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Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.  
Już wiosną ma rozpocząć się przebudowa drogi wojewódzkiej – ulicy 
Powstańców Warszawy od ronda do granic miasta przy giełdzie. 

Przebudują Powstańców warszawy
WIOSNĄ RUSZĄ PRACE

str. 6

Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy 
może kosztować nawet 25 mln zł.

Pruszcz gdański i Powiat gdański   bEZPłAtNy mIESIęCZNIk lOkAlNy  —  WydANIE: StyCZEń 2014  —  NR WydANIA: 1(14)  —  WWW.PANORAmAflASh.Pl

absolwentka „Funenglish w bibliotece”
Wiktoria Kobrzyńska – pierwsza z  gminy Trąb-
ki Wielkie, która ukończyła komputerowy kurs 
angielskiego w  ramach projektu „FunEnglish 
w bibliotece”. 

inwestycja w borkowie na Piątkę 
- Inwestycje w młodzież to najlepsze inwestycje – 
powiedział podczas oddania do użytku rozbudo-
wanej szkoły w Borkowie europoseł Jan Kozłowski.

nowa świetlica w kiezmarku
Władze gminy nie zamierzają prowadzić kosz-
townych przedsięwzięć w  2014 roku, żeby nie 
zaciągać kredytów i pożyczek, a tym samym za-
dłużać gminy.

kolbudy rozświecone gwiazdami 
W Kolbudach, w przeciągu pięciu lat, zagrało na 
koncertach wiele zespołów, wokalistów, ale też 
i instrumentalistów cenionych w świecie muzyki.  

str. 5 str. 6 str. 8 str. 11

>> Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego (z lewej) i Stefan Skonieczny, przewodniczący  
Rady Miasta Pruszcz Gdański przyklasnęli przebudowie ulicy Powstańców Warszawy
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limeryki
Młoda babka  

do Helu dotarła,
bo już była gotowa 

do tarła…
Los jej życie  
pogmatwał,

podróż była niełatwa.
raz się nawet  

o sieci otarła…

***

Pewna foka  
z okolic Niechorza,

dość już miała i wody,  
i morza…

Ot, przewrotna kobieta,
teraz w cyrku ma etat,

i wypina się  
na tych,  

co w lożach…
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bogdan malach

PREmIERA

„martwe 
dusze”

Trwają próby do spekta-
klu „Martwe dusze”, któ-
rego premierę zaplanowa-
no na 22 lutego na Dużej 
Scenie Teatru Wybrzeże. 
Przedstawienie inspirowa-
ne jest dziełem Nikołaja 
Gogola. 

– Za układ tekstu, reży-
serię i  scenografię odpo-
wiada Janusz Wiśniewski, 
muzykę komponuje Jerzy 
Satanowski, a  autorem ru-
chu scenicznego jest Emil 
Wesołowski – informu-
je Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik Teatru Wybrzeże. 

Janusz Wiśniewski 
mówi, że „Martwe du-
sze” czyta się jak komedię 
obyczajową, jak poczet ro-
syjskich przywar i  typów, 
Królów Głupoty, Obłudy, 
Chciwości.

– To ledwie pretekst. 
Lepiej usłyszeć, co mówi 
Gogol: „Pisałem rosyjską 
„Boską komedię”, a  „Mar-
twe dusze” są jej pierwszą 
częścią – piekłem”. Jest to 
wstrząsająca perspektywa 
i  to jest klucz, który z  lę-
kiem podejmujemy. Go-
gol piszący z  perspektywy 
Dekalogu jest pisarzem 
uniwersalnym, mimo, że 
ledwie rozpoczął dzieło 
i  przedwcześnie umierając, 
zostawił nam tylko parę nut 
wielkiego tematu. Zagramy 
je na swój sposób – dodaje 
Janusz Wiśniewski.

Kolejne spektakle „Mar-
twych dusz” w Teatrze Wy-
brzeże zaplanowano 23, 24 
i 25 lutego.

(GR)

• 18 – 19 stycznia (sobota – niedziela), XI targi Ślubne, 
hala AWfiS w Gdańsku, ul. kazimierza Górskiego 1

• 16 – 19 stycznia (czwartek – niedziela), dni muzyki 
Rockowej, klub Żak, Gdańsk, al. Grunwaldzka 195/197

• 19 stycznia (niedziela), mecz trefl Sopot – Anvil Wło-
cławek, godz. 18.00, Ergo Arena

• 24 stycznia (piątek) recital „Nie jesteś sama – Pio-
senki Agnieszki Osieckiej”, godz. 19.30, filharmonia 
bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 26 stycznia (niedziela), koncert Noworoczny im. Jana 
heweliusza, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 28 stycznia (wtorek), Stend-Up bez cenzury, godz. 
19.00, Parlament, ul. św. ducha 2

• 30 stycznia (czwartek), mecz Atom trefl Sopot – Pol-
ski Cukier muszynianka fakro bank bPS, godz. 18.00, 
hala AWfiS, ul. kazimierza Górskiego 1

• 31 stycznia (piątek), „Skrzypek na dachu”, godz. 
19.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 1 lutego (sobota), koncert kaliber 44, godz. 21.00, 
klub b90, Gdańsk, ul. doki 1

• 2 lutego (niedziela), karnawałowa Gala Wielka disco 
Polo – kiedyś i dziś – Pomorze się bawi, godz. 17.00, 
Gdynia Arena, ul. kazimierza Górskiego 8

• 5 – 6 lutego (środa – czwartek), IV targi Wyposaże-
nia i Produktów dla Gastronomii fOOd-to-GO, godz. 
10.00, AberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 5 – 8 lutego (środa – sobota), hokejowy turniej EIhC, 
hala Olivia, al. Grunwaldzka 470

• 8 lutego (sobota), kabaret łowcy. b, godz. 20.00, sala 
koncertowa Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 7 – 9 lutego (piątek – niedziela), bezpłatne badania 
laryngologiczne, Galeria bałtycka

• 15 lutego (sobota), mecz Gwiazd basket ligi kobiet, 
godz. 15.00, Gdynia Arena, ul. kazimierza Górskie-
go 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

• 7 – 9 marca 2014, halowe mistrzostwa Świata w lek-
koatletyce, hala Ergo Arena

• 22 – 23 lutego (sobota – niedziela), halowe mistrzo-
stwa Polski w lekkoatletyce, hala Ergo Arena

• 10 maja 2014 (sobota), koncert André Rieu z Orkie-
strą Johanna Straussa, godz. 20.00, hala Ergo Arena.
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Miejsce wpisywania do odgadnięcia 

ROZWIĄZANIE 

RZĘDAMI 

Istebna, szampan, Makarios, cera, Narie, Nawałka, abecadło, czar, nur, szynka, Mann, 

KOLUMNAMI 

checz, Ismena, szaraban, Itaka, werk, emanacja, prałat,air, dna, rano, ałun, basetorn,  
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Rozpoczęły się zimowe ferie 
dla dzieci i młodzieży z nasze-
go województwa. Jednocześnie 
policja będzie prowadziła dzia-
łania „Bezpieczne ferie”, pod-
czas których policjanci z  dro-
gówki zwiększą nadzór nad 
bezpieczeństwem i porządkiem 
w  ruchu drogowym w  czasie 
wzmożonych przejazdów.

Funkcjonariusze z Wydziału 
Prewencji i  Ruchu Drogowego 
KWP w  Gdańsku podczas or-
ganizowanych zimowisk spo-
tkają się z uczniami szkół pod-
stawowych, którym wręczone 
zostaną elementy odblaskowe. 
Na antenie lokalnych rozgło-
śni radiowych będzie można 
również usłyszeć porady jak 
bezpiecznie przygotować się do 
wyjazdu na ferie, na co zwrócić 
uwagę, czego unikać. 

By zmniejszyć ilość wypad-
ków, policjanci ruchu drogowe-
go będą pełnić służbę w wyty-
powanych miejscach, na dro-
gach najbardziej zagrożonych 
wypadkami. Ich głównym za-

daniem będzie konsekwentne 
ściganie osób naruszających 
ograniczenia prędkości, eli-
minacja z ruchu nietrzeźwych 
kierujących, ujawnianie naru-
szeń w zakresie stosowania pa-
sów bezpieczeństwa i  warun-
ków przewożenia dzieci oraz 
przestrzegania przez pieszych 
przepisów ruchu drogowego. 

W  zainteresowaniu poli-
cji znajdą się także autobusy 
przewożące dzieci i młodzież, 
zwłaszcza w  okresie wyjaz-
dów i  powrotów z  zimowisk. 
Rodzice bądź organizatorzy 
chcący upewnić się co do bez-
pieczeństwa transportu, po-
winni kontaktować się z  ko-
mendą powiatową w  Prusz-
czu Gdańskim na kilka dni 
przed planowanym wyjazdem 
i uzgodnić miejsce oraz termin 
kontroli. Policjanci sprawdzą 
dokumenty autobusu i kierow-
cy oraz zbadają stan trzeźwości 
kierującego. 

Policja przypomina też, że 
przewożąc narty na dachu na-

leży zwrócić uwagę, aby nie 
przekroczyć maksymalnego, 
dozwolonego obciążenia ba-
gażnika lub boxu. Narty po-
winny być przewożone w  po-
krowcach, zabezpieczone tak, 
aby nie wystawały poza obrys 
pojazdu oraz muszą być dobrze 
umocowane. Narty można 
przewozić również wewnątrz 
pojazdu, w taki sposób, aby nie 
stwarzały zagrożenia dla kie-
rowcy i pozostałych pasażerów 
oraz nie wystawały przez szy-
by i były w pokrowcach dobrze 
umocowane. 

Przygotowując się do po-
dróży sprawdźmy trasę– za-
równo utrudnienia drogowe, 
jak i  warunki atmosferyczne. 
Warto wyjechać wcześniej, by 
potem nie starać się nadganiać 
czasu. Sprawdźmy stan tech-
niczny pojazdu, starannie za-
bezpieczmy bagaż, a  w  drogę 
wyruszajmy wypoczęci.

(At)

bEZPIECZNIE NA fERIACh
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SPACER Z kIJkAmI
W  minioną sobotę w  Cedrach Wielkich spotkali się fani 

nordic walking. Amatorzy spacerów z kijkami mieli do poko-
nania 12 kilometrów od Cedrów Wielkich przez Trutnowy 
do Osic, gdzie w  świetlicy wiejskiej przygotowano dla nich 
posiłek. Po krótkim odpoczynku nordic walkerzy wyruszyli 
w drogę powrotną do Cedrów Wielkich. 

POWIAdOmIENIE SmSEm
Dostęp do wszelkich informacji jest coraz bardziej po-

wszechny. Dla tych, którzy chcą wiedzieć co dzieje się w gmi-
nie Suchy Dąb stworzono nową możliwość. Wszystkie ważne 
wiadomości można otrzymywać bezpłatnie smsem. Najpierw 
należy jednak na stronie www.suchy-dab.pl zarejestrować 
się, aby dołączyć do systemu. Z takiej możliwości do połowy 
stycznia skorzystało już 254 osób. 

tURNIEJ tENISA
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wo-

cławach będzie gospodarzem XVI Gminnego Turnieju Teni-
sa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza. Zawody odbędą 
się 2 lutego (niedziela). Zapisy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych prowadzone będą w  dniu turnieju od godziny 
13.30. Pierwsze mecze zaplanowano na godz. 14.00.

bEZPłAtNA mAmmOGRAfIA 
Bezpłatną mammografię można będzie wykonać niebawem 

w Pruszczu Gdańskim (28 – 30 stycznia) przy urzędzie miasta 
– ul. Grunwaldzka 20 oraz w Cedrach Wielkich (30 stycznia) 
przy urzędzie gminy. Z badań skorzystać mogą panie pomię-
dzy 50. a 69. rokiem życia (roczniki 1945 – 1964), które w cią-
gu dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii. Pozostałe 
mogą wykonać badanie odpłatnie, ponieważ nie jest ono re-
fundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Warto się wcześniej zarejestrować (tel. 801 080 007 lub 58 
666 24 44). Informacje o badaniach dostępne są również na 
stronie internetowej www.fado.pl.

łAdNIEJ NA kOmAROWIE
Z końcem roku zbiegły się prace upiększające i porządkują-

ce na osiedlu Komarowo. Według wytycznych powiatowych 
służb ochrony środowiska oraz leśników z Nadleśnictwa Kol-
budy, porządkowany był tu las – usuwano suche i połamane 
drzewa oraz gałęzie. 

– Posadzimy tutaj 1500 drzew, głównie liściastych. Wśród 
nich znajdą się całkiem dorodne brzozy, które jako samosiejki 
wyrosły na jednej z miejskich działek i  teraz zamierzamy je 
przenieść – mówi Mariola Barzał, kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 

W przyszłym roku na osiedlu Komarowo powstanie, kosz-
tem 1 miliona złotych, teren rekreacyjny, gdzie znajdzie się 
między innymi miejsce na dwa boiska.

(GR)

w skrócie

kONkURS

lokalne 
marki 

Lokalna Grupa Działania 
„Trzy Krajobrazy” podjęła 
decyzję o  przedłużeniu do 
31 stycznia terminu skła-
dania zgłoszeń do konkursu 
o  certyfikat Marki Lokal-
nej „Trzy Krajobrazy Ziemi 
Gdańskiej”. Konkurs od-
będzie się natomiast 8 lu-
tego w  świetlicy wiejskiej 
w Steblewie, o godz. 11.00. 
Do konkursu można zgłosić 
charakterystyczne dla re-
gionu produkty: spożywcze 
(potrawy i  dania gotowe, 
mięso, ryby, drób, wędliny, 
mleko, sery, farsze, miód 
i jego przetwory, owoce, wa-
rzywa, konfitury, powidła, 
soki, zakwasy, mąki, kasze, 
chleby i  inne wypieki, wy-
roby cukiernicze i  piekar-
nicze),wyroby rękodziel-
nicze i  rzemieślnicze oraz 
inicjatywy lokalne (imprezy 
kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne, aktywizacyjne). 
Więcej o konkursie na stro-
nie www.trzykrajobrazy.pl.

(GR)

NAbÓR PRZEPROWAdZONy

Żłobek już działaAdministracja Osiedla
Nr 1 PSM „Przymorze”
ul. Opolska 3 posiada

do wynajęcia lokal
użytkowy przeznaczony
na działalność biurową

o poo pow. 169,70 mkw
składający się z 5 pokoi,

sali konf., kuchni, wc,
przedpokoju oraz 
pomieszczenia 

piwnicznego nadającego
się na magazyn.

Lokal usytuowany jestLokal usytuowany jest
na parterze w budynku

po byłej hydroforni
przy ul. Chłopskiej 7.

Obiekt wyposażony jest
w instalację:

elektryczną, co, zw
i kanalizacyjną.i kanalizacyjną.

Informacje udzielane
są w Administracji
Osiedla Nr 1 przy

ul. Opolskiej 3
oraz

pod numerem
telefonutelefonu

58 556 39 64

Pod koniec listopada za-
kończono prace przy budo-
wie żłobka „Król Maciuś” 
w  Pruszczu Gdańskim przy 
ulicy Żwirki i Wigury 8. Po-
tem zajęto się jego wyposaże-
niem i  skompletowaniem ka-
dry. Przeprowadzono również 
nabór dzieci, które nie ukoń-
czyły lat 3.

Jerzy Kulka, zastępca bur-
mistrza Pruszcza Gdańskie-
go ds. społecznych mówi, że 
miejsc w żłobku jest 40. 

– Trzeba jednak powie-
dzieć, że nie chcemy za wszel-
ką cenę dążyć do całkowitego 
zapełnienia w żłobku. Zamie-
rzamy to robić sukcesywnie, 
co też będzie prostsze pod 
względem organizacyjnym. 
Podczas naboru okazało się 
bowiem, że rodzice chcą od-
dawać swoje pociechy do 
żłobka w  różnych terminach. 
Niektóre maluchy będą przy-
chodzić już w  styczniu, inne 
w maju albo kwietniu, a nie-
które dopiero we wrześniu – 
mówi Jerzy Kulka.

Przed naborem ustalono re-
gulamin, który wyznacza za-

sady przyjmowania dzieci do 
pruszczańskiego żłobka. In-
formacje te znajdują się rów-
nież na stronie internetowej 
urzędu miasta. 

– Podstawowym warun-
kiem jest fakt bycia stałym 
mieszkańcem naszego mia-
sta. Posiadanie meldunku nie 
jest bezwzględnie wymagane. 

Poza tym, w  pierwszej kolej-
ności przyjmowane są dzieci, 
które są wychowywane przez 
samotnych rodziców. Jeżeli 
ich pociecha nie trafi do żłob-
ka, to wtedy muszą się nią zaj-
mować i  nie mogą spokojnie 
pracować. Pod uwagę brane 
były również dochody rodzi-
ców – dodaje Jerzy Kulka.

Dodajmy, że miesięczny koszt 
utrzymania dziecka w żłobku to 
suma 250 złotych plus wyży-
wienie, które nie powinno prze-
kraczać 8 zł na dzień. Sumując 
obie te kwoty możemy być pew-
ni, że nie wydamy więcej niż 
400 zł miesięcznie. 

(kl)

>> W naszym żłobku jest miejsce dla 40 dzieci – mówi Jerzy kulka, zastępca 
burmistrza Pruszcza Gdańskiego ds. społecznych
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WIOSNĄ RUSZĄ PRACE

Przebudują Powstańców warszawy
Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Już wiosną 
ma rozpocząć się przebudowa drogi wojewódzkiej – ulicy Powstańców War-
szawy od ronda do granic miasta przy giełdzie.

W  miniony wtorek, 14 
stycznia, w  gabinecie Janusza 
Wróbla, burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego spotkali się 
przedstawiciele miasta, urzędu 
marszałkowskiego i  Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, któ-
rzy rozmawiali o  szczegółach 
inwestycji. 

– Dopiero całkiem nie-
dawno dowiedzieliśmy się, 
że droga wojewódzka będzie 
przebudowywana. W  połowie 
grudnia otrzymaliśmy bowiem 
informację, że zarząd woje-
wództwa pomorskiego przy-
znał kilkanaście milionów zło-
tych właśnie na tę inwestycję 
– mówi nam Janusz Wróbel. 
– W  tej chwili Zarząd Dróg 
Wojewódzkich jest w  trakcie 
załatwiania pozwolenia na 
budowę. Z  kolei na początku 
lutego Urząd Marszałkowski 
ogłosi przetarg. Spodziewamy 
się, że najpóźniej w  maju po-
winna być podpisana umowa 
z wykonawcą.

Remont na niewiele się zda, 
dlatego postanowiono, że dro-
ga – łącznie z całą podziemną 
infrastrukturą – będzie prze-

budowana. Powstaną nowe 
chodniki, ronda oraz ścieżka 
rowerowa. 

– Można powiedzieć, że tak 
naprawdę powstanie tam zu-
pełnie nowa droga. Dzięki tej 
inwestycji w  bardzo dużym 
stopniu poprawi się bezpie-
czeństwo na tej ulicy. W nie-
dziele odbywa się tam giełda, 
którą odwiedzają tysiące osób. 
Poza tym właśnie przy ulicy 
Powstańców Warszawy po-
wstają nowe budynki miesz-
kalne. W tej chwili nie ma tam 
bezpiecznej drogi ani chodni-
ka do miasta – przyznaje bur-
mistrz Wróbel. 

Według przygotowanego 
kosztorysu przebudowa ulicy 
Powstańców Warszawy może 
kosztować nawet 25 mln zł. 
W dwóch kolejnych budżetach 
Pruszcza Gdańskiego zarezer-
wowano na ten cel ok. 7 mln 
zł. Jednak samorządowcy liczą 
na to, że kolejny raz cena wy-
konania inwestycji okaże się 
po przetargu znacznie mniej-
sza. Droga nie może być cał-
kowicie wyłączona z  ruchu, 
dlatego przedsięwzięcie będzie 

realizowane przez dwa lata. 
Realizacja inwestycji ma zo-
stać ukończona wiosną 2015 
roku.

Poza tym warto dodać, że 
w  tym roku jeszcze do końca 
kwietnia ma być dokończona 
budowa ulicy Kossaka. Na-
tomiast wśród nowych zadań 
drogowych wyznaczonych na 

ten rok będzie budowa ulicy 
Grota Roweckiego, która jest 
ważnym ciągiem komunika-
cyjnym naszego miasta. Sza-
cuje się natomiast, że koszt jej 
budowy może nie przekroczyć 
5 milionów złotych.

(lubek)

>> Nikogo nie trzeba chyba przekonywać,  
że przebudowa tej drogi jest potrzebna
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Patronat

PlAStyCZNy kONkURS 

kolorowy świat
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-

ski z  siedzibą w Cieplewie ogłosił międzynarodowy konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Kolorowy świat, 
malowany świat 2014”. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia.

Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci w wieku przed-
szkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści oraz 
uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. 
Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika do-
wolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i na-
zwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwę konkursu). Do 
prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, którą znaleźć można 
na stronie internetowej ośrodka www.oksir.pruszczgdanski.pl. 
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-
ski z siedzibą w Cieplewie; ul. Długa 20A; 83-031 Cieplewo, 
z dopiskiem: „Kolorowy świat, malowany świat 2014”, w do 30 
kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec.

(GR)

U NAS lOtNA PREmIA

tour de Pologne 
w Pruszczu

Kolarska liga mistrzów ponownie pojawi się w  Pruszczu 
Gdańskim. Przez kilka lat największy wyścig kolarski Tour de 
Pologne organizowany był na południu Polski. W tym jednak 
roku ponownie najlepsi kolarze zawitają na Pomorze. 

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, czy kolarze wystartują 
w Gdyni czy Gdańsku. Wiadomo jednak, że przejadą przez 
Pruszcz Gdański, gdzie usytuowana będzie pierwsza lotna 
premia.

– Otrzymaliśmy ofertę od Czesława Langa, z którym spo-
tkaliśmy się w ubiegłym tygodniu. Po omówieniu kilku waż-
nych spraw burmistrz Janusz Wróbel podpisał partnerską 
umowę – informuje Radosław Gucwa, kierownik Referatu 
Współpracy i Promocji Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 

Kolarski peleton przejedzie przez centrum naszego miasta 
3 sierpnia. Według wstępnych informacji w tegorocznym, 71. 
wyścigu Tour de Pologne wystartuje 180 kolarzy z 23 najlep-
szych, światowych grup kolarskich. 

(GR)

fERIE W SUChym dębIE

Pożytecznie  
i rekreacyjnie

Na terenie gminy Suchy Dąb zajęcia podczas ferii odbywać 
się będą w dwóch placówkach oświatowych. W Zespole Szkół 
w  Suchym Dębie zaplanowano zajęcia w  ramach projektu 
„Wiedza paszportem do przyszłości”, który jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Poza tym odbędą się wycieczki dla 
wszystkich uczniów klas IV-VI w ramach zajęć z poradnictwa 
zawodowego, do Centrum Nauki Experyment – w  ramach 
zajęć z  Odysei umysłu. Zaplanowano również zajęcia przy-
gotowujące do egzaminów (dla szóstoklasistów i trzecich klas 
gimnazjum). Z kolei w drugim tygodniu ferii dzieci z klasy 
IIIb pojadą na kilkudniową wycieczkę do Borucina.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Gra-
biny-Zameczek zaplanowano wyjazdy do Bajkolandii w Gdy-
ni, zajęcia w  Parku Rozrywkowo-Technicznym EDUFUN 
w Gdyni, warsztaty muzyczno-taneczne, zabawy relaksacyj-
ne i  aktywne słuchanie bajek, zajęcia rekreacyjno-sportowe 
„Sport dla Maluchów” i warsztaty plastyczne

(kl)

PIÓRO Od PREZydENtA

rekordowo w cedrach wielkich
Tradycyjnie już orkie-

stra Jurka Owsiaka zagrała 
w  każdym zakamarku Polski. 
Głośno, ale przede wszyst-
kim bogato było w  Cedrach 
Wielkich, gdzie pobito rekord 
z ubiegłego roku. W tym roku 
zebrano bowiem niespełna 14 
tys. zł. 

Wśród wielu atrakcji, któ-
re zorganizowano w  Cedrach 
Wielkich była licytacja, pod-
czas której można było nabyć 
chociażby pióro prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. 
Nowym właścicielem pióra 

jest teraz Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie, który 
wylicytował je za 550 złotych. 

– Orkiestra w naszej gminie 
gra od kilkunastu lat. Nie je-
steśmy bogatym rejonem, ale 
mimo to uważam, że zebrali-
śmy pokaźną sumę. Dlatego 
też dziękuję mieszkańcom za 
ich hojność. Słowa pochwały 
należą się też osobom, które 
organizowały imprezy na na-
szym terenie – mówi Janusz 
Goliński.

(kl)

>> Główną nagrodą w loterii fantowej był tort przy-
gotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

Leszkowy, który wylosowała Marta Musiała
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NAGROdA „PANORAmy” dlA ROkItNICy

echa powiatowego konkursu
Po raz pierwszy pod prasowym patronatem „Panoramy Pomorza” odbył się 
konkurs „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Tym razem gospodarzem 
imprezy była restauracja „Moja Weranda” w Gołębiewie Średnim w gminie 
Trąbki Wielkie.

W  trzeciej edycji konkursu 
uczestniczyło 10 kół gospodyń 
wiejskich – oczywiście z terenu 
powiatu gdańskiego oraz Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział w  Kolbudach. Najlep-
szych w  kilku konkurencjach 
wybierała specjalna komisja, 
której przewodniczył Bogdan 
Kwapisiewicz, prezes Kapitu-
ły Gdańskie Smaki. Nagrody 
główne w  trzech konkuren-
cjach trafiły do: Koła Gospo-
dyń Wiejskich w  Mierzeszy-
nie (najsmaczniejsza potrawa 
z ryby), Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego (najsmaczniejszy 
wypiek) oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Przywidzu (naj-
ładniej udekorowany stół bożo-
narodzeniowy). Z kolei nagroda 
specjalna – ufundowana przez 
redakcję „Panoramy Pomorza” 

trafiła do KGW z  Rokitnicy, 
a  reprezentacja KGW Kolnik 
mogła cieszyć z  zaproszenia 
przez właściciela restauracji 
„Moja Weranda” do wspólnego, 
rodzinnego gotowania.

Kulinarna impreza okra-
szona była jeszcze występem 
Męskiego Towarzystwa Śpie-
waczego z  Trąbek Wielkich, 
a próbkę swoich gastronomicz-
nych umiejętności zaprezento-
wali Cezary Bieniasz-Krzywiec 
– starosta gdański, któremu to-
warzyszył Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie oraz 
Paweł Kohnke – szef kuchni 
w „Mojej Werandzie”.

– Od dawna zauważamy, że 
część kół gospodyń wiejskich 
angażuje się w  różnego rodza-
ju przedsięwzięcia, a  w  tym 
oczywiście kulinarne. Dlatego 

też nie dziwi nas frekwencja na 
naszym konkursie. Niebawem 
na naszej stronie interneto-
wej znajdą się przepisy potraw 
przygotowywanych przez koła 

gospodyń wiejskich z  terenu 
naszego powiatu – mówi nam 
Cezary Bieniasz-Krzywiec.

(lubek)

>> Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”
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>> Próbkę umiejętności kulinarnych pokazał 
też Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański 

(z prawej), któremu pomagał Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie
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ŻyCZENIA NA 90. UROdZINy

jubileusz pani 
wiktorii

Wiktoria Wrocławska z Pruszcza Gdańskiego obchodziła 
niedawno 90. urodziny. Z tej okazji zacną jubilatkę odwiedzili 
burmistrz Janusz Wróbel i Stefan Skonieczny, przewodniczą-
cy Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Pani Wiktoria, o  czym przekonali się jej goście, to żywa 
historia naszego miasta. Nie bała się pracy, bo rodzina była 
liczna i trzeba było ją utrzymać. 

– W składzie opału co drugi dzień pracowałam od 16.00 do 
8.00 rano. Myślałam, że nie dam rady – wspomina mieszkan-
ka naszego miasta, która wychowała 9 dzieci i doczekała się 
26 wnuków oraz 31 prawnuków.

Do wszystkich życzeń i  serdeczności dołącza się również 
redakcja „Panoramy”, życząc jeszcze długich lat życia spędzo-
nych przede wszystkim w dobrym zdrowiu.

(kl)

ZGłOŚ NIElEGAlNE WySyPISkO

stop absurdom 
śmieciowym

Od 1 lipca 2013 roku właściciele zamieszkałych nierucho-
mości są zobowiązani do wnoszenia opłat z tytułu gospoda-
rowania odpadami, jednak część osób wciąż decyduje się na 
niezgodne z prawem pozbywanie się śmieci. Efekty tych nie-
zrozumiałych i nieopłacalnych działań widać m.in. w lasach, 
przy drogach czy na polach. 

– Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wraz z  Woje-
wódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w  Gdańsku, 
umożliwił mieszkańcom Pomorza zgłaszanie takich miejsc. 
Aby podzielić się wiedzą o nielegalnym składowisku wystar-
czy wypełnić prosty formularz. Do uprzątnięcia terenu zobo-
wiązany zostanie właściciel gruntu – informuje Roman No-
wak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.

W  ramach akcji „Stop absurdom śmieciowym” przyjmo-
wane są zgłoszenia nielegalnych miejsc składowania i maga-
zynowania odpadów. Na stronie internetowej www.gdansk.
wios.gov.pl umieszczono formularz, przez który można zgła-
szać dzikie wysypiska. Informacje o nich można przekazywać 
także telefonicznie (58 765 95 59). Wiadomości te zostaną 
przekazane wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, a ci, 
w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakażą posiadaczowi 
odpadów ich usunięcie.

– Osobę dokonującą zgłoszenia prosimy o podanie podsta-
wowych informacji dotyczących: rodzaju odpadów, miejsca 
ich złożenia, ewentualnie wskazanie kto był ich posiadaczem. 
Ważne jest precyzyjne określenie miejsca zalegania odpadów, 
umożliwiające ich lokalizację. Dodać warto, że składowanie 
odpadów w  miejscach, które nie są do tego przeznaczone, 
podlega odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności za 
wykroczenie – dodaje Roman Nowak.

(GR)

>> Wiktoria Wrocławska i goście,  
którzy odwiedzili ją w dniu 90. urodzin
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CZEkAJĄ NA PIENIĄdZE Z UE

nowa świetlica w kiezmarku
Budżet gminy Cedry Wielkie na 2014 rok został przyjęty przez radnych. Wła-
dze gminy nie zamierzają prowadzić kosztownych przedsięwzięć, żeby nie 
zaciągać kredytów i pożyczek, a tym samym zadłużać gminy.

Po stronie inwestycji jest 
wiele zadań, które są bardziej 
lub mniej kosztowne. Z  całą 
pewnością w tym roku konty-
nuowana będzie budowa sieci 
kanalizacyjnej. Poza tym przy-
gotowana jest dokumentacja 
na następne odcinki kanaliza-
cji: drugi etap w  Wocławach 
oraz w  miejscowościach Sta-
nisławowo, Giemlice i Długie 
Pole. W dalszej kolejności ka-
nalizacja powstanie w Leszko-
wach i Kiezmarku.

– Jeżeli będzie możliwość 
otrzymania dofinansowania, 
to zaczniemy realizować cały 
projekt. W  innym przypadku 
sieci kanalizacyjne będziemy 
budować etapami. Wierzę, 
że uda nam się skanalizować 
całą aglomerację w  terminie 
wyznaczonym przez Unię Eu-
ropejską, a więc do 2015 roku 
i  nie będziemy musieli płacić 
kar za niedotrzymanie termi-
nu – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.

Poza tym będzie budowana 
w  tym roku wiejska świetlica 
w Kiezmarku, co już wcześniej 
zapowiadaliśmy w  „Panora-
mie”. Powstanie ona w miejsce 
starej mleczarni, która zosta-
nie zburzona. Inwestycja kosz-
tować ma ok. 600 tys. zł, ale 
gmina będzie musiała wyło-
żyć tylko 200 tys. zł, ponieważ 
reszta to dofinansowanie z Lo-
kalnej Grupy Rybackiej. Bu-
dowlańcy mają ruszyć z  pracą 
w drugiej połowie roku, a jeśli 
pogoda pozwoli, to otwarcie 
nowej świetlicy może się odbyć 
pod koniec roku 2014. 

– Mieszkańcy Kiezmarka 
czekają na nową świetlicę od 
wielu lat. W końcu znalazły się 
pieniądze na jej budowę. Jest 
to wieś, w której prężnie dzia-
ła Koło Gospodyń Wiejskich, 
a dodatkowo środowisko ocze-
kuje miejsca, w  którym mo-
głoby się spotykać i organizo-
wać imprezy, bowiem obiekt 
będzie również wyposażony 
w zaplecze sanitarne i kuchen-
ne – mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński.

Przypomnijmy, że nowe 
świetlice pobudowano w miej-
scowościach, gdzie nie ma 
szkół i  obiektów, w  których 
mogłyby odbywać się zebra-
nia wiejskie. Wybudowano 
je w  Leszkowach, Stanisła-
wowie, Miłocinie, Błotni-
ku (przystań) i  Długim Polu. 
Jednak mieszkańcy Cedrów 
Małych chcieliby, żeby wybu-
dowano świetlicę również przy 
boisku sportowym, która speł-
niałaby zarazem rolę zaplecza 
dla sportowców. 

Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, Michał 
Górski, prezes zarządu i  Stanisław Bogdan Justyński, 
wiceprezes zarządu spółki „Pętla Żuławska” podpisali 
umowę, na podstawie której spółka przejmie obowiąz-
ki zarządcy przystani żeglarskiej w Błotniku. Zakres jej 
działalności obejmować będzie zarządzanie gruntami 
i  infrastrukturą, w  tym działalność bieżącą i  inwesty-
cyjną. Firma odpowiedzialna będzie za udostępnienie 
przystani turystom i pobieranie opłat, wyłonienie w dro-
dze postępowania przetargowego operatora przystani. 
Spółka będzie sprawowała również nadzór i  kontrolę 
nad działalnością operatora i będzie odpowiedzialna za 
zapewnienie bezpieczeństwa, a także ustalenie regula-
minu przystani, reklamę i promocję.

– Na pewno w tym roku wy-
budujemy w  Cedrach Małych 
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią, które powstanie przy 
szkole. Będzie to obiekt typo-
wo piłkarski, ale dostosowany 
też do gry w  koszykówkę czy 
siatkówkę. Wierzę, że z  no-
wego boiska nasza młodzież 
będzie się mogła cieszyć już 
w drugiej połowie tego roku – 
dodaje wójt Goliński.

W  tegorocznym budże-
cie znalazły się też środku na 
nieco mniejsze projekty, które 
poprawią infrastrukturę spor-
tową i  rekreacyjną. Rozbudo-
wywana będzie m.in. przystań 
żeglarska w  Błotniku. Wzbo-
gaci się ona o  trzy pomosty, 
w  tym jeden dla szkółki że-
glarskiej. Kosztować to będzie 
470 tys. zł, z czego 60 proc. fi-
nansowane będzie przez Unię 
Europejską. 

– Rozbudowa przystani 
musi zakończyć się do maja. 

Dzięki temu w  Błotniku bę-
dzie mogło cumować blisko 80 
łodzi. Już w  tym roku „zimu-
je” u nas prawie 60 jednostek. 
Widać zatem, że nasza przy-
stań cieszy się dużym zainte-
resowaniem żeglarzy – z  ra-
dością mówi gospodarz gminy 
Cedry Wielkie. – W  odległej 
perspektywie mamy w planach 
dalszą rozbudowę przystani, 
gdzie znalazłoby się miejsce 
na gastronomię czy też miejsca 
noclegowe. Projekt ten jednak 

planujemy realizować za kilka 
lat.

W  tym roku nie rozpocz-
nie się jeszcze budowa hali 
przy szkole w  Cedrach Wiel-
kich. Szacuje się, że inwestycja 
kosztować będzie grube mi-
liony, dlatego samorządowcy 
czekają na pieniądze z nowego 
rozdania unijnych środków. 
Gmina ma już projekt obiektu 
oraz pozwolenie na budowę. 

(lubek)

>> W tym roku zaplanowano rozbudowę przystani w Błotniku
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>> Do 2015 roku ma się zakończyć budowa sieci kanalizacyjnej 
w gminie Cedry Wielkie
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PREStIŻOWE WyRÓŻNIENIE 

dla producentów 
z lędowa

Gospodarstwo rolne Małgorzaty i Janusza Staniaków z Lę-
dowa dołączyło do Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinar-
nego i otrzymało prestiżowy certyfikat, jakim jest znak Dzie-
dzictwa Kulinarne – Pomorskie. 

Producenci z Lędowa specjalizują się w wytwarzaniu kiszo-
nej kapusty i ogórków – bez konserwantów i ulepszaczy, me-
todą tradycyjną. Znak Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie 
potwierdza, że żywność nim oznaczona została przygotowana 
z  surowców pozyskanych na Pomorzu, na podstawie trady-
cyjnych regionalnych receptur i metod. Członkostwo w sieci 
obliguje do najwyższej dbałości o jakość serwowanych potraw 
lub gotowych wyrobów i daje prawo do posługiwania się cha-
rakterystycznym logo z czapką kucharską na błękitnym tle. 

(mb)

INICJAtyWA SOłtySÓW

sztandar na 
40-lecie gminy

Z inicjatywą ufundowania gminie sztandaru wyszło Stowa-
rzyszenie Sołtysów. Ideę poparła Rada Gminy Pruszcz Gdań-
ski, wójt gminy oraz członkowie honorowi i wspierający.

Uroczystości rozpoczęły się mszą w  parafii św. Mikoła-
ja w Łęgowie, podczas której wystąpiły chóry: Adoremus ze 
Straszyna oraz Soli Deo z Rotmanki. We mszy uczestniczyły 
również poczty sztandarowe gminnych szkół oraz jednostek 
ochotniczych straży pożarnych.

Dalsze uroczystości miały miejsce w sali sportowej Zespo-
łu Szkół w Łęgowie. Wprowadzeniu sztandaru towarzyszyły 
odgłosy werbli. Było podniośle i uroczyście.

Na chrzestnych sztandaru wyznaczono Anielę Kossak-
-Wińską (długoletnią sołtys Arciszewa, miejscowości poło-
żonej w części wyżynnej gminy) oraz Janusza Sampolskiego 
(radnego gminy II, III i  IV kadencji, sołtysa Przejazdowa – 
miejscowości położonej w części nizinnej gminy).

Przed poświęceniem sztandaru odbyło się uroczyste wbicie 
gwoździ w drzewce sztandaru przez jego fundatorów. Na ko-
niec poczet sztandarowy złożył przyrzeczenie strzec go „jak 
źrenicy oka”.

(mb)

>> Gmina Pruszcz Gdański doczekała się  
swojego sztandaru
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>> Gospodarstwo 
Małgorzaty i Janusza Staniaków z Lędowa  

z prestiżowym certyfikatem

WIEkOWA JUbIlAtkA

94. urodziny heleny kąkol
Helena Kąkol z  Arciszewa 

obchodziła 94. urodziny. Z tej 
okazji pogodną jubilatkę od-
wiedziły wójt Magdalena Ko-
łodziejczak i  Teresa Loranty 
z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Pani Helena to matka sze-
ściorga dzieci, babcia czter-
naściorga wnucząt i prababcia 
sześciorga prawnucząt. W Ar-
ciszewie mieszka od 1957 
roku, a pochodzi z Mirachowa 
na Kaszubach.

Wizyta wójt Magdaleny 
Kołodziejczak i  Teresy Lo-
ranty z  Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej sprawiła 
sympatycznej seniorce wiele 
radości. 

Pani Helena mieszka z  sy-
nem Marianem, a  w  codzien-
nych sprawach pomaga jej 
zatrudniona przez GOPS 
opiekunka. 

Bardzo lubi, kiedy odwiedza 
ją rodzina i  sąsiedzi, a  także 
ksiądz Krzysztof ze Straszyna. 

Pani Heleno, życzymy wielu 
pięknych jubileuszy w zdrowiu 
i pogodzie ducha!

(mb) >> Helenę Kąkol, która obchodziła 94. urodziny 
odwiedzili niecodzienni goście
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OtWARCIE ROZbUdOWANEJ SZkOły

inwestycja w borkowie na piątkę
– Inwestycje w młodzież to najlepsze inwestycje – powiedział podczas uroczysto-
ści oddania do użytku rozbudowanej szkoły w Borkowie europoseł Jan Kozłowski.

– Nasz maraton inwesty-
cji w  obiekty oświatowe trwa 
nieprzerwanie od 2003 roku. 
Szkoła w  Borkowie jest pią-
tą placówką, którą oddajemy 
do użytku po modernizacji – 
przypomniała wójt Magdalena 
Kołodziejczak.

Radość z  nowego skrzydła 
oraz sali gimnastycznej Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Borkowie była ogromna. Pod 
adresem rady gminy, wójta, 
marszałka województwa oraz 
dyrekcji szkoły padło wiele cie-
płych słów. Cieszyli się nie tyl-
ko uczniowie i pracownicy, ale 
cała lokalna społeczność. 

– Szkoła jest sercem Bor-
kowa – powiedziała Weronika 
Chmielowiec, sołtys wsi i prze-
wodnicząca Rady Rodziców. 

– Dzięki hali szkoła sta-
nie się centrum sportowym 
i  kulturalnym miejscowości, 
miejscem rekreacji dla dzie-
ci i  dorosłych – podkreślali 
mieszkańcy.

Uczniowie – „etatowi” już 
laureaci licznych konkursów, 
olimpiad i przeglądów – wier-
szem, piosenką i  tańcem ujęli 
zaproszonych gości. 

Nowa sala gimnastycz-
na z  pewnością powiększy to 
zdolne grono o sportowców.

O INWEStyCJI
W ramach rozbudowy szko-

ły powstały cztery nowe sale 
lekcyjne, jadalnia (dwukrotnie 
większa od obecnie istniejącej), 
świetlica z  salką do odrabia-
nia lekcji, toalety i  dwa patia, 
czyli wewnętrzne dziedziń-
ce. Jedno z nich ma służyć na 
potrzeby jadalni (uczniowie 
będą mogli spożywać posiłki 

także na świeżym powietrzu), 
a drugie – przedszkola (do gier 
i zabaw).

Z  kolei sala gimnastyczna 

to obiekt wolnostojący, połą-
czony ze szkołą łącznikiem. 
Składa się na nią boisko o wy-
miarach 20 x 32 m wraz z try-

bunami, a także: sala do judo, 
salka do gimnastyki korekcyj-
nej, siłownia i zaplecze socjal-
no-sanitarne (natryski, toalety, 
szatnie, magazyn i in.).

Również teren wokół szkoły 
został urządzony pod zajęcia 
sportowe. Powstało boisko tra-
wiaste do piłki nożnej, a także 
bieżnia trzytorowa, skocznia 
do skoków wzwyż i w dal oraz 
rzutnia do rzutu kulą.

Inwestycja pochłonęła pra-
wie 7,5 mln zł. Część środ-
ków na ten cel gmina Pruszcz 
Gdański pozyskała z  Mini-
sterstwa Sportu oraz z  Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON).

(mb)

>> Rozbudowa szkoły o nowe skrzydło oraz widoczną na zdjęciu salę gimnas-
tyczną pochłonęła blisko 7,5 mln zł

>> „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu najmłodszych
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1%
JESTEM RADOSNYM 

I PEŁNYM ENERGII
 CHŁOPCEM CHOCIAŻ 

NIE POTRAFIĘ 
JESZCZE MÓWIĆ I DZIELIĆ
 SIĘ SWOIMI EMOCJAMI 

ORAZ  UCZUCIAMIORAZ  UCZUCIAMI
 Z INNYMI.  NIE LUBIĘ BAWIĆ 

SIĘ Z INNYMI DZIEĆMI. 
NIE ROZUMIEM 

OTACZAJĄCEGO MNIE 
ŚWIATA. 

JEŚLI CHCESZ POMÓC 
PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO 
PODATKU, NA KONTO 

STOWARZYSZENIA 
POMOCY OSOBOM 

Z AUTYZMEM 
„SPOZA”.

KONIECZNIE Z DOPISKIEM!!! 
TERAPIA KSAWEREGO MUSCHIOLTERAPIA KSAWEREGO MUSCHIOL

O NR KRS: 0000221611.

NAZYWAM SIĘ KSAWERY. 
MAM 3,5 ROKU

CIERPIĘ NA AUTYZM

NAZYWAM SIĘ KSAWERY
MAM 3,5 ROKU, CIERPIĘ NA AUTYZM

JESTEM RADOSNYM I PEŁNYM ENERGII  
CHŁOPCEM CHOCIAŻ NIE POTRAFIĘ JESZCZE 

MÓWIĆ I DZIELIĆ SIĘ SWOIMI EMOCJAMI
ORAZ UCZUCIAMI Z INNYMI. NIE LUBIĘ BAWIĆ 

SIĘ Z INNYMI DZIEĆMI.
NIE ROZUMIEM OTACZAJĄCEGO MNIE ŚWIATA.

JEŚLI CHCESZ POMÓC PRZEKAŻ  
1 % SWOJEGO PODATKU, NA KONTO  

STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM „SPOZA”.

KONIECZNIE Z DOPISKIEM!!!
TERAPIA KSAWEREGO MUSCHIOL

O NR KRS: 000022161

NA bASENIE

i na 
lodzie

W  okresie ferii zimo-
wych będzie można ko-
rzystać z  basenu (Szkoła 
Podstawowa nr 3 przy ul. 
Matejki) za darmo. Akcja 
obejmuje uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, 
mieszkających w  Pruszczu 
Gdańskim oraz uczniów 
pruszczańskich szkół, któ-
rzy mieszkają poza terenem 
miasta. 

Warunkiem wejścia na 
basen jest okazanie legi-
tymacji szkolnej. Z  base-
nu mogą korzystać jedynie 
osoby, które potrafią pły-
wać. Indywidualnie z base-
nu mogą także skorzystać: 
dzieci (bezpłatnie), które 
przyjdą na basen z  rodzi-
cem (płatne wejście – 13 zł). 

W niedzielę ruszył także 
„Biały Orlik” przy Szkole 
Podstawowej nr 3. Wszel-
kie informacje na temat cen 
i  godzin otwarcia lodowi-
ska znaleźć można na stro-
nie urzędu miasta.

(GR)
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PlAN ZAJęĆ

Ferie w Pszczółkach
Zajęcia podczas ferii organizowane są również w  gminie 

Pszczółki. Już 23 stycznia planowany jest wyjazd do Edu Par-
ku w Gdańsku. Z kolei 27 stycznia młodzi mieszkańcy gminy 
Pszczółki będą mogli pojechać do gdańskiego kina, a 29 stycz-
nia na lodowisko – także do Gdańska. Z kolei 30 stycznia za-
planowano wyjazd na basen do Tczewa. Dodajmy, że gmina 
pokrywa koszt dojazdu, a młodzież będzie musiała jedynie za-
płacić za bilet wstępu. Wszelkich informacji udzieli Iwona Rak 
ze świetlicy socjoterapeutycznej (tel. 58 683 90 78), która pro-
wadzi również zapisy na wyjazdy.

Poza tym zajęcia podczas ferii organizowane są również 
w szkołach na terenie gminy. W Szkole Podstawowej w Pszczół-
kach od 27 do 29 stycznia, w godz. 10.00 – 12.00, odbywać 
się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne. Z kolei w miejscowym 
gimnazjum 30 stycznia odbędą zajęcia sportowe – piłka siat-
kowa. W Skowarczu 27 stycznia od godz. 13.00 zaplanowano 
zajęcia biblioteczne, 28 stycznia odbędzie się wyjazd do kina 
w Tczewie, a 30 stycznia chętni mogą się wybrać na wyciecz-
kę na Kulkowy Plac Zabaw w Tczewie. Informacje na temat 
wyjazdów do Tczewa otrzymać można pod numerem telefonu  
58 682 91 40.

Szkoła Podstawowa w Różynach zaprasza 22 stycznia (godz. 
9.00 – 12.00) i 23 stycznia (godz. 10.00 – 12.00) na gry i zaba-
wy rekreacyjne oraz zajęcia plastyczne, a 24 stycznia (godz. 9.00 
– 12.00) na ortografię na wesoło i zajęcia z techniki origami. 

W Żelisławkach 22 stycznia (godz. 9.00 – 12.00) zaplano-
wano gry i zabawy świetlicowe. 

(GR)

ZAGRA GItARZyStkA mIChAElA JACkSONA

kolbudy rozświecone gwiazdami estrady
Nie trzeba być wielkim ośrodkiem i mieć miliony w kasie, żeby organizować imprezy, na których pojawiają się gwiazdy 
polskie i zagraniczne.

W  Kolbudach, w  przeciągu 
pięciu lat, zagrało na koncer-
tach wiele zespołów, wokali-
stów, ale też i  instrumentali-
stów cenionych w świecie mu-
zyki. Jacek Szmyt, kierownik 
Referatu Kultury i  Rekreacji 
Urzędu Gminy Kolbudy za-
pewnia, że ciekawych wyda-
rzeń nie zabraknie również 
w tym roku.

– Remont domu kultury – któ-
ry przeprowadzono 5 lat temu – 
przyczynił się do tego, że w Kol-

budach można organizować im-
prezy dla każdego i na wysokim 
poziomie.

– Dopiero po remoncie 
i  konsultacjach z  wójtem ru-
szyliśmy z  kopyta. Jeżeli ktoś 
chce, to w  naszej ofercie na 
pewno znajdzie coś dla siebie. 
Wydaje się, że w  przeciągu 
5 lat na naszej scenie zapre-
zentowało się około 80 róż-
nych wykonawców. Najlepszym 
dowodem na potwierdzenie 
moich słów niech będą ścia-

ny domu kultury, na których 
podpisywali się występujący 
tu artyści. Naszym celem jest 
pokazanie mieszkańcom gmi-
ny Kolbudy, że możliwy jest 
darmowy dostęp do kultury, 
ponieważ wstęp na wszystkie 
imprezy jest bezpłatny. Kie-
dyś tylko silne ośrodki kul-
tury mogły sobie pozwolić na 
coś podobnego. Działamy jako 
referat urzędu gminy, ale speł-
niamy wszystkie cechy domu 
kultury. Na szczęście wło-
darze gminy rozumieją kul-
turę i  nie szczędzą grosza na 
jej finansowanie. Cieszymy 
się, że ludzie, którzy decydują 
o budżecie gminy, zdają sobie 
sprawę z  tego, że nie samymi 
inwestycjami można żyć. Ow-
szem, są one bardzo istotne, 
ale musi się też znaleźć miejsce 
na kulturę. 

– Finansowanie koncertów 
nie jest tanim przedsięwzię-
ciem. Czy szukacie dodatkowych 
sponsorów?

– W  większości są to pie-
niądze z  gminnego budżetu. 
Rzadko imprezy sponsoruje 
prywatny sponsor. Chociaż 
już 9 lutego o  godzinie 17.00 
odbędzie się u  nas koncert 
muzyki klasycznej bez granic, 
którego współorganizatorem 
i  sponsorem będzie indyjska 
Restauracja Ganesh. Celem 
imprezy jest pozyskanie środ-
ków na ratowanie ludzi cho-
rych na raka. Ugościmy nie 
tylko dobrą muzyką, ale też 
wyśmienitą kuchnią, ponie-
waż restauracja przygotuje in-
dyjskie przysmaki. Na naszej 
scenie wystąpią Jacek Szymań-
ski – tenor, Dariusz Wójcik – 
bas, a na fortepianie zagra Ma-
ciej Kański. 

– Można więc powiedzieć, że 
wachlarz imprez jest szeroki i za-
równo młodzi, jak i starsi znajdą 
coś dla siebie.

– Staramy się tak ułożyć ka-
lendarz, aby zaproponować coś 
osobom, które oczekują arty-
stów przez duże „A”, ale i mu-
zyków, którzy na co dzień grają 
na przykład pop. Cieszymy się, 
że pojawiają się u nas nie tylko 
mieszkańcy gminy Kolbudy. 
Na koncertach spotkać można 
tu osoby z  Torunia, Szczeci-
na, Poznania, a nawet Berlina. 
Zdarzyło się bowiem, że pew-
na pani nie zdobyła w Berlinie 
biletów na koncert Wishbo-
ne Ash. Przez przypadek do-
wiedziała się, że kapela zagra 
w Kolbudach, ale na początku 
sądziła, że to żart. 

– Jakie zespoły zawitają do 
Kolbud w tym roku?

– Chcielibyśmy „uderzyć” 
do bardzo szerokiego grona 
słuchaczy i  wiernych fanów, 
którzy regularnie przyjeżdża-

ją i  zapełniają naszą salę. Za 
nami akcja WOŚP, na której 
zagrał zespół Loka. Dograny 
mamy już praktycznie Myslo-
vitz, który ma wystąpić tylko 
dla naszej młodzieży gimna-
zjalnej. Z kolei 24 maja zapla-
nowaliśmy duży multimedial-
ny koncert gitarzystki Micha-
ela Jacksona – Jennifer Batten. 
Będzie on o  tyle ciekawy, że 
zaprezentowane zostaną też 
prywatne materiały z  trzech 
wielkich tourów, podczas 
których Jennifer Batten grała 
u boku Michaela Jacksona. Je-
stem przekonany, że zaintere-
suje to fanów Michaela. 

– To wszystko odbędzie się 
oczywiście w domu kultury, a czy 
spodziewać się możemy imprez 
plenerowych?

– Tak naprawdę działamy 
od wczesnej jesieni do wakacji. 
W lato masę imprez odbywa się 
w Gdańsku i Pruszczu Gdań-
skim. Właśnie pracujemy nad 
wiosennym kalendarzem. Już 
teraz mogę zaprosić na powi-
tanie lata, które odbędzie się 
28 czerwca. Oprócz lokalnych 
zespołów, które staramy się 
promować, wystąpią Varius 
Manx i Bracia. Nie będzie nie-
stety kabaretów, ponieważ ża-
den nie zgodził się wystąpić na 
imprezie plenerowej. 

– Czy dom kultury to tylko kon-
certy, czy coś jeszcze?

– To także różne sekcje 
i  koła zainteresowań, które 
są dostępne dla mieszkańców 
w każdym wieku. Jest ich tak 
wiele, że nie sposób wszyst-

kich wymienić, ale na naszej 
stronie www.kolbudy.pl znaj-
dują się wszelkie informacje 
dotyczące ich działalności. 

Poza tym, już od lutego roz-
poczynamy nową działalność 
naszego ośrodka. Chcemy bo-
wiem uruchomić kino w Kol-
budach. W  tej chwili złak-
nieni filmów muszą jeździć 
do Gdańska albo Cieplewa, 
dlatego chcemy organizować 
projekcję sensów dla dzie-
ci i  młodzieży. Dla starszych 
chcemy organizować w  nie-
dzielne popołudnia spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego. Wstęp będzie oczywi-
ście bezpłatny.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: 

Krzysztof Lubański

>> Mieszkańcy gminy Kolbudy mogli także podziwiać wokalny 
kunszt Artura Andrusa
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>> Zespół Hunter grający thrash i heavy metal był zachwycony  
koncertem w Kolbudach
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>> Brytyjska grupa rockowa Wishbone Ash to  
jedna z największych gwiazd, która zagrała  

w kolbudzkim domu kultury
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kRÓtSZA kOlEJkA

coraz więcej wyroków
Większe i mniejsze miasta mają problemy z mieszkaniami 

socjalnymi i  komunalnymi. W  niektórych miejscowościach 
kolejka oczekujących zwiększa się albo pozostaje na tym sa-
mym poziomie. W  Pruszczu Gdańskim lista oczekujących 
systematycznie się zmniejsza.

– W najbliższym czasie będziemy pozyskiwać mieszkania 
na dwa sposoby. Pierwszym jest Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, które podejmuje budowę kolejnego budynku 
przy ulicy Cichej, w którym zabezpieczyliśmy sobie 17 miesz-
kań. Otrzymają je osoby z  listy oczekujących oraz te, które 
mieszkają w zasobach komunalnych, ale chciałyby polepszyć 
swoje warunki lokalowe – mówi Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego ds. społecznych.

Taka propozycja składana jest osobom, które już wcześniej 
zadeklarowały chęć mieszkania w TBS. Ci, którzy skorzysta-
ją z takiej oferty, nie będą partycypowali w kosztach budowy 
mieszkania. Sumę tę pokryje miasto. Jedynym warunkiem bę-
dzie wpłacenie kaucji. Klucze do nowych mieszkań mają być 
przekazywane na przełomie 2014/2015 roku.

– W grudniu, w ramach projektu „ziemia za mieszkania”, 
przeprowadziliśmy przetarg na sprzedaż działki, która jest 
przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Ostatecznie 
okazało się, że również w tym przypadku miasto otrzyma do 
dyspozycji 17 mieszkań przy ulicy Powstańców Warszawy. 
Lokale zostaną oddane do użytku prawdopodobnie jeszcze 
w sierpniu – informuje Jerzy Kulka.

Lista osób oczekujących na mieszkania nieznacznie się 
zmniejsza, ale Jerzy Kulka widzi inny problem, który nie 
pozwala znacznie zmniejszyć kolejki oczekujących na lokal. 
Wielu mieszkańców naszego miasta w  ogóle nie reguluje 
zobowiązań czynszowych w  spółdzielniach lub wspólno-
tach mieszkaniowych, które występują do sądu z wnioskiem 
o eksmisję. 

– Wtedy miasto musi przekazać takiej osobie mieszkanie 
socjalne. Takich wyroków mamy niestety coraz więcej i mu-
simy je realizować w  pierwszej kolejności. Jeżeli nie wyko-
nujemy wyroku sądowego, to musimy płacić odszkodowanie 
właścicielowi budynku, w którym mieszka dłużnik – wyjaśnia 
zastępca burmistrza.

(lubek)

GAlA fINAłOWA

Powiatowy przegląd jasełek
W ubiegłym tygodniu odbywały się eliminacje XIII Przeglądu Jasełek i Widowisk 
Obrzędowych w powiecie gdańskim. W imprezie wystartowało 20 grup, które re-
prezentowały przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły specjalne.

– Przeglądy eliminacyj-
ne odbywały się w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
1, Centrum Kultury i  Spor-
tu, Szkole Podstawowej nr 4 
w Pruszczu Gdańskim. Przed-
stawienia oceniała komisja, 
w której zasiadali przedstawi-
ciele CKiS, Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, 
Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej oraz Starostwa Powiato-
wego w  Pruszczu Gdańskim 
– informuje Małgorzata Ka-
czorowska, zastępca naczelni-
ka Wydziału Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim. 

Gala podsumowująca XIII 

Przegląd Jasełek i  Wido-
wisk Obrzędowych odbędzie 
się 5 lutego o  godz. 12.00 
w  Centrum Kultury i  Sportu 
w  Pruszczu Gdańskim przy 
ulicy Chopina.

– Komisja, która ocenia-
ła jasełka, szczególną uwagę 
zwracała na zgodności z  tra-
dycją, autentyczności tekstów 
i  muzyki, dobór kostiumów 
i  rekwizytów oraz na ogólny 
wyraz artystyczny – dodaje 
Małgorzata Kaczorowska.

Wszystkich chętnych zapra-
szamy oczywiście na galę fi-
nałową, podczas której będzie 
można obejrzeć nagrodzone 
widowiska. 

(kl) >> Eliminacje XII Przeglądu Jasełek i Widowisk 
Obrzędowych już za nami
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DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

Klub "Piastuś" posiada lokal pod wynajem składający się
 z dwóch pomieszczeń o powierzchni 45 m kw. i 20 m. kw.

oraz magazynku. 

Informacje pod nr tel. 502098894 lub 58 5532381.

PIERWSZA Z CERtyfIkAtEm

absolwentka  
„Funenglish w bibliotece”

Uczennica IV klasy Zespołu Szkół w Mierzeszynie, Wik-
toria Kobrzyńska, jest pierwszą osobą z gminy Trąbki Wiel-
kie, która ukończyła komputerowy kurs języka angielskiego 
dla dzieci zorganizowany w  ramach projektu „FunEnglish 
w bibliotece”. 

Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEn-
glish.pl łączy zabawę i naukę z używaniem komputera. Każde 
dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, 
jak na co dzień korzysta z  gier komputerowych. Wystarczy, 
aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez nieca-
łą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć 
pierwsze efekty nauki. Kurs polega na połączeniu najnow-
szych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z po-
nad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, „foto-lek-
cji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świe-
cie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z  bohaterami 
gier i filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów.

Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na zanu-
rzeniu w  języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje 
komunikacyjne i  sprawia, że dzieci mówią i myślą w  języku 
angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze 
niż w tradycyjnych metodach nauczania. 

Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 podroz-
działów. W skład każdego podrozdziału wchodzi gra eduka-
cyjna, krótki film, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 
20 ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapo-
zna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90 proc. sy-
tuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu 
miesięcy. Przez cały czas trwania kursu dzieci mogą liczyć na 
pomoc pracowników biblioteki. A po jego zakończeniu każde 
dziecko otrzyma specjalny certyfikat. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich otrzy-
mała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projek-
cie „FunEnglish w  bibliotece”, organizowanym przez firmę 
Funmedia we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego.

Dzieci w wieku 6 – 12 lat, chcące uczyć się języka angiel-
skiego, mogą zgłaszać się do bibliotek w Trąbkach Wielkich, 
Sobowidzu lub Mierzeszynie.

(lO)

>> Wiktoria Kobrzyńska
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PROSImy dOtykAĆ EkSPONAtÓW

dwór artusa dla niewidomych
W gdańskim Dworze Artu-

sa do 31 marca prezentowana 
będzie wystawa „Prosimy do-
tykać eksponatów”, która kie-
rowana jest do osób z dysfunk-
cjami wzroku.

– Nasza inicjatywa to odpo-
wiedź na potrzeby środowiska 
osób niewidomych i  słabowi-
dzących, które pragną uczest-
niczyć w  działaniach kultu-
ralnych i  edukacyjnych orga-
nizowanych przez Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska. 
Do współpracy zaprosiliśmy 
Fundację Szansa dla Niewi-
domych, która od 1992 roku 
działa na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością wzroku. Propo-
zycja została przyjęta z dużym 
entuzjazmem oraz życzliwo-
ścią – opowiada kurator wy-
stawy Hubert Grzegorczyk, 
zastępca kierownika Działu 
Edukacji, Promocji i  PR Mu-
zeum Historycznego Miasta 
Gdańska.

W  ramach wystawy przed-
stawione są dzieje i  wystrój 
najważniejszego pomieszcze-

nia Dworu Artusa, jakim jest 
Wielka Hala. Niewidomy tu-
rysta pozna jego topografię 
dzięki wypukłej mapie. Za po-
mocą sprzętu multimedialnego 
będzie mógł wysłuchać przy-
gotowanych audiodeskryp-
cji na kilka tematów. Głosów 
do audiodeskrypcji użyczyli: 
Krzysztof Skiba, Romuald Wi-
cza-Pokojski i Dariusz Wójcik.

Jeszcze przed wejściem do 
Wielkiej Hali turysta dowie się 
również, że w  2010 roku od-
dział ten zajął pierwsze miejsce 
w  V Edycji Konkursu „Miej-
sce przyjazne osobom niepeł-
nosprawnym”. Osoby, które 
są ciekawe świata w  ciemno-
ści będą mogły pod kontrolą 
instruktora poruszać się po 
obiekcie bez użycia zmysłu 
wzroku przy pomocy białej 
laski i  poznać wystawę z  zu-
pełnie innej perspektywy, 
a  nawet zagrać w  chińczyka 
przystosowanego dla osób 
niewidomych.

(GR)

>> Dwór Artusa otworzył swoje podwoje 
dla niewidomych

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza

NOWA SZAtA mIESIęCZNIkA

Podsumowali 2013 rok
Zadania pomorskich instytucji rolniczych w zakresie rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich na 2014 rok były głównym tematem spotkania nowo-
rocznego zorganizowanego w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku.

Spotkanie było okazją do 
przedstawienia ubiegłorocz-
nych działań poszczególnych 
jednostek, które pracują na 
rzecz rolnictwa i  obszarów 
wiejskich. Była to także okazja 
do zaprezentowania miesięcz-
nika branżowego „Pomorskie 
Wieści Rolnicze” w  nowej 
szacie graficznej i  w  nowym 
składzie wydawców. 

– Zaprosiliśmy do współ-
pracy wszystkie najważniejsze 
instytucje związane z  rolnic-
twem województwa pomor-
skiego. Cieszę się, że nasza 
inicjatywa została doskonale 
przyjęta. Dzięki temu czytel-
nicy miesięcznika będą mieli 
możliwość uzyskania kom-
pleksowych i  przede wszyst-
kim aktualnych informacji 
– mówił podczas spotka-
nia Aleksander Mach, dy-
rektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku.

„Pomorskie Wieści Rolni-
cze” to czasopismo skierowane 
do odbiorców zamieszkują-
cych tereny wiejskie – zarów-
no rolników, jak i  ich rodzin, 

instytucji obsługujących rol-
nictwo, samorządów i  ad-
ministracji terenowej, szkół 
rolniczych, służb rolnych 
i  wszystkich innych osób za-
interesowanych problematyką 
wsi. 

Ewelina Bielecka z  gdań-
skiego PODR informuje z ko-
lei, że na jego łamach publi-
kowane są artykuły technolo-
giczne związane z  produkcją 

roślinną i  zwierzęcą, mate-
riały dotyczące możliwości 
pozyskiwania środków z  fun-
duszy unijnych, przedsiębior-
czości, ekonomiki produkcji, 
techniki rolniczej, agrotury-
styki, dziedzictwa kulturowe-
go, wiejskiego gospodarstwa 
domowego oraz poruszające 
zagadnienia ochrony środo-
wiska i  ekologii na obszarach 
wiejskich. Tu zamieszczane 

są również relacje z  najważ-
niejszych – dla mieszkańców 
pomorskiej wsi – wydarzeń, 
przedstawiane dobre gospo-
darstwa, prezentowane cie-
kawe inicjatywy. Gazeta uka-
zuje się w  nakładzie 4.200 
egz. i  jest kolportowana na 
terenie całego województwa 
pomorskiego.

(GR)

>> W spotkaniu noworocznym w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku wziął też udział Czesław Elzanowski, członek zarządu  

województwa pomorskiego (z prawej)
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tENIS StOłOWy

złoto dla koźlin
Młodzi tenisiści stołowi z Koźlin w gminie Suchy Dąb już 

nie raz udowodnili, że są dobrymi zawodnikami. Ostatnio 
podczas Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które 
odbywały się Gdyni, reprezentacja podstawówki z Koźlin nie 
miała sobie równych.

Ekipa trenowana przez Witolda Miklaszewskiego musiała 
przejść długą drogę, aby dostać się do gdyńskiego finału. Bez 
większych problemów ekipa z  Koźlin przebrnęła eliminacje 
gminne i powiatowe. Bezkonkurencyjna okazała się również 
w półfinale wojewódzkim. Podopieczne Witolda Miklaszew-
skiego w eliminacjach grupowych pokonały regularnie trenu-
jące rywalki z Gdyni i Kwidzyna, dzięki czemu awansowały 
do wielkiego finału zawodów wojewódzkich. Tu zmierzyły się 
z reprezentacją Szkoły Podstawowej nr 52 z Gdańska. Druży-
na z Koźlin poradziła sobie i z gdańszczankami, zwyciężając 
3:1. Złota drużyna to ekipa dziewcząt z klasy VI występują-
ca w składzie: Maja Miklaszewska, Julia Urban i Andżelika 
Lewandowska.

(kl)

>> Tenisistki z Koźlin stanęły na najwyższym 
stopniu podium zawodów wojewódzkich  

w Gdyni
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bayjonn cup w sopocie
Ogólnopolski Turniej Badmintonowy Seniorów Bayjonn 

Cup w Sopocie to jedna z najlepiej zorganizowanych imprez 
w Polsce. Druga jej edycja odbędzie się 25 stycznia, a na miej-
sce zmagań zawodników wybrano Halę 100-lecia.

Organizator turnieju – Andrzej Grzechnik przypomina, że 
to właśnie Trójmiasto było kolebką badmintona. 

– Rozpoczęło się od pasji trójmiejskich zawodników, którzy 
kiedyś trenowali w Starcie Gdynia czy AZS Gdańsk. Teraz 
spotykamy się towarzysko na różnego rodzaju turniejach, ale 
w końcu postanowiliśmy też sami coś zorganizować. Można 
powiedzieć, że chcemy reaktywować badminton na najwyż-
szym krajowym poziomie. Myślę, że już udało się nam osią-
gnąć dość dużo, bowiem I Ogólnopolski Turniej Badminto-
nowy Seniorów Bayjonn Cup zaliczony został do rozgrywek 
punktowych. Poza tym zostaliśmy nagrodzeni za najlepiej 
zorganizowany turniej dla seniorów w  sezonie 2012/2013 – 
mówi Andrzej Grzechnik.

W pierwszym turnieju wzięło udział 116 osób, z czego 16 
przyjechało z zagranicy. Najlepsi otrzymują oryginalne meda-
le, których projektantem jest sopocki artysta Bogusław Mi-
rowski, spod ręki którego wyszedł chociażby Bursztynowy 
Słowik. 

– Już teraz wiemy, że stawka zawodników będzie jeszcze 
szersza niż poprzednio. Docierają do nas sygnały, że do Sopo-
tu zamierzają przyjechać zawodnicy Elity, a więc pierwsze ra-
kiety naszego kraju. Poza tym wiemy, że w zawodach wystar-
tują również Niemcy i Rosjanie – dodaje Andrzej Grzechnik.

Jest jeszcze czas na zgłoszenia (termin upływa 23 stycznia), 
a  chętni kontaktować mogą się z  sędzią głównym turnieju 
Łukaszem Komarem (komarlukasz@interia.pl). Impreza od-
będzie się w Hali 100-lecia. Mecze badmintona są niezwykle 
szybkie i widowiskowe, dlatego zapraszamy również kibiców 
do dopingowania swoim faworytom. 

(lubek)

dlA kAŻdEGO COŚ CIEkAWEGO

Plan ferii w gminie trąbki wielkie
Zapewne niewiele osób spędzi zimowe ferie na stokach narciarskich.  
Dla tych, którzy zostaną w domu przygotowano w gminie Trąbki Wielkie  
bogaty wachlarz atrakcji. Oto dokładny ich harmonogram.

 20 stycznia: godz. 10.00 
– wyjazd na Miejskie Lodo-
wisko do Gdańska z  Mierze-
szyna (dzieci z  Mierzeszyna, 
Błotni, Zaskoczyna, Doma-
chowa i Warcza), koszt 17 zł, 
zapisy w bibliotece w Mierze-
szynie, 10.00 – zajęcia z tenisa 
w  hali sportowej gimnazjum, 
10.00 – turniej „otwarcia” te-
nisa stołowego w szkole w So-
bowidzu, 12.00 – zajęcia z uni-
hokeja w szkole w Sobowidzu, 
12.00 – zajęcia plastyczne 
(rzeźby z  masy papierowej) 
w bibliotece w Trąbkach Wiel-
kich, 16.00 – zajęcia świetlico-
we w  szkole w  Mierzeszynie, 
17.00 – warsztaty tańca break 
dance w sali GOKSiR.
 21 stycznia: godz. 10.00 

– zajęcia z tenisa w hali gimna-
zjum, 10.00 – warsztaty mode-
larskie w Mierzeszynie, 10.00 
– turniej tenisa stołowego sys-
temem grupowym w Sobowi-
dzu, 12.00 – zajęcia z siatków-
ki w Sobowidzu, 13.00 – zaję-
cia tańca towarzyskiego w sali 
GOKSiR, 15.00 – bal karna-
wałowy dla dzieci w  świetlicy 
w  Ełganowie, 16.00 – zajęcia 
świetlicowe w  Zaskoczynie 
oraz Gołębiewie Średnim.
 22 stycznia: godz. 10.00 

– zajęcia z  tenisa w hali gim-
nazjum, 9.00 – zajęcia z  siat-
kówki w  Sobowidzu, 12.00 
– zajęcia plastyczne (styropia-
nowe patchworki) w  biblio-
tece w  Trąbkach Wielkich, 
15.00 – bal dla dzieci w świe-
tlicy w  Gołębiewku, 15.00 – 
zajęcia tańca towarzyskiego 
w  GOKSiR, 16.00 – zajęcia 
świetlicowe w  Mierzeszy-
nie, 16.15 – zajęcia baletowe 
w GOKSiR.
 23 stycznia: godz. 8.30 

wyjazd do aquaparku do So-
potu z Trąbek Wielkich (dzie-
ci z  Trąbek Wielkich, Trąbek 
Małych, Kłodawy, Złej Wsi, 
Kaczek i Łaguszewa), koszt 29 
zł, zapisy w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich, godz. 10.00 
– zajęcia z  tenisa w hali gim-
nazjum, 10.00 – warsztaty 
modelarskie w  Mierzeszynie, 
10.00 – przedstawienie Teatru 
ART-RE „Śpiąca Królewna” 
w Czerniewie, 10.00 – turniej 
tenisa stołowego systemem do 
dwóch porażek w Sobowidzu, 
11.00 – zajęcia z  piłki nożnej 
w hali gimnazjum, 12.00 – za-
jęcia z  koszykówki w  Sobo-
widzu, 13.00 – zajęcia piłki 
nożnej w Mierzeszynie, 15.00 
– zajęcia plastyczne dla dzie-
ci i  młodzieży w  GOKSiR, 
16.00 – zajęcia świetlicowe 
w Zaskoczynie.
 24 stycznia: godz. 10.00 

– zajęcia z  tenisa w hali gim-

nazjum, 10.00 – zajęcia świe-
tlicowe w  Ełganowie, 10.00 
– turniej drużynowy teni-
sa stołowego (2 x 2 lub 3 x 3) 
w Sobowidzu, 10.00 – zajęcia 
z piłki nożnej w Mierzeszynie, 
11.00 – zajęcia z  koszyków-
ki w  hali gimnazjum, 12.00 
– zajęcia z unihokeja w Sobo-
widzu, 12.30 – zajęcia z  pił-
ki nożnej w  hali gimnazjum, 
15.00 – bal w świetlicy w Błot-
ni, 16.00 – zajęcia świetlicowe 
w Gołębiewie Średnim.
 25 stycznia: godz. 11.00 

– kulig w Cząstkowie (o ile bę-
dzie śnieg), koszt 15 zł, zapi-
sy w  GOKSiR, 16.00 – zaję-
cia świetlicowe w  Gołębiewie 
Średnim.
 26 stycznia: godz. 16.00 

– zajęcia świetlicowe w Gołę-
biewie Średnim.
 27 stycznia: godz. 10.00 

– wyjazd na Miejskie Lodowi-
sko do Gdańska z Sobowidza 
(dzieci z  Sobowidza, Ełga-
nowa, Gołębiewa Wielkiego, 
Gołębiewa Średniego, Gołę-
biewka, Klępin i Rościszewa), 
koszt 17 zł, zapisy w bibliotece 
w Sobowidzu, 10.00 – warsz-
taty modelarskie w Gołębiew-
ku, 10.00 – przedstawienie 
teatralne „Cyrkowe wyczyny 
klowna i dziewczyny” w szko-
le w Kłodawie, 10.00 – turniej 
tenisa stołowego systemem 
pucharowym w  Sobowidzu, 
10.00 – zajęcia z  koszykówki 
w hali gimnazjum, 12.00 – za-

jęcia z  siatkówki w  Sobowi-
dzu, 12.00 – zajęcia plastyczne 
(modelowanie figurek z  folii) 
w bibliotece w Trąbkach Wiel-
kich, 15.00 – zajęcia z siatków-
ki w hali gimnazjum, 16.00 – 
zajęcia świetlicowe w Mierze-
szynie, 17.00 – warsztaty tańca 
break dance w GOKSiR.
 28 stycznia: godz. 10.00 

– warsztaty modelarskie w Go-
łębiewku, 10.00 – turniej te-
nisa stołowego „lewych rąk” 
w  Sobowidzu, 12.00 – zajęcia 
z  koszykówki w  Sobowidzu, 
14.00 – bal dla dzieci w  świe-
tlicy w  Gołębiewie Średnim, 
15.00 – bal dla dzieci w  świe-
tlicy w  Gołębiewie Wielkim, 
15.00 – zajęcia z  siatkówki 
w hali gimnazjum, 15.00 – bal 
w Zaskoczynie.
 29 stycznia: godz. 9.00 

– zajęcia z siatkówki w Sobo-
widzu, 10.00 – zajęcia świetli-
cowe dla dzieci w Ełganowie, 
11.00 – zajęcia z piłki nożnej 
w  hali gimnazjum, 12.00 – 
zajęcia plastyczne (układanki 
z ziaren i nasion) w bibliotece 
w  Trąbkach Wielkich, 15.00 
– bal dla dzieci w  świetlicy 
w  Kleszczewie, 15.00 – bal 
w Mierzeszynie, 16.15 – zaję-
cia baletowe w GOKSiR.
 30 stycznia: godz. 9.00 

– wyjazd do Centrum Nauki 
„Experyment” w Gdyni z Trą-
bek Wielkich (dzieci z  Czer-
niewa, Granicznej Wsi, Klesz-
czewa, Postołowa, Cząstkowa, 

Pawłowa i  Drzewiny), koszt 
17 zł, zapisy w  GOKSiR, 
10.00 – turniej tenisa stoło-
wego systemem gry w grupach 
w Sobowidzu, 11.00 – zajęcia 
z  piłki nożnej w  hali gimna-
zjum, 12.00 – zajęcia sportowe 
(według uznania uczestników) 
w  Sobowidzu, 12.00 – zaję-
cia plastyczne (obrazki z  soli, 
herbaty i brokatu) w bibliotece 
w  Trąbkach Wielkich, 15.00 
– zajęcia plastyczne dla dzie-
ci i  młodzieży w  GOKSiR, 
16.00 – zajęcia świetlicowe 
w Zaskoczynie.
 31 stycznia: godz. 

10.00 – turniej „zamknięcia” 
tenisa stołowego i  wręczenie 
nagród w Sobowidzu, 12.00 – 
zajęcia z siatkówki w Sobowi-
dzu, 15.00 – bal karnawałowy 
dla dzieci w świetlicy w Gra-
nicznej Wsi, 16.00 – zajęcia 
świetlicowe w  Gołębiewie 
Średnim
 1 lutego: godz. 12.00 

– bal karnawałowy w świetli-
cy w Trąbkach Małych, 16.00 
– zajęcia świetlicowe w Gołę-
biewie Średnim.
 2 lutego: godz. 16.00 

– zajęcia świetlicowe w Gołę-
biewie Średnim.

Młodym mieszkańcom po-
wiatu gdańskiego życzymy 
udanych ferii – oczywiście ze 
śniegiem, aby można było wy-
brać się na sanki i kulig.

(GR)

>> Tylko nieliczni będą mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych  
przez narciarskie kurorty
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dZIAłA GRUPA „PAt”

aktywna młodzież z Przywidza

Za nami premierowy wy-
stęp teatralny grupy „PaT” 
Przywidz. Wcześniej prze-
prowadzono casting do przy-
widzkiej grupy, który popro-
wadzili goście z Pelplina. 

„PaT” to nic innego, jak 
skrót od „Profilaktyka a TY”. 
Jest to nazwa programu, któ-
rego autorem jest Grzegorz 
Jach, pełnomocnik Komen-
danta Głównego Policji ds. 
promocji bezpieczeństwa pu-
blicznego, a  gdzie w  sprawie 
profilaktyki uzależnień liczy 
się przede wszystkim głos 
młodzieży. Celem programu 
jest przede wszystkim komu-
nikowanie oraz inicjowanie 
przez zespoły specjalistów 

(w  tym policyjnych) wspól-
noty działań, skierowanych 
przeciwko zjawiskom patolo-
gii społecznej, opartych na in-
nowacyjnych metodach, z za-
angażowaniem młodzieżo-
wego wolontariatu i  aktywną 
współpracą z  samorządami. 
Poza tym można zmniejszyć 
zjawiska uzależnień wśród 
młodzieży szkolnej, poprzez 
kształtowanie aktywnych 
społecznie i umacnianie aser-
tywnych postaw. „PaT” ma 
także inspirować rodziców do 
pogłębiania wiedzy z zakresu 
profilaktyki uzależnień oraz 
nakłaniać ich do częstej roz-
mowy na ten temat z własny-
mi dziećmi.

W  Przywidzu przygoda 
z  „PaT” rozpoczęła się w 2011 
roku. Wtedy z  inicjatywy wój-
ta gminy Marka Zimakow-
skiego miejscowa młodzież 
mogła wziąć udział w  castin-
gu do pierwszej grupy „PaT” 
na Pomorzu, która powstawała 
w Tczewie. 

– Byliśmy pierwszą gminą na 
Pomorzu, której młodzież wzię-
ła udział w pierwszych warszta-
tach tego programu w  naszym 
województwie – przypomina 
Marek Zimakowski.

O  kolejnych działaniach 
w  ramach „PaT” będziemy in-
formować w „Panoramie”.

(GR)
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ZARZĄd POdJĄł dECyZJę

nowy dyrektor teatru
Od 1 stycznia Igor Michalski pełni funkcję 

dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni. De-
cyzję w tej sprawie podjął jeszcze w grudniu 
zarząd województwa pomorskiego. Umowa 
ma obowiązywać do 31 sierpnia 2017 roku.

Ludmiła Jezierska z biura prasowego Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdańsku informuje, 
że rekomendowana przez zarząd wojewódz-
twa pomorskiego kandydatura Igora Mi-
chalskiego została pozytywnie zaopiniowana 
zarówno przez związki zawodowe działające 
w Teatrze Muzycznym, jak i  przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Igor Michalski to aktor filmowy i teatralny, 
ale również reżyser. Wystąpił w niemal 80 ro-
lach teatralnych. Wielokrotnie pełnił funkcję 
asystenta reżysera, a sam wyreżyserował spek-
takl muzyczny „Sceny miłosne dla dorosłych” 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni, który uzna-
no za „odrodzenie polskiego kabaretu w naj-
szlachetniejszej odmianie”. Wielokrotnie był 
drugim reżyserem filmów telewizyjnych i fa-
bularnych. W  swoim dorobku telewizyjnym 
ma udział w 16 przedstawieniach Teatru TV. 
W roku 2006 został zastępcą dyrektora redak-
cji filmowej TVP1 w Warszawie, a od 2007 
roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego 
i  artystycznego Teatru im. Bogusławskiego, 
z którym osiągnął wiele sukcesów. 

– Igor Michalski, niezależnie od pracy za-
wodowej, angażuje się także w sprawy środo-
wiska teatralnego, będąc przez trzy kadencje 
członkiem Prezydium i  Zarządu Głównego 
Związku Artystów Scen Polskich, a w latach 
1999-2001 wiceprezesem Związku Artystów 

Scen Polskich. Od 2001 roku jest wicepreze-
sem Stowarzyszenia Miłośników Poezji Zbi-
gniewa Herberta, w 2007 na podstawie nomi-
nacji Ministra Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego wszedł w skład Komitetu Organiza-
cyjnego Roku Zbigniewa Herberta. Otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Gdańska w  dziedzinie 
kultury za rok 2005 oraz został wyróżniony 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego odznaką Zasłużony Działacz Kultu-
ry. W  roku 2009 otrzymał Nagrodę Miasta 
Kalisza za działalność artystyczną. W  roku 
2010 Igor Michalski z okazji jubileuszu 30-le-
cia pracy artystycznej otrzymał medal Gloria 
Artis – wylicza sukcesy nowego dyrektora 
Ludmiła Jezierska.

(GR

>> Teatr Muzyczny w Gdyni ma no-
wego dyrektora, którym został Igor 

Michalski

Fo
t. A

rch
iwu

m 
Te

atr
u M

uz
yc

zn
eg

o


