOzWÓJ rEGIONu

najlepszy klimat dla przedsiębiorczości
Rok 2013, mimo kryzysu w Polsce, był bardzo udany dla przedsiębiorców z Pruszcza Gdańskiego. Właściciele naszych firm 
z optymizmem patrzą też w przyszłość, bowiem spodziewają się, że najbliższe lata będą bardzo „tłuste” dla przedsiębiorców.

Tradycją stały się dorocz-
ne spotkania przedsiębiorców 
z  Pruszcza Gdańskiego, które 
organizuje burmistrz naszego 
miasta. Jak słusznie wspomniał 
Zbigniew Canowiecki, szef 
gdańskiego oddziału „Praco-
dawcy Pomorza”, lokalne sa-
morządy nie mogłyby funkcjo-
nować bez przedsiębiorców. 

– Dużą część budżetu sta-
nowią wpływy z podatków od 
nieruchomości, a  dla przykła-
du tylko podatek dochodowy 
od osób fizycznych zasilił nasz 
budżet o 23,2 miliona złotych, 
a  wszystkie dochody w  ubie-
głym roku przyniosły nam 
ponad 100 milionów złotych 
– informował na spotkaniu Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.

Dzięki temu na terenie mia-
sta można było zrealizować 
wiele inwestycji – o  czym re-
gularnie informujemy na na-
szych łamach. Dzięki wpły-

wom z  podatków, czy też 
unijnym dotacjom Pruszcz 
Gdański rozwija się w  impo-
nującym tempie. Nie dziwi za-
tem, najbardziej ceniona przez 
burmistrza, nagroda Funda-
cji Teraz Polska dla miasta, 
w  którym w  ciągu ostatnich 
10 lat odnotowano największą 
dynamikę wzrostu zatrudnie-
nia. Nasze miasto jest pod tym 
względem najlepsze w  Polsce, 
a jest w tym oczywiście zasługa 
przedsiębiorców. 

– Mimo, że wszyscy na 
świecie mówią o  kryzysie, to 
w  Pruszczu Gdańskim uda-
ło się tego uniknąć. Wszystko 
wskazuje na to, że w  najbliż-
szym czasie wzrośnie liczba na-
szych klientów, a  tym samym 
dochodów. Wyczuwamy też, 
że zabiegają o nas banki, któ-
re chcą z nami współpracować, 
czego brakowało przecież nie 
tak dawno, kiedy ciężko było 
otrzymać kredyt. Cieszymy się 

też, że miasto przygotowuje 
dla nas nowe tereny inwesty-
cyjne. Warto też dobrze przy-
gotować się do nowego roz-
dania unijnego, by otrzymać 
środki na naszą działalność 
– mówił Andrzej Pastuszka, 
szef pruszczańskiego oddziału 
„Pracodawcy Pomorza”. 

Pruszcz Gdański ma jedną 
z  najniższych stóp bezrobocia 
na Pomorzu. Są nawet głosy, 
że w naszym mieście jest pro-
blem ze znalezieniem odpo-
wiednio wykwalifikowanych 
pracowników. 

Z  kolei Ryszard Świlski, 
członek zarządu wojewódz-

twa pomorskiego poinformo-
wał o przyjętym Regionalnym 
Programie Operacyjnym na 
lata 2014-2020, w którym nie 
będzie już tak wielu środków 
na „inwestycje budowlane”.

– W tym strategicznym do-
kumencie zapisanych jest 1 
mld 800 mln euro dla samego 
Pomorza. Nie będą to jednak 
łatwe pieniądze do wzięcia 
– ostrzegał Ryszard Świlski. 
– Środki, ostatnie już z  Unii 
Europejskiej, mają być wy-
datkowane na projekty inno-
wacyjne i  nowe rozwiązania, 
które mają wpływać na rozwój 
Pomorza. Są oczywiście pie-
niądze dla inwestorów, nad 
którymi warto się pochylić 
i  wykorzystać je do rozwoju 
własnych przedsiębiorstw. 

Zbigniew Canowiecki za-
znaczył zaś, że powiat gdań-
ski jest jednym z  trzech po-
wiatów w  województwie po-
morskim, gdzie są najlepsze 

warunki do prowadzenia 
przedsiębiorstwa. 

– Stworzony przez powiat 
i  miasto klimat dla przedsię-
biorczości jest swego rodza-
ju elementem stymulującym 
rozwój całego regionu. Mam 
nadzieję, że trend ten będzie 
utrzymywany. Obserwujemy 
dynamiczne zmiany w Prusz-
czu Gdańskim, ale właścicie-
le firm powinni też aktywnie 
uczestniczyć w  najważniej-
szych inicjatywach miasta, co 
może też przyczynić się do ich 
rozwoju – podkreślał prezes 
gdańskiego oddziału „Praco-
dawcy Pomorza”.

Rozwój Pruszcza Gdań-
skiego pokazuje zatem, że 
w naszym mieście nie brakuje 
dobrej współpracy samorządu 
z  przedsiębiorcami, na czym 
korzystają obie strony.

krzysztof Lubański

>> W dorocznym spotkaniu przedsiębiorców  
z Pruszcza Gdańskiego uczestniczył m.in. 
Zbigniew Canowiecki, prezes gdańskiego  

oddziału „Pracodawcy Pomorza”
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NaPISz WNIOSEk

jest dofinansowanie
Ogłoszono nabór wniosków o  dofinansowanie prac zwią-

zanych z  demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpie-
czeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest 
w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest w roku 2014”. Więcej informacji na stronie www.
kolbudy.pl i w tamtejszym urzędzie gminy.

(Gr)

W bIbLIOtECE PEDaGOGICzNEJ

Cyfrowe książki
Darmowa baza książek naukowych on-line w Pedagogicz-

nej Bibliotece Wojewódzkiej. Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka Filia w Pruszczu Gdańskim dba o edukację cyfrową 
mieszkańców naszego miasta.

Oprócz organizowanych od 2013 roku darmowych kursów 
komputerowych dla osób 50 +, wykupiła dostęp dla swoich 
czytelników do darmowej bazy książek naukowych, dostęp-
nych on-line w  internecie. Książki te, po zalogowaniu się, 
można czytać na ekranie domowego komputera.

Baza ta liczy 157 tytułów i wciąż się powiększa. Znaleźć tu 
można książki z zakresu: pedagogiki, psychologii oraz nauk 
społecznych. Baza dostępna będzie do dnia 30 listopada tego 
roku.

By otrzymać PIN umożliwiający korzystanie z  IBUK Li-
bra wystarczy spełnić trzy warunki: być lub zostać aktywnym 
czytelnikiem biblioteki pedagogicznej, przyjść do pruszczań-
skiej lub innej filii znajdującej się w województwie pomorskim 
i odebrać swój unikatowy, spersonalizowany PIN. 

Szczegółowe informacje otrzymać można w  bibliotece 
w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Pokoju 6. Można 
również znaleźć je na stronie www.pbw.gda.pl.

(kL)

POrOzumIENIE PODPISaNE

szkoła w kowalach od 2018 roku
Niedawno przedstawiciele 

Gdańska oraz gmin Pruszcz 
Gdański i  Kolbudy podpisali 
porozumienie w sprawie kolej-
nego etapu przygotowań do bu-
dowy szkoły w Kowalach. 

O  potrzebie budowy szkoły 
w  Kowalach nie trzeba niko-
go przekonywać. Uczyć się tu 
będą dzieci z  Kowal oraz są-
siednich miejscowości leżących 
zarówno na terenie gminy Kol-
budy, jak i  Pruszcz Gdański, 
ale też z południowych osiedli 
Gdańska. Placówka ma być od-
dana do użytku w 2018 roku.

Na mocy porozumienia 
podpisanego przez Magdale-
nę Kołodziejczak, wójta gminy 
Pruszcz Gdański, Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdań-
ska i  Leszka Grombalę, wój-
ta gminy Kolbudy, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
ogłosi postępowanie przetar-
gowe, którego celem będzie 
pozyskanie dokumentacji pro-
jektowej dla budowy wspól-
nej dla trzech gmin placówki 
oświatowej.

Gdańsk, Kolbudy i Pruszcz 
Gdański są członkami sto-
warzyszenia Gdański Ob-
szar Metropolitalny. Liderem 
przedsięwzięcia jest gmina 
Kolbudy, na terenie której zo-
stanie wybudowana szkoła.

– Szkoła w tym miejscu jest 
bardzo potrzebna. Czekają na 
nią zarówno mieszkańcy Ko-
wali, ale też południowych 
dzielnic Gdańska, czy ob-
szarów należących do gminy 
Pruszcz Gdański. Osobiście 
cieszę się, że jako samorządow-
cy bardzo sprawnie potrafili-
śmy się porozumieć co do woli 
realizacji tej inwestycji – zazna-
cza Leszek Grombala. 

To pierwsza tego typu ini-
cjatywa w  Polsce. Jeszcze nie 
zdarzyło się, by trzy gminy 
budowały wspólną placówkę 
oświatową – podkreśla Michał 
Glaser, dyrektor biura Sto-

warzyszenia Gdański Obszar 
Metropolitalny.

Prezydent Gdańska podkre-
śla z kolei, że realizacja tej in-
westycji przez trzy samorządy 
to dowód na to, że jeśli się chce, 
można wspólnie działać.

– W  tym przypadku jest to 
szkoła, ale mamy już plany na 
wspólne inwestycje transpor-
towe, wodno-kanalizacyjne 
czy turystyczne – mówi Paweł 
Adamowicz.

Nowa szkoła powstanie 
w  sąsiedztwie pętli autobuso-
wej w  Kowalach. Teren pod 
inwestycję przekaże gmina 
Kolbudy. 

Jeszcze w  pierwszym kwar-
tale tego roku ogłoszony zosta-
nie przetarg na dokumentację 
projektową. 

– Chcemy, by projektanci 
przystosowali do warunków te-
renowych w Kowalach istnieją-
cy i realizowany przez Gdańsk 
projekt szkoły w  Kokoszkach. 
Adaptacja istniejącego pro-
jektu, zamiast projektowanie 
szkoły od nowa, pozwoli za-
oszczędzić gminom pieniądze 
– zaznacza Włodzimierz Bar-
tosiewicz, szef Dyrekcji Roz-
budowy Miasta Gdańska.

(Lubek)

>> Na tych polach – w sąsiedztwie pętli autobusowej  
– powstać ma do 2018 roku szkoła w Kowalach
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StaWIaJĄ Na rOzWÓJ GOSPODarCzY GmINY

podążają kursem wybranym kilka lat temu
Zdecydowaną większością głosów radni gminy Kolbudy przyjęli tegoroczny budżet. Za przyjęciem uchwały budże-
towej glosowało 11 osób, 2 były przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Zdaniem wójta gminy Leszka Grombali 
tegoroczny plan inwestycyjny jest efektem realizowanego od kilku lat kierunku rozwoju gminy.

W roku wyborczym by-
łoby można spodziewać się 
populistycznych inwestycji, 
które zapewniłyby potrzebne 
głosy w  jesiennych wyborach 
samorządowych.

– Według mnie nie ma sensu 
realizować drobnych inwesty-
cji tzw. gadżetów tylko po to, 
aby uzyskać poparcie wybor-
ców. Kilka lat temu obraliśmy 
sobie kurs, według którego 
staramy się podążać. Śmiem 
twierdzić, że wychodzi nam 
to całkiem dobrze. Patrząc na 
inwestycje wodno–kanaliza-
cyjne, to procentowo jesteśmy 
bardziej zaawansowani w tych 
pracach od Gdańska – zauwa-
ża Leszek Grombala.

Kolejny raz wójt gminy Kol-
budy podkreśla też, że sprowa-
dza się tu coraz więcej osób nie 
tylko z Trójmiasta, ale też bar-
dziej odległych miast Polski.

– Powstają przez to nowe 
osiedla, a gmina musi do nich 
doprowadzić kanalizację, wo-
dociągi, a  potem wybudować 
oczywiście drogi i je oświetlić. 
Dla przykładu, w  tej chwili 
pracujemy nad przygotowa-
niem dokumentacji dotyczącej 
budowy sieci kanalizacyjnej 
w  rozwijającym się nieustan-
nie Lisewcu. Będziemy oczy-
wiście, wspólnie z  powiatem, 
przebudowywać także dwie 
drogi leżące na naszym tere-
nie. Mowa o  drodze między 
Pręgowem Dolnym i  Pręgo-
wem Górnym oraz ulicy Prze-
mysłowej w  Kolbudach – in-
formuje wójt Grombala. 

Miejscowi samorządow-
cy, o  czym wspominaliśmy 
w  jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy”, stawiają na 
rozwój gospodarczy. Dlatego 
też budowane są nowe ulice, 

zbrojone działki inwestycyjne, 
żeby przyciągnąć kontrahen-
tów. Leszek Grombala mówi 
nam, że sprzedać kawałek 
działki to nie problem. Trzeba 
to jednak zrobić z głową. 

– Z działkami inwestycyjny-
mi powinno być tak, jak z bom-
bonierką. Sprzedać należy po 
dobrej cenie nie tylko cukierek, 
ale również opakowanie. Wła-
śnie dzięki naszej polityce uda-
ło się sprzedać działki poważ-
nym przedsiębiorcom, przez co 
do gminnej kasy wpłynęły nie 
tylko pieniądze ze sprzedaży, 
ale każdego roku gmina będzie 
bogatsza o wpływy z podatku. 
Dzięki temu będziemy mogli 
spokojnie realizować kolejne 
inwestycje bez zaciągania po-
życzek i  kredytów w  bankach 
– zauważa Leszek Grombala. 

W tej chwili poziom zadłu-
żenia gminy nie jest wysoki, 

bo wynosi zaledwie 13,6 proc. 
W  tym roku większość inwe-
stycji realizowanych będzie ra-
czej ze środków własnych, po-
nieważ pieniądze unijne zosta-
ły już prawie rozdane. Jest jed-
nak jeszcze szansa otrzymania 
ok. 700 tys. zł. Pieniądze te 
miałyby być przeznaczone na 
budowę wodociągu w Otomi-
nie i  kanalizacji w  Bąkowie. 
Jednak i bez tych środków in-
westycje mają być zrealizowa-
ne – tak zapowiada przynaj-
mniej gospodarz kolbudzkiej 
gminy.

– Obiecaliśmy to mieszkań-
com. Jeżeli nie otrzymamy 
wsparcia unijnego, to zaciśnie-
my pasa, ale dopniemy swego 
i inwestycje zrealizujemy – za-
pewnia wójt.

krzysztof Lubański >> Zdecydowaną większością głosów radni  
przyjęli tegoroczny budżet gminy Kolbudy

Fo
t. J

ac
ek

 G
rąz

iew
icz



luty 2014     news@panoramapomorza.pl 7żyCie gminy pruszCz gdański

CzaS mIJa

złÓż Wniosek
Do 14 lutego sołectwa z  gminy Pruszcz Gdański mogą 

składać wnioski o dofinansowanie zagospodarowania zielenią 
(w szczególności kwiatami) i małą architekturą ogólnodostęp-
nych terenów. Pula nagród w konkursie grantowym „Kwieci-
sta Gmina 2014” wynosi 60 tys. zł. 

(Gr)

DWOrzEC bęDzIE Jak NOWY

kulturalne centrum 
w straszynie

Zabytkowy dworzec w Straszynie, przy nieczynnej linii ko-
lejowej Pruszcz Gdański – Kartuzy – Lębork – Łeba docze-
ka się rewitalizacji. Powstanie tu centrum kulturalne, a także 
biura gminnych organizacji pozarządowych. 

W ubiegłym roku gmina kupiła od PKP dworzec kolejowy 
wraz z otaczającą go działką. Zabytkowy obiekt odzyska daw-
ną świetność. 

– Odnowimy elewację, oryginalne dachówki, okna i  ka-
mienny cokół – mówi Anna Warakomska, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. 
– Obiekt zostanie rozbudowany. Architekt proponuje nam po-
łączenie nowoczesności z historią. Jeszcze nie wiemy, w jakim 
kierunku pójdziemy. 

Koszt rewitalizacji dworca szacuje się na 1,5 mln zł. Część 
środków gmina zamierza pozyskać z  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

– Jesteśmy na etapie prac projektowych. To bardzo poważna 
inwestycja zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i  or-
ganizacyjnym, dlatego pośpiech nie jest wskazany – dodaje 
Anna Warakomska. 

Plany inwestycyjne gminy to dobra okazja, by przypomnieć 
historię dworca w Straszynie.

– Linia kolejowa łącząca Gdańsk i Pruszcz Gdański z Kar-
tuzami i dalej Lęborkiem została pobudowana najprawdopo-
dobniej w 1882 roku – mówi Tadeusz Jałoszyński, były wie-
loletni dyrektor szkoły w Straszynie, biolog z wykształcenia, 
a  historyk z  zamiłowania. – Linia ta była bardzo popular-
na, zwłaszcza wśród Kaszubów, którzy pracowali w  stoczni 
w  Gdańsku. Podczas podróży prowadzono rozmowy, grano 
w karty i podziwiano piękne widoki. Było to swego rodzaju 
obcowanie z kulturą. Kiedy rozwinęła się komunikacja auto-
busowa i samochodowa, pociągi opustoszały i linię zlikwido-
wano. Jestem zwolennikiem zabytkowych dworców i bardzo 
się cieszę, że obiekt w Straszynie zostanie ocalony i powstanie 
centrum kultury dla mieszkańców.

(mb)

>> Dworzec w Straszynie zamieni się w centrum kultury
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zWYCIęŻYLI W GDYNI

sukces teatru majo
Teatr MaJo z  Wojanowa 

w  gminie Pruszcz Gdański 
zajął pierwsze miejsce w  XIV 
Gdyńskim Przeglądzie Ja-
sełek. Konkurs ma zasięg 
wojewódzki. 

Jasełka w  wykonaniu ak-
torów z  Wojanowa mia-
ły charakter nietuzinkowy 
– były bowiem nowoczesne 
i z humorem. 

Jury, które oceniało w sumie 
29 szkół, postanowiło wyróż-
nić nie tylko teatr z  Wojano-
wa, ale również kreację aktor-

ską uczennicy Kamili Mion-
skowskiej, odtwórczyni roli 
Pani Zimy.

Dodajmy, że nagrodzone 
w  Gdyni jasełka można było 
również obejrzeć podczas uro-
czystości wręczenia stypen-
diów dla uczniów gminnych 
szkół.

Młodym aktorom z  Woja-
nowa gratulujemy i  z  niecier-
pliwością czekamy na kolejne 
sukcesy na teatralnej scenie.

(mb)

>> Fragment nagrodzonych w Gdyni jasełek  
w wykonaniu aktorów z Wojanowa
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JEDYNI W POLSCE PÓŁNOCNEJ

W Cieplewie otwierają kino
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz dzieci z Rotmanki w jednym 
spocie z aktorem Pawłem Królikowskim. Oklejony plakatami ośrodek kultury dru-
kuje repertuar. Do Cieplewa zjeżdżają szefowie studiów filmowych. O co chodzi?!

– Otwieramy kino – cie-
szy się Grzegorz Cwaliński, 
dyrektor Ośrodka Kultury, 
Sportu i  Rekreacji w  Cieple-
wie. – Weszliśmy do projektu 
Kino za Rogiem i jako jedyna 
placówka kulturalna w Polsce 
północnej będziemy mieć kino 
z prawdziwego zdarzenia!

OKSiR wygrał grant z Pol-
skiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej na zakup projektora 
i wizualizację kina.

„kino za rogiem”
„Sieć Kino za Rogiem od-

wołuje się do tęsknoty za ka-
meralną wspólnotą, do po-
mysłu na kino dla przyjaciół, 
tanie w  obsłudze i  utrzyma-
niu, ale spełniające wysokie 
standardy techniczne. Skupia 
małe kina i sale multimedial-
ne tworzone w ramach istnie-
jącej infrastruktury publicznej 
i  prywatnej, takiej jak szkoły 
i  ośrodki edukacyjne, ośrod-
ki sportowe, biblioteki czy 
kawiarnie.

Kina sieci KzR , które za-
chowując praktycznie najważ-
niejsze zalety komercyjnych 
kin sieciowych, a więc wysoką 
jakość obrazu i  dźwięku, nie 
mają ich ograniczeń w postaci 
narzuconego z  góry repertu-
aru, braku dostępności wielu 
tytułów i krótkiego czasu ki-
nowej eksploatacji, po której 
film schodzi z  ekranu bez-
powrotnie” – czytamy na Fa-
cebooku projektu.

Wielkie otWarCie
Projekt przewiduje sale 20, 

40 i  60-osobowe. W OKSIR 
powstanie kino dla 60 wi-

dzów (sala teatralno-kinowa 
OKSiR mieści 80 osób, jed-
nak z  tej „nadwyżki” nie bę-
dzie można korzystać). 

Projekt realizuje obecnie 
kilkanaście obiektów – głów-
nie w  Warszawie. W  Polsce 
północnej OKSiR jest pierw-
szą taką placówką i  dlatego 
otwarcie kina, które przewi-
dziano na 28 lutego, odbędzie 
się z prawdziwą pompą. Przy-
jadą ogólnopolskie media, 
szefowie studiów filmowych 
i  osobowości telewizyjne. 
Niedawno w  Cieplewie krę-
cono spot reklamowy projek-
tu. Gra w  nim również zna-
ny z  serialu „Ranczo” Paweł 
Królikowski.

Plakat dla kina w  OKSiR 
stworzy Andrzej Pągowski, 
uznany grafik, autor około 
tysiąca plakatów zapowiada-
jących filmy, sztuki i między-
narodowe festiwale. 

bilet za 5 zł
Do Cieplewa przyjechał 

już profesjonalny projektor. 
Jakość dźwięku i  obrazu bę-
dzie taka sama jak w  dużych 
kinach sieciowych. 

W maju i kwietniu obejrzy-
my m.in.: „O północy w Pary-
żu”, „Jestem Bogiem” czy zre-
konstruowany cyfrowo „Rejs”. 
Dla dzieci będą bajki (w  tym 
zrekonstruowane bajki z daw-
nych lat), a  dla młodzieży 
szkolnej adaptacje wybitnych 
dzieł polskiej literatury.

To prawdziwa gratka, tym 
bardziej, że bilet do kina bę-
dzie kosztował 5 zł. Projekcje 
filmów będą miały miejsce we 
wtorki i czwartki, a bajek dla 
dzieci – w niedziele. 

kto raz do CiepleWa 
przyjedzie…

– Budowa ośrodka kultu-
ry była ogromnym wysiłkiem 

finansowym dla gminy, gdyż 
inwestycja pochłonęła ok. 
6 mln zł. Jednak dziś rada 
gminy może sobie pogratulo-
wać odważnej decyzji – mówi 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski. – W Cieplewie dzieją się 
niesamowite rzeczy. Głów-
nie dzięki temu, że pracują 
tu wspaniali ludzie, którzy 
angażują w  kulturę dzieci, 
młodzież i  dorosłych. Mimo, 
że nasza gmina jest terytorial-
nie bardzo rozległa i  z  tego 
powodu nie każdy ma blisko 
do gminnego ośrodka kultu-
ry, naprawdę warto tu przy-
jechać. Drodzy Państwo, jak 
raz tu przyjedziecie, na pew-
no wrócicie na kolejne seanse 
kinowe, spektakle teatralne 
czy liczne zajęcia kulturalne 
i rekreacyjne. 

(mb)

>> Już niebawem sala kinowa na pewno zapełni się widzami  
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Nr działki
Powierzchnia

m2
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zbycia
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cena wywoławcza

Obręb   GRABINY ZAMECZEK

Obręb   STEBLEWO

Obręb      KRZYWE KOŁO

Obręb   SUCHY DĄB

tŁumY W SuChYm DębIE

bal seniorów
Tradycją stały się już bale seniorów, które od wielu lat od-

bywają się w Suchym Dębie. Podobnie jak poprzednio, starsi 
mieszkańcy gminy bawili się w szkole w Suchym Dębie. 

– Uważam, że spotkania starszych mieszkańców naszej 
gminy są potrzebne. Jest to przecież znakomita okazja, żeby 
się spotkać, bo na co dzień raczej większość z nich zaszywa się 
w swoich domach, gospodarstwach czy przy rodzinach. Dzię-
ki takim balom mogą się spotkać z dawno niewidzianymi zna-
jomymi – mówi Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb.

W ciągu roku jest tylko jedna taka impreza, która dedyko-
wana jest seniorom. Dlatego też cieszy się ona bardzo dużym 
zainteresowaniem. Dość powiedzieć, że na ok. 4 tys. miesz-
kańców gminy Suchy Dąb ok. 150 osób przychodzi na dorocz-
ny bal seniorów. 

(kL)
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>> Na balu seniorów w Suchym Dębie jak 
zwykle pojawiło się wielu mieszkańców gminy

truDNY buDŻEt DO rEaLIzaCJI

Większa szkoła w trąbkach Wielkich
– Tegoroczny budżet naszej gminy jest trudny, ponieważ postanowiliśmy 
zrealizować wszystkie inwestycje, które będą jeszcze dofinansowane przez 
Unią Europejską w perspektywie lat 2007-2013. Przedsięwzięć do realizacji 
jest wiele, ale liczymy, że gminna kasa wzbogaci się o środki pochodzące ze 
sprzedaży działek inwestycyjnych i mieszkaniowych – mówi „Panoramie” 
Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.

Zdecydowanie najważniej-
szym przedsięwzięciem, które 
będzie realizowane w tym roku, 
jest budowa sieci kanalizacyjnej 
w  miejscowościach Czerniewo 
i Czerniec. Dzięki temu zakoń-
czona zostanie budowa kana-
lizacji ściekowej w  aglomeracji 
trąbeckiej. Przypomnijmy, że 
na cały projekt gmina otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 
1,6 mln zł.

– Zakładam, że robotnicy 
wejdą na plac budowy w  po-
łowie tego roku, bowiem do 
czerwca 2015 roku cały projekt 
musi być nie dość, że zakończo-
ny, to jeszcze rozliczony. Gmina 
jest rozległa, dlatego cena bu-
dowy kanalizacji jest ogromnie 
wysoka – dodaje Błażej Konkol.

Dzięki unijnym środ-
kom budowane będą świetli-
ce w  Pawłowie, Łaguszewie 
i  Domachowie. Oprócz tego 
budowane będą wodocią-
gi i  modernizowane ujęcia 
wody w  Mierzeszynie, Paw-
łowie, Drzewinie. Doposażo-
ny będzie też, w nowy ciągnik 
z  osprzętem, Zakład Komu-
nalny w Trąbkach Wielkich. 

– Razem z powiatem gdań-
skim będziemy budować, wraz 
z  chodnikami, ulicę More-
nową w  Sobowidzu. W  miej-
scach, gdzie jest największy 
ruch pieszych chcemy też za-
inwestować w  chodniki. Pla-
nujemy też modernizację dro-
gi prowadzącej z  Rościszewa 
do Godziszewa. Przypomnę 

tylko, że w  tej kadencji udało 
się wyremontować i  wybudo-
wać blisko 20 kilometrów no-
wych dróg – przypomina wójt 
Konkol.

Planowana jest też rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej 
w  Trąbkach Wielkich. Pla-

cówka wzbogaci się o  nowe 
sale lekcyjne, węzeł kuchen-
ny oraz szatnie. Z kolei szko-
ła w Sobowidzu będzie w tym 
roku miała nową elewację.

\
(Gr)

>> Niebawem ma się rozpocząć rozbudowa  
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich
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z muzYkĄ O PSzCzOŁaCh

Forum pszczelarzy 
Bez wątpienia Pszczółki określić można mianem pszcze-

larskiej stolicy Polski północnej. Mamy tu Park Lipowy, 
o którym wspominamy w  tekście obok. Nic więc dziwnego, 
że właśnie w tej miejscowości organizowane jest po raz pierw-
szy I  Pszczółkowskie Forum Pszczelarzy „O  pszczelarstwie 
i pszczołach w gminie Pszczółki i nie tylko”.

– Forum odbędzie się 22 lutego w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pszczółkach, gdzie swoje miejsce od niedawna zna-
lazło również Muzeum Miodu. Jego początek zaplanowaliśmy 
na godz. 15.00 – informuje Olga Laskowska z Urzędu Gminy 
Pszczółki.

W programie pszczółkowskiego forum zaplanowano m.in. 
wykład ks. dr. Eugeniusza Marciniaka „Apiterapia, czyli 
pszczoła, która leczy”. Warto podkreślić, że ks. Marciniak 
jest nie tylko etykiem, ale również mistrzem pszczelarskim. 
Będzie można również wysłuchać wykładu Jarosława Cichoc-
kiego, który jest specjalistą ds. pszczelarstwa w  Pomorskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Całości dopełni 
koncert w wykonaniu Janka i Magdaleny Szczypiorskich.

(kL

CEramICzNE WarSztatY

W glinie zaklęte
W  13 świetlicach na terenie gmin Pruszcz Gdański 

i Pszczółki odbyły się warsztaty „W glinie zaklęte”. W bez-
płatnych zajęciach wzięło udział w sumie 191 dzieci w wieku 
5-16 lat. 

Organizacja ceramicznych warsztatów była możliwa dzięki 
dofinansowaniu z funduszy unijnych. Ośrodek kultury w Cie-
plewie podpisał bowiem z samorządem województwa pomor-
skiego umowę o  pomocy finansowej na realizację projektu 
„W glinie zaklęte – warsztaty ceramiki dla dzieci i młodzieży 
z gmin Pruszcz Gdański i Pszczółki, czyli poszukiwanie figu-
ratywnych symboli, identyfikujących i promujących miejsco-
wości obszaru Lokalnej Grupy Działania Trzy Krajobrazy”.

– W  niektórych miejscowościach zainteresowanie warsz-
tatami przeszło nasze oczekiwania – przyznaje instruktor 
Agnieszka Michalczyk. – Dzieci w trakcie burzy mózgów za-
stanawiały się co wyróżnia ich miejscowości spośród innych 
wsi i  rozrysowywały swoje projekty. Potem uczyły się tech-
niki i  lepiły w  glinie rzeźby lub płaskorzeźby. Zabawa była 
doskonała. Nawet mamy najmłodszych uczestników chciały 
pomagać pociechom i  same próbować swoich sił w  technice 
ceramiki, na ogół niedostępnej w wiejskich świetlicach. 

Podczas warsztatów powstały prace, które teraz zostały 
poddane procesowi suszenia. Potem zostaną wstępnie wypa-
lone, pokolorowane specjalnymi szkliwami i ponownie wypa-
lone. Na koniec, powołane przez organizatorów jury wybierze 
najlepsze prace, które zostaną sfotografowane i ozdobią kalen-
darz promujący walory turystyczne, historyczne, przyrodni-
cze i krajobrazowe terenu LGD „Trzy Krajobrazy”.

(Gr)

Warsztaty ceramiczne zorganizowano również w Różynach
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PrzY Parku StaNIE haLa

nagroda dla gminy pszczółki
Gmina Pszczółki, dzięki 

projektowi „Zagospodarowa-
nie Parku Lipowego” zajęła 1. 
miejsce w  konkursie „Przyja-
zna Wieś”. Docenione zostało 
m.in. zaangażowanie miesz-
kańców w  tworzenie parku, 
wykorzystanie tego miejsca 
do promocji produktu trady-
cyjnego, a także jako ostoi dla 
pszczół. 

W  liście gratulacyjnym 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego 
napisał, że konkurs organi-
zowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma 
na celu promocję najlepszych 
projektów infrastrukturalnych 
realizowanych na obszarach 
wiejskich przy wsparciu środ-
ków unijnych, które przyczy-
niły się do zmiany oblicza po-
morskiej wsi. 

„Dzięki takim przedsię-
wzięciom staje się ona coraz 
bardziej atrakcyjnym miej-
scem zamieszkania, prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej oraz turystyki” – czytamy 
w liście. 

Park Lipowy w  Pszczół-
kach to miejsce odpoczyn-
ku, relaksu mieszkańców, ale 
również miejsce imprez o ran-
dze gminnej i  wojewódzkiej. 
Wspomnieć tu można cho-
ciażby o  święcie pszczelarzy, 
którzy raz do roku zjeżdżają do 
Pszczółek z całego Pomorza.

– Nie poprzestajemy na za-
gospodarowaniu naszego par-
ku. Chcemy, aby znalazły się 

w  nim wszystkie gatunki lip, 
a jest ich 34. Nam brakuje jesz-
cze siedmiu gatunków. W  tej 
chwili jest tam już bezpieczna 
ścieżka dla rolkarzy. Znajdują 
się ławki i  stoły, przy których 
zasiadać mogą całe rodziny. 
Cieszymy się, że nasze działa-
nia zostały docenione – mówi 
„Panoramie” Hanna Brejwo, 
wójt gminy Pszczółki.

W  planach miejscowych 

samorządowców jest jeszcze 
budowa hali sportowo-rekre-
acyjnej, w której znalazłoby się 
miejsce na sale konferencyjne. 
Miejsce na nowy obiekt jest już 
zarezerwowane, ale jego budo-
wa na pewno nie rozpocznie 
się zbyt szybko, bo na to po-
trzeba niebagatelnych środ-
ków finansowych. 

(Lubek)

Park Lipowy w Pszczółkach zajął 1. miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś”
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ODNOWIONO PrzYJaŹŃ z kSIĄŻkĄ

biblioteka w pszczółkach otwarta
Po przerwie mieszkańcy Pszczółek znów mogą korzystać z miejscowej biblioteki 
publicznej. W nowym budynku znalazło się również miejsce dla Muzeum Miodu.

Jak już wspominaliśmy w po-
przednim wydaniu „Panora-
my”, biblioteka w  Pszczółkach 
mieściła się kiedyś w budynku 
dworca. Na szczęście miejsco-
we władze gminy podjęły od-
ważną decyzję, by do tego celu 
zaadoptować budynek dawnej 
przychodni zdrowia. Całko-
wity koszt budowy wyniósł 
ok. 2,3 mln zł. Dzięki pienią-
dzom z  Ministerstwa Kultury 
(0,5 mln zł) udało się natomiast 
wyposażyć bibliotekę. W  tej 
chwili nowy obiekt to ponad 
700 metrów kwadratowych, na 
których znajduje się obszerne 
pomieszczenie księgozbioru, 
czytelnia dla dzieci, czytelnia 
internetowa, sala konferencyj-
na, pomieszczenia biurowe, 
a także Muzeum Miodu. 

– Cieszymy się, że w  końcu 
odnowiliśmy naszą przyjaźń 
z książką. Trwało to może dłu-
go, ale sądzę, że opłacało się 
czekać. Warunki, w  jakich te-
raz znajduje się biblioteka, są 
imponujące. Mam nadzieję, że 
będzie to miejsce spotkań nie 
tylko mieszkańców Pszczółek, 
ale również innych miejsco-
wości gminy, a nawet osób za-
mieszkałych we wsiach zaprzy-

jaźnionej gminy Suchy Dąb. 
Chciałabym, aby miejsce to 
często odwiedzane było przez 
uczniów naszych szkół – mówi 
Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki.

Wśród gości, którzy poja-
wili się na uroczystym otwar-
ciu biblioteki znalazł się m.in. 

członek zarządu województwa 
pomorskiego – Ryszard Świl-
ski, który – jak zaznacza Han-
na Brejwo – zawsze wspiera 
lokalne inicjatywy w  gminie 
Pszczółki, ale też i w całym po-
wiecie gdańskim. 

– Wiem, że realizacja tej in-
westycji nie była łatwym pro-

cesem, dlatego gratuluję wy-
trwałości wszystkim zaanga-
żowanym osobom. Wierzę, że 
dzięki temu, że ta biblioteka 
powstawała w  takich bólach, 
radość z  niej będzie bardzo 
duża – mówi Ryszard Świlski.

(Lubek)

>> W Pszczółkach otwarto wreszcie nową, nowoczesną bibliotekę
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NaGrODY rOzDaNE

powiatowy przegląd 
Na początku lutego poznaliśmy laureatów XIII Powiato-

wego Przeglądu Jasełek i  Widowisk Obrzędowych, organi-
zowanego przez Starostwo Powiatowe, Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Gimnazjum nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim oraz Szkołę Podstawową nr 4 przy ul. Obrońców 
Westerplatte. 

Komisja oceniała w tym roku występy uczniów w V kate-
goriach. Wśród szkół specjalnych zwyciężyli ex quo Zespół 
Szkół Specjalnych w Warczu i Ośrodek Rehabilitacyjno-Wy-
chowawczy „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach. W katego-
rii przedszkoli pierwsze trzy miejsca przyznano: klasie „O” ze 
Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, Niepublicznemu Przed-
szkolu im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim i Przed-
szkolu Niepublicznemu „Bajeczka” w  Pruszczu Gdańskim. 
W grupie klas I – III miejsca na podium zajęli: Zespół Szkół 
nr 4 przy ul. Kasprowicza w  Pruszczu Gdańskim, Szkoła 
Podstawowa w Trąbkach Wielkich oraz Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Pruszczu Gdańskim i Szkoła Podstawowa nr 4, przy 
ul. Westerplatte w Pruszczu Gdańskim. Wyróżnienia trafiły 
natomiast do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu oraz Zespołu 
Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Z kolei w kategoria klas IV 
– VI zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich.

W gronie najstarszych, a więc gimnazjalistów, pierwsze trzy 
miejsca przyznano: Gimnazjum nr 1 w Pruszczu Gdańskim, 
Gimnazjum w Przywidzu i Gimnazjum w Cedrach Wielkich.

(Gr)

ChCĄ WIęCEJ ImPrEz

doceniać wiedzę 
seniorów

Karnawał to okres balów i imprez. Bawią się nie tylko mło-
dzi, ale również seniorzy. Od ponad kilkunastu lat impreza 
specjalnie dla nich organizowana jest również w gminie Ce-
dry Wielkie. 

– Na każde takie spotkanie przychodzi nawet 150 seniorów 
z naszej gminy. Zauważyłem, że zdecydowana ich większość 
z niecierpliwością czeka na tę imprezę. Każdego roku stara-
my się dać naszym seniorom gminne kalendarze, a tym roku, 
oczywiście dzięki pomocy sponsorów, udało się zorganizować 
dla drobne podarunki – mówi Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.

Seniorom brakuje podobnych imprez i  niejednokrotnie 
pytali, czy podobne imprezy mogłyby odbywać się również 
w  porze letniej. Padł nawet pomysł, żeby zorganizować dla 
nich krótki rejs z  przystani w  Błotniku. Jest to jednak po-
ważne przedsięwzięcie logistyczne, które należałoby bardzo 
szczegółowo dopracować. 

– Będziemy starali się, żeby podobną imprezę, w plenerze, 
zorganizować dla seniorów również latem. Dzięki taki spo-
tkaniom również młodsi mieszkańcy naszej gminy dowiadu-
ją się wielu ciekawych wydarzeń historycznych od naocznych 
świadków. Warto zatem doceniać ich wiedzę i korzystać z ich 
obecności – dodaje wójt Goliński.

(kL)
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>> Tym razem na spotkaniu seniorów  
bawiło się ok. 100 osób

NOWa StrONa OkSIr

Casting do przedstawienia
Ośrodek Kultury, Sportu 

i  Rekreacji Gminy Pruszcz 
Gdański z  siedzibą w  Cieple-
wie organizuje casting do no-
wego przedstawienia. Prze-
słuchania odbywać się będą 17 
lutego od godz. 18.00 w  sali 
kinowo-teatralnej przy ul. 
Długiej 20A.

Osoby z  castingu zagrają 
w nowej sztuce produkowanej 
przez ośrodek w  Cieplewie. 
Tym razem na warsztat trafi 
spektakl „Idąc do, czyli histo-
ria Małego Księcia”, którego 
scenariusz powstał na moty-
wach słynnej książki Anto-
ine’a de Saint-Exupéry’ego. 

– Zapraszamy młodzież od 
lat 15, utalentowaną aktor-
sko, tanecznie lub wokalnie 
– zachęca Grzegorz Antoni 
Cwaliński, dyrektor OKSiR 
Cieplewo. – Na przesłuchanie 
należy przygotować dowolny 
fragment tekstu lub piosen-
kę. Gwarantujemy pracę nad 
warsztatem aktorskim, niesa-

mowitą przygodę na prawdzi-
wej scenie oraz emocje zwią-
zane z premierą i późniejszymi 
spektaklami. 

Reżyserii przedstawienia 
podjął się Tomasz Podsiadły, 
aktor, śpiewak i  reżyser, in-
struktor teatralny związany 
z gdyńskimi scenami, a sceno-
grafię i  kostiumy zaprojektuje 
Magdalena Kurek.

– Korzystając z okazji, chcia-
łam zaprosić do odwiedzenia 
naszej nowej strony interneto-
wej www.oksir.pruszczgda.pl. 
Można tu znaleźć wszelkie in-
formacje na temat naszej dzia-
łalności. W  zakładce „reper-
tuar” jest dostępna aktualna 
oferta sali kinowo-teatralnej, 
w  tym propozycje spektakli 
dla dzieci i dorosłych, a także 
seansów filmowych dla naj-
młodszych w  ramach „Baj-
kowych Niedziel” i  dla grup 
zorganizowanych – informuje 
Anna Suchta z  cieplewskiego 
ośrodka kultury. 

W zakładce „edukacja i tre-
ningi” publikowana jest oferta 
warsztatów artystycznych i za-
jęć sportowo-rekreacyjnych. 
Na stronie znaleźć też można 
planowane akcje i  krótkie re-

lacje z organizowanych przed-
sięwzięć, dokumentowane są 
także osiągnięcia podopiecz-
nych stałych sekcji. 

(Gr)

>> Jedna z wcześniejszych produkcji OKSiR  
– przedstawienie „Dwoje magicznych oczu”
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W urzęDzIE bęDzIE WINDa

starostwo powiatowe do liftingu
Prawdopodobnie jeszcze w połowie roku ogłoszony zostanie przetarg mający 
wyłonić firmę, która zajmie się modernizację wnętrza Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.

Budynek urzędu w  ubie-
głym roku zyskał nową ele-
wację. Teraz przyszła kolej na 
modernizację wnętrza obiek-
tu przy ulicy Wojska Polskie-
go 16 w Pruszczu Gdańskim. 
Ogłoszono konkurs na kon-
cepcję przebudowy hallu bu-
dynku starostwa powiatowego. 
Prace przy ostatecznej koncep-
cji przebudowy hallu, na którą 
składać się będą elementy prac 
konkursowych, pozwolą też 
na przystąpienie do ogłosze-
nia przetargu na modernizację 
wnętrza urzędu. 

– W tej chwili zajmujemy się 
przygotowaniem dokumen-
tacji technicznej. Szacujemy, 
że w połowie tego roku ogło-
simy przetarg, który wyłoni 
wykonawcę naszych planów 
– mówi „Panoramie” Marian 
Cichon, wicestarosta powiatu 
gdańskiego. 

Modernizacji poddany bę-
dzie nie tylko hall budyn-
ku. W  piwnicach znajdzie się 
miejsce dla archiwów i  części 
technicznej. Przy okazji re-
montu planowana jest tak-
że modernizacja sekretariatu 
i  usprawnienie komunikacji 
wokół budynku.

– Trzeba powiedzieć otwar-
cie. W  tej chwili urząd nie 
jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, dla-
tego też chcielibyśmy, aby 
w budynku pojawiła się winda. 
Dzięki niej osoby niepełno-
sprawne będą mogły załatwić 
swoje sprawy na pierwszym 
piętrze starostwa. Nie wiemy, 
ile dokładnie kosztować może 
lifting budynku starostwa, ale 
możemy się spodziewać, że 
suma ta może oscylować nawet 
wokół pół miliona złotych. 
Będziemy jednak starać się 
o  zewnętrzne dofinansowanie 
– dodaje Marian Cichon.

Na tym jednak nie koniec 
zmian. Dodatkowo planu-
je się również adaptację tere-
nów przyległych do budynku. 
Dzięki odpowiednim zabie-
gom – z tyłu budynku – pojawi 
się kilka miejsc postojowych 
dla samochodów oraz rowe-
rów, którymi urzędnicy dojeż-
dżają do pracy.

(Lubek)

>> Zmian spodziewać się możemy również  
na zapleczu budynku Starostwa Powiatowego  

w Pruszczu Gdańskim
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WYNIkI JuŻ zNaNE

rywalizowały sołectwaskutery śnieżne w ergo arenie

Niedawno poznaliśmy zwy-
cięzców XIX edycji Współ-
zawodnictwa Sołectw Gminy 
Trąbki Wielkie. Mimo, że wy-
niki ogłoszone zostaną dopie-
ro w czerwcu wiadomo już, iż 
bezkonkurencyjne okazało się 
Ełganowo. Na podium zna-
lazły się również Kleszczewo 
oraz Trąbki Wielkie. 

Rywalizacja między sołec-
twami toczyła się przez cały 
2013 rok. Ostatnią możliwo-
ścią powiększenia swojego 
punktowego dorobku było wy-
konanie kroniki sołeckiej i zło-
żenie jej w Gminnym Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w 

Trąbkach Wielkich do połowy 
stycznia. 

– Z możliwości tej skorzy-
stało siedem sołectw. Punkty 
zdobyte w tej konkurencji nie 
miały jednak żadnego zna-
czenia, jeśli chodzi o trzy naj-
lepsze sołectwa – mówi Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

Ostatecznie zwyciężyło Eł-
ganowo (383 pkt), przed Klesz-
czewem (341 pkt), Trąbkami 
Wielkimi (301 pkt), Kłodawą 
(194 pkt), Czerniewem (171 
pkt) i Pawłowem (154 pkt). 

– W klasyfikacji na „Naj-
wszechstronniejszą Zawod-
niczkę i Zawodnika Gminy” 
zwyciężyli Dominika Surma 
z Ełganowa i Adrian Grul-
kowski z Pawłowa. Uroczy-
ste ogłoszenie wyników XIX 
Współzawodnictwa Sołectw 
Gminy Trąbki Wielkie i wrę-
czenie nagród nastąpi pod-
czas Biesiady „Trąbki w Trąb-
kach”, która odbędzie się w 
dniu 29 czerwca na stadionie 
w Trąbkach Wielkich – doda-
je Leszek Orczykowski.

(Gr) 

>> Adrian Grulkowski na Turnieju Sołectw w Czerniewie
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DIVErS NIGht Of thE JumPS

Już 22 marca w Ergo Are-
nie, podczas Diverse Night 
of the Jumps, wystąpi świa-
towa czołówka zawodników 
Freestyle Motocrossu. Wśród 
nich Norweg – Stian Peder-
sen, który nie dość, że skoczy 
z  rampy na skuterze śnież-
nym razem z  Marceliną Za-
wadzką (Miss Polonia 2011), 
to jeszcze wykona Tandem 
Backflipa ze swoim bratem 
Andreasem. 

Jak informują organizato-
rzy imprezy, ostatnie tygodnie 
upłynęły najlepszym zawod-
nikom Freestyle Motocrossu 
na zmaganiach o punkty Mi-

strzostw Europy. 
– Cztery rundy rozgrywa-

ne w  austriackich miastach 
Linz i  Graz były dobrym 
sprawdzianem formy dla ri-
derów przed inauguracją 
Mistrzostw Świata oraz pol-
skim przystankiem Diverse 
Night of the Jumps. Z kolei 
gość specjalny – Stian Pe-
dersen nie próżnuje i trenuje 
z  bratem Tandem Backflipa 
na skuterze, który wykona-
ją w  Ergo Arenie – zdradza 
Dominika Jochymska ze 
Sportainment. – W Linz na 
najwyższym stopniu podium 
dwukrotnie stawał Libor 

Podmol. Czech jest w  bar-
dzo dobrej dyspozycji i  na-
leży spodziewać się po nim 
niesamowitego występu 
w Trójmieście. 

Poza główną rozgrywką 
widzowie, którzy wybiorą 
się na Diverse Night of the 
Jumps, będą mogli kibicować 
zawodnikom startującym 
w  konkursie skoku wzwyż 
na motocyklu oraz ścigają-
cym się w Race&Style.

– Pomimo tego, że cała 
impreza będzie niezwykle 
emocjonująca, to można są-
dzić, że wydarzeniem numer 
jeden tego wieczoru będą 
jednak skoki zaplanowane na 
sam koniec. Stian Pedersen 
najpierw skoczy na skuterze 
śnieżnym z  rampy z  pasa-
żerką Marceliną Zawadzką 
– Miss Polonią z 2011 roku, 
aby chwilę później wykonać 
Tandem Backflipa ze swoim 
bratem Andreasem. Takich 
rzeczy jeszcze nikt nigdy 
wcześniej w  Polsce nie wy-
konywał – dodaje Dominika 
Jochymska.

Co ciekawe – w tej chwili 
Stian i  Andreas są jedyny-
mi zawodnikami na świecie 
regularnie wykonującymi 
Tandem Backflipa na skute-
rze śnieżnym. 

(kL)

>> W Ergo Arenie swoimi nietuzinkowymi umie-
jętnościami popisze się m.in. Czech Libor Podmol
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GmINa WSPIEra OSICzaNkę

sukcesy małego klubu z żuław
Osice to niewielka wieś w gminie Suchy Dąb, ale drużyna juniorów Osiczanki zapraszana jest na turnieje ogólnopolskie 
i międzynarodowe. W klubie trenuje ok. 50 młodych adeptów futbolu, a ich szkoleniowiec Wojciech Kozłowski wygrał 
w plebiscycie na trenera roku powiatu gdańskiego.

W ostatnim czasie eki-
pa juniorów rocznika 2001 
prowadzona przez Wojcie-
cha Kozłowskiego startowała 
w  turniejach w  Bydgoszczy 
i  Koronowie. Znacznie moc-
niej obsadzony był II No-
woroczny, Międzynarodowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej 
w  Bydgoszczy, rozgrywany 
w Hali Łuczniczka. Nad Brdą 
nasza ekipa spisała się znako-
micie, zajmując ostatecznie 4. 
miejsce.

– Wygraliśmy grupę elimi-
nacyjną, w  której 1:0 poko-
naliśmy Chemika Bydgoszcz, 
2:0 AK Brdę Bydgoszcz i  3:1 
późniejszego zwycięzcę zawo-
dów Noteciankę Pakość. Prze-
graliśmy jedynie 0:1 z Wisełką 
Solec Kujawski. Drużyna tak 
małej miejscowości, liczą-

cej około 200 osób, grała jak 
równy z równym z drużynami 
z wielkich miast – mówi dum-
nie Wojciech Kozłowski.

W  bydgoskim półfinale 
Osiczanka przegrała z  dru-
żyną z  Niemiec, ale mimo to 
wynik ten należy uznać za 
sukces. 

– Tak różowo nie było już 
w  Koronowie, gdzie poziom 
sportowy był słabszy, a  nasza 
ekipa sklasyfikowana została 
dopiero na 12. miejscu. Trud-
no powiedzieć co było powo-
dem słabszej postawy naszego 
zespołu – dodaje szkolenio-
wiec Osiczanki. – Korzystając 
z  okazji, chcieliśmy podzię-
kować Barbarze Kamińskiej, 
wójt naszej gminy, za pomoc 
w  organizacji wyjazdów na 
turnieje. Gdyby nie wsparcie 

ze strony gminy, nasza dzia-
łalność byłaby ograniczona. 

Teraz kadra rocznika 2001 
przygotowuje się do rozgry-
wek ligowych, które rozpoczną 
się w marcu. Poza treningami 
juniorzy Osiczanki rozegrają 
kilka gier kontrolnych. War-
to powiedzieć, że właśnie na 
gierki kontrolne naszych mło-
dych zawodników zaprosiła 
do Torunia tamtejsza Elena. 
Z  kolei 2 marca w  Pruszczu 
Gdańskim dojdzie do sparin-
gu GKS Kowale – Osiczanka 
Osice.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
w  klubie z  Osic trenuje rów-
nież drużyna juniorów roczni-
ka 2003, której szkoleniowcem 
jest Michał Stępniak. 

(Lubek)

KADRA OSICZANKI
Krystian Komorowski, 
Sebastian Matusz, Dawid 
Kogut, Kacper Ziewiec, 
Błażej Ziewiec, Kacper 
Chajbos, Radosław 
Pietrzak, Radosław 
Korczyc, Patryk Pabjasz, 
Adrian Treder, Patryk 
Koszykowski, Przemysław 
Malanowski, Rafał 
Rozkowiński, Remigiusz 
Dzierzak, Kacper 
Olszewski, Radosław 
Tłuścik, Martyna Krygier, 
Daniel Nazimek, Karol 
Kamiński, Szymon 
Radzymirski.>> Drużyna Osiczanki Osice na turnieju  

piłkarskim w Koronowie

Fo
t. A

rch
iwu

m 
Os

icz
an

ki 
Os

ice



news@panoramapomorza.pl    luty 201412 Wydarzenia

ruSza buDOWa kaNaLIzaCJI

przetarg na halę ogłoszony
Bez większych problemów 

przegłosowano uchwałę do-
tyczącą tegorocznego budżetu 
gminy Przywidz. Dzięki takiej 
jednomyślności można skupić 
się jedynie na realizacji zapla-
nowanych inwestycji.

– Sądzę, że w przeciągu kil-
ku ostatnich lat, oczywiście 
dzięki środkom z  Unii Euro-
pejskiej, udało się nam nad-
robić przynajmniej 4-letnie 
zaległości. Śmiem twierdzić, 
że wykorzystaliśmy wszystkie 
możliwe środki unijne. Pracy 
nam nie brakuje. Wszystkie 
uwagi mieszkańców zapisu-
jemy i  staramy się je sukce-
sywnie zrealizować. W  takim 
ogromie zadań powinniśmy 
się wspólnie wspierać, co owo-
cować będzie tylko kolejnymi 
udanymi inwestycjami – pod-
kreśla Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

Najważniejsza w  tym roku 
jest budowa hali sportowej 
w  Przywidzu. Kilka dni temu 
ogłoszony został przetarg, 
który wyłonić ma wykonaw-
cę inwestycji. Powinniśmy go 
poznać jeszcze w marcu. Kosz-
torysowa wartość projektu to 
ponad 9 mln zł, ale wójt Zima-
kowski wierzy, że cena wyko-
nania hali spadnie. 

– W  tym i  przyszłorocz-
nym budżecie zarezerwowa-
nych mamy ponad 6 mln zł. 
Mamy już zapewnienia, że 
otrzymamy dofinansowanie 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku. Obiekt ma rów-
nież być dostępny dla osób 
niepełnosprawnych, dlatego 
też będziemy starać się o środ-
ki z  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. A  może znajdzie 
się sponsor strategiczny, który 

przekaże środki na budowę hali 
– wylicza możliwości pozyska-
nia środków na sportową inwe-
stycję Marek Zimakowski.

Rozstrzygnięto też już 
przetarg na wykonawcę sieci 
wodno-kanalizacyjnej Trze-
powo-Borowina-Piekło Dol-
ne. Prace mają rozpocząć się 
jeszcze w  tym miesiącu, a  ich 
zakończenie przewidziano na 
styczeń 2015. Warto podkre-
ślić, że po dobrze przygotowa-
nym przetargu, koszt realizacji 
inwestycji spadł o połowę i wy-
niesie tylko 1,8 mln zł. 

Jest to oczywiście tylko na-
miastka inwestycji, która ma 
być realizowana w  tym roku 
na terenie gminy Przywidz. 
O  kolejnych będziemy sukce-
sywnie informować na łamach 
„Panoramy”

(Gr) 

zaWODY WęDkarSkIE

Wysyp okoni
W tym roku pogoda dopisała amatorom wędkowania pod-

lodowego, którzy wystartowali w dwóch zawodach na stawie 
w Komarowie, zorganizowanych przez pruszczańskie koło 
„Czapla”. Na uwagę zasługuje przede wszystkim ilość złowio-
nych okoni. W obu imprezach było ich prawie 1800 sztuk.

W pierwszych zawodach, które zorganizowano pod koniec 
stycznia, wzięło udział prawie 40 wędkarzy nie tylko z „Cza-
pli”, ale też z kół „Żwirek” z Pszczółek i „Żuławy” z Cedrów 
Wielkich. 

– Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Zdzisław Gołaszew-
ski, który złowił 119 ryb o ogólnej wadze 1120 gram. Głów-
nie były to okonie. Wszyscy uczestnicy złowili prawie 1200 
okoni, natomiast w drugich zawodach było ich prawie 600. 
Chociaż trafiały się też płocie i krąpie – informuje Andrzej 
Grzejka, prezes pruszczańskiego koła wędkarskiego.

Dodajmy, że 2. miejsce w styczniowych zawodach wywal-
czył Tadeusz Prawdzik, natomiast 3. miejscem musiał się za-
dowolić 15-letni Łukasz Górecki ze Steblewa. Z kolei w dru-
gich zawodach rozegranych na początku lutego, również na 
stawie w Komarowie, zwyciężył Tadeusz Prawdzik, który tym 
razem okazał się lepszy od Marka Boleszczuka i Zdzisława 
Gołaszewskiego.

– Kolejnych zawodów podlodowych już prawdopodobnie 
nie będzie, ponieważ nie sprzyja temu pogoda. Teraz mamy 
roztopy, a lód musi mieć grubość co najmniej 15 centyme-
trów. Tak więc kolejna impreza odbędzie się w kwietniu, która 
otwierać będzie sezon wędkarski – dodaje Andrzej Grzejka.

(Gr)

W PrzYWIDzu POWStaŁO „SOS”

podpisali porozumienie z aWFis
Przedstawiciele gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „SOS” w Przywidzu podpisali 
porozumienie dotyczące współpracy uczelni z organizacją.

– Otrzymaliśmy zaprosze-
nie na ogólnopolskie spotka-
nie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w  Łebie. Poza mną 
pojechali na nie Feliks Mikul-
ski, przewodniczący rady gmi-
ny, jego zastępca Robert Deja 
i radny Jan Kowalik, który był 
swego rodzaju motorem napę-
dowym utworzenia stowarzy-
szenia seniorów w naszej gmi-
nie – mówi „Panoramie” Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz. 

Po wizycie w Łebie, zawią-
zał się w  Przywidzu komitet 
założycielski stowarzysze-
nia z Bożeną Bonna i Heleną 
Iwanicką na czele, która w tej 
chwili pełni funkcję prezesa 
„SOS”. Organizacja została 
już zarejestrowana w  sądzie 
i rozpoczęła działanie. 

– Już wcześniej spotkaliśmy się z  rektorem AWFiS Wal-
demarem Moską i  Katarzy-
ną Prusik. Podczas spotkania 
rozmawialiśmy o  współpra-
cy przywidzkiej organizacji 
z  gdańską uczelnią i  urzędem 
gminy. Dzięki temu nasz uni-
wersytet trzeciego wieku miał-
by zapewnioną chociażby bazę 
dydaktyczną. „SOS” planuje 
także organizację różnego ro-
dzaju zajęć rekreacyjno-spor-
towych, które wymagają kon-
sultacji i  wsparcia doświad-

czonych osób, których wiedza 
potwierdzona jest chociażby 
dyplomem gdańskiej uczeni – 
dodaje Marek Zimakowski.

Nie tylko na tym polegać ma 
współpraca. Uczelnia, wspól-
nie z  gminą i  stowarzysze-
niem, mogą razem realizować 
projekty, pozyskując środki 
z Unii Europejskiej. 

Członkowie nowej orga-
nizacji z  Przywidza nie spo-
czywają na laurach. Już spo-
tkali się z  przedstawicielami 

Kaszubskiego Uniwersytetu 
Ludowego w  Wieżycy. Tam 
również dyskutowano jak po-
zyskać zewnętrzne środki na 
realizowanie wspólnych pro-
jektów. Wójt gminy przyznaje, 
że „SOS” może zdziałać bar-
dzo wiele – nie tylko dla swo-
ich członków, ale dla wszyst-
kich starszych mieszkańców 
gminy Przywidz. 

(Lubek)

>> Pamiątkowe zdjęcie zrobione tuż po podpisaniu porozumienia między 
Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu  

a Stowarzyszeniem Osób Starszych w Przywidzu
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ŻYCzENIa DLa NaJStarSzYCh

jubileusz goni jubileusz

W gminie Trąbki Wielkie 
nie brakuje seniorów, którzy 
mogą pochwalić się co naj-
mniej 90. rocznicą urodzin. 
Tylko w  styczniu takich za-
cnych jubilatów było trzech, 
a  do momentu oddania do 
druku „Panoramy”, wójt 
gminy Błażej Konkol od-
wiedził jeszcze dwie osoby 
z urodzinowymi życzeniami. 

Jak informuje Grażyna 
Wysiecka, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Trąbkach Wiel-
kich, okazałych jubileuszy 
urodzinowych w  tym roku 

nie brakuje. W  styczniu 92. 
urodziny obchodziła Maria 
Zielke z  Kleszczewa, Stani-
sława Janusz z Trąbek Wiel-
kich – 97., a  Józef Poremski 
z Pawłowa – 95.

7 lutego Błażej Konkol 
oraz pracownicy GOPS 
odwiedzili Łucję Juszczyk 
z Postołowa, która obchodzi-
ła swoje 91. urodziny. 

– Pani Łucja wychowała 5 
dzieci oraz doczekała się 23 
wnuków i  23 prawnuków. 
Z  kolei dzień później rów-
nież mieszkanka Postoło-
wa – Józefa Halińska – ob-

chodziła 90. urodziny. Pani 
Józefa także wychowała 5 
dzieci, a  jej rodzina powięk-
szyła się jeszcze o  15 wnu-
ków i 17 prawnuków – infor-
muje Grażyna Wysiecka.

Z  tej okazji wszystkim 
zacnym jubilatom z  gminy 
Trąbki Wielkie, a przy oka-
zji i  pozostałych miejsco-
wości powiatu gdańskiego, 
składamy życzenia zdrowia 
i  wszelkiej pomyślności na 
kolejne lata.

(gr)

>> Pani Łucja Juszczyk z Postołowa przyjmuje życzenia  
od Błażeja Konkola, wójta gminy Trąbki Wielkie
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