
Polska – Rosja w Ergo Arenie
Jak podaje PZPS, Ergo Arena będzie miej-
scem siatkarskiego pojedynku w ramach Ligi 
Światowej Polska – Rosja. Mecze odbędą się 
28 i 29 maja.

Miliony przeznaczone na drogi
Drogi, drogi i jeszcze raz drogi – tak pokrótce 
można powiedzieć o działaniach inwestycyj-
nych w gminie Kolbudy, które zostały zapla-
nowane na ten rok.

Bezpieczniej i wygodniej
Zarząd województwa zdecydował o przeka-
zaniu dofinansowania na rozbudowę drogi 
wojewódzkiej w miejscowościach Trąbki 
Wielkie i Gołębiewko.

Pierwsze owoce porozumienia
Pierwszym owocem trójstronnego porozu-
mienia między gminami Trąbki Wielkie, 
Przywidz i Cedry Wielkie było tygodniowe 
zimowisko gimnazjalistów
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Tegoroczny budżet Pruszcza Gdańskiego – mimo niewielu środków z 
Unii Europejskiej – jest wysoki. Miasto zamierza wydać niemałe środki 
na inwestycje drogowe, oświatowe i te, realizowane w ramach Budże-
tu Obywatelskiego.

Rondo na Chopina i kładka nad torami?
FIRMY Z WIĘKSZYMI ZYSKAMI
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W tej chwili trwają prace nad nowelizacją na-
szej uchwały budżetowej. W nowym projekcie 
pojawi się kilka nowych inwestycji. Chcemy 
zająć się tymi zadaniami, których nie udało 
się zrealizować w roku ubiegłym

  Miasto chciałoby, aby przebudowano ulicę Chopina, na której  
pojawić miałoby się rondo i kładka rowerowa nad torami kolejowymi

FlashFlash
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Energetyczni oszuści 
Coraz częściej słyszymy o nieuczciwych sprzedawcach prądu. Skala proble-
mów związanych ze zmianą sprzedawcy prądu sprawiła, że ustawodawca do 
14 dni wydłużył czas na rozwiązanie umowy zawartej poza lokalem firmy.

Od czasu zliberalizowania pol-
skiego rynku energii elektrycz-
nej w 2007 roku, zmiany sprze-
dawcy dokonało już prawie 400 
tys. odbiorców. Wielu z nich 
zyskało na wzroście konkuren-
cyjności. Niestety, rośnie też 
liczba klientów, którzy podpi-
sali niekorzystne umowy. Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa informuje, że 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
do Energi wróciło ponad 8 tys. 
klientów indywidualnych, któ-
rzy poczuli się wprowadzeni w 
błąd przez niektórych sprze-
dawców. Z relacji osób, które 
zgłaszają się do Energi wyni-
ka, że wiele z nich nawet nie 
wiedziało, że zmienia firmę, od 
której kupuje prąd. Nierzetel-
ni przedstawiciele niektórych 
firm liczą na niewiedzę odwie-
dzanych osób i często podają 
się za „energetykę”, „elektrow-
nię” czy „zakład energetyczny”. 
– Do najczęstszych metod sto-
sowanych przez przedstawi-
cieli niektórych sprzedawców 
należy posługiwanie się na-
zwą łudząco podobną do na-
szej firmy oraz informowanie 
o konieczności zmiany umowy 
z powodu np. zmiany siedziby 
firmy, systemu obsługi klienta, 
okresu rozliczeniowego, czy 
nawet wymiany liczników – 
mówi Beata Ostrowska. – Czę-
stą praktyką jest też nieinfor-
mowanie, że atrakcyjna ceno-
wo oferta nie uwzględnia opłat 
dystrybucyjnych, które każdy, 
bez względu na to od kogo ku-
puje prąd, musi ponosić. Zda-
rza się również, że nowa oferta 
zawiera na przykład dodatko-
we opłaty handlowe lub ubez-
pieczenie, o których przedsta-
wiciel handlowy nie informuje.
W efekcie klienci, którzy liczy-
li na oszczędności, są potem 
rozczarowani ich brakiem, a 
niekiedy zaskoczeni, że pono-
szą wyższe opłaty, niż przed 
zmianą sprzedawcy. 
Skala problemów zgłasza-
nych przez klientów spra-
wia, że Energa po raz 

kolejny przypomina, na co 
należy zwrócić uwagę, aby nie 
zostać wprowadzonym w błąd. 
Jeśli w domu odwiedza nas 
przedstawiciel firmy ener-
getycznej, należy zachować 
szczególną uwagę i ostroż-
ność, kiedy: 
* nie podaje nazwy firmy, którą 
reprezentuje, a jej dane są słabo 
widoczne, 
* nakłania do szybkiego pod-
pisania umowy, nie dając czasu 
na dokładne zapoznanie się z 
jej treścią, 
* nie informuje o dodatkowych 
opłatach lub karach, 
* nie informuje o opłatach 
dystrybucyjnych (które bez 
względu na zmianę sprzedaw-
cy, klient i tak musi ponosić), 
a koncentruje się wyłącznie na 
stawkach za energię, 
* niechętnie zostawia egzem-
plarz podpisanej umowy, 
* oferuje wiele dodatkowych 
rzeczy, które nie są związa-
ne bezpośrednio z usługą, np. 
upominki,
* próbuje wzbudzić współczu-
cie, twierdząc na przykład, że 
od podpisania umowy zależy 
jego zatrudnienie. 
Aby uniknąć podpisa-
nia niekorzystnej umowy 
powinniśmy: 
1. sprawdzać jaką firmę repre-
zentuje osoba, która odwie-
dza nas w domu – sprzedawca 
ma obowiązek posiadać waż-
ny identyfikator lub legity-
mację służbową zawierającą 
dane firmy, dla której pracu-
je oraz upoważnienie do jej 
reprezentowania,
2. czytać dokładnie przedsta-
wianą ofertę, a w razie wąt-
pliwości pytać o szczegóły. 
Sprawdzić ofertę pod kątem 
kluczowych informacji: 
* czy prezentowana cena za-
wiera podatek VAT, 
* jakie są terminy i sposoby do-
konywania zapłaty, 
* jaki jest okres obowiązywania 
umowy, warunki wypowiedze-
nia i czy umowa jest automa-
tycznie przedłużana, 

* jaka jest wysokość opłat stałych, 
* jakie są wszystkie dodatko-
we opłaty, inne płatne usługi i 
kary wynikające z umowy, 
* czy przy rezygnacji z do-
datkowej usługi cena energii 
wzrośnie, 
* czy umowa dotyczy zarów-
no sprzedaży, jak i dystrybucji 
energii. 
3. pamiętać o swoich prawach: 
* w czasie prezentacji nowej 
umowy sprzedawca ma obo-
wiązek poinformowania o 
prawie odstąpienia od umowy, 
musi też przekazać wzór takie-
go oświadczenia, 
* jeśli umowa podpisywana jest 
poza lokalem sprzedawcy lub 
na odległość, można odstąpić 
od niej bez podania przyczyny 
i bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów w ciągu 14 dni, 
* jeśli minęło już więcej niż 14 
dni od podpisania dokumen-
tów, ale w czasie prezentacji 
oferty zostaliśmy wprowa-
dzeni w błąd, w dalszym cią-
gu można uchylić się od skut-
ków zawarcia umowy. W tym 
celu należy złożyć sprzedaw-
cy oświadczenie zawierające 
opis wszystkich okoliczności 
świadczących o błędach, 
* w przypadku zastrzeżeń, py-
tań lub wątpliwości, możemy 
skontaktować się ze swoim 
obecnym sprzedawcą.
W przypadku firmy Energa – 
z Telefonicznym Biurem Ob-
sługi Klienta pod numerem 
555 555 555 lub skorzystać z 
elektronicznego Biura Obsługi 
Klienta dostępnego na stronie 
www.ebok.energa.pl.
Nowe przepisy gwarantują wy-
dłużenie (z 10 do 14 dni) cza-
su na odstąpienie od umowy 
zawartej poza lokalem bądź 
na odległość. W sytuacji, gdy 
konsument nie został poinfor-
mowany o prawie odstąpienia 
od umowy, może od niej od-
stąpić bez ponoszenia konse-
kwencji aż przez 12 miesięcy.

(AT)

• 11 lutego (środa), Justyna Steczkowska – z 
nowym albumem „Anima”, godz. 19.00, klub 
Atlantic, Gdynia, ul. 3 Maja 28

• 15 lutego (niedziela), Kamil Bednarek, godz. 
20.00, Pokład, Gdynia, al. Jana Pawła II 11

• 15 lutego (niedziela), Mecz siatkówki Lotos 
Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel, godz. 
14.45, Hala Ergo Arena 

• 21 lutego (sobota), Fink, klub Parlament, 
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 22 lutego (niedziela), spotkanie z cyklu Serca 
Gwiazd – Grażyna Wolszczak, godz. 17.00, Za-
toka Sztuki, Sopot, al. Franciszka Mamuszki 14

• 26 lutego – 1 marca, ET Gdynia Open 2015 
(snooker), Gdynia Arena

• 1 marca (niedziela), Opera Lwowska – Vivat 
Operetka, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka, 
Gdańsk, ul. Ołowianka 1

• 1 marca (niedziela), koncert Artur Rojek, 
godz. 20.00, Parlament, Gdańsk, ul. Św. 
Ducha 2

• 5 marca (piątek), SBB, godz. 20.00, klub 
Parlament, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 6 marca (sobota), Maria Peszek, godz. 
20.00, klub Scena w Sopocie, al. Franciszka 
Mamuszki 2

• 7 marca (sobota), Rocket Gdynia Festiwal, 
godz. 14.30, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 7 – 8 marca, Targi Mother&Baby, Amber-
Expo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 20 marca (niedziela), Spamalot, czyli Monty 
Python i święty Graal, godz. 19.00, Teatr 
Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 22 marca (wtorek), Grand Prix City Trail, 
Gdynia – Mały Kack 

• 25 – 28 marca (środa – sobota), targi Am-
berif 2015, AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 26 marca (czwartek), koncert Garou, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 28 marca (sobota), koncert Bryana Adamsa, 
Hala Ergo Arena

• 29 marca (niedziela), Musicalomania, godz. 
12.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. Grun-
waldzki 1

• 11 – 12 kwietnia, Baltic Games Indoor 
Edition, AmberExpo

• 23 kwietnia (czwartek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30, 20.00, Sala Koncerto-
wa Portu Gdynia, Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 26 kwietnia (niedziela), Siesta Festiwal 2015 
– Charlote Dipenda, godz. 22.00, Parlament, 
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka

• 17 maja (niedziela), PZU Maraton Gdańsk, 
AmberExpo

• 30 maja (niedziela), koncert Adre Rieu, Hala 
Ergo Arena

Nasze kalendarium

OD DRUGIEJ STRONY
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NA POCZĄTEK NARTY W PRZYWIDZU

Pierwsze owoce trójstronnego porozumienia
Pierwszym owocem trójstronnego porozumienia między gminami Trąbki Wielkie, Przywidz i Cedry Wielkie było tygo-
dniowe zimowisko gimnazjalistów, które zakończyło się w miniony piątek. 

O porozumieniu między trze-
ma gminami pisaliśmy już w 
poprzednim numerze. Zawar-
ta umowa już weszła w życie, a 
najbardziej skorzystali na tym 
gimnazjaliści z gmin Trąbki 
Wielkie i Cedry Wielkie, któ-
rzy przez tydzień mogli korzy-
stać z uroków stoku narciar-
skiego w Przywidzu. Towarzy-
szyli im oczywiście uczniowie 
Zespołu Szkół w Przywidzu.
– Myślę, że młodzież jest za-
dowolona z takiej formy spę-
dzania zimowych ferii. Nie 
wszyscy przecież mogą sobie 
pozwolić na wyjazd w góry. Do 
Przywidza nie jest daleko, a 
warunki narciarskie są też do-
bre – mówi nam Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 
– Podobną współpracę mogą 
inicjować organizacje pozarzą-
dowe, a my – samorządowcy 
będziemy oczywiście wspierać 
ich poczynania. 
– Już po feriach spędzo-
nych przez naszą młodzież w 
Przywidzu możemy powie-
dzieć, że pomysł podpisania 

porozumienia był znakomity. 
Młodzież nie tylko spędzi miło 
czas, ale też pozna sąsiednie 
gminy oraz nawiąże nowe zna-
jomości. Będzie to oczywiście 
procentować w przyszłości, bo 
ta młodzież kiedyś dorośnie, 
będzie pracować zawodowo i 
wtedy przydadzą jej się kon-
takty i doświadczenia zdobyte 
właśnie podczas tej wymiany 
– mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie, który dodaje, że po-
dobne przedsięwzięcia można 
organizować z myślą o senio-
rach albo strażakach. 
Zimą młodzież gościł Przy-
widz, a kolejnymi gospodarza-
mi będą Cedry Wielkie oraz 
Trąbki Wielkie. Wiadomo już, 
że latem gimnazjaliści spędzą 
czas na obozie żeglarskim w 
Błotniku. Trąbki Wielkie zor-
ganizują z kolei zajęcia golfo-
we, które odbędą się na polu w 
Postołowie. 
– Pierwsze koty za płoty. 
Chciałbym, aby ta współpra-
ca była jeszcze szersza, ale 

najpierw musimy się temu 
przyjrzeć i zobaczyć, czy jest 
to sztucznie nadymane, czy 
faktycznie taka wymiana mło-
dzieży jest potrzebna i przynosi 
skutki – mówi Janusz Goliński, 

wójt gminy Cedry Wielkie. 
– Wydaje mi się, że potrze-
ba taka istnieje, ale takie oce-
ny będziemy mogli wygłaszać 
po wizycie w każdej gminie. 
Wtedy na pewno spotkamy 

się i podsumujemy realizację 
porozumienia. 
Zdaniem wójta Golińskiego 
jest to urozmaicenie dotych-
czasowych zajęć młodzieży. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
w Cedrach Małych zaintereso-
wanie wyjazdem na zimowisko 
do Przywidza nie było takie 
duże.
– Nie sądzę, aby problemem 
były pieniądze, bo za tygodnio-
wy pobyt młodzież miała za-
płacić tylko 100 złotych. Praw-
dopodobnie powodem małego 
zainteresowania wyjazdem do 
Przywidza była niewiadoma, 

co może ich czekać na Kaszu-
bach i pewnie obawa rodziców 
o swoje pociechy – mówi Ja-
nusz Goliński, który chciałby, 
aby projekt poszerzony został 
o kolejne szkoły z gminy Ce-
dry Wielkie. – Może na tym 
nie poprzestaniemy. Być może 
wypracujemy porozumienie, w 
myśl którego udostępniać bę-
dziemy sobie wzajemnie bazę 
sportową, rekreacyjną albo 
edukacyjną. Może będzie to 
na tyle innowacyjne przedsię-
wzięcie, że uda się nam pozy-
skać unijne środki.

(lubek)

 Pamiątkowe zdjęcie młodzieży, która tydzień zimowych ferii spędzała w Przywidzu

ul. Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk 
(wejście od Świętojańskiej, vis a vis 

kościoła św. Mikołaja)

tel: 58 301 46 95
starysklep@gmail.com

www.starysklep.pl

REKLAMA

KARDIOLOGICZNE 
KONSULTACJE
Zespół Opieki Zdrowotnej 
Medical zaprasza na bez-
płatne konsultacje kardio-
logiczne, które odbędą się 7 
marca (sobota) w godz. 9.00 
– 14.00 w Ośrodku Zdrowia 
w Pszczółkach przy ul. Spor-
towej 1 B.
Z propozycji skorzystać 
mogą wszyscy pacjenci z 
rozpoznaną chorobą układu 
krążenia, nadciśnieniem tęt-
niczym oraz cukrzycą. Kon-
sultacje prowadzić będzie 
specjalista kardiolog Izabela 

Pawlak. Wszelkie informacje 
na ten temat uzyskać można 
w rejestracji ośrodka lub te-
lefonicznie 58 682 91 55 lub 
512 313 392.
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 
– UL. KRÓTKA
Burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego informuje, że 11 lu-
tego w godz. 15.00 – 17.00 
w sali nr 1 urzędu miasta, 
odbędą się konsultacje spo-
łeczne. Będą one dotyczyły 
dokumentacji projektowej 
związanej z budową ulic: 
Krótka, Obrońców Poczty 

Polskiej i Chopina w Prusz-
czu Gdańskim.

PORADY PRAWNIKA
Mieszkańcy gminy Kolbu-
dy, będący w trudnej sytuacji 
materialnej, mogą korzy-
stać z nieodpłatnych porad 
prawniczych. Mecenas Jacek 
Dmowski przyjmuje inte-
resantów w wyznaczonym 
dniu w miesiącu w sali nr 101 
urzędu gminy. Najbliższy 
termin –18 lutego (środa) od 
godziny 13.00.

WYPADEK W BOGATCE
Policjanci z komendy powia-
towej w Pruszczu Gdańskim 
ustalają przyczyny wypad-
ku drogowego, do którego 
doszło w Bogatce w gminie 
Pruszcz Gdański. Kierująca 
renaultem laguną przy wyj-
ściu z łuku drogi zjechała 
z jezdni do rowu po prawej 
stronie drogi i przewróciła się 
na dach. 28-latka trafiła do 
szpitala. Kobieta była trzeź-
wa i podróżowała sama. Po-
licjanci zatrzymali jej dowód 
rejestracyjny.

(KL)

W SKRÓCIE

KOLOROWY ŚWIAT

Międzynarodowy konkurs
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański ogłasza międzynarodowy konkurs plastycz-
ny dla dzieci i młodzieży. Tym razem hasłem przewodnim jest 
„Kolorowy świat, malowany świat 2015”. 
Uczestnicy mają możliwość artystycznej wypowiedzi na do-
wolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. 
Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i 
opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu – o wszyst-
kim, o czym warto opowiedzieć.
Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie pra-
ce (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą 
być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz 
wiek autora, adres placówki, nazwę konkursu). Do prac należy 
dołączyć kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do regulami-
nu konkursu i dostarczyć je osobiście lub przesłać pocztą pod 
adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A, z dopi-
skiem: „Kolorowy świat, malowany świat 2015”, w nieprzekra-
czalnym terminie do 22 maja (decyduje data stempla poczto-
wego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w czerwcu.
Dodajmy, że regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na 
stronie internetowej ośrodka www.oksibp.pruszczgda.pl.

(GR)
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FIRMY Z WIĘKSZYMI ZYSKAMI

Rondo na Chopina i kładka nad torami?
Tegoroczny budżet Pruszcza Gdańskiego – mimo niewielu środków z Unii Europejskiej – jest wysoki. Miasto zamierza 
wydać niemałe środki na inwestycje drogowe, oświatowe i te, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jak mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego każdy budżet jest 
inny, bo każdy rok ma swoją 
specyfikę.
– W tym roku kończymy kil-
ka dużych i ważnych inwe-
stycji, które pochłaniają spore 
środki. To właśnie na zadania, 
których realizację zakończymy 
za kilka miesięcy wydajemy 
w tym roku więcej pieniędzy 
niż na przedsięwzięcia nowe. 
Przypomnę jeszcze raz, że 10 

milionów przeznaczamy na ba-
sen, kolejne 3 miliony złotych 
na dokończenie przebudowy 
ulicy Powstańców Warszawy. 
Przeznaczymy też środki na 
przebudowę ulicy Emilii Plater 
oraz budowę targowiska. Nie 
możemy również zapominać o 
inwestycjach mniejszych, któ-
re realizowane będą chociażby 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego – przypomina Janusz 
Wróbel.
Kolejne 3 mln zł miasto ma 

zabezpieczone na przebudo-
wę ulicy Wojska Polskiego, co 
według szacunków kosztować 
może nawet 6 mln zł – pozo-
stałe środki pochodzą z budże-
tu centralnego.
Tegoroczny budżet Pruszcza 
Gdańskiego – zarówno po 
stronie dochodów, jak i wydat-
ków – oscyluje wokół 130 mln 
zł.
– W tej chwili trwają prace nad 
nowelizacją naszej uchwały bu-
dżetowej. W nowym projekcie 
pojawi się kilka nowych inwe-
stycji. Chcemy zająć się tymi 
zadaniami, których nie udało 
się zrealizować w roku ubie-
głym. Mowa tu chociażby o 
remoncie hali sportowej przy 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Pruszczu Gdań-
skim. Będą malowane ściany 
oraz wymieniona posadzka, 
która jest już nadszarpnięta zę-
bem czasu i wymaga nakładów 
finansowych. Remont hali pro-
wadzony będzie w czasie waka-
cji – mówi nam Janusz Wróbel.
W tegorocznym budżecie za-
bezpieczono również środki 
na remont mostku w ciągu uli-
cy Mickiewicza. Kładka – jak 
przyznaje sam burmistrz – jest 
już na skraju katastrofy budow-
lanej, dlatego jego remont jest 
potrzebny. 
– Mostek jest niezwykle stra-
tegicznym obiektem dla miesz-
kańców miasta, korzystających 
z tej przeprawy. Bezpieczeń-
stwo pruszczan stawiamy jed-
nak na pierwszym miejscu. 
Musielibyśmy go zamknąć dla 
ruchu, gdybyśmy nie podjęli 
decyzji o remoncie – zaznacza 
burmistrz.
Rozmach miejskich inwesty-
cji jak zwykle jest duży, ale 
nie byłyby one możliwe, gdyby 
nie duże wpływy do budżetu. 
Bardzo ważną pozycją po stro-
nie dochodów jest podatek od 
nieruchomości od firm i poda-
tek dochodowy od osób fizycz-
nych. Sporą część dochodów 
stanowią również przychody ze 
sprzedaży miejskiego mienia. 
Warto zaznaczyć w tym miej-
scu, że każdego roku wzrastają 
dochody z podatku od nieru-
chomości od firm. Burmistrz 
Wróbel podkreśla jednak, że 
nie jest to efekt wzrostu stawek 
podatkowych, gdyż są one na 
minimalnym poziomie.
– Jest to efekt kolejnych inwe-
stycji realizowanych w naszym 
mieście. Za przykład posłużyć 
może firma LPP, która inwe-
stuje w Pruszczu Gdańskim, co 
przekłada się na niemałą kwo-
tę podatku od nieruchomości. 

Nie jest to oczywiście jedy-
na firma, która w ostatnim 
roku zainwestowała w naszym 
mieście – zauważa gospodarz 
miasta. 
Poza tym w ubiegłym roku na-
stąpił spory wzrost wpływów  
z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych, co oznacza, 
że pruszczańskie firmy w 2014 
roku osiągnęły bardzo przy-
zwoite zyski.
– Mówiąc o budżecie warto 
również powiedzieć, że strat 
nie przynosi działalność nasze-
go TBS. Dzięki temu nie wzro-
sną czynsze mieszkających tam 
osób. TBS również dostanie od 
nas pieniądze na swoje inwe-
stycje, a w zamian otrzymamy 
prawo do kilkunastu mieszkań. 
Skierujemy do nich osoby cze-
kające na przydział, które nie 
będą musiały partycypować 
w kosztach budowy mieszkań 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Jest jeszcze jedna, niezwy-
kle ważna inwestycja, która 
w ciągu kilku najbliższych lat 
ma być zrealizowana na tere-
nie miasta. Włodarze Prusz-
cza Gdańskiego rozmawiać 
będą z władzami województwa  
o przebudowie ulicy Chopina.
– Chcielibyśmy, aby na 

skrzyżowaniu Chopina i Gro-
ta Roweckiego powstało ron-
do, z którego możliwy byłby 
również wjazd do cukrowni.  
W projekcie chcielibyśmy rów-
nież zaplanować kładkę rowe-
rową nad torami, która łączy-
łaby ścieżki rowerowe po obu 
stronach Pruszcza Gdańskiego 
– zdradza Janusz Wróbel.

Wszystkie poczynania doty-
czące zarówno przebudowy 
ulicy Chopina, jak i innych 
miejskich inwestycji będziemy 
śledzić i systematycznie infor-
mować o nich Czytelników na-
szej gazety.

Krzysztof Lubański

 Podczas wakacji planowany jest remont hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

 „W tym roku rozpocznie się też przebudowa ulicy Wojska  
Polskiego” – mówi Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

 W budżecie Pruszcza Gdańskiego przeznaczono środki 
finansowe na przebudowę ulicy Powstańców Warszawy

NA ŁYŻWY W MIEŚCIE

Zapraszamy na 
lodowisko 
Pruszcz Gdański nie ma zbyt wielu miejsc do uprawiania nar-
ciarstwa, ale są za to miejsca, gdzie można sprawdzić swoje 
umiejętności łyżwiarskie. 
– Przy Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Matejki 1 ruszyło lodo-
wisko, które czynne jest codziennie – od poniedziałku do piątku 
w godzinach 16.30 – 20.30, a w weekendy w godzinach 10.00 
– 20.00. Wstęp na lodowisko dla dorosłych wynosi 5 złotych, a 
dla dzieci 3 złote – informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy 
burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 
Dodajmy, że przy lodowisku działa wypożyczalnia łyżew i ka-
sków. Koszt wypożyczenia łyżew to 3 złote, a kasku – 2. Jest 
także możliwość naostrzenia łyżew, co kosztuje 5 złotych.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 z lodowiska 
korzystają szkoły. Wejścia ogólnodostępne możliwe są w godzi-
nach 16.30 – 17.30, 18.00 – 19.00 i 19.30 – 20.30. W weekendy 
lodowisko otwarte jest od 10.00, a dwie pierwsze godziny prze-
znaczone są na naukę jazdy na łyżwach. Wejścia ogólnodostęp-
ne zaplanowano w godz. 12.30 – 13.30, 14.00 – 15.00, 16.00 
– 17.00, 17.30 – 18.30 i 19.00 – 20.00. W godz. 15.00 – 16.00 
uwzględniono przerwę techniczną. Kasa czynna jest od godz. 
16.00 w dni pracujące, a weekendy od 9.30. Z kolei ostrzenie 
łyżew odbywa się w godz. 18.00 – 19.00 (poniedziałek – piątek) 
i godz. 14.00 – 15.00 (weekendy).

(GR)

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za



5LUTY 2015 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL

NA ŻYWO Z TEATRU 

Broniewski w TVP Kultura
– Z ogromną radością infor-
mujemy, że jeden z naszych 
najlepszych spektakli „Bro-
niewski” Radosława Paczo-
chy w reżyserii Adama Orze-
chowskiego, zostanie zapre-
zentowany na antenie TVP 
Kultura. Transmisja na żywo 
z Dużej Sceny odbędzie się we 
wtorek, 24 marca o godzinie 
20.00 – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik Te-
atru Wybrzeże, który dodaje, 
że najnowsza sztuka młode-
go polskiego autora, uznanego  
i nagradzanego, nieźle już na 
Wybrzeżu zadomowionego. 
Epizody z fascynującej biogra-
fii wybitnego poety, nieroze-
rwalnie związane ze sporym 
fragmentem dwudziestowiecz-
nej historii Polski. 
– Nieoczywista analiza czę-
sto niekonwencjonalnych za-
chowań tego, jak sam o sobie 
mówił „Polaka, katolika, alko-
holika”, pozwala autorowi raz 
jeszcze przyjrzeć się przełomo-
wym wydarzeniom kształtu-
jącym naszą międzywojenną i 
powojenną rzeczywistość. Pró-
ba zrozumienia wewnętrznych 
pęknięć Broniewskiego, jego 
wyborów i postawy po drugiej 
wojnie światowej, jego kon-
szachty z władcami PRL oraz 
sławienie Stalina, którego był 

przecież przez półtora roku 
więźniem, na tle jego mło-
dzieńczych zasług w walce o 
niepodległość Polski u boku 
Piłsudskiego, żołnierskiej od-
wagi, jaką wtedy okazał, sta-
je się zarazem zbiorowym 

portretem całego polskiego 
pokolenia naszych zawiedzio-
nych, uwiedzionych i oszuka-
nych rodaków – mówi o spek-
taklu Grzegorz Kwiatkowski.

(GR)

  Kadr przedstawienia „Broniewski”, które w całości będzie można 
obejrzeć w TVP Kultura
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PROPOZYCJA DLA KAŻDEGO

12. Lekcja 
Niegrzeczności
Teatr Wybrzeże zaprasza na 12. 
Lekcję Niegrzeczności, która 
odbędzie się w niedzielę, 15 lu-
tego, o godz. 13.00 na Dużej 
Scenie oraz 22 lutego o godz. 
13.00 na Scenie Kameralnej  
w Sopocie.
– Tematem kolejnej Lekcji Nie-
grzeczności będzie „Sposób na 
Alcybiadesa” Edmunda Niziur-
skiego. Czytanie wyreżyseru-
je Michał Derlatka. Po lekcji 
odbędą się warsztaty teatralne 
nawiązujące do tematyki czy-
tanego tekstu. Ilość miejsc jest 
ograniczona, dlatego konieczne 
są wcześniejsze zapisy pod adre-
sem: weronika.lucyk@teatrwy-
brzeze.pl – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik prasowy 
Teatru Wybrzeże.
Przypomnijmy, że Lekcja Nie-
grzeczności to przegląd litera-
tury starszej i nowszej w formie 
udramatyzowanych czytań z 
domieszką magii teatru, których 
wspólnym mianownikiem jest 
różnorako pojmowany, obecny 
w literaturze dziecięcej od za-
wsze, „bohater niepokorny”.
– Lekcje Niegrzeczności prze-
znaczone są dla widzów od 6. 
roku życia. Koszt jednej lekcji 
wynosi 11 zł. Pamiętać należy  
o koniecznej wcześniejszej re-
zerwacji w kasach biletowych – 
dodaje Grzegorz Kwiatkowski.

(KL)

Z POWIATU

CEDRY MAŁE W DOBOROWYM GRONIE

Zajęcia poprowadzi Artur Siódmiak

Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie mówi nam, że 
jest to nietuzinkowy sukces, 
bowiem o uczestnictwo w klu-
bie Orange starało się aż 2725 
grup, a wymogi formalne speł-
nił tylko co czwarty.
– Na razie klub „Korona”, który 
działa przy szkole w Cedrach 
Małych otrzymał sprzęt spor-
towy w postaci piłek i strojów. 
Właśnie w tej szkole jeszcze 
w ubiegłym roku uruchomi-
liśmy wielofunkcyjne boisko. 
Tam, już wiosną, jeśli tylko 
pozwoli na to pogoda, chcemy 
zorganizować trening, w któ-
rym uczestniczyć będzie Artur 
Siódmiak – informuje Janusz 
Goliński.
Dodajmy, że wśród klubów 
Orange tylko cztery są z woje-
wództwa pomorskiego. Przy-
należność jest bezpłatna, a 
program adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Firma Orange 
będzie wspierać zawodników, 
wyposażając w sprzęt sportowy 
oraz stroje sportowe. Pomaga 
także w organizacji szkoleń 
osób prowadzących zajęcia. 

Zapewnia również tablet i in-
ternetową platformę integrują-
cą wszystkie kluby. Umożliwia 
współpracę z gwiazdami spor-
tu, zarówno sportowcami, jak i 
trenerami.
– Cieszę się, że nasza szkoła 
znalazła się w tak doborowym 

towarzystwie. Zajęcia będą na 
pewno alternatywą dla dzie-
ci i młodzieży – dodaje Janusz 
Goliński. – Wiadomo, że szko-
ły wprowadzają zajęcia z piłki 
nożnej. Mamy także szkółkę 
żeglarską, ale nie wszyscy są 
predysponowani do uprawiania 

tych dyscyplin sportowych. 
Więcej informacji na temat 
działalności klubów Oran-
ge znaleźć można na stronie 
www.klubysportoweorange.pl.

(KL)

  Uczniowie ze szkoły w Cedrach Małych już cieszą się z nowego sprzętu sportowego, 
 który otrzymali od firmy Orange 
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BUDOWA HALI RUSZY W 2016 ROKU

Konieczna przebudowa 
oczyszczalni 
Ten rok nie zapowiada spektakularnych in-
westycji na terenie gminy Cedry Wielkie. 
Miejscowy samorząd postanowił zwolnić 
nieco tempo, ponieważ chcąc pozyskać unij-
ne pieniądze, sam musi posiadać środki na 
ważne i drogie inwestycje.

Wszystkie niezbędne dokumenty przygotowane są pod rozbudo-
wę szkoły w Cedrach Wielkich, gdzie powstanie hala sportowa. 
Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie zapowiada, że inwe-
stycja ruszy w 2016 roku.
– Swego czasu podpisaliśmy porozumienia z gdańską Akademią 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Międzynarodowym Cen-
trum Żeglarstwa. Dlatego właśnie możemy przygotować innowa-
cyjny projekt, dzięki czemu moglibyśmy liczyć na unijne pienią-
dze. Projekt musi być innowacyjny, ponieważ w innym przypadku 
nie mamy co liczyć na dofinansowanie ze środków europejskich 
– podkreśla Janusz Goliński. 
Gmina może w tej chwili liczyć jedynie na środki Totalizatora 
Sportowego, ale mimo to inwestycja i tak rozłożona zostanie na 2 
lata, ponieważ jej koszt oszacowano na, bagatela, 10 mln zł. 
Przy okazji dodajmy, że gmina kończy w tej chwili rozbudowę re-
mizy w Koszwałach oraz budowę świetlicy wiejskiej w Kiezmarku. 
– Ogłosiliśmy z kolei przetarg na budowę stacji podnoszenia ci-
śnienia w Koszwałach, dzięki czemu – po zrealizowaniu zadania 
– poprawi się jakość wody, z której korzystają mieszkańcy. Nie jest 
to jedyna inwestycja wodno-kanalizacyjna, którą musimy zreali-
zować. Przygotowujemy dokumentację techniczną na rozbudowę 
i modernizację oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich – infor-
muje Janusz Goliński.
Jak już informowaliśmy na naszych łamach, w tej chwili w oczysz-
czalni ścieków funkcjonuje tylko jeden ciąg technologiczny. Ście-
ków przybywa, a moce przerobowe oczyszczalni są niemal w ca-
łości wykorzystane, dlatego też tak niezbędna jest jej rozbudowa o 
drugi ciąg technologiczny.
– Oczyszczalnia już od 10 lat pracuje bez żadnych okresowych 
modernizacji. Na szczęście nie wydarzyła się żadna awaria. Nie 
chcemy czekać aż coś takiego się wydarzy, dlatego tak potrzebna 
jest ta inwestycja. Dokumentacja powinna być gotowa do koń-
ca marca. Zakładam, że inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym 
roku – mówi Janusz Goliński.

(lubek)

  Być może jeszcze w tym roku ruszy przebudowa  
oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich

Szkoła w Cedrach Małych przyjęta została do klubów sportowych Orange, któ-
rych ambasadorem jest szczypiornista i były reprezentant kraju – Artur Siódmiak.
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PASJE REALIZUJ NA EMERYTURZE

Wesołe jest życie seniora 
Tańczą i śpiewają, chodzą do kina i teatru, spotykają się w świetlicach i na imprezach. Seniorzy chętnie korzystają z 
możliwości, jakie stworzyła dla nich gmina Pruszcz Gdański.

Rekreacja 
W każdej gminnej miejscowo-
ści lub w jej bliskim sąsiedz-
twie znajduje się plac zabaw, 
siłownia pod chmurką i boisko. 
Każdego roku przybywa ście-
żek pieszo-rowerowych. Z do-
stępnej infrastruktury chętnie 
korzystają nasi seniorzy. Spo-
tkamy ich, gdy doglądają wnu-
ków na placu zabaw i gdy tre-
nują na siłowni pod chmurką. 
Gdy wędrują z kijkami i gdy 
jeżdżą rowerami. Gdy pływają 
kajakami i gdy piknikują nad 
Radunią. 
Seniorzy mogą również korzy-
stać ze zorganizowanych za-
jęć. We wtorki o godz. 18.00 
i w soboty o godz. 8.00 spod 
centrum Kemer w Straszynie 
wyrusza grupa miłośników 
nordic walking. Do kijkarzy 

wciąż można dołączyć (kon-
takt do trenera: 507 130 527). 
W środy o godz. 19.00 
w Ośrodku Kultury, Spor-
tu i Biblioteki Publicznej w 
Cieplewie odbywają się zaję-
cia „Zdrowy kręgosłup”, de-
dykowane głównie osobom 
starszym.
– Seniorzy korzystają również 
z pozostałych zajęć aerobo-
wych oraz siłowni, gdzie trener 
dobiera ćwiczenia adekwatnie 
do możliwości i stanu zdro-
wia – wyjaśnia Karol Lipski, 
kierownik ds. obsługi i studia 
fitness w OKSiBP. 
Z kolei w poniedziałki o godz. 
17.00, w świetlicy wiejskiej 
w Straszynie instruktorzy Ze-
społu Pieśni i Tańca Gminy 
Pruszcz Gdański „Jagódki” 

prowadzą zajęcia dla seniorów 
z gimnastyki korekcyjnej połą-
czonej z elementami tańca.

Kino i teatr 
Seniorzy są częstymi gośćmi 
kina (bilet kosztuje tylko 5 zł) 
i teatru w Cieplewie, a także 
organizowanych przez OKSi-
BP koncertów, recitali i spo-
tkań autorskich. 
– Korzystają zarówno z reper-
tuaru na miejscu, jak i wyjaz-
dowego w ramach organizo-
wanych przez nasz ośrodek 
wycieczek do Elbląga, Torunia 
i Olsztyna – wyjaśnia dyrektor 
Grzegorz Cwaliński.
OKSiBP zaprasza również 
na zajęcia malarstwa dla do-
rosłych w czwartki od godz. 
17.30. 

Zespół Pieśni i Tańca
W ramach liczącego pra-
wie 100 osób Zespołu Pieśni  
i Tańca Gminy Pruszcz Gdań-
ski „Jagódki” od lat z powo-
dzeniem funkcjonuje sekcja 
wokalno-muzyczna seniorów, 
znana bardziej pod nazwą 
„Bursztyny”.
– Seniorzy pilnie i ciężko pra-
cują nad repertuarem, a każdy 
koncert to dla nich nie tyl-
ko wielkie przeżycie, ale też 
ogromna radość i satysfakcja – 
mówi Barbara Biedrzycka, dy-
rektor zespołu. 
Do zespołu wciąż można jesz-
cze dołączyć (kontakt: 603 766 
301).

Przystanek Szuka
– Wiele osób, z powodów za-
wodowych i rodzinnych, nie 
znalazło nigdy czasu, by reali-
zować swoje pasje. Czasami ten 
wolny czas przychodzi dopiero 
na emeryturze – mówi Danuta 
Kraszewska, prezes Stowarzy-
szenia Twórców Przystanek 
Sztuka, które zrzesza profesjo-
nalistów i amatorów z różnych 
dziedzin: malarstwa, rzeźby, 
fotografii i poezji. Członkowie 
stowarzyszenia liczą od 22 do 
84 lat. Jeżdżą na plenery arty-
styczne i organizują wystawy 
swoich prac. 

Świetlice wiejskie
Nasze seniorki, wspólnie  
z młodszymi koleżankami, ak-
tywnie działają w Kołach Go-
spodyń Wiejskich, których na-
sza gmina liczy 7. W Rokitnicy 
tańczą kankana, w Roszkowie 
lepią pierogi, w Jagatowie piszą 
i wystawiają skecze, w Cieple-
wie i Łęgowie upiększają wsie, 

w Straszynie realizują się arty-
stycznie, a w Lędowie pozy-
skują fundusze.

Jubileusze
Władze gminy oraz pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej nie zapominają  
o urodzinach seniorów. Po-
cząwszy od 90. każdy senior, 
jeśli sobie życzy, gości naszą 
delegację. Wizyta zaczyna 
się od życzeń, wręczenia listu 
gratulacyjnego, kwiatów i pre-
zentu, a kończy pamiątkowym 
zdjęciem do gminnej gazety. 

Dzień Seniora 
Każdego lata gmina organizu-
je wielką imprezę dla wszyst-
kich seniorów z terenu gminy. 
Są podstawione autobusy, jest 
kapela, poczęstunek i wspania-
ła atmosfera. W ostatniej edy-
cji Dnia Seniora wzięło udział 
ok. 800 osób, na których, poza 
wyżej wymienionymi atrak-
cjami, czekały warsztaty tańca 

 Seniorzy z gminy Pruszcz Gdański nie mogą narzekać na nudę

 Seniorzy obdarzeni głosem śpiewają także w chórze

 Chętni wysłuchali koncertu Krystyny Giżowskiej, a później robili 
sobie pamiątkowe zdjęcia z piosenkarką 

nowoczesnego, aerobiku i tai 
chi. Impreza była także okazją 
do promocji zdrowego odży-

wiania. Był pokaz gotowania  
i punkt porad dietetyka.

Magdalena Bielicka/UG Pruszcz Gdański

 Do tańca nie trzeba namawiać żadnego seniora z gminy Pruszcz Gdański

 Jest również czas na malowanie krajobrazów 
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PLANY INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Miliony przeznaczone na lokalne drogi
Drogi, drogi i jeszcze raz drogi – tak pokrótce można powiedzieć o działaniach inwestycyjnych w gminie Kolbudy, które 
zostały zaplanowane na ten rok. Budżet gminy Kolbudy został już przyjęty przez radnych. Gminne inwestycje skupiają 
się przede wszystkim na drogach, na co udało się również pozyskać środki zewnętrzne.

– Mam dobrą nowinę dla 
mieszkańców, którzy korzysta-
ją z drogi Pręgowo – Bielków-
ko. W tegorocznym budżecie 
przebudowa tej trasy pochło-
nie najwięcej pieniędzy. Uda-
ło się nam jednak pozyskać 3 
miliony złotych z Narodowego 
Funduszu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Można powie-
dzieć, że w ostatnim momen-
cie wykorzystaliśmy fundusze 
z tzw. „schetynówek”, bo już w 
przyszłym roku fundusz prze-
stanie istnieć. W zasadzie jest 
to droga gruntowa, gdzie jest 
bardzo duże natężenie ruchu 
samochodów. Ma jednak bar-
dzo duże znaczenie dla lokal-
nej społeczności – mówi „Pa-
noramie” Marek Goliński, wi-
cewójt gminy Kolbudy.
W tegorocznym budżecie na 
przebudowę trasy Pręgowo 
– Bielkówko zabezpieczono 
6 mln zł. Jest to jednak kwo-
ta szacunkowa, a rzeczywistą 
wartość zadania poznamy do-
piero po rozstrzygnięciu prze-
targu. Inwestycja, ze względu 
na zakres prac, została rozło-
żona na 2 lata i w przyszłorocz-
nym budżecie przygotowane są 
kolejne 3 mln zł na dokończe-
nie przedsięwzięcia.
– Liczymy, że oferenci za-
proponują niższe ceny od 

kosztorysowych. Znaczących 
podwyżek spodziewamy się 
po tym, jak rozpocznie się wy-
płacanie unijnych pieniędzy 
z nowej puli – ocenia Marek 
Goliński. 
Warto dodać, że na trasie Prę-
gowo – Bielkówko położony 
zostanie nie tylko nowy dywa-
nik asfaltowy, ale też wykona-
ne zostanie odwodnienie drogi 
i właśnie ta część inwestycji 
podraża zadanie. 
– Szczególną uwagę będzie-
my musieli zwrócić na ponad 
100-letni, żeliwny wodociąg, 
który zabezpiecza w wodę 
mieszkańców Gdańska. Jest on 
w bardzo dobrym stanie, ale 
ze względu na jego wiek, mu-
simy go odpowiednio zabez-
pieczyć – mówi nam wicewójt 
Goliński.
Już w marcu ma być rozstrzy-
gnięty przetarg, a pierwsze 
prace rozpoczną się pewnie już 
wiosną. Nie jest to oczywiście 
jedyna drogowa inwestycja za-
planowana w tegorocznym bu-
dżecie gminy Kolbudy. Prze-
budowana zostanie także trasa 
Buszkowy – Ostróżki, gdzie 
prace również rozłożono na 2 
lata. Szacuje się, że całość tej 
inwestycji kosztować ma 3,4 
mln zł. 
– Z kolei w Kowalach 

drogowcy pojawią się na uli-
cy Sadowej, która znajduje się 
vis a vis Biedronki i krzyżuje 
się z drogą wojewódzką. Wy-
dawać by się mogło, że jest to 
niepozorna ulica, ale w godzi-
nach szczytu przejeżdża nią 
nawet po kilkaset aut. Jest to 
główny wjazd na osiedle dom-
ków jednorodzinnych. Po zre-
alizowaniu tej inwestycji ulica 
może służyć za bajpas dla tych, 
którzy chcieliby jechać np. do 
Fashion House, omijając drogę 
wojewódzką. Tamtędy chodzą 
też dzieci do szkoły, dlatego 
wybudowany zostanie chodnik 
– tłumaczy wicewójt.
W tym roku kontynuowane 
będą też prace przy budowie 
ścieżki pieszo-rowerowej w 
kierunku Gdańska. Intensyw-
nie działają także budowlańcy 
przy budowie remizy w Luble-
wie, której uroczyste otwarcie 
zaplanowano już w czerwcu. 
Przy okazji miejscowa jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożar-
nej otrzyma nowe wozy bojo-
we. Pojazdy przydadzą się na 
pewno, bo w ubiegłym roku 
lublewscy ochotnicy, wśród 
wszystkich pomorskich jed-
nostek OSP, najczęściej wy-
jeżdżali do różnego rodzaju 
zdarzeń. Wicewójt Goliń-
ski przewiduje jednak, że po 

uruchomieniu Obwodnicy 
Metropolitalnej i węzła w Lu-
blewie wyjazdów może być 
jeszcze więcej.
– Nie odkładamy do szufla-
dy innych inwestycji. W tym 
roku budować będziemy kana-
lizację sanitarną w Czapielsku 

i Lisewcu. Po jej zakończeniu 
prawie wszystkie gospodar-
stwa domowe gminy Kolbudy 
będą mogły korzystać z kana-
lizacji. Skanalizowanie naszej 
gminy wynosi ponad 90 proc., 
czym nie może pochwalić się 
chociażby sąsiedni Gdańsk 

– przyznaje Marek Goliński.
O działaniach inwestycyjnych 
na terenie gminy Kolbudy bę-
dziemy systematycznie infor-
mować na łamach „Panoramy”.

Krzysztof Lubański
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WYPADKOWA MARZEŃ

Budżet przyjęty
Podczas styczniowej sesji radni gminy Kolbudy przyjęli tegoroczny budżet. 
W tym roku na wszystkie wydatki gmina przeznaczy ponad 70 mln zł. 
Mimo, że jest to duża kwota, to i tak nie wystarczy pieniędzy, aby zrealizo-
wać potrzebne inwestycje.
Koszty poniesione na inwestycje to tylko część wszystkich wydatków, które 
ponosić musi samorząd gminny. W tym roku łącznie na wszystkie wydatki 
w gminie Kolbudy zabezpieczono dokładnie 77891442 zł, natomiast do-
chody do budżetu mają przynieść 67797000 zł.
– Każdy budżet jest wypadkową marzeń, pragnień mieszkańców oraz twar-
dej i niestety realnej rzeczywistości, z którą musimy się zmierzyć. Wspól-
nie z pracownikami naszego urzędu oraz radnymi staramy się stworzyć coś 
sensownego. Tak jak obiecaliśmy to wyborcom, kontynuujemy inwestycje, 
które rozpoczęliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Na plan pierwszy wy-
suwają się zadania drogowe, ale nie zapominamy też o innych ważnych 
inwestycjach – mówi „Panoramie” Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.
Lwią część wydatków pochłonie jak co roku oświata. W tym roku 
przeznaczono na nią ponad 28 mln zł, z kolei na działalność spo-
łeczną znalazło się w budżecie ponad 6 mln zł. Po stronie zy-
sków połowę pieniędzy dają dochody od osób prawnych, fizycznych 
i innych jednostek posiadających osobowość prawną.
Mówią, że tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. W gminie Kolbudy 
materiału nie jest może wystarczająco dużo, ale i tak na każdym kroku wi-
dać wiele realizowanych inwestycji.

(GR)

  Marek Goliński, wicewójt gminy Kolbudy
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DECYZJA W CIĄGU KILKU TYGODNI

Szykują przeprowadzkę PCPR
W ciągu najbliższych kilku tygodni zapadnie decyzja związana z dalszym losem Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Pruszczu Gdańskim. Centrum nie będzie oczywiście zamknięte, ale trzeba znaleźć dla niego nową siedzibę, 
ponieważ dotychczasowa jest za mała.

W tej chwili siedziba Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie znajduje się w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim. Zakres 
działań PCPR jest jednak co-
raz szerszy, a tym samym przy-
bywa petentów.
– Centrum pomocy rodzinie 
nie ma zbyt wielu pomiesz-
czeń, dlatego komfort pracy 
nie jest tam najlepszy – przy-
znaje Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański, który był również 
założycielem PCPR na terenie 
powiatu gdańskiego.
Starosta gdański w rozmowie z 
„Panoramą” zauważa również 
potrzebę stworzenia otwarte-
go ośrodka lecznictwa dla osób 
starszych.
– Są to pomysły naszego 
PCPR, ale ja jestem tymi pla-
nami zainteresowany – mówi 
Stefan Skonieczny. – Nie wiem 
kiedy uda nam się taki ośro-
dek uruchomić, ponieważ nie 

mamy niestety wolnych po-
mieszczeń, aby od ręki zreali-
zować te plany. 
Budynek starostwa jest już 
„zapchany”. Zlokalizowano 
tu nie tylko siedzibę powiatu, 
ale też pogotowia ratunkowe-
go, nadzoru budowlanego i 
PCPR, gdzie warunki pracy są 
najtrudniejsze.
– Mamy budynek przy uli-
cy Grunwaldzkiej 25, który w 
tej chwili wynajmowany jest 
na prywatne praktyki lekar-
skie. Być może w tym obiek-
cie umieścilibyśmy centrum 
pomocy rodzinie. Tam też 
mógłby znajdować się ośrodek 
lecznictwa dla osób starszych, 
ale adaptacja pomieszczeń wią-
załaby się z dużymi wydatka-
mi, na które nie moglibyśmy 
pozwolić sobie w jednym roku. 
Inwestycja musiałaby być roz-
łożona w latach. Poza tym mu-
sielibyśmy rozwiązać kwestię 
lekarzy, którzy mają tam swoje 

gabinety. Nie możemy całko-
wicie z nich zrezygnować, bo 
wtedy Pruszcz Gdański zo-
stałby pozbawiony specjalistów 
– tłumaczy Stefan Skonieczny.
Inną alternatywą dla PCPR 
jest Rusocin. Tam bowiem, 
przy Zespole Szkół Rolniczych 
są wolne pomieszczenia, które 
można wykorzystać. 
– Rusocin znajduje się w pew-
nej odległości od Pruszcza 
Gdańskiego i dla niektórych 
osób problemem byłby dojazd. 
Dlatego wydaje się, że ten wa-
riant ma najmniej zwolenni-
ków – tłumaczy starosta.
Być może PCPR zostanie 
przeniesione do wolnych po-
mieszczeń, które znajdują się 
w internacie Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i Ogólnokształ-
cących w Pruszczu Gdańskim. 
Zdaniem starosty może być to 
najlepsze rozwiązanie.
– W najbliższym czasie mu-
simy podjąć decyzję, gdzie 

przenieść PCPR. Musimy 
bowiem zdążyć z procedura-
mi przetargowymi i remonta-
mi, aby w tym roku centrum 
miało nową siedzibę – dodaje 
starosta. – Na miejsce PCPR 

zostaną przeniesione niektóre 
wydziały starostwa, których 
pracownicy też pracują w trud-
nych warunkach. 
O tym, gdzie przeniesione zo-
stanie Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie będziemy 
oczywiście informować na ła-
mach „Panoramy”.

(lubek)

  Niebawem PCPR w Pruszczu Gdańskim będzie miało nową siedzibę 

REKLAMA

Z ŻYCIA POWIATU
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ZAJMĄ SIĘ GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ

Awaria w Trzepowie skutkiem wieloletnich 
zaniedbań
Początek roku nie okazał się łaskawy dla mieszkańców Trzepowa. Okazało się bowiem, że woda, z której korzystali na 
co dzień, została skażona. To efekt nieuregulowanej przed laty gospodarki ściekowej w tej wsi. 

Do skażenia ujęcia wody w 
Trzepowie doszło 3 stycznia. 
Warto przy okazji zaznaczyć, 
że podobnej awarii w gminie 
Przywidz nie pamiętają.
– Do awarii być może by nie 
doszło, gdyby mieszkańcy cały 
czas sygnalizowali o zagroże-
niach, które mogą spowodować 
skażenie ujęcia wody. Ktoś na-
wet wspominał, że „woda coś 
nie tak pachniała w paździer-
niku”. Co ciekawe, o skażeniu 
dowiedzieliśmy się od Sanepi-
du, bo jeden z mieszkańców, 
znający sytuację, najpierw po-
informował Wojewódzką Sta-
cję Sanitarno-Epidemiologicz-
ną, ta powiadomiła powiatowy 
Sanepid w Pruszczu Gdańskim 
i tą drogą informacja dotarła 
do urzędu gminy. W przypad-
ku awarii i skażeń, mamy obo-
wiązek powiadomić Sanepid 
powiatowy i tak by było w tym 
przypadku. Gdyby nas wcze-
śniej powiadomiono to nasza 
reakcja, czyli wyłączenie stud-
ni i dostarczanie wody miesz-
kańcom, byłaby szybsza – tłu-
maczy Marek Zimakowski. 
Warto też poszukać głównych 
przyczyn tej sytuacji. Wiele 
lat temu gmina nie ustanowi-
ła bezpiecznej i szerszej strefy 
ochronnej dla ujęcia wody w 
Trzepowie.

– Z chwilą, gdy pojawiła się 
możliwość sprzedaży byłych 
terenów popegeerowskich na 
rzecz prywatnych właścicie-
li, ówczesne władze powinny 
wystąpić o przekazanie dzia-
łek wokół ujęcia wody na rzecz 
gminy, czyli na cel publiczny. 
W ten sposób, szersza stre-
fa wokół ujęcia, zapewniłaby 
zabezpieczenie przed czynni-
kami zewnętrznymi, a więc 
zanieczyszczeniami z okolicz-
nych źródeł. Gdyby to wtedy 
zrobiono, to przejęto by rów-
nież tzw. myjkę, która usytu-
owana jest w bliskiej odległości 
od… ujęcia wody i która przez 
lata pełniła rolę… szamba o 
pojemności 100 m³! Teraz ten 
obiekt jest na terenie prywat-
nym i nie możemy ingerować w 
sprawy prywatne, ale będziemy 
rozmawiać – tłumaczy wójt.
Tykająca bomba, o której wie-
le osób wiedziało, działa-
ła przez lata. Kilkanaście lat 
temu zbiornik powinien zostać 
zlikwidowany, a właściciele 
mieszkań zobowiązani do wy-
budowania, na ich działkach, 
nowych szamb.
Agencja Nieruchomości Rol-
nych, zarządzająca majątkiem 
po byłych PGR, wspomaga-
ła już wielokrotnie działania 
gminy.

– Agencja Nieruchomości Rol-
nych była nawet gotowa pomóc 
w likwidacji szamb na terenach 
popegeerowskich, o czym in-
formowaliśmy sołtysów. Gdy-
byśmy wiedzieli o takim zbior-
niku na terenie PGR w Trze-
powie, to skorzystalibyśmy z 
pomocy i uchronili ujęcie wody 
przed zagrożeniem – tłumaczy 
wójt. – Okazało się, że wielu 
mieszkańców wiedziało o za-
grożeniu, a bomba i tak wybu-
chła. Dlaczego zatem nikt nas 
o tym nie informował, żeby-
śmy mogli podjąć odpowiednie 
kroki? – pyta wójt.
O konieczności budowy kana-
lizacji sanitarnej w Trzepowie, 
Borowinie, Przywidzu, Pomle-
wie, Jodłownie, Marszewskiej 
Górze i Gromadzinie wiedzia-
no wiele lat temu, ale dopiero 
poprzedni samorząd kaden-
cji 2010-2014, podjął odpo-
wiednie działania, występując 
do dofinansowanie inwestycji 
gminnych ze środków UE oraz 
WFOŚ. Od roku 2010 ruszyły 
prace nad budową kanalizacji 
w Aglomeracji Przywidzkiej. 
Inwestycja została już zreali-
zowana w Pomlewie i Piekle 
Dolnym. W 2013 rozpoczęto 
budowę kanalizacji w Trzepo-
wie i Borowinie, więc tu pro-
blem zbiorników na odpady 

płynne zostanie rozwiązany do 
końca marca.
Po to budowana jest kanaliza-
cja, aby zlikwidować wszystkie 
szamba. Zgodnie z nakazem 
NIK, w roku ubiegłym rozpo-
częto kontrolę szamb na tere-
nie przywidzkiej gminy.
Aby uniknąć podobnych sy-
tuacji, w miejscowości Piekło 
Górne jest planowana budowa 

nowej studni. Będzie to najwy-
żej usytuowane ujęcie wody w 
gminie Przywidz, dzięki cze-
mu wyłączona zostaną ujęcia 
m.in. w Trzepowie. Z nowego 
źródła zaopatrywana będzie w 
wodę także Borowina.
Życie, nie tylko w gminie 
Przywidz, wymaga współpra-
cy, a nie tylko oczekiwania na 
to, że ktoś nas wyręczy.

Z naszych obserwacji wiemy, 
że są gminy, w których np. nie 
ma tzw. funduszu sołeckiego 
czy terenów publicznych pod 
place zabaw, miejsc na imprez 
plenerowe, ale działają tam 
prężni sołtysi, stowarzyszenia, 
pozyskujące środki na upięk-
szanie i rozwój wsi.

Grzegorz Rudnicki

  Na początku stycznia skażone zostało ujęcie wody w Trzepowie
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GOK
zaprasza na

www.gokprzywidz.pl

od g.10.0005-14 lutego

przedstawienie teatralne, 

zajęcia artystyczne (haft, motanki, decoupage, 

szydełkowanie), zajęcia plastyczne, 

warsztaty tańca nowoczesnego

spotkania z bajką, wycieczki, zajęcia sportowe,

karaoke i ...

Ser zapdec amy!!!znie rasz 

więcej -> tel. 58 682 51 93

Przyjmujemy zapisy...
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ROBOCZE SPOTKANIE W PRZYWIDZU

Rozmawiali o budowie szlaku
W połowie listopada podpisano list intencyjny w sprawie budowy Szlaku Hym-
nu Narodowego z Będomina na Westerplatte.  Z kolei pod koniec stycznia od-
było się w Przywidzu robocze spotkanie dotyczące realizacji inwestycji.

– Spotkaliśmy się po to, aby 
dowiedzieć się o możliwo-
ściach terenowych i finanso-
wych związanych z budową 
Szlaku Hymnu Narodowego 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz. – 
Celem podpisania listu inten-
cyjnego było utworzenie swego 
rodzaju kręgosłupa – trasy pie-
szo-rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 221 z Kościerzy-
ny do Gdańska. Szlak Hymnu 
Narodowego miałby być trasą 
prowadzącą z Trójmiasta na 
Kaszuby. 
Wiadomo, że każda inwesty-
cja wiąże się z pewnymi kosz-
tami, dlatego część spotkania 
poświęcono właśnie kwestiom 
finansowym.

– Budowa szlaku może być fi-
nansowana w różny sposób. 
Dla przykładu Lasy Państwo-
we budują tzw. pasy technicz-
ne, które mogą posłużyć też 
jako ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż Szlaku Hymnu Na-
rodowego. Dzięki temu koszt 
całej inwestycji mógłby znacz-
nie spaść. Jest jednak stanow-
czo za wcześnie, aby mówić 
o realnych kosztach przed-
sięwzięcia – tłumaczy Marek 
Zimakowski.
Dodajmy, że w spotkaniu 
uczestniczyli: Ewa Witkow-
ska – dyrektor Wojewódzkie-
go Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych, Włodzimierz Ku-
biak – zastępca dyrektora Za-
rządu Dróg Wojewódzkich 

w Gdańsku, Jerzy Fijas – za-
stępca dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, 
Andrzej Gajowniczek – Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Kolbudy, 
Dariusz Męczykowski – rad-
ny sejmiku pomorskiego oraz 
Leszek Grombala – wójt gmi-
ny Kolbudy i Andrzej Pollak – 
wójt gminy Nowa Karczma. 
Budowa Szlaku Hymnu Naro-
dowego miałaby odbywać się 
przy okazji przebudowy drogi 
wojewódzkiej Kościerzyna – 
Gdańsk. Być może już w przy-
szłym roku udałoby się przejść 
wszystkie sprawy biurokracyj-
ne, a wtedy rzeczywista budo-
wa szlaku potrwałaby do 2019 
roku.

(GR)

REKLAMA
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TAŃCZĄ, ĆWICZĄ I WYSTĘPUJĄ 

W Różynach nie ma 
miejsca na nudę
Dla wielu mieszkańców nie-
wielkich wsi okres jesienno-
-zimowy, kiedy na dworze nie 
ma zbyt wiele pracy, wydawać 
mógłby się nudny. Jednak nie 
w Różynach, gdzie życiem tęt-
ni miejscowa świetlica wiejska.
To właśnie w świetlicy wiej-
skiej w Różynach odbywają 
się różnego rodzaju zajęcia ru-
chowe. Chętni mogą nauczyć 
się tańca orientalnego, wziąć 
udział w zajęciach aerobiku 
albo zumby.
– Uczestnicy zajęć opłacić 
muszą jedynie instruktorów. 
Gmina, która jest właścicie-
lem obiektu, nie pobiera żad-
nych opłat za wynajem po-
mieszczeń. Dzięki temu koszt 
zajęć jest relatywnie mniejszy. 

Gdybyśmy musieli zapłacić za 
wynajem sali to spodziewam 
się, że nie znaleźlibyśmy chęt-
nych – mówi Beata Rota, soł-
tys Różyn. – W zajęciach mogą 
uczestniczyć wszyscy chętni, 
nie ma żadnych ograniczeń. 
W aerobiku albo nauce tań-
ca brzucha wziąć mogą udział 
także panowie, ale do tej pory 
jakoś ciężko było ich namówić. 
Zajęcia w świetlicy w Róży-
nach zapoczątkowano 4 lata 
temu. Mimo upływu czasu 
chętnych w dalszym ciągu nie 
brakuje, a są też i tacy, którzy 
ćwiczą tu regularnie od same-
go początku. 
– Uczestniczki naszych za-
jęć nie ćwiczą same dla sie-
bie. Zdarza się, że swoje 

  W Różynach odbywają się warsztaty tańca orientalnego
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REMONTY W TRĄBKACH I GOŁĘBIEWKU

Bezpieczniej i wygodniej  
na drodze

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku realizujący w imie-
niu samorządu województwa 
pomorskiego zadania drogo-
we, wszczął już postępowanie 
przetargowe na roboty bu-
dowlane. Wykonawca zostanie 
wyłoniony spośród oferentów, 
uwzględniając zaproponowaną 
cenę (80 proc.) i czas realiza-
cji (20 proc.). Inwestycja musi 
zakończyć się do końca 2015 
roku, ponieważ dofinansowa-
nie pochodzi jeszcze z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007 – 2013.
– Rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 222 jest już szesnastym 
drogowym zadaniem woje-
wództwa pomorskiego dofi-
nansowanym w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego. Realizacja wszystkich 
zadań to duże wyzwanie dla 
służb drogowych, stąd dziękuję 
szczególnie pracownikom Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku za sprawną realizację 
powierzonych zadań. Obecnie 
planowana inwestycja wpisuje 
się w strategię kompleksowej 
przebudowy drogi wojewódz-
kiej – mówi „Panoramie” Ry-
szard Świlski, członek Zarządu 

Województwa Pomorskiego.
W ramach inwestycji rozbu-
dowana zostanie droga woje-
wódzka na dwóch odcinkach: 
1,6 km w Trąbkach Wielkich 
oraz 0,7 km w miejscowości 
Gołębiewko. Prace będą po-
legały na poszerzeniu istnie-
jącej jezdni, budowie ścieżki 
rowerowej, zatok autobuso-
wych, przebudowie istnieją-
cych skrzyżowań. Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej spowoduje 
podniesienie jej parametrów, 
poprawi płynność ruchu oraz 
zwiększy bezpieczeństwo na 
drodze. Na obszarze oddziały-
wania drogi zmniejszy się ne-
gatywny wpływ na środowisko 
naturalne i polepszy się klimat 
akustyczny.
– Sukcesywnie od kilku lat 
realizowane były niektóre 
odcinki, m.in. w Straszynie 

i Gołębiewie. Obecnie na 
wszystkich dotychczasowych 
nieprzebudowanych odcin-
kach trwają zaawansowane 
prace projektowe. Zamierze-
niem Zarządu Województwa 
Pomorskiego jest przebudo-
wa do 2020 roku całej drogi 
od Gdańska do Starogardu 
Gdańskiego – dodaje Ryszard 
Świlski.

(SL)

 Niebawem rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej w Trąbkach Wielkich

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przekazaniu dofinansowa-
nia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wiel-
kie i Gołębiewko. 

AKTYWNY TRĄBECKI DKK

Najlepsza 
recenzja roku
Bardzo prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki w Trąbkach 
Wielkich. Jego uczestnicy przez cały rok uczestniczyli w kon-
kursie na recenzję rysowaną. 14-letnia Klaudia Tyczyńska zosta-
ła nagrodzona w konkursie na recenzję roku.
Organizatorem konkursu dla najmłodszych członków Dysku-
syjnych Klubów Książki jest Instytut Książki w Warszawie. 
Konkurs trwał przez cały ubiegły rok. Jury złożone z pracow-
ników Instytutu Książki wyłaniało laureatów. Wybierane były 
najlepsze recenzje nadesłane w danym miesiącu kalendarzo-
wym, a na koniec roku wybrana została recenzja roku. Nagro-
dy otrzymywał również klub, z którego przesłana została praca.  
W konkursie, podobnie jak w ubiegłym roku, znakomicie spi-
sały się 9-letnie przedstawicielki DKK działającego przy biblio-
tece w Trąbkach Wielkich. Nasze dziewczyny zwyciężały aż  
w 8 miesiącach, a nagradzano Basię Kierską, Zosię Wolak, Ma-
rię Brzózka, Zuzię Hoffmann, Jakuba Jasiaka oraz Martynę 
Kamińską. 
Konkurs zorganizowano również dla starszych członków DKK. 
Tu klasą dla wszystkich była również uczestniczka trąbeckie-
go klubu, Klaudia Tyczyńska, która przygotowała najlepszą re-
cenzję aż w sześciu miesiącach. To jednak nie koniec dobrych 
wiadomości. Jury zdecydowało przyznać nagrodę roku również 
dla Klaudii Tyczyńskiej, a w uzasadnieniu napisało „interesują-
ca, osobista, pełna własnych przemyśleń recenzja nieoczywistej 
i nie tak łatwej wbrew pozorom powieści”. Dodajmy, że Klaudia 
przygotowała recenzję „On wrócił” Timura Hermesa. 

(KL)

  Najlepszą recenzję roku w konkursie Instytutu Książki w 
Warszawie przygotowała Klaudia Tyczyńska

umiejętności prezentujemy na 
lokalnych imprezach. Ostat-
nio brałyśmy chociażby udział  
w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. Staramy się 
odpowiedzieć na każde za-
proszenie – dodaje Katarzyna 
Nowomiejska, uczestniczka 
zajęć tańca orientalnego, które 
prowadzi „Maisa” – Karolina 
Klimczuk.
Najwięcej osób bierze udział  
w zajęciach z aerobiku, dlatego 
prowadzone są one aż 3 razy  
w tygodniu.
– Wiadomo, że na wsi nie ma 
zbyt wielu atrakcji, dlatego 
staramy się organizować za-
jęcia dla naszych mieszkań-
ców. Łatwiej im uczestniczyć  
w czymś, co jest na miejscu, niż 

dojeżdżać do miasta, ponieważ 
trzeba wziąć pod uwagę czas  
i koszty dojazdu – mówi sołtys 
Różyn.
Warto przy okazji dodać, że 
Beata Rota co roku organizuje: 
andrzejki, bal
sylwestrowy oraz zaba-
wę karnawałową dla dzieci, 

walentynki i Dzień Kobiet. 
Raz w roku organizowany jest 
także turniej tenisa stołowego, 
a tradycją jest już Noc Święto-
jańska - impreza odbywająca 
się pod gołym niebem, która 
często trwa do białego rana. 
Podczas wakacji i ferii dla dzie-
ci z Różyn przygotowywane są 

ciekawe zajęcia. Motorem na-
pędowych niemal wszystkich 
przedsięwzięć w Różynach jest 
właśnie Beata Rota i bez jej za-
angażowanie wiele imprez po 
prostu nie doszłoby do skutku.

(KL)



OGROMNE ZAINTERESOWANIE OFERTĄ BIALL-NET

Szerokopasmowy internet na 
wyciągnięcie ręki
Pełną parą przebiega budowa 
sieci światłowodowej z Oto-
mina przez Kolbudy do Cza-
pielska i kolejnych miejsco-
wości powiatu gdańskiego. 
Niebawem zostaną podpisane 
pierwsze umowy. Jak się do-
wiadujemy, zainteresowanie 
ofertą spółki BIALL-NET 
jest ogromne – mimo że przed-
stawiciele firmy nie odwiedzili 
jeszcze wszystkich miejscowo-
ści w których budowana będzie 
sieć.
 
O projekcie, który dokład-
nie nazywa się „Budo-
wa Wschodnio-pomorskiej 

Sieci Szerokopasmowej” już 
nie jeden raz informowali-
śmy na łamach „Panoramy”. 
Mimo to przypomnijmy, że 
operator telekomunikacyjny  
BIALL-NET z Otomina  
w gminie Kolbudy realizuje  
budowę sieci światłowodowej 
na terenie trzech gmin: Kolbu-
dy, Przywidz, Trąbki Wielkie.
Dzięki temu mieszkańcy aż 
16 wsi będą mogli korzystać 
z szybkiego Internetu, tele-
wizji kablowej oraz telefonii 
cyfrowej. 

Budowa głównego szkieletu 
sieci jest współfinansowana 

w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013. Budowę sieci 
rozdzielczej w poszczególnych 
miejscowościach realizujemy 
z własnych środków – mówi 
„Panoramie” Michał Chom-
czyński Dyrektor ds. technicz-
nych BIALL-NET.

Nasi przedstawiciele handlowi 
wciąż analizują rynek, rozma-
wiają z mieszkańcami i zbierają 
wstępne zamówienia przyłą-
cza. Pierwsze dane są dla nas 
ogromnym zaskoczeniem, ale 
też wyzwaniem ponieważ za-
interesowanie szerokopasmo-
wym internetem jest na tyle 
duże, że zgłaszają się do nas 
nawet ludzie z miejscowości nie 
objętych zakresem projektu.

Znając ilość osób, które chcą 
mieć możliwość korzystania  
z naszych usług łatwo określić 
koszt podłączenia każdego go-
spodarstwa domowego do sie-
ci światłowodowej. Będzie on 
zróżnicowany. Koszt przyłącza 
będzie ustalany indywidualnie 
z każdym Klientem jeszcze 
przed podpisaniem umowy. 
Po zakończeniu formalności 
związanych z umową i pro-
cedurą projektową, monterzy 
wykonają przyłącze a następnie 
do każdego Klienta przyjedzie 
serwisant, który zajmie się fi-
zyczną aktywacją usług.
Zainstalowane zostaną termi-
nale abonenckie ONT (Opti-
cal Network Terminal), firmy 
Huawei, które dają możliwość 
jednoczesnego podłączenia 
Internetu, telewizji oraz te-
lefonu. Będzie również moż-
liwość otrzymania terminala  
z WiFi, dzięki czemu nasi 
klienci nie będą musieli 

kupować dodatkowych ro-
uterów – tłumaczy Michał 
Chomczyński. 
W pierwszej kolejności z sie-
ci światłowodowej będą mogli 
korzystać mieszkańcy Kolbud, 
Pręgowa Dolnego i Górnego 
także miejscowości Ostróżki 
oraz Lisewiec. 

Poprzeczka zwieszona jest 
bardzo wysoko, ponieważ ter-
min zakończenia projektu jest 
przewidziany na połowę tego 
roku. Poza tym tak szeroko 
zakrojonych działań chyba nie 
spodziewali się nawet sami 
urzędnicy. Nie możemy jed-
nak narzekać na współpracę  
i jesteśmy wdzięczni  za okazane 
zaangażowanie ze strony m.in. 
Urzędu Marszałkowskiego  

w Gdańsku, Władz samorzą-
dowych Gminy Przywidza  
i Kolbud, Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu gdańskim 
oraz Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno Kartograficznej 
w Pruszczu gdańskim, który 
bez przeszkód udostępnia nam 
niezbędne mapy do realizacji 
zadania. Projekt jeszcze nie 
jest zakończony, więc liczymy 
na dalszą współpracę i nada-
nie odpowiedniego priorytetu 
projektowi budowy Wschod-
nio – pomorskiej sieci szerko-
pasmowej – wyjaśnia dyrektor 
Michał Chomczyński. 

Zainteresowanych miesz-
kańców wsi, które znajdu-
ją się na trasie budowy sie-
ci światłowodowej prosimy  

o kontakt z przedstawicielami  
BIALL-NET. Dodajmy, że  
z oferty mogą korzystać nie 
tylko Klienci indywidualni, 
czy też firmy, ale również urzę-
dy, instytucje oraz placówki 
oświatowe.

Przy realizacji sieci rozdziel-
czych w poszczególnych miej-
scowościach nie wykluczamy 
współpracy z lokalnymi fir-
mami, które byłyby zaintere-
sowane pracą przy budowie. 
Wszelkie informacje zwią-
zane z projektem otrzymać 
można u przedstawicieli firmy 
BIALL-NET.   

Grzegorz Rudnicki

 Wizyta firmy BIALL-NET na wyborach sołtysa w miejscowości Buszkowy
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 Główny szkielet sieci BIALL-NET



12 ŻYCIE GMINY SUCHY DĄB NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL     LUTY 2015

O FUNDUSZACH UNIJNYCH

Skorzystaj  
z porady
Zainteresowani funduszami europejskimi mogą sko-
rzystać z bezpłatnych usług informacyjnych.  
W lutym i marcu wsparcia udzielą fachowcy z mobilnych 
punktów informacyjnych funduszy europejskich. Konsultacje 
są bezpłatne, a konsultanci będą czekać na zainteresowanych 
tematyką funduszy europejskich. Dodajmy, że nie są wyma-
gane wcześniejsze zapisy, a konsultacje odbędą się 26 lutego  
i 26 marca w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Sopocie przy ulicy Marynarzy 4, w godz. 11.00 – 15.00.  
W Pruszczu Gdańskim z konsultantami spotkać się będzie 
można 10 lutego i 10 marca w siedzibie Strefy Biznesu Pruszcz 
Gdański – Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego  
i Okolicznych Gmin przy ulicy Chopina 2 (II piętro, pokój nr 24),  
w godz. 9.00 – 13.00. 
Konsultacje dla osób, które są zainteresowane pozyskaniem 
środków unijnych, organizuje Lokalny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich w Gdańsku. O unijnych środ-
kach można się też dowiedzieć odwiedzając Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku przy  
ul. Arkońskiej 6 (tel. 58 323 31 06, 58 323 32 18 lub e-mail: 
punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl).

(GR)

KAMPANIA WYBORCZA W PEŁNI

Wybiorą 
sołtysów
W najbliższy poniedziałek w gminie Suchy Dąb rozpocznie się 
cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy wybierać 
będą sołtysów.
Kadencja sołtysa, podobnie jak wójta czy radnych trwa 4 lata. 
W tym roku kończy się właśnie kadencja sołtysów, dlatego w 
większości gmin już na początku roku organizowane są wiej-
skie zebrania wyborcze.
W gminie Suchy Dąb wybory sołeckie rozpoczną się 16 lutego 
(poniedziałek) w Osicach.
– Zauważyłam, że w niektórych miejscowościach właśnie w 
związku z wyborami sołeckimi społeczeństwo stało się bar-
dziej aktywne. Może nawet dojść do walki o stołek sołtysa – z 
uśmiechem przyznaje Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb. – Sołtys jest bardzo poważaną osobą w środowisku wiej-
skim, ale jest również ogniwem łączącym mieszkańców z radą 
gminy i wójtem. 
Warto przy okazji powiedzieć, że rady sołeckie w gminie Suchy 
Dąb należą do aktywnych, same biorą się za działanie nie cze-
kając na kroki rady gminy. Dodajmy, że w gminie Suchy Dąb 
funkcję sołtysa najdłużej pełni Antoni Ciunowicz z Koźlin. 

(lubek)

TERMINY ZEBRAŃ
• Osice: 16 lutego (poniedziałek), godz. 18.00 – świetlica 
wiejska
• Koźliny: 19 lutego (czwartek), godz. 17.00 – klub wiejski 
(remiza)
• Krzywe Koło: 20 lutego (piątek), godz. 18.00 – świetlica 
wiejska
• Steblewo: 21 lutego (sobota), godz. 18.00 – świetlica 
wiejska
• Suchy Dąb: 23 lutego (poniedziałek), godz. 18.00 – mała 
sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Suchym Dębie
• Ostrowite: 24 lutego (wtorek), godz. 18.00 – dom sołtysa
• Wróblewo: 26 lutego (czwartek), godz. 18.00 – sala 
gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Grabinach-Zameczku
• Grabiny-Zameczek: 27 lutego (piątek), godz. 18.00 – 
sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Grabinach-Zameczku

(DŁUGO)TRWALE ZAKOCHANI

Małżeński konkurs
Obchodzony w dniach 7 – 14 
lutego Tydzień Małżeństwa 
to cykl wydarzeń organizo-
wanych przez Ośrodek Roz-
woju Osobistego Stowarzy-
szenia Psychologów Chrze-
ścijańskich w Gdańsku. 
– W ramach obchodów Ty-
godnia Małżeństwa można 
było uczestniczyć w warsz-
tatach psychologicznych, 
wykładach i spotkaniach  
w Ośrodku Rozwoju Oso-
bistego. Ich celem było 
zachęcenie par małżeń-
skich do umocnienia swo-
ich związków, pogłębienia 
relacji oraz wzmocnienia  

BAL NA 100 FAJEREK

Seniorzy opanowali 
Żuławski Dwór
Starsi mieszkańcy gminy Suchy Dąb spotkali się na corocznym Balu Seniora, który 
tym razem odbył się w Żuławskim Dworze w Grabinie-Zameczku. Spotkania senio-
rów, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, mają już kilkuletnią tradycję.

Bale seniorów do tej pory or-
ganizowano w sali sporto-
wej szkoły w Suchym Dębie, 
ale tym razem postanowiono 
przenieść imprezę do restaura-
cji Żuławski Dwór.
– To była dobra decyzja. Spo-
tkanie seniorów nabrało no-
wego charakteru. Przez cały 
rok nasi mieszkańcy czekają 
na to wydarzenie. Dla niektó-
rych jest to jedyna szansa, aby 
trochę odpocząć od obowiąz-
ków dnia codziennego – mówi 
„Panoramie” Barbara Kamiń-
ska, wójt gminy Suchy Dąb. – 
Nie możemy przecież pozwa-
lać, aby seniorzy zamykali się  
w swoich domach. Wielu nie-
stety tak robi i żyje między 
czterema ścianami mieszkania. 
Poza tym seniorzy też muszą 
mieć wolny czas, aby spotkać 
się ze swoimi rówieśnikami.
Organizatorzy Balu Seniora 
nie spodziewali się tak duże-
go zainteresowania ze strony 
mieszkańców. Zabawa była 
przednia i trwała do późnych 
godzin wieczornych. 
– Cieszę się, że nasi seniorzy 
bawili się tak dobrze. Była to 
też dla nich okazja powspo-
minania znajomych z czasów 
szkolnych czy późniejszej mło-
dości. Chcielibyśmy organizo-
wać częściej podobne imprezy, 
ale niestety wszystko kosztuje, 
co ogranicza nasze zapały – 
przyznaje Barbara Kamińska.
Przeprowadzane są jednak 
inne działania, których celem 
jest też integrowanie seniorów 

z gminy Suchy Dąb. W roku 
ubiegłym dla przykładu zor-
ganizowano warsztaty kom-
puterowe, w których uczestni-
czyło 20 osób – mimo, że chęt-
nych było więcej. Dodajmy, 
że przedsięwzięcie było finan-
sowane ze środków unijnych  
i funduszu sołeckiego. 
– Ludzie starsi mają sporo obo-
wiązków codziennych. Poma-
gają swoim dzieciom i wnu-
kom, dlatego też warto organi-
zować dla nich różnego rodzaju 
zajęcia czy imprezy, ponieważ 
jest to dla nich ważne, ale i też 
im się to należy – podsumowu-
je wójt Kamińska. 

(lubek)

 Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb wręcza medale Stanisławie i Zdzisławowi Mędyk, 
którzy obchodzili 67. rocznicę ślubu

  Zabawa w Żuławskim Dowrze nie miała końca 
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i odnowienia więzi – informu-
je Angela Dubielska z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Miasto Gdańsk, chcąc ak-
tywnie uczestniczyć w pla-
nowanym wydarzeniu, orga-
nizuje konkurs fotograficzny 
dla małżeństw „(Długo)trwa-
le Zakochani”, którego ideą 
jest przedstawienie trwałych  
i szczęśliwych związków mał-
żeńskich – par uwiecznionych 
na dwóch fotografiach: w dniu 
swojego ślubu oraz aktualnie. 
– Aby wziąć udział w naszym 
konkursie, należy do 12 lutego 
włącznie przesłać swoje dwa 
zdjęcia w formacie JPG, wraz 

z wypełnioną Kartą Zgłosze-
nia na adres angela.dubiel-
ska@gdansk.gda.pl. Każdy 
uczestnik do zdjęcia może 
dołączyć tekst wiadomości, 
dedykacji lub życzenia do 100 
znaków, które opublikujemy 
przy wylosowanych zdjęciach 
na stronie internetowej www.
gdansk.pl oraz www.facebo-
ok.com/gdansk. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi 13 
lutego poprzez wylosowanie 
laureatów spośród nadesła-
nych zgłoszeń – informuje 
Angela Dubielska.
Nagrodą główną w konkur-
sie jest voucher na kolację  

w Restauracji Kubicki  
w Gdańsku. Dodatkowo 
przyznane zostaną czte-
ry wyróżnienia w posta-
ci wydawnictw albumo-
wych wraz z pakietem ma-
teriałów promocyjnych  
o Gdańsku. 
Wyniki konkursu oraz publi-
kacja zdjęć nastąpi w Walen-
tynki – 14 lutego na stronie 
internetowej miasta i profilu 
Facebook. 
Regulamin konkursu znaj-
duje się na stronie www.
gdansk.pl.

(GR)
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Świętowali seniorzy z gminy Pszczółki
W ostatni weekend stycznia świętowali seniorzy z gminy Pszczółki. Impreza, która podobnie jak w roku ubiegłym 
odbyła się w pszczółkowskim gimnazjum, miała podniosły charakter. Wśród gości znalazł się bowiem ksiądz bi-
skup Wiesław Szlachetka, który osobiście wręczył błogosławieństwa parom obchodzącym co najmniej złote gody.

Spotkania seniorów w gminie Pszczółki odbywają się cyklicznie 
od wielu lat i organizowane są zawsze na początku roku.
– Podczas imprezy honorujemy pary małżeńskie z naszej gminy, 
które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat – mówi nam Hanna 
Brejwo, wójt gminy Pszczółki. – Styczeń to początek kolejnego 
roku, który jest ważny dla każdego seniora. Naszą imprezą chce-
my pokazać, że nowy rok można rozpocząć z optymizmem, ra-
dośnie i z uśmiechem, a to, co nam przyniesie, warto traktować 
pozytywnie. 
Tego roku na spotkanie z seniorami w Pszczółkach przyjechało 
dwoje niecodziennych gości – ks. biskup Wiesław Szlachetka oraz 
Eleni, która nie pierwszy raz zaśpiewała w tej miejscowości, ale 
jak sama przyznała, nigdy wcześniej nie koncertowała na takiej 
imprezie.
– Wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich seniorów, cieszymy się, 
że licznie pojawili się na naszej imprezie– dodaje Hanna Brejwo. 
Seniorzy z Pszczółek urzeczeni byli imprezą. Jeszcze przed kon-
certem wielu rozmawiało z gwiazdą wieczoru.
– Kiedy byłem trochę młodszy, tańczyłem przy pani piosenkach. 
Wiele znam na pamięć. Nawet nie potrafię ukryć wzruszenia  
i radości, że dziś zaśpiewa pani specjalnie dla nas – mówił do Ele-
ni jeden z gości.
Warto przy okazji powiedzieć, że Hanna Brejwo analizowała nie-
dawno wskaźniki demograficzne w Gminie Pszczółki. 
– W Gminie Pszczółki jest niewielki wyż demograficzny. Martwi 
nas jeden fakt. Coraz więcej młodych opuszcza gminę Pszczółki. 
Nie jesteśmy wyjątkiem. Dzieje się tak także w innych miejsco-
wościach naszego kraju – nie tylko wsiach, ale i dużych miastach 
– przyznaje Hanna Brejwo.
Styczniowa impreza dla seniorów to nie jedyne wydarzenie dedy-
kowane właśnie starszym mieszkańcom gminy. W Pszczółkach 
działa Klub Seniora, organizowane są także warsztaty w różnych 
dziedzinach. Spotkanie dla seniorów organizowane jest również 
latem. Angażują się oni także w działania Kół Gospodyń Wiej-
skich, dzięki czemu mogą w aktywny sposób spędzać swój wolny 
czas, a my wszyscy możemy skorzystać z ich ogromnego doświad-
czenia i potencjału.

(lubek)

 Pamiątkowe zdjęcie par, które obchodziły co najmniej 50-lecie pożycia małżeńskiego

 Błogosławieństwa wręczył jubilatom ks. biskup Wiesław Szlachet-
ka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej

 Na spotkaniu w Pszczółkach bawiło się ponad  300 osób Spotkanie seniorów uświetniła część artystyczna przygotowana 
przez młodzież gimnazjalną

 Gwiazdą wieczoru, która zaśpiewała specjalnie dla seniorów z 
gminy Pszczółki była Eleni 

 Honory gospodyni imprezy pełniła Hanna Brejwo, wójt  
gminy Pszczółki
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BRYLANTOWI  JUBILACI 
Gizela i Jan Dawidowscy z Pszczółek oraz Regina i Henryk Szymańscy z Żelisławek. 

ZŁOCI  JUBILACI
Łucja i Kurt Walkuszewscy z Pszczółek, Eryka i Roman Kucharzewscy z Pszczółek, 

Zofia i Alfred Willer z Żelisławek, Urszula i Jan Niewierowscy z Różyn, Ingelora  
i Henryk Jędrzejewscy z Różyn oraz Józefa i Zygfryd Wojczuk z Kleszczewka. 
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Wydarzenie roku
– To będzie bez wątpienia jedno z muzycznych wydarzeń tego 
roku. Amerykańska grupa Dave Matthews Band przyjedzie do 
Polski. Koncert odbędzie się 28 października w Ergo Arenie. Or-
ganizatorem wydarzenia będą agencja Prestige MJM oraz opera-
tor hali. Sprzedaż biletów rusza 13 lutego, a dla członków fanc-
lubu 10 lutego – informuje Jarosław Galewski, rzecznik prasowy 
Prestige MJM.
Dave Matthews Band na światowej scenie muzycznej funkcjonuje 
od 1991 roku. Grupa została założona przez urodzonego w RPA 
Dave`a Matthewsa. W ciągu dekady zrobiła prawdziwą furorę. Z 
małego zespołu koncertującego głównie w salach klubowych, sta-
ła się gigantem, który sprzedaje swoje płyty w milionach egzem-
plarzy i występuje dla tysięcy fanów. 
– Muzyka amerykańskiej formacji to perfekcyjne połączenie ja-
zzu, folku, funku oraz popu. To jedyny obok U2 zespół, którego 
cztery kolejne albumy dotarły do pierwszego miejsca list przebo-
jów. Dla fanów Dave Matthews Band to legenda. Ogromną po-
pularnością cieszą się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale 
w Europie także nie brakuje ich gorliwych wyznawców – dodaje 
rzecznik agencji. 
Dave Matthews Band to także doskonała maszyna koncertowa. 
Bilety na występy na żywo amerykańskiej grupy zwykle rozcho-
dzą się w mgnieniu oka. Według znanego amerykańskiego ma-
gazynu „Pollstar”, w 2013 roku muzycy zagrali łącznie 55 kon-
certów, a średnia widownia na każdym z nich wyniosła 19072 
osoby! Podczas trasy promującej album „Big Whiskey and the 
GrooGrux King” z 2009 roku w ciągu 12 miesięcy zespół wy-
stąpił 68 razy, a każdy z koncertów gwarantował ponad milion 
dolarów przychodu. 
– Mam wielką satysfakcję, że wspólnie z agencją Prestige MJM 
udało nam się zakontraktować występ Dave Matthews Band. 
Amerykanie długo kazali czekać polskiej publiczności na koncert, 
w Europie po raz ostatni wystąpili pięć lat temu. Będzie to na 
pewno wyjątkowy koncert – podkreśla Magdalena Sekuła, prezes 
spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora Ergo Areny.
Przedsprzedaż wejściówek dla członków fanclubu ruszy już 10 lu-
tego o godzinie 10.00. Otwarta sprzedaż rozpocznie się 13 lute-
go. Wejściówki będzie można nabywać w kasie hali i w salonach 
Empik, za pośrednictwem stron: www.prestigemjm.com, eBilet.
pl, Eventim, Ticketpro.

(GR)

ZAKOŃCZONA ROZBUDOWA W KRZYWYM KOLE

Wiosną uroczyste otwarcie
Zakończono rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym 
Kole w gminie Suchy Dąb. W tej chwili trwają odbiory, a uroczyste otwarcie 
nowego obiektu odbędzie się wiosną.

Przypomnijmy, że Środowi-
skowy Dom Samopomocy w 
Krzywym Kole funkcjonuje 
od 1 października 1999 roku, a 
prowadzony jest przez Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. Pla-
cówka mieści się w zabytko-
wym, XIX-wiecznym żuław-
skim domu podcieniowym. 
Korzystają z niej osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi. Roz-
budowa obiektu rozpoczęła się 
jesienią ubiegłego roku.
– Na realizację tego zadania 
otrzymaliśmy dotację z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Musieliśmy speł-
nić jeden warunek. Inwestycja 
musiała zostać ukończona do 
końca 2014 roku. Drżeliśmy z 
niepokojem, ale jak już wcze-
śniej mówiłam „kto nie ryzy-
kuje, ten nie ma”. Budowę uda-
ło się skończyć w terminie. Te-
raz trwają odbiory techniczne. 
Cieszę się, że w krótkim czasie 
udało się osiągnąć taki efekt, 
szczególnie, że inwestycja re-
alizowana była w okresie je-
sienno-zimowym – mówi „Pa-
noramie” Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb.
To właśnie gmina jest właści-
cielem obiektu, w którym Ca-
ritas prowadzi Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Obiekt 
wymagał standaryzacji, dla-
tego musiano go rozbudo-
wać, dzięki czemu powstał 

swego rodzaju łącznik ze sta-
rym budynkiem.
Na zajęcia do Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 
Krzywym Kole uczęszczają nie 
tylko mieszkańcy gminy Su-
chy Dąb, ale także osoby z są-
siednich gmin Cedry Wielkie i 
Pszczółki. 
– Gdybyśmy nie podjęli się 
tego wyzwania, wiele osób 

zostałoby odciętych od kon-
taktu ze społeczeństwem. W 
Krzywym Kole prowadzone 
są na przykład Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej, podczas któ-
rych wiele osób spełnia się tam 
chociażby artystycznie. Można 
powiedzieć, że jest to ich dru-
gi dom. Uczestnicy warsztatów 
uczestniczą w życiu naszej gmi-
ny. Podczas organizowanych 

– nie tylko na terenie naszej 
gminy – kiermaszów świątecz-
nych sprzedają swoje wyroby. 
Są bardzo aktywni, a ich prace 
można określić nawet małymi 
dziełami sztuki – ocenia Bar-
bara Kamińska.

(lubek)

 Na kiermaszach organizowanych przez WTZ w Krzywym Kole zawsze można 
znaleźć coś oryginalnego 

JERZY POŁOMSKI W KOLBUDACH

Dzień Kobiet nie tylko dla pań
Gmina Kolbudy od lat znana 
jest z organizacji wielu darmo-
wych koncertów w plenerze, 
a także w sali widowiskowej 
miejscowego urzędu gminy.
Tydzień temu nie lada gratkę 
przygotowano dla amatorów 
mocnego uderzenia, bowiem w 
Kolbudach wystąpiła poznań-
ska grupa Luxtorpeda, która 
od ponad 4 lat podbija serca 
Polaków. 
Sercami Polaków, a właściwie 
Polek, zawładnął już wiele lat 
temu inny znany artysta pol-
skiej estrady – Jerzy Połomski. 
Piosenkarz wystąpi w Kolbu-
dach z okazji Dnia Kobiet 8 
marca.
– Organizujemy Dzień Kobiet 
nie tylko dla kobiet, a gwiazdą 
wieczoru będzie znany i bar-
dzo lubiany, szczególnie przez 
żeńską część publiczności, 

Jerzy Połomski. Mam nadzie-
ję, że koncert przypadnie do 
gustu naszym paniom – mówi 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Koncert Jerzego Połomskie-
go odbędzie się 8 marca w sali 
widowiskowej Urzędu Gminy 
Kolbudy. W momencie zamy-
kania tego wydania „Panora-
my” dokładna godzina kon-
certu nie była jeszcze znana, 
dlatego o szczegóły warto py-
tać w miejscowym urzędzie 
lub szukać informacji na stro-
nie www.kolbudy.pl. Dodajmy 
tylko, że koncert jest darmo-
wy, a liczba miejsc na widowni 
ograniczona. 
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 Jerzy Połomski wystąpi 8 marca w Kolbudach

Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

tel. 58 345 56 06  
tel.kom. 601 63 90 39

www.krimar-bis.pl 
www.akcesoriakomunijne.pl
e-mail: krystynakolka1@wp.pl

I Komunia
alby, sukienki, garnitury,
torebki, wianki, obuwie,
różańce, świece,
stroiki, książeczki,
pamiątki komunijne

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

REKLAMA
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POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

 UL. WOJSKA POLSKIEGO 34 

WSTĘP WOLNY 
 

LIGA ŚWIATOWA

Polska – Rosja w Ergo Arenie
Jak podaje Polski Związek Piłki Siatkowej, Ergo Arena będzie miejscem siatkarskiego poje-

dynku w ramach Ligi Światowej Polska – Rosja. Mecze odbędą się 28 i 29 maja.
Decyzja o tym, gdzie polska reprezentacja siatkarzy rozegra mecze Ligi Światowej zapadła  

w miniony piątek. 
Tegoroczne zmagania w Lidze Światowej biało-czerwoni rozpoczną od dwumeczu z Rosją  

w Ergo Arenie. Tydzień później w Częstochowie Polska podejmować będzie Iran, by 12 i 13 
czerwca zagrać dwa wyjazdowe spotkania z USA, a potem mecze rewanżowe ze Sborną (19 i 20 
czerwca). Z kolei 26 i 28 czerwca czekają nas dwa trudne mecze z Iranem. Na zakończenie fazy 
grupowej Polska, przed własną publicznością w Krakowie, zmierzy się z USA (3 i 4 lipca).

Finał ligi odbędzie się w dniach 15-19 lipca. Decyzja dotycząca miejsca rozegrania turnieju fi-
nałowego jeszcze nie zapadła. Jednak jeszcze przed ogłoszeniem terminarza i gospodarzy meczy 
Polaków wiadomo było, że o organizację Final Six stara się Iran, Australia i Polska. 

(lubek)

RAJDOWCY JUŻ ODNOSZĄ SUKCESY

Tata kibicuje, mama 
zamyka oczy 

Zaczynali jako kibice rajdów 
samochodowych. Dziś mają 
własny samochód, którym ści-
gają się na zawodach. Kamil i 
Szymon Lewandowscy z Łę-
gowa opowiedzieli nam o swo-
jej pasji. 
20-letni Kamil – kierowca raj-
dowy i zawodnik tzw. rally-
crossu (wyścigów na zamknię-
tym torze o długości ok. 1 km, 
po części asfaltowym, po części 
szutrowym – red.) oraz 27-let-
ni Szymon (pilot swojego brata 
i serwisant samochodu) to za-
paleni fani wyścigów. Począt-
kowo byli tylko kibicami, ale 
gdy tata sprezentował im sa-
mochód, wcielili marzenia w 
życie.
– Nasz volkswagen polo to 
samochód przystosowany do 
ścigania się na torze – opowia-
da Szymon. – Posiada, mię-
dzy innymi, specjalną klatkę 

bezpieczeństwa. Sam kierow-
ca ma na sobie kombinezon i 
kask. 
Za kierownicą wyścigówki sie-
dzi Kamil. 
– Ja już mam prawo jazdy, ale 
na torze można jeździć od 
14. roku życia. Trzeba jednak 
znać przepisy i zdobyć licencję 
– wyjaśnia.
Kamil trenuje od roku i ma 
za sobą pierwszy sukces – III 
miejsce na zawodach rallycros-
su w Toruniu. 
– To wielka adrenalina i nieza-
pomniane emocje – przyznaje. 
– Wbrew pozorom, jest to bez-
pieczny sport. 
W planach braci na ten rok jest 
nie tylko Polska, ale także Li-
twa i Niemcy. 
Do zawodów trzeba się przy-
gotować. Chłopaki trenują na 
torze pod Nowym Miastem 
Lubawskim oraz na torze przy 

szkole rolniczej w Rusocinie. 
Dbają również o stan technicz-
ny swojego pojazdu. 
– Chociaż nasz samochód był 
już dostosowany do wyścigów, 
wymaga nieustannych prze-
glądów. Przy ekstremalnej jeź-
dzie, części szybko się eksplo-
atują – tłumaczy Szymon.
Każdy wyczynowy sport jest 
drogi. Pieniądze pochłaniają 
nie tylko części do samochodu, 
ale i wyjazdy na zawody. Ka-
mila i Szymona, póki co, spon-
soruje tylko tata. 
– Tata jest z zamiłowania me-
chanikiem i wiele się od niego 
nauczyliśmy. Jeździ z nami na 
zawody. Mama też nam kibi-
cuje, ale z zamkniętymi ocza-
mi. Boi się patrzeć jak szybko 
jeżdżę – dodaje Kamil. 

(MB)
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 Kamil Lewandowski stanął już na najniższym stopniu podium zawodów 
rallycrossu w Toruniu

USTALILI HARMONOGRAM

Nowy szef sportowej rady

– Frekwencja w zawodach spor-
towych nie jest za wysoka. Dla 
przykładu, w powiatowych mi-
strzostwach koszykówki biorą 
udział tylko 3 drużyny. Chcie-
libyśmy, aby organizowane im-
prezy sportowe przyciągały jak 
najwięcej mieszkańców powia-
tu gdańskiego z różnych gmin 
tego rejonu – mówi nam Le-
szek Orczykowski.
Dodajmy, że członkowie rady 
ustalili harmonogram im-
prez sportowych, które będą 

organizowane w tym roku. 
– Będą to zawody w różnych 
dyscyplinach sportowych, w 
których uczestniczyć będą mo-
gli nie tylko młodzi ludzie, ale 
również osoby dorosłe, w tym 
także seniorzy – dodaje nowy 
przewodniczący rady.
15 marca w Trąbkach Wielkich 
rozegrane zostaną powiatowe 
mistrzostwa w piłce nożnej, 
z kolei 12 kwietnia Kolbu-
dy będą gościć siatkarzy. Mi-
strzostwa powiatu w siatkowej 

piłce plażowej odbędą się tra-
dycyjnie w Przywidzu, a w tym 
roku zaplanowano je 4 lipca. 
Przywidz będzie również go-
spodarzem mistrzowskich 
zmagań w slalomie narciar-
skim, a w miesiącu czerwcu 
samorządowcy powiatu gdań-
skiego zmierzą się w Turnieju 
Sportowo-Rekreacyjnym.
O sportowych imprezach po-
wiatu gdańskiego będziemy na 
bieżąco informować. 

(KL)

 Leszek Orczykowski (drugi z prawej) został przewodniczącym Powiatowej 
Rady ds. Sportu

Pod koniec stycznia obradowała Powiatowa Rada ds. Sportu. Podczas spotka-
nia wybrano przewodniczącego rady, którym został Leszek Orczykowski – dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.
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W Trzepowie, raju sportów zimowych, prawdziwa przy-
jemność czeka na wszystkich. To nie tylko szybki 

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

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

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

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

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

w każdym przedziale wiekowym.

BIAŁE SZALEŃSTWO 
      W TRZEPOWIE

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

KONTAKT
TELEFON: 606 657 660

E.MAIL: BIURO@NARTYKASZUBY.PL 

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

SOBOTA I NIEDZIELA OD 9:00 DO 22:00 

www.nartykaszuby.pl
     /nartytrzepowo 


