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Gmina Przywidz jako pierwszy pomorski samorząd wstąpiła w sze-
regi Stowarzyszenia Trefla Pomorze. Wydarzenie było bez preceden-
su, dlatego też podpisanie umowy odbyło się podczas siatkarskiego 
meczu Ligi Mistrzów Lotosu Trefla Gdańsk.

Mecze Lotosu Trefla również w Przywidzu
PIERWSZE TAKIE PARTNERSTWO

PRUSZCZ GDAŃSKI I POWIAT GDAŃSKI   BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE: STYCZEŃ 2016  —  NR WYDANIA: 1 (38)  —  ISSN: 2392-2869  —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

STR. 10

Hala otworzy przed nami nowe możli-
wości, których do tej pory nie mieliśmy. 
Będziemy mogli organizować imprezy 
najwyższej krajowej rangi. Myślę, że 
jest to ewenement na skalę naszego po-
wiatu – podkreśla zastępca wójta.

FlashFlash

„Pan Tadeusz – odsłona kaszubska” 
„Pan Tadeusz” będzie miał kolejną ekranizację. 
Jednak tym razem będzie to kaszubska odsłona 
„Pana Tadeusza” w reżyserii Wiesława Henryka 
Kwapisza.

Kolbudzka Karta Dużej Rodziny
Od początku stycznia funkcjonuje program 
„Kolbudzka Karta Dużej Rodziny”. Zniżki 
są przyznawane na podstawie ogólnopolskich 
„Kart Dużej Rodziny”.

Remont drogi wojewódzkiej
Mamy dobrą wiadomość dla kierowców podró-
żujących drogą wojewódzką Gdańsk – Starogard 
Gdański. W tym roku zaplanowano remont kolej-
nych odcinków trasy.

Miasto troszczy się o kulturę
Przed nami kolejny rok pełen ciekawych i nie-
tuzinkowych wydarzeń kulturalnych organi-
zowanych przez Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim.
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Nasze kalendarium
• 8 – 14 stycznia, Przegląd Nowe Horyzon-
ty Tournee 2016, kino Żak w Gdańsku,  
al. Grunwaldzka 195/197

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

• 13 stycznia (środa), Trefl Sopot – Siarka 
Tarnobrzeg, godz. 19.00, Hala 100-lecia 
w Sopocie, ul. Jakuba Goyki 7

• 14 – 17 stycznia (czwartek – niedziela), 
Dni Muzyki Nowej, kino Żak w Gdańsku, 
al. Grunwaldzka 195/197

• 16 – 20 stycznia (środa – środa), Mistrzos-
twa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn

• 17 stycznia (niedziela), Kabaret Para-
nienormalni, godz. 16.00 i 19.00, Filharmo-
nia Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 19 stycznia (wtorek), Zbigniew Preisner i 
Przyjaciele, godz. 19.00, Filharmonia Bał-
tycka w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1

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

• 26 stycznia (wtorek), Royal Opera House 
na żywo – Rapsodia Dwa Gołębie, godz. 
20.15, Multikino w Gdańsku i Gdyni

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

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

• 13 lutego (sobota), Lechia Gdańsk – 
Podbeskidzie Bielsko-Biała, godz. 18.00, 
Stadion Energa Gdańsk

• 14 lutego (niedziela), Kabaret Smile, godz. 
16.00 i 19.00, sala koncertowa Portu Gdyni, 
ul. Rotterdamska 9

• 19 lutego (piątek), Pidżama Porno, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku przy ul. Doki 1

• 27 lutego (piątek), Broadway Exclusive, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1

• 4 – 6 marca, I runda Grupy Światowej 
Devis Cup by BNP Paribas  
Polska – Argentyna 

• 11 – 13 marca, Ogólnopolskie Spotkania 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – Ko-
losy w Gdyni

• 14 marca (poniedziałek), Gregorian,  
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 16 – 19 marca (wtorek – sobota), 
Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii 
i Kamieni Jubilerskich – Amberif, Amber-
Expo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 30 kwietnia, Hans Zimmer,  
Hala Ergo Arena

• 15 maja, PZU Gdańsk Maraton, godz. 
9.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

OKRES PRZEJŚCIOWY

Elektroniczne 
zwolnienia lekarskie
Od 1 stycznia lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnie-
nia lekarskie. Twierdzą, że są do tego przygotowani, ZUS też. 
A pracodawcy? Na szczęście obowiązuje okres przejściowy i 
przez najbliższe dwa lata to pacjent zdecyduje czy chce otrzy-
mać papierowy druk, czy elektroniczne zwolnienie ma trafić do 
pracodawcy bezpośrednio od lekarza. 

Elektroniczne zwolnienia le-
karskie będzie mógł w nowym 
roku wystawić każdy lekarz. Ja-
kie są ich główne zalety? Wy-
pisanie e-ZLA zajmuje mniej 
czasu niż papierowej wersji, 
zwolnienie elektroniczne trafia 
bezpośrednio do zakładu pracy, 
nie trzeba go tam dostarczać. 
Poza tym nie trzeba pamiętać 
o ustawowych terminach, ani 
wewnętrznych regulaminach 
pracodawcy. Wystarczy, że 
pracodawca założy specjalny 
profil i w momencie wystawie-
nia zwolnienia otrzyma infor-
mację o jego długości, a także 
przyczynie. 

ZWOLNIENIA SZYBKO I BEZ-
PIECZNIE
– Zwolnienia będą trafiały tyl-
ko drogą elektroniczną do pra-
codawcy, do ZUS i do samego 
zainteresowanego. Żeby z tej 
usługi skorzystać, trzeba po-
siadać lub założyć sobie konto 
na platformie e-PUAP. Za 2 
lata będzie to system obowią-
zujący powszechnie. Praco-
dawcy, którzy nie będą mieli 
od stycznia tego roku dostępu 
do PUE, będą zobowiązani 
do pisemnego powiadomienia 
o tym wszystkich swoich pra-
cowników. System e-zwolnień 
pozwoli wyeliminować wiele 
niebezpieczeństw i przyczyni 
się do usprawnienia sposobu 
dokumentowania nieobecno-
ści. Ułatwi też kontrolę zwol-
nień lekarskich – podkreśla 
Ewa Pancer, rzecznik prasowy 
ZUS w Gdańsku.

E-ZWOLNIENIE NA TABLE-
CIE?
Lekarze będą mogli wystawiać 
e-zwolnienia nie tylko w swo-
ich gabinetach. Będzie to tak-
że możliwe przez urządzenia 
mobilne, podczas wizyt domo-
wych. To jednak melodia przy-
szłości, o czym mówią sami le-
karze. Nie mają jednak na my-
śli problemów sprzętowych, a... 
specyfikę środowiska. 
– Wielu lekarzom z pewnością 
ta zamiana ułatwi pracę, ale 
będą i tacy, którym utrudni. 
W wielu placówkach do dziś 
nie ma przecież komputerów. 
Ponadto, starsi lekarze – czę-
sto bezsprzecznie znakomi-
ci fachowcy, od których wciąż 
wiele możemy się nauczyć – nie 
zawsze są biegli w internecie. 
Zastanawia mnie też sytuacja, 
co stanie się, gdy np. zawiedzie 

łącze internetowe – zauważa 
dr n. med. Igor Michajłowski, 
właściciel Centrum Zdrowia 
Lifemedica w Gdańsku.
Na szczęście dopiero od 1 
stycznia 2018 roku zwolnienia 
e-ZLA będą obligatoryjne. Do 
tego czasu to pacjent będzie 
decydował czy chce otrzymać 
zwolnienie lekarskie na pa-
pierowym formularzu (ZUS 
ZLA) czy w formie elektro-
nicznej (e-ZLA). Lekarz bę-
dzie mógł wystawić elektro-
niczne zwolnienie tylko wtedy, 
gdy firma pacjenta będzie mia-
ła założony profil na platformie 
e-PUAP. Informację na ten te-
mat otrzyma od razu po wpisa-
niu w systemie numeru PESEL 
pacjenta.

Michał Radziwiłł

  Od 1 stycznia lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia 
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Ruszają fundusze unijne dla firm 
z RPO WP 2014-2020
Okres programowania 2014-
2020 to bez wątpienia do-
tychczas największe fundusze 
europejskie dla Polski i Po-
morza. Konferencja z udzia-
łem marszałków Mieczysława 
Struka i Ryszarda Świlskiego, 
pn. „Agencja Rozwoju Po-
morza dla firm. Nowy adres, 
Nowe wyzwania", była okazją 
m.in. do omówienia zasad naj-
bliższego konkursu w ramach 
poddziałania 2.2.1 „Inwestycje 
profilowane – wsparcie dota-
cyjne" RPO WP, który roz-
pocznie się już 1 lutego br. 
165 mln zł to łączna pula środ-
ków unijnych przeznaczonych 
na dotacje w ogłoszonych przez 
Agencję Rozwoju Pomorza 
dwóch konkursach. Zyska-
ją mikro, małe i średnie firmy, 
które mogą ubiegać się o do-
finansowanie projektów in-
westycyjnych w poddziałaniu 
2.2.1 „Inwestycje Profilowane 
– wsparcie dotacyjne". Środ-
ki przeznaczone na konkurs 
to prawie 64 mln zł, a wnioski 
o dotacje można składać już 
od 1 lutego 2016. Dotacje na 

aktywność badawczo-rozwojo-
wą będą dostępne w poddziała-
niu 1.1.1 „Ekspansja przez in-
nowacje – wsparcie dotacyjne". 
Kwota przeznaczona na ten 
cel to ponad 101 mln złotych, 
od 4 maja przyjmowane będą 
wnioski. 
– Instrumenty zwrotne już na 

stałe wpisały się w politykę 
rozwoju prowadzoną przez sa-
morząd województwa pomor-
skiego przy pomocy środków 
unijnych – mówił marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. – Pienią-
dze, o których dziś rozma-
wiamy, będą jeszcze wiele lat 

pracowały dla rozwoju regionu.
ARP, która posiada ponad 
20 letnie doświadczenie we 
współpracy z przedsiębiorcami, 
pełni rolę Instytucji Pośred-
niczącej we wdrażaniu dotacji 
unijnych Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (RPO) – będzie 

ogłaszała konkursy, weryfiko-
wała złożone projekty, a także 
wypłacała przyznane dotacje 
w następujących działaniach:   
"Ekspansja przez innowacje – 
wsparcie dotacyjne", „Transfer 
wiedzy do gospodarki" oraz 
„Inwestycje Profilowane – 
wsparcie dotacyjne".  Pierwsze 

dwa skierowane są do przedsię-
biorstw, które utworzyły part-
nerstwa oraz jednostek nauko-
wych i szkół wyższych. Trzecie 
dedykowane jest wyłącznie mi-
kro, małym i średnim firmom.  
Łączna pula środków do po-
zyskania w ramach konkursów 
ogłaszanych za pośrednictwem 
ARP w latach 2014-2020 wy-
nosi prawie 150 mln euro. 
– Dzięki środkom unijnym w 
ramach pierwszej osi prioryte-
towej RPO WP zainwestujemy 
w  prace B+R oraz tworzenie i 
rozwój infrastruktury B+R za-
równo w przedsiębiorstwach, 
jak i jednostkach  naukowo 
badawczych. Firmy mogą li-
czyć na wsparcie procesu pro-
jektowego od fazy badawczej, 
poprzez linie pilotażowe, de-
monstratory, do fazy pierwszej 
produkcji włącznie, jak rów-
nież wsparcie zabezpieczenia i 
ochrony własności intelektual-
nej – dodał marszałek.
Więcej informacji na stronie 
internetowej www.arp.gda.pl. 
Tam też  będą dostępne doku-
menty konkursowe.

GMINNY BUDŻET NA 2016

Prorozwojowy i bezpieczny 
Dochody na poziomie niespełna 97 mln zł, wydatki w wysokości 111 mln zł i bezpieczne, bo 
kilkunastoprocentowe zadłużenie gminy – wyznaczniki budżetu gminy Pruszcz Gdański na rok 
2016, w którym nie zabraknie pożądanych inwestycji w oświatę, drogownictwo i turystykę.

DOCHODY
Prognozując budżet, przyjęto 
dochody na poziomie 96,7 mln 
zł. Składają się na nie głównie 
podatki, na które gmina może 
liczyć dzięki wzrastającej liczbie 
mieszkańców oraz funkcjonu-
jącym tu firmom. Podobnie jak 
inne jednostki samorządu teryto-
rialnego, gmina Pruszcz Gdański 
otrzymuje subwencje z budżetu 
państwa, w tym – najpoważniej-
szą – subwencję oświatową, która 
w tym roku wyniesie 24,5 mln zł. 
Do gminy kierowane są również 
środki z tytułu sprzedaży napo-
jów alkoholowych. W roku 2016 
gmina otrzyma 670 tys. zł i zde-
cydowaną większość tej kwoty 
przeznaczy na zajęcia kultural-
ne oraz rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży. 
Gmina planuje sprzedaż mienia 
komunalnego za kwotę 1,5 mln 
zł, jednak realizacja transakcji bę-
dzie uzależniona od koniunktury 
na rynku nieruchomości.

WYDATKI
Największą pozycję w 111-milio-
nowym budżecie stanowi oświa-
ta i wychowanie. W 2016 roku 

gmina zagospodarowała w tym 
dziale ponad 50 mln zł (oznacza 
to, że do wspomnianej wcześniej 
subwencji oświatowej dołoży z 
budżetu 26 mln zł). Są to środ-
ki m.in. na utrzymanie szkół (30 
mln zł), przedszkoli publicznych 
i – poprzez dotacje – także niepu-
blicznych (13,7 mln zł), świetlic 
szkolnych (1,5 mln zł), czy pro-
wadzenie stołówek (1,4 mln zł).
Stały wzrost liczby mieszkańców 
zadecydował o budowie gmin-
nych przedszkoli: w Borkowie 
oraz Straszynie (za łączną kwotę 
ponad 6 mln zł). 
W tym roku gmina – ze środ-
ków w dziale inwestycje – sfina-
lizuje budowę sali gimnastycznej 
w Wiślinie (1 mln zł w 2016 r.) i 
rozbudowę Zespołu Szkół w Rot-
mance (również jeszcze 1 mln zł z 
tegorocznego budżetu). 
Każdego roku gmina Pruszcz 
Gdański przeznacza po kilkana-
ście milionów na budowę i mo-
dernizację układów drogowych. 
Na rok 2016 zagospodarowano 
ponad 11 mln zł. Nowe drogi 
będą budowane w Będzieszynie, 
Bystrej, Jagatowie, Juszkowie, 
Lędowie, Łęgowie, Rotmance, 

Roszkowie, Rusocinie, Straszy-
nie i Wiślince. Ponadto, gmina 
wykona dokumentacje technicz-
ne na budowę dróg w Borkowie, 
Cieplewie, Jagatowie, Łęgo-
wie, Przejazdowie, Straszynie i 
Żukczynie. 
W 2016 r. w części żuławskiej 
gminy będzie kontynuowany pro-
gram budowy dojazdów do pól.
Od kilku lat gmina sukcesyw-
nie inwestuje w rozbudowę in-
frastruktury oświetleniowej. W 
2016 r. przeznaczy na ten cel 600 
tys. zł. Natomiast na utrzymanie 
funkcjonującego oświetlenia – 1,5 
mln zł.
W 2016 r. zostanie przepro-
wadzona termomodernizacja 
czterech budynków komunal-
nych za łączną kwotę 1,6 mln zł 
(gmina zakłada pozyskanie 80% 
dofinansowania).
Z kolei poprzez gminną spółkę 
Eksploatator zostanie rozbudo-
wana infrastruktura wodno-ka-
nalizacyjna (4,7 mln zł).
Przed gminą również ważna 
budowa zbiornika retencyjnego 
w Borkowie, który będzie wa-
runkował dalszą budowę dróg. 
Zbiornik B1 (nie licząc kosztów 

związanych z wykupem prywat-
nej działki) będzie kosztował 2 
mln zł. W dalszej kolejności gmi-
na chce wybudować dwa takie 
zbiorniki w Rotmance. 
W tym roku gmina planuje roz-
budowę infrastruktury turystycz-
nej, zabiegając o środki zewnętrz-
ne na budowę szlaku kajakowego 
na rzece Motławie (wykonanie 

dokumentacji technicznej; reali-
zacja w latach 2016 -2017), ścież-
ki rowerowej Przejazdowo – So-
bieszewo i rozbudowę stanicy że-
glarskiej w Wiślince. 
– Pozyskanie środków unijnych 
będzie w tym roku zadaniem 
bardzo trudnym dla takiej gmi-
ny jak nasza, która jest silna in-
frastrukturalnie i nie może liczyć 
na dodatkowe punkty – zaznacza 
wójt Magdalena Kołodziejczak. – 
Niemniej, bardzo mocno pracuje-
my nad naszymi projektami.
Wśród nich jest również parking 
samochodowo-rowerowy (tzw. 
park & ride) w Cieplewie i budo-
wa brakujących fragmentów ście-
żek rowerowych w tej okolicy.
– Ponadto, zamierzamy skorzy-
stać ze środków w dyspozycji 
LGD Trzy Krajobrazy i stworzyć 

nowe miejsca rekreacji w gminie, 
między innymi w Żuławce, Rek-
cinie i Rokitnicy – dodaje.
Poważne pozycje w budżecie sta-
nowią też: sport i rekreacja, w tym 
działalność OKSiBP (1,8 mln zł) 
oraz transport publiczny (2,5 mln 
zł). 
– Z jednej strony dysponujemy 
dużym portfelem inwestycyj-
nym, a z drugiej nasze potrzeby, 
te inwestycyjne i te związane z 
bieżącym utrzymaniem istnieją-
cej infrastruktury, stale rosną – 
podsumowuje wójt. – Mimo to, z 
satysfakcją możemy powiedzieć, 
że gospodarka finansowa gminy 
prowadzona jest w sposób mo-
delowy. Świadczy o tym zaledwie 
16-procentowe zadłużenie gminy 
na koniec ubiegłego roku.

(MB)

  W tym roku w Straszynie gmina otworzy podwoje nowego centrum kulturalnego
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„RODZINA 500 PLUS”
W środę 20 stycznia, w ramach ogólnopolskich konsultacji 
społecznych rządowego programu „Rodzina 500 plus”, od-
będzie się w Gdańsku otwarte spotkanie z podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Marcinem Zielenieckim.
- Rozpocznie się ono o godz. 9.00 w Sali im. Lecha Bąd-
kowskiego przy ul. Okopowej 21/27. Wszystkich zaintere-
sowanych udziałem w otwartej
dyskusji na temat programu serdecznie zapraszamy. Infor-
macje o programie są dostępne na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zaprasza 
Roman Nowak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.

SPOTKANIA LITERACKIE
W dniach 17-19 marca Gdańsk zostanie poetyckim sercem 
Europy. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na spotkania 
literackie, wydarzenia artystyczne i do obcowania z poezją 
zagranicznych autorów w oryginale podczas Międzynaro-
dowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności. 
Momentem kulminacyjnym wydarzenia będzie przyzna-
nie Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta 
Wolności jednemu z siedmiu nominowanych poetów oraz 
jego tłumaczowi na język polski.

WYSTAWA W ŻOKIS
Gmina Cedry Wielkie i Dom Zakonny zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów w Wałczu, zapraszają 23 stycznia 
o godz. 15.30 do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich na wernisaż wystawy prac autorskich 
Szczepana Szotyńskiego o tematyce religijnej. W ramach 
wernisażu zaplanowano spotkanie z autorem i prezentację 
prac.

(GR)

WYBUDUJĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ

Będą kolejne inwestycje w Warczu
W powiecie gdańskim mamy tylko jedną szkołę specjalną, która zlokalizowana 
jest w Warczu w gminie Trąbki Wielkie.

Kilka lat temu gmina Trąbki 
Wielkie użyczyła powiatowi 
(na 30 lat) działki, gdzie znaj-
dują się budynki szkolne. Przy-
pomnijmy jednak, że powiat 
zainwestował niemałe środki 
w gruntowny remont obiektów, 
aby uruchomić w Warczu szko-
łę specjalną.
- Mam nadzieję, że niebawem 
radni trąbeckiej gminy zde-
cydują się przekazać na wła-
sność powiatowi działki, na 
których znajduje się szkoła. W 
tym roku chcielibyśmy poczy-
nić tam niewielkie inwestycje, 
związane chociażby z powięk-
szeniem parkingu – mówi nam 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Powiat ma jednak znacz-
nie większe i ciekawsze plany 
związane ze szkołą w Warczu.
- Dzieciom brakuje sali gim-
nastycznej z prawdziwego zda-
rzenia. Wiadomo, że oddziały 
są niewielkie, ale chcielibyśmy, 
aby uczniowie mogli ćwiczyć 
w dobrych warunkach, a w tej 
chwili korzystają z niewielkiej 
sali rehabilitacyjnej – dodaje 
Stefan Skonieczny.

Wszystko jednak wskazuje na 
to, że budowa sali gimnastycz-
nej nie rozpocznie się w tej ka-
dencji rady powiatu.
- Z tej sali korzystaliby nie 

tylko uczniowie szkoły, ale 
również mieszkańcy wsi, któ-
rzy mogliby tam organizować 
zebrania wiejskie, czy też or-
ganizować zawody sportowe 

– mówi starosta.
Do tematu na pewno wrócimy.

(KL)

 Przy szkole w Warczu za kilka lat stanąć ma sala gimnastyczna
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Z IMPREZAMI WYJDĄ DO MIESZKAŃCÓW PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Miasto troszczy się o rozwój kultury 
Przed nami kolejny rok pełen ciekawych i nietuzinkowych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. O tegorocznych planach z Piotrem Pułkowskim, dyrektorem CKiS, rozmawia 
Krzysztof Lubański.

– Centrum Kultury i Sportu 
przyzwyczaiło już nas do 
wydarzeń kulturalnych na 
wysokim poziomie. Rozu-
miem, że nie inaczej będzie i 
w tym roku?
– Oczywiście, ale nie zapomi-
najmy, że CKiS jest również 
organizatorem zajęć feryjnych 
i wakacyjnych dla dzieci, któ-
re są w tym czasie w mieście. 
Jak zwykle przygotujemy cie-
kawą ofertę dla najmłodszych 
mieszkańców miasta. Zajęcia, 
które oparte będą na historii, 
muzyce, teatrze, odbywać się 
będą w naszej siedzibie przy 
ulicy Chopina, ale również na 
Faktorii. Dokładny harmono-
gram podamy jednak dopiero 
w kolejnym wydaniu „Panora-
my”, ponieważ jesteśmy jeszcze 
w trakcie ustalania ostatnich 
szczegółów.
– A jakich imprez spodziewać 
się mogą starsi mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego?
– Kiedy tylko zrobi się nieco 
cieplej, chcemy wyjść do ludzi. 
W tym roku zaplanowaliśmy 
więcej imprez plenerowych, 
które będziemy organizować 
w miejscach, które szczególnie 
warto wyeksponować. Mam tu 
na myśli chociażby Park Polo-
dowcowy. Będą to nie tylko fe-
styny czy pikniki, ale również 
imprezy tematyczne. W prze-
strzeń miejską chcemy tak-
że wyjść w czasie lata. Zajęcia 
wakacyjne nie będą odbywać 
się już tylko w naszej siedzi-
bie, ale w różnych częściach 
Pruszcza Gdańskiego. Podob-
nie jak w roku ubiegłym, nie 
zabraknie przejazdów rowero-
wych. Nie możemy też zapo-
mnieć o Festiwalu Światła, na 

który zapraszamy na początku 
jesieni. 
– Zapewne wielu pruszczan 
czeka na Dni Pruszcza oraz 
letnie wydarzenia odbywa-
jące się w ramach Faktorii 
Kultury.
– Szczegółów obu imprez nie 
możemy jeszcze podawać, po-
nieważ dopiero rozpoczęliśmy 
rozmowy z artystami, których 
chcielibyśmy zaprosić do na-
szego miasta. Tegoroczne Dni 
Pruszcza odbędą się w dniach 
11 – 12 czerwca. Mam nadzie-
ję, że zorganizujemy je wspól-
nie z 49. Bazą Lotniczą, Jak 
widzieliśmy w ubiegłym roku, 
święto bazy połączone z Dnia-
mi Pruszcza zdało egzamin i 
wszystkie przygotowane atrak-
cje były bardzo pochlebnie oce-
niane przez mieszkańców mia-
sta. Pierwszego dnia impreza 
odbywać się będzie na lotnisku 
i stadionie przy Chopina. Z ko-
lei 12 czerwca wszystkie wyda-
rzenia organizowane będą już 
na stadionie, a przygotowywa-
ne przez nas imprezy będą mia-
ły charakter familijny. Nie za-
braknie oczywiście zawodów w 
wyciskaniu sztangi. Tradycyj-
nie odbędzie się też półmara-
ton rolkarski, który tym razem 
chcemy przeprowadzić w nieco 
innej formule.
– Czego z kolei możemy się 
spodziewać podczas Faktorii 
Kultury?
– Imprezy tradycyjnie będą 
odbywać się od pierwszego 
weekendu lipca aż do ostatnich 
dni sierpnia. Soboty i niedzie-
le będą dedykowane teatrowi i 
muzyce. W niedzielne przed-
południa zapraszać będziemy 
na przedstawienia dla dzieci. 

Nie zabraknie Teatru Wybrze-
że oraz koncertów różnych ga-
tunków muzycznych, od mu-
zyki poważnej, klasycznej po-
przez jazz, poezję śpiewaną po 
muzykę rozrywkową. Poza tym 
swoje podwoje cały czas otwie-
ra przed zwiedzającymi histo-
ryczna część Faktorii, gdzie 
nie tylko można zwiedzać sta-
łe wystawy. Planujemy prze-
prowadzić sieć eventów histo-
rycznych. Myślę, że „Wehikuł 
czasu” – impreza, która wpisała 
się na stałe w kalendarz imprez 
Pruszcza Gdańskiego, będzie 
tym razem połączona z urodzi-
nami Faktorii.
– W dalszym ciągu prusz-
czańska Faktoria przyciąga 
turystów i miłośników histo-
rycznych wydarzeń?
– Oczywiście, że tak. Wiado-
mo, że nietuzinkowe przedsię-
wzięcia historyczne, podczas 
których obejrzeć można róż-
nego rodzaju rekonstrukcje, 

zawsze cieszyć się będą dużym 
zainteresowaniem publiczno-
ści. Warto zauważyć, że re-
konstruktorzy pozwalają do-
tknąć sprzętu, którego używają 
podczas imprez, co dla wielu 
młodych ludzi jest też nie lada 
gratką. Z naszych szacunków 
wynika, że każdego roku Fak-
torię odwiedza około 16 tysięcy 
osób.
– W Trójmieście nie braku-
je atrakcji. W jaki sposób 
przyciągnąć można turystów 
również do Pruszcza Gdań-
skiego?
– Rzesze osób przyciąga oczy-
wiście Faktoria Kultury, któ-
rej program każdego roku jest 
inny. Wiele też zależy od po-
gody. Chcę też przypomnieć, 
że Faktoria nie jest zamknię-
ta tylko w okresie rzymskim, 
któremu jest dedykowana. Jej 
zadaniem jest pokazanie całej 
historii w pewnym przekroju. 
Myślę, że niesamowitą atrakcją 
są chociażby maszyny oblężni-
cze, które niebawem ponow-
nie będzie można oglądać na 
terenie Faktorii. Myślę, że nie 
wszyscy wiedzą jak one wyglą-
dają i działają, dlatego warto 
przyjechać do nas i je obejrzeć. 
Również u nas zauważamy, że 
„zniknęła” pewna grupa tury-
stów z Rosji. Pojawiają się za 
to Niemcy i Skandynawowie. 
Dla uczniów organizujemy z 
okazji zajęcia żywej archeolo-
gii. Każdego roku staramy się 
zmieniać ich tematykę, aby 
były one interesujące dla mło-
dego odbiorcy. Obiekt pozwala 
na organizację wielu ciekawych 
imprez – nie tylko zwiedzane 
wystawy. Można u nas zorga-
nizować chociażby urodziny 
dziecka, czy firmową imprezę 
integracyjną. Jesteśmy otwarci 
na wszelkie propozycje.

– Wiele miejsca poświecili-
śmy na imprezy kulturalne, 
a co z ofertą dla miłośników 
zawodów sportowych?
– Myślę, że w tej dziedzinie też 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
W drugi dzień Dni Pruszcza 
odbędzie się Maraton Rolkar-
ski. W kalendarzu naszych im-
prez jest także cieszący się dużą 
popularnością Bieg Gothów, 
który rozgrywany będzie w 
okolicach Faktorii. Organizo-
wać będziemy też przejazdy ro-
werowe, w których uczestniczą 
całe rodziny. Odbywać się będą 
turnieje dla dzieci i młodzieży, 
upamiętniające chociażby zna-
nych pruszczańskich trenerów.
– Niebawem rozpocznie się 
budowa kina, które powsta-
nie na poddaszu CKiS. Czy 
inwestycje wpłynie w jakiś 
sposób na funkcjonowanie 
centrum?
– Dzięki sali kinowej na pewno 
zmieni się nieco nasza działal-
ność, a oferta będzie bogatsza. 
Inwestycja sprawi, że „uwolnią 

się” niektóre pomieszczenia, 
dzięki czemu poprawi się kom-
fort pracy w niektórych sek-
cjach. Jestem przekonany, że 
kino przyciągnie do nas nowe 
osoby. Nie będziemy konku-
rować z Cieplewem, ale myślę, 
że repertuarem będziemy się 
wzajemnie uzupełniać. Wszy-
scy też wiemy jak ciężko jest 
wyciągnąć dzieci i młodzież 
sprzed telewizora albo kompu-
tera. Cieszę się, że nam się to w 
jakimś stopniu udaje.
– Po zakończeniu tej in-
westycji Centrum Kultury 
i Sportu będzie jednym z 
nowocześniejszych ośrodków 
na Pomorzu.
– Z tego faktu bardzo się cie-
szymy. Fajnie, że miasto znaj-
duje środki i w tych trudnych 
czasach, dba o rozwój kultury 
w Pruszczu Gdańskim. Myślę, 
że organizujemy wiele imprez, 
których mogą nam pozazdro-
ścić mieszkańcy innych pomor-
skich miast.
– Dziękuję za rozmowę.

 Przejazdy rowerowe po Pruszczu Gdańskim cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców miasta 

 W ubiegłym Dni Pruszcza odbyły się także na pruszczańskim lotnisku, gdzie z blisko można 
było obejrzeć wojskowe maszyny

 Imprezy organizowane w ramach Faktorii Kultury zawsze 
przyciągają tłumy do pruszczańskiego amfiteatru
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POWSTANIE DOM OPIEKI DLA MĘŻCZYZN

Zespół Domów Pomocy w Zaskoczynie
Poważne inwestycje szykują się w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zasko-
czynie w gminie Trąbki Wielkie. W tej chwili przygotowywana jest koncepcja roz-
budowy ośrodka, aby w przyszłości mogli z niej korzystać również mężczyźni.

Dom Pomocy Społecznej „Le-
śny” w Zaskoczynie to przede 
wszystkim ośrodek,        z któ-
rego korzystają niepełnospraw-
ne intelektualnie kobiety. Aby 
spełniać określone przepisami 
standardy, kilka lat temu pla-
cówka w Zaskoczynie zosta-
ła rozbudowana o dodatkowe 
skrzydło, co sfinansowano z 
kasy powiatu. W tym roku, 
niewielkim nakładem finan-
sowym powiatu, dla pensjona-
riuszy, ale również sąsiadów ze 
wsi, stworzone będzie miejsce 
do rekreacji, organizacji kame-
ralnych imprezy, czy do wspól-
nego grillowania.
W tej chwili włodarze powiatu 
gdańskiego, którzy zarządzają 
społeczną placówką w Zasko-
czynie, planują następną roz-
budowę o drugie skrzydło.
- Priorytetem jest w tej chwili 
budowa Pogotowia Ratunko-
wego w Pruszczu Gdańskim, 
dlatego ze względów finanso-
wych nie możemy realizować 
drugiego kosztownego przed-
sięwzięcia. Pogotowie ma być 
wybudowane w 2017 roku i je-
śli będziemy posiadać środki fi-
nansowe, to jeszcze pod koniec 
tego samego roku rozpocznie-
my rozbudowę placówki w Za-
skoczynie – mówi „Panoramie” 
Stefan Skonieczny, starosta 

gdański.
W tej chwili na terenie powiatu 
gdańskiego nie ma Domu Po-
mocy Społecznej dla mężczyzn 
oraz dla osób starszych, dlate-
go też padł pomysł o stworze-
niu takiej placówki właśnie w 
Zaskoczynie.
- Po zakończeniu inwestycji 
powstałby Zespół Domów Po-
mocy, w którym chcielibyśmy 
znaleźć miejsce dla ok.30 męż-
czyzn, ponieważ sądzimy, że 

właśnie tyle osób oczekuje na 
pomoc. Wiemy, ile kosztowała 
budowa pierwszego skrzydła 
domu w Zaskoczynie. Był to 
koszt ok. 2 milionów złotych. 
Bardzo wstępnie i ostrożnie 
szacujemy, że tyle samo może 
kosztować budowa kolejne-
go skrzydła. Poza środkami z 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na likwidowanie  barier 
architektonicznych, na żadne 

inne dodatkowe dotacje nie bę-
dziemy mogli liczyć, dlatego 
też koszt inwestycji będziemy 
musieli pokryć z budżetu sta-
rostwa. O konkretnych pienią-
dzach będziemy mogli mówić 
wtedy, kiedy poznamy projekt 
inwestycji i rozstrzygniemy 
przetarg na wykonawcę zada-
nia – dodaje Stefan Skonieczny.

(lubek)
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  Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie będzie rozbudowywany

NAGRODA DLA „ŚNIEGÓW W ŻAŁOBIE”

„Pan Tadeusz – odsłona kaszubska”
„Pan Tadeusz” będzie miał kolejną ekranizację. Jednak tym razem będzie to kaszubska odsłona „Pana Tadeusza” w reży-
serii Wiesława Henryka Kwapisza, wielkiego miłośnika historii i tradycji Pomorza.

Mieszkający w podgdańskim 
Bielkówku reżyser znany jest 
chociażby z fabularyzowane-
go dokumentu „Śniegi w ża-
łobie”, ukazującego los więź-
niów obozu Stutthof. Warto 
powiedzieć, że film wrócił nie-
dawno z nagrodą z Polonijne-
go Festiwalu Multimedialnego 
„Polskie Ojczyzny”, na którym 
prezentowano produkcje z 15 
krajów, a Paweł Woldan – szef 
jury – ocenił, że niemal wszyst-
kie zaprezentowane tam filmy 
były pod każdym względem 
na najwyższym, światowym 
poziomie.
– Jestem fanem dokumentu 
fabularyzowanego i zadowolo-
ny jestem, że cieszy się on nie 
tylko estymą na antenach tele-
wizyjnych, ale przede wszyst-
kim dużym zainteresowaniem 
wśród widzów – mówi nam 

Wiesław Henryk Kwapisz, dla 
którego głównym kierunkiem 
pracy filmowej jest Pomorze. – 
Historia Pomorza jest dla mnie 
tak ważna, jak woda dla ryb. 
Jest ona tak bogata, że zabra-
kłoby mi życia, aby zekranizo-
wać wszystkie ważne wydarze-
nia naszej pomorskiej historii. 
Umyka nam chociażby historia 
Kaszub, gdzie można było za-
obserwować szczególny duch 
walki o niepodległość.
To właśnie „Śniegi w żałobie” 
były hołdem złożonym Ka-
szubom, a „Pan Tadeusz” ma 
pokazać piękno tego regionu i 
ludzi tu mieszkających. Myśl 
stworzenia kaszubskiej odsłony 
tego filmu pojawiła się przy-
padkowo, przy okazji tworze-
nia innej produkcji w kaszub-
skich plenerach.
– Pomysł podrzucili mi 

Stanisław Janke i Maciej Tan-
kun, znakomici kaszubscy ar-
tyści. Stasiu Janke w 2010 roku 
przetłumaczył dzieło Adama 
Mickiewicza na język kaszub-
ski. Mnie nie trzeba było długo 
namawiać do stworzenia filmu. 
Niebawem zakończymy pra-
ce nad scenariuszem, a chciał-
bym, żeby pierwszy klaps padł 
na początku tegorocznego lata. 
Nie będziemy oczywiście ekra-
nizować całego poematu, bo 
to uczynił już mistrz Andrzej 
Wajda. Nakręcimy film z XII 
księgi „Pana Tadeusza”. Ko-
rzystając z okazji powiem, że 
Wajda pochwalił nasz pomysł 
i zapowiedział swoją obecność 
na premierze filmu – zdradza 
nam reżyser.
W obsadzie trudno będzie 
znaleźć nazwiska czołów-
ki polskich aktorów. Reżyser 

zdradził nam, że w roli Zośki 
obsadzona będzie 17-letnia 
Wiktoria Proć. Dowiedzieli-
śmy się również, że być może 
w filmie zagra pochodząca z 
Kaszub Danuta Stenka, ale re-
żyser nie zdradził nam, w jakiej 
roli chce ją obsadzić. Pozostałe 
role przypadną zapewne ama-
torom, znającym oczywiście ję-
zyk kaszubski.

– Główną lokacją zdjęcio-
wą będzie Wejherowo i Pałac 
Przebendowskich. Zdjęcia krę-
cone też będą w „gnieździe ro-
dowym” Wybickich, a więc w 
Sikorzynie oraz w Będominie i 
prawdopodobnie w skansenie w 
Szymbarku – informuje Wie-
sław Henryk Kwapisz.
Wszystkie zdjęcia mają być 
wykonane latem i być może 

jeszcze w tym roku uda nam 
się obejrzeć „Pana Tadeusza – 
odsłona kaszubska”. Dodajmy 
jeszcze tylko, że patronat pra-
sowy nad produkcją filmu spra-
wują: „Panorama Pomorza”, 
„Dziennik Bałtycki” i Radio 
Gdańsk.

Krzysztof Lubański

 Festyny edukacyjne „Bezpieczna droga do domu” organ-
izowane były chociażby w Pruszczu Gdańskim

AKCJA STRAŻY MIEJSKIEJ

Bezpiecznie do szkoły
Już od dwóch tygodni prusz-
czańska Straż Miejska patro-
luje i zapewnia bezpieczeń-
stwo w okolicy szkół w Prusz-
czu Gdańskim.
- Ułatwiamy dzieciom przej-
ście przez jezdnię, ale rów-
nież staramy się być widoczni 
dla kierowców, wpływając w 
ten sposób na wywołanie re-
akcji zdjęcia nogi z gazu. Poza 
tym dzieciakom wręczane są 
elementy odblaskowe – infor-
muje Leszek Banaś, komen-
dant Straży Miejskiej.
Z kolei Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego dodaje, 
że oprócz akcji przy szkołach, 
straż miejska prowadziła w 
ostatnich tygodniach tak-
że działania mające na celu 
uświadomienie właścicieli 
psów o konieczności sprząta-
nia po swoim pupilu.
- Cały czas trwa też mo-
nitoring miasta w zakresie 

spalania w piecach na paliwo 
stałe odpadów i elementów 
palnych stanowiących zagro-
żenie dla środowiska. Straż 
Miejska dotarła już z mate-
riałami informacyjnymi na 
ten temat do 1936 posesji – 
dodaje Bartosz Gondek.
Zdaniem Ireneusza Czernec-
kiego, wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski, pruszczańskie dzieci po-
winny czuć się bezpiecznie w 
drodze do i ze szkoły.
- Myślę, że zrobiliśmy już 
chyba wszystko, co było 
w naszej mocy, aby droga 
do szkoły była bezpieczna. 
Moim zdaniem trzeba jednak 
jeszcze nieustannie edukować 
dzieci i młodzież w zakresie 
ruchu drogowego, aby wie-
dzieli, jak zachowywać się na 
drodze – mówi „Panoramie” 
Ireneusz Czernecki.

(KL)

 Festyny edukacyjne „Bezpieczna droga do domu” organizowane były chociażby w Pruszczu Gdańskim
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ROZMAITOŚCI

WIELKIE ZNIŻKI OD NOWEGO ROKU

Kolbudzka Karta Dużej Rodziny
Od początku stycznia w naszej gminie funkcjonuje program „Kolbudzka Karta Dużej Rodziny”. Zniżki są przyznawane 
na podstawie ogólnopolskich „Kart Dużej Rodziny”, wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbu-
dach – informuje Jacek Grąziewicz, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Kolbudach.

Ogólnopolska „Karta Dużej 
Rodziny” funkcjonuje od pew-
nego czasu, ale w Kolbudach 
postanowiono ją rozbudować, 
aby rodziny mogły korzystać 
z większej oferty. Nic zatem 
dziwnego, że prace nad „Kol-
budzką Kartą Dużej Rodzi-
ny” trwały wiele miesięcy, a w 
miejscowym urzędzie powstał 
nawet specjalny zespół, który 
zajmował się wypracowaniem 
konkretnych propozycji.
– Nasi mieszkańcy w dalszym 
ciągu mogą korzystać z obo-
wiązujących dotychczas zni-
żek. Jednak mamy dla nich 
nowe oferty. Zwrócił się do nas 
gdański PKS, którego właści-
ciele sami złożyli nam bardzo 
ciekawą, konkretną propozy-
cję, chcąc współpracować w 
ramach „Kolbudzkiej Karty 
Dużej Rodziny” – mówi nam 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Z kolei wicewójt gminy Kolbu-
dy Marek Goliński podkreśla, 
że od stycznia posiadaczom 

karty zaproponowano szereg 
zniżek.
– Niewątpliwie najważniejszy-
mi są 50-procentowa ulga od 
obowiązującej w naszej gminie 
stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
zbieranymi w sposób selektyw-
ny oraz 50-procentowa ulga 
przy przejazdach na podstawie 
biletów jednorazowych na li-
niach, których organizatorem 
jest PKS Gdańsk – dodaje Ma-
rek Goliński.
Oprócz tego posiadacze karty 
mogą liczyć na: 50 proc. zniż-
ki od cen obowiązujących za 
wynajęcie świetlic wiejskich i 
świetlic w remizach strażackich 
administrowanych przez gmi-
nę, czy wynajem sali gimna-
stycznej w Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach oraz Zespole 
Kształcenia i Wychowania w 
Bielkówku. Z kolei chętni do 
skorzystania ze sprzętu żeglar-
skiego na przystani w Kolbu-
dach zapłacą 1 zł + VAT.

Jacek Grąziewicz dodaje, że 
program uprawnia również do 
pierwszeństwa w zapisach na 
wypoczynek letni oraz zimo-
wy dzieci i młodzieży, orga-
nizowany przez Urząd Gminy 
Kolbudy. Dodatkowo wszyscy 
mieszkańcy gminy mogą ko-
rzystać z szerokiej oferty bez-
płatnych zajęć sportowo-rekre-
acyjnych i kulturalnych.
– Katalog zniżek nie jest za-
mknięty. Liczymy, że do na-
szego programu przystąpią 
kolejni przedsiębiorcy z terenu 
naszej gminy, oferując posiada-
czom kart liczne zniżki, rabaty 
i ulgi. Niewiele gmin, nie tylko 
w naszym województwie, ale i 
w całym kraju, może pochwalić 
się taką ofertą – dodaje Marek 
Goliński.
Przy okazji warto również 
wspomnieć o konkursie ogło-
szonym przez wójta gminy 
Kolbudy. Skierowany był on 
do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum. Uczest-
nicy konkursu mieli stworzyć 

logo „Kolbudzkiej Karty Dużej 
Rodziny”.
– Otrzymaliśmy kilkadzie-
siąt prac. Wybraliśmy najlep-
sze, które otrzymały nagrody. 
Poza tym z otrzymanych prac 
przygotowano wystawę, którą 

można oglądać w hallu naszego 
urzędu – mówi wójt Grombala.
Jury zdecydowało, że wzorem 
logo „Kolbudzkiej Karty Dużej 
Rodziny” będzie praca autor-
stwa Kacpra Kałużnego, nato-
miast pozostałe dwie nagrody 

przyznano Zuzannie Mazur i 
Aleksandrze Makulskiej.
„Karta Dużej Rodziny” przy-
sługuje rodzinom posiadającym 
troje i więcej dzieci.

(lubek)

  Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy pokazuje prace nadesłane na konkurs, który miał 
wyłonić „Kolbudzką Kartę Dużej Rodziny”
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OŚWIATOWE INWESTYCJE W GMINIE KOLBUDY

Budujemy wolniej niż rząd podejmuje decyzje
Lokalne samorządy sukcesywnie planują inwestycje szkolne, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do nauki. 
Plany te zweryfikować może jednak podjęta w szybkim tempie uchwała, która zdejmuje obowiązek szkolny z 6-latków.

– Ustawa na pewno wprowa-
dzi sporo zamieszania – mówi 
nam Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. – Zmiany 
wprowadzono zbyt nagle i w 
tej chwili nie wiemy, jakie będą 
tego reperkusje. Ustawa prze-
widuje, że rodzice mogą zo-
stawić dzieci w zerówkach, a 
wtedy zabraknąć może miejsc 
w przedszkolach. Nasza gmi-
na nie jest w stanie wybudować 
przedszkola w tak krótkim cza-
sie. Ale może być też tak, że od 
września w kolbudzkiej szkole 

będą tylko dwa, a może nawet 
jeden oddział klasy I, a wtedy 
bez pracy pozostaną trzy osoby.
Władze gminy jeszcze do nie-
dawna zastanawiały się co z 
budową szkoły w Kowalach. 
Wiadomo, że nowa placówka 
oświatowa w tej części gminy 
jest potrzebna, ale po decy-
zjach na Wiejskiej postawiono 
wiele znaków zapytania zwią-
zanych z tą inwestycją. Po piąt-
kowym spotkaniu z Magdale-
ną Kołodziejczak (wójt gminy 
Pruszcz Gdański) i Pawłem 

Adamowiczem (prezydent 
Gdańska), wątpliwości wójta 
Grombali zostały rozwiane.
– Poznałem wreszcie odpowie-
dzi na nurtujące mnie pyta-
nia. Wiem, że w szkole uczyć 
się ma 1000 uczniów i 120 
przedszkolaków, z czego 40 
procent stanowić będą mło-
dzi mieszkańcy naszej gmi-
ny. Dowiedziałem się też, że 
inwestycja będzie kosztować 
do 40 milionów złotych brut-
to. Poza tym wiemy już, że z 
pierwotnego planu wykreślony 

będzie basen. Budować zatem 
będziemy obiekt dydaktyczny, 
bibliotekę i obiekty sportowe – 
mówił nam zaraz po spotkaniu 
Leszek Grombala.
Inwestorem będzie gmina Kol-
budy i to ona występować bę-
dzie o pozwolenie na budowę. 
Zdaniem gospodarza kolbudz-
kiej gminy możliwe, że budowa 
rozpocznie się 1 września tego 
roku, ale obiekt zostanie wybu-
dowany nie wcześniej niż pod 
koniec 2018 roku.
– Kowale to nie wszystko. 
Musimy rozbudować również 
szkołę w Lublewie. Chciałbym, 
żeby inwestycja ruszyła jesz-
cze w tym roku, a na pewno, 
żebyśmy mieli przygotowane 
wszystkie niezbędne doku-
menty potrzebne do rozpo-
częcia rozbudowy na począt-
ku roku 2017 – mówi Leszek 
Grombala.
– Planujemy wybudowanie 
dodatkowych czterech sal lek-
cyjnych i małego przedszkola, 
natomiast w roku 2017 chce-
my wystartować z budową sali 
gimnastycznej – dodaje Marek 

Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.
To jednak nie koniec inwestycji 
oświatowych, ponieważ na roz-
budowę oczekuje także szkoła 
w Pręgowie, gdzie szczegól-
nie brakuje sali gimnastycznej. 
Pilnej rozbudowy wymaga też 
szkoła w Kolbudach, ale ta in-
westycja również jest uzależ-
niona od poczynań PiS, któ-
re chce likwidacji gimnazjów 

i przywrócenia 8-klasowych 
podstawówek.
– Niezależnie od poczynań 
nowego rządu, w 2016 roku 
rozpoczniemy rozbudowę kol-
budzkiego przedszkola. Wie-
my jednak, że do września in-
westycji nie uda się zakończyć. 
Budujemy wolniej niż rząd po-
dejmuje decyzje – podsumowu-
je Leszek Grombala.

(lubek)

  Być może już w tym roku ruszy przebudowa szkoły w Lublewie

  Wizualizacja biblioteki, która powstanie w nowej szkole w Kowalach
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NA REMONT CZEKAJĄ KOŚCIOŁY I DOM PODCIENIOWY

Wspólny projekt na ratunek żuławskim zabytkom
Niemal ostatniego dnia starego roku Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, złożył wniosek o dofinansowanie part-
nerskiego projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remon-
towych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwa-
torską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

O inicjatywie samorządowców 
z Żuław informowaliśmy już w 
poprzednim wydaniu „Panora-
my”. Przypomnijmy, że liderem 
projektu jest właśnie gmina 
Cedry Wielkie, a partnerami są 
gminy i parafie.
– Na liście zabytków, które 
mają być odnowione, znalazły 
się przede wszystkim kościoły, 
ale było też miejsce na wieko-
wą śluzę w Nowym Dworze 
Gdańskim. Muszę powiedzieć, 
że nie tylko w naszej gminie, 
ale i na całych Żuławach wiele 
zabytków czekało na tak duże 
pieniądze i długo oczekiwane 
remonty. Trzeba powiedzieć, 
że Żuławy zawsze walczyły o 
swoje miejsce – mówi nam Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Jeśli projekt otrzyma dofinan-
sowanie, to na terenie gminy 
Cedry Wielkie, renowacji pod-
dany zostanie zabytkowy dom 
podcieniowy w Miłocinie oraz 
kościół w Cedrach Wielkich. 
Z kolei w Giemlicach wymie-
nione mają być pokrycia połaci 
dachowej na kościele i wyre-
montowane ogrodzenie wokół 
świątyni. W Kiezmarku zapla-
nowano renowację wybranych 
elementów miejscowego ko-
ścioła, natomiast w kościele w 
Trutnowach zrekonstruowana 
ma być wieża.
– Projekt jest nietuzinkowy. 
Całkowitą wartość projektu 
szacujemy na ponad 13 milio-
nów złotych, z czego 85 pro-
cent dofinansuje Unia Europej-
ska. Dodam, że wszystkie dzia-
łania na terenie naszej gminy 
mogą kosztować około 5,6 mi-
liona złotych. I tutaj duże wy-
zwanie stoi przed proboszcza-
mi, którzy znaleźć będą musieli 
brakujące 15 procent kosztów 
inwestycji. Na szczęście re-
alizacja projektu trwać będzie 
dwa lata i będzie więcej czasu 
na znalezienie środków – przy-
znaje Janusz Goliński.
Pieniądze na realizację tego 
projektu mają pochodzić z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego. W projekt, poza gminą 
Cedry Wielkie, zaangażowane 
są jeszcze samorządy z Nowego 
Dworu Gdańskiego, Suchego 
Dębu i Nowego Stawu. Dopie-
ro w kwietniu dowiemy się, czy 
projekt żuławskich gmin otrzy-
ma unijne dofinansowanie.
– Na Żuławach jest bardzo wie-
le do zrobienia. Wiele byśmy 
zyskali, gdyby został utworzo-
ny Żuławski Obszar Funkcjo-
nalny. Na Pomorzu istnieją już 

miejskie obszary funkcjonalne, 
które otrzymywały z funduszu 
marszałka pieniądze na różne 
inwestycje. Wniosek negocja-
cyjny o utworzenie takiego ob-
szaru złożyły również gminy 
żuławskie. W tej chwili cze-
kamy na odpowiedź marszałka 

Tworzenie obszarów funkcjo-
nalnych jest elementem wdra-
żania tzw. podejścia terytorial-
nego w prowadzeniu polityki 
rozwoju. Generalnie polega ono 
na ukierunkowywaniu inter-
wencji publicznej w stosunku 
do obszarów, które charakte-
ryzują podobne problemy i wy-
zwania rozwojowe. Służy temu 
współpraca jednostek samorzą-
du terytorialnego, które razem 
wypracowują spójną koncepcję 
rozwojową danego obszaru.
Gminy żuławskie bez wątpienia 
łączy szereg potencjałów, takich 
jak unikatowy system hydro-
techniczny, doskonałe warunki 
glebowe, liczne walory tury-
styczne, ale również problemów 
o podobnym charakterze, np. 
długotrwałe bezrobocie i wy-
soki odsetek rodzin korzystają-
cych z pomocy społecznej.
W związku z tym, samorządy 
żuławskie zostały poproszone 

o przygotowanie wspólnej dia-
gnozy na potrzeby aktualiza-
cji Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
pomorskiego. Cieszy mnie, że 
poszły dalej i planują wspólne 
projekty. Warto mieć jednak 
świadomość, że utworzenie ob-
szaru funkcjonalnego, to przede 
wszystkim forma kształtowania 
strategii rozwoju i nie oznacza 
ona, że zgłoszone projekty będą 
miały automatycznie zapewnio-
ne finansowanie. Proponowane 
inwestycje i działania mięk-
kie muszą być konkurencyjne 
wobec projektów zgłaszanych 
przez inne podmioty. Szerokie 
partnerstwo ułatwia opracowa-
nie takich projektów. Przeko-
nało się o tym 8 miejskich ob-
szarów funkcjonalnych, które 
podjęły współpracę w ramach 
wdrażania zrównoważonej po-
lityki miejskiej województwa 
pomorskiego.

– mówi wójt Goliński.
Dodajmy jeszcze tylko, że w 
zakres obszaru wchodzi wie-
le ciekawych zadań w zakresie 
dziedzictwa kulturowego, bu-
dowy dróg rolniczych, turysty-
ki. O utworzenie Żuławskie-
go Obszaru Funkcjonalnego 

starają się gminy powiatów: 
nowodworskiego, malborskie-
go i gdańskiego (gminy: Cedry 
Wielkie, Suchy Dąb, Pruszcz 
Gdański i Pszczółki).

(lubek)

  Pierwsze spotkanie zainteresowanych stron już za nami

PRZYGOTOWANI DO DZIAŁANIA

Cierpliwie czekają na unijną kasę
Włodarze wielu polskich samorządów w napięciu czekają na pierwsze unijne pienią-
dze. Nie inaczej jest w Cedrach Wielkich, gdzie inwestycyjne plany są bardzo bogate, 
ale bez dodatkowego wsparcia gmina nie ruszy sama z drogimi przedsięwzięciami.

Bezapelacyjnie najważniejszą 
inwestycją w tej kadencji ma 
być budowa hali sportowej w 
Cedrach Wielkich.
– Z niecierpliwością czekam 
na finansową pomoc w sprawie 
budowy nowej hali sportowej. 
Mieliśmy już obiecane pewne 
środki, ale po wyborach par-
lamentarnych sądzę, że tych 
pieniędzy jednak nie otrzyma-
my – mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Już teraz wiadomo, że za kil-
ka tygodni przyjmowane będą 
wnioski na dofinansowanie bu-
dowy kanalizacji. O środki te 
starać się będzie także gmina 
Cedry Wielkie, żeby wybudo-
wać sieć kanalizacyjną w miej-
scowościach: Leszkowy, Giem-
lice, Cedry Małe Kolonia i w 
Długim Polu. W planach jest 
też budowa ścieżki rowerowej z 
Cedrów Małych do Koszwał i 
dalej do Gdańska. 
– Przygotowujemy również 
dokumentację techniczną na 
budowę świetlicy wiejskiej w 

Cedrach Małych. Poza tym 
przymierzamy się także do 
przedszkola, które chcemy wy-
budować pomiędzy Cedrami 
Małymi a Cedrami Wielkimi 
– dodaje wójt Goliński.
Jest szansa, że gmina jeszcze 
w tym roku otrzyma środki 

na budowę hali. Według sza-
cunków inwestycja pochłonąć 
może ok. 6 mln zł. Jeśli zaś 
mówimy jeszcze o rozbudo-
wie szkoły, co jest oczywiście 
w planach, to koszt inwestycji 
wzrośnie do ok. 10 mln zł. 
– Sam nie rozpocznę budowy 

hali, ponieważ finansowo roz-
łożę naszą gminę na łopatki. 
Na rozbudowę szkoły nie do-
staniemy pieniędzy z unii. Na 
to musimy starać się o środki 
rządowe – podkreśla Janusz 
Goliński.

(lubek)

  Wizualizacja hali sportowej znana jest już od dawna

METROPOLIA

Dostaną 
dotację
W ramach Stowarzyszenia 
Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego na terenie gminy 
Cedry Wielkie prowadzo-
na będzie termomoderniza-
cja budynków użyteczności 
publicznej. 
– O środki aplikowało wiele 
gmin, które tak jak my, skupio-
ne są w stowarzyszeniu. Złoży-
liśmy jeden wniosek, w którym 
aplikujemy o środki na docie-
plenie kilku budynków. Na tej 
liście znalazły się: urząd gminy, 
Szkoła Podstawowa w Giem-
licach, Szkoła Podstawowa w 
Trutnowach oraz dwa obiekty 
komunalne – mieszkaniowe. 
Jeden z nich zlokalizowany jest 
w Cedrach Wielkich, a drugi 
w Giemlicach – informuje nas 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Według szacunków inwestycja 
kosztować ma ok. 1,6 mln zł, a 
dotacja wynieść ma 85 proc. 
– Słyszę już głosy, że siedziba 
naszej gminy zaczyna straszyć. 
Dlatego po wykonaniu ter-
momodernizacji poprawi się 
znacznie estetyka budynku – 
mówi Janusz Goliński.

(KL)
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 ŻYCIE GMINY CEDRY WIELKIE
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AMBITNY DROGOWY PLAN

Remont kolejnego odcinka drogi 
wojewódzkiej
Mamy dobrą wiadomość dla kierowców podróżujących drogą wojewódzką 
Gdańsk – Starogard Gdański. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplano-
wał remont kolejnych odcinków trasy nr 222.

Projekt modernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 222 dotyczy 
odcinków dotąd nieprzebudo-
wanych, m.in. Kleszczewko – 
Trąbki Wielkie i od Gołębiewa 
Wielkiego do Gołębiewka.
– Szczegóły, co do zakresu prac, 
terminów i kosztów znane będą 
dopiero po wyłonieniu wy-
konawcy. Na pewno standard 
przebudowy będzie jednolity, 
a więc podobny do tego, któ-
ry jest na przebudowanych już 
odcinkach tej trasy. Powstaną 
zatoczki autobusowe, chodni-
ki oraz oświetlenie – informuje 
Sławomir Lewandowski z Biu-
ra Prasowego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Ryszard Świlski, członek Za-
rządu Województwa Pomor-
skiego przypomina z kolei, że 
od kilku lat systematycznie 
modernizowana jest droga nr 
222.
– Celem na najbliższe lata jest 
przebudowanie całego odcin-
ka od Gdańska do Starogardu 
Gdańskiego. Kolejne zada-
nie dotyczące przebudowy tej 
drogi jest zaplanowane i ujęte 
w Wieloletnim Planie Finan-
sowym na lata 2016-2018. W 
pierwszej połowie 2016 roku 
zostanie przeprowadzony przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku przetarg na wy-
konawcę robót budowlanych. 

Czas trwania postępowania 
przetargowego zależy od ilo-
ści ofert i ewentualnych odwo-
łań. Niemniej po zakończonym 
postępowaniu, z wybranym 
wykonawcą zostanie ustalony 
szczegółowy harmonogram i 
etapowanie prac – dodaje Ry-
szard Świlski.
Dodajmy, że inwestycja bę-
dzie finansowana z budżetu 
województwa pomorskiego 
oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego.
Informacja o planowanym re-
moncie drogi wojewódzkiej 
ucieszyła również Błażeja 
Konkola, wójta gminy Trąbki 
Wielkie.
– Jest to bardzo dobra wiado-
mość dla naszej gminy, a inwe-
stycja jest oczekiwana. Myślę, 
że nie tylko w moim mniema-
niu jest to jedna z najważniej-
szych inwestycji drogowych 
w naszej gminie. My również 

dołożymy swoją cegiełkę do 
tego przedsięwzięcia. Z gmin-
nych pieniędzy sfinansowane 
będzie oświetlenie, które zo-
stanie zamontowane przy wy-
remontowanej drodze – mówi 
„Panoramie” Błażej Konkol.
Przypomnijmy, że remont dro-
gi wojewódzkiej nr 222 na tere-
nie gminy Trąbki Wielkie pro-
wadzono już w roku ubiegłym.

(KL)

  W tym roku remontowana będzie droga wojewódzka pomiędzy Kleszczewem a Trąbkami Wielkimi 

GUDOJC CUP

Czarni na podium w Trąbkach
W Trąbkach Wielkich odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców urodzonych w 2003 roku i młod-
szych Gudojc CUP. W imprezie wzięło udział 14 zespołów z województw: kujawsko-pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, a w ich składach znalazło się 147 młodych piłkarzy.

- Drużyny rywalizowały naj-
pierw w dwóch grupach, z 
których pierwsze cztery utwo-
rzyły Grupę Złotą i walczyły o 
miejsca 1 – 8. Pozostałe utwo-
rzyły Grupę Srebrną i zagra-
ły o miejsca 9 – 14. Wyniki w 
rozgrywkach grupowych zali-
czane były do rozgrywek w obu 
grupach. Najwięcej punktów w 
„złotej”, po 14, zdobyły dwa ze-
społy: SI Arka I Gdynia 2004 
i Czarni Pruszcz Gdański. 
Jednak 1. miejsce w turnieju 
zajęli piłkarze z Gdyni dzięki 
wygranej 5:2 w bezpośrednim 
pojedynku – relacjonuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich, który wspólnie z 

Osiczanką Osice zorganizował 
halowy turniej.
Drugie miejsce przypadło 
Czarnym, którzy doznali tyl-
ko jednej porażki przegrywając 
właśnie z Arką I. Także na 3. 
i 4. miejscu znalazły się dwie 
drużyny z taką samą ilością 
punktów. Po 12 punktów zdo-
były drużyny Elany I Toruń i 
Lechii Gdańsk AP 2004, ale to 
torunianie zajęli ostatnie miej-
sce na podium, gdyż wygrali z 
gdańszczanami 1:0.
- Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został uznany Szymon 
Zimnicki z Lechii Gdańsk AP 
2004, a najlepszym bramka-
rzem – Oliwier Zych z SI Arka 
Gdynia 2004. Królem strzel-
ców okazał się zdobywca 16 

bramek Mateusz Lipiak z Gry-
fa 2009 Tczew – mówi Leszek 
Orczykowski.
Dodajmy, że w turnieju star-
towała także drużyna Orła 
Trąbki Wielkie prowadzona 

przez Tomasz Kempę. Walczy-
ła bardzo dzielnie, ale niestety 
nie udało się jej zdobyć choćby 
punktu. Przegrała ona wszyst-
kie mecze i zajęła 14. miejsce.

(GR)

 Drużyna Czarnych Pruszcz Gdański na turnieju w Trąbkach 
Wielkich zajęła 2. miejsce 

 Życzenia złożyli rolnikom m.in. wójt Błażej Konkol (z lewej) 
oraz Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej

 Kadr z Balu Karnawałowego dla najmłodszych, który odbył się 
w Zespole Szkół Ogólnikształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
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PODTRZYMUJĄ TRADYCJĘ

Opłatkowe spotkanie 
rolników
Za nami tradycyjne opłat-
kowe spotkanie rolników z 
gminy Trąbki Wielkie. Na 
zaproszenie Błażeja Konkola, 
wójta gminy Trąbki Wielkie, 
ks. Bolesława Antoniowa, 
duszpasterza rolników oraz 
delegatów Pomorskiej Izby 
Rolniczej Stanisława Klep-
sa i Andrzeja Dończyka, do 
auli gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich przybyło ok. 50 
osób z Czerniewa, Drzewiny, 
Ełganowa, Gołębiewka, Go-
łębiewa Wielkiego, Kaczek, 
Kleszczewa, Klępin, Kłoda-
wy, Mierzeszyna, Pawłowa, 
Rościszewa, Trąbek Małych i 
Trąbek Wielkich. 
Na wstępie zebrani wysłu-
chali dwóch koncertów ko-
lęd. W pierwszym wystą-
piła grupa z sekcji wokalnej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji prowadzo-
na przez Annę Federowicz 
i Tomasza Stroynowskiego, 
wykonując najbardziej znane 
kolędy. Licznie zgromadzona 
publiczność usłyszała m.in.: 
„Przybieżeli do Betlejem”, 
„Jezus malusieńki” i „Bóg się 
rodzi”. I widać było, że wy-
stęp był udany, gdyż po każ-
dej kolędzie grupa nagradza-
na była gromkimi oklaskami. 
W drugim koncercie, kolę-
dy w wersji instrumentalnej, 

zaprezentowane zostały przez 
uczniów Niepublicznej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w 
Trąbkach Wielkich. 
Potem życzenia rolnikom 
złożyli: Błażej Konkol, Zbi-
gniew Leszczyński, prze-
wodniczący i Józef Sroka, 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Trąbki Wielkie oraz 
ks. Bolesław Antoniów. Do 
życzeń dołączył się także 
Zenon Bistram, prezes Po-
morskiej Izby Rolniczej. Ko-
lejnym punktem programu 
było dzielenie się opłatkiem 
i składanie indywidualnych 
życzeń. Życzono udanych 
plonów, dobrych sprzedaży, 
dużo pieniędzy unijnych, po-
dejmowania trafnych decyzji, 
a przede wszystkim zdrowia, 
pomyślności i spokoju. Na za-
kończenie spotkania odbyły 
się rozmowy kuluarowe.
Widać było, że takie spotka-
nia są potrzebne i aż dziwne, 
że gmina Trąbki Wielkie jest 
jedną z nielicznych, w których 
podtrzymywana jest tradycja 
spotkań opłatkowych dla rol-
ników. Spotkanie zorganizo-
wali: Urząd Gminy w Trąb-
kach Wielkich, PODR w 
Gdańsku, GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich oraz Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich.

(LO)

BAWILI SIĘ NAJMŁODSI

Bal karnwałowy
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PIERWSZE TAKIE PARTNERSTWO

Mecze Lotosu Trefla również w Przywidzu
Gmina Przywidz jako pierwszy pomorski samorząd wstąpiła w szeregi Stowarzyszenia Trefla Pomorze. Wydarze-
nie było bez precedensu, dlatego też podpisanie umowy odbyło się podczas siatkarskiego meczu Ligi Mistrzów 
Lotosu Trefla Gdańsk.

Stowarzyszenie Trefl Pomorze 
skupia przede wszystkim insty-
tucje i prywatne firmy. Gmina 
Przywidz jest pierwszym sa-
morządem, który trafił do tak 
doborowego towarzystwa. 
– Celem stowarzyszenia jest 
przede wszystkim popularyza-
cja oraz rozwój sportu. Naszej 
gminie otwiera to drogę rozwo-
ju współpracy między naszymi 
szkołami a Treflem. Pierwszym 
jej owocem będzie utworzenie 
grupy siatkarsko-koszykarskiej 
w ramach program „Aktywna 
Szkoła”, prowadzonego przez 
Trefl Sopot. Przypomnę przy 
okazji, że na podstawie porozu-
mienia podpisanego z pomor-
ską policją uruchomiliśmy kla-
sy o profilu mundurowym, na-
tomiast od nowego roku szkol-
nego zaczęła też funkcjonować 
klasa o profilu strażacko-eko-
logicznym. Dzięki współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Trefl 
poszerzymy naszą ofertę edu-
kacyjną – mówi nam Dariusz 
Czaiński, zastępca wójta gminy 

Przywidz.
To jednak nie koniec współpra-
cy między gminą a sportowym 
stowarzyszeniem. Trefl będzie 
promował swoją sportową mar-
kę na terenie gminy Przywidz.
– Po wybudowaniu hali wido-
wiskowo-sportowej odbywać 
się tu mają treningi ekstrakla-
sowej drużyny siatkarskiej Lo-
tosu Trefla Gdańsk. W naszej 
hali miałyby też odbywać się 
nawet mecze Pucharu Polski 
z udziałem gdańskiego zespo-
łu. Dla obu stron są to nowe 
wyzwania i mam nadzieję, że 
temu sprostamy – dodaje Da-
riusz Czaiński, zauważając, że 
być może przywidzka gmina 
przeciera szlaki przed kolejny-
mi samorządami, które chcia-
łyby współpracować ze Stowa-
rzyszeniem Trefl Pomorze.
Z kolei w ramach populary-
zacji siatkówki uczniowie z 
gminy Przywidz mogą za dar-
mo oglądać ligowe zmagania 
gdańskiego teamu. Wszystko 
po to, aby również wśród dzieci 

zaszczepić chęć uprawiania 
sportu.
– Hala otworzy przed nami 
nowe możliwości, których do 
tej pory nie mieliśmy. Będzie-
my mogli organizować impre-
zy najwyższej krajowej rangi. 
Myślę, że jest to ewenement na 
skalę naszego powiatu – pod-
kreśla zastępca wójta.
Przy okazji warto poinformo-
wać, że urzędnicy z Przywi-
dza przymierzają się do budo-
wy dwóch sal gimnastycznych, 
które mają powstać przy szko-
łach w Pomlewie i Trzepowie. 
– W tegorocznym budżecie 
zabezpieczyliśmy środki fi-
nansowe na przygotowanie 
dokumentacji projektowej obu 
obiektów wraz z łącznikami 
do budynków szkolnych i do-
datkowymi pomieszczeniami, 
które będą przeznaczone na 
sale dydaktyczne albo zaplecze 
sanitarno-socjalne. Zakłada-
my, że inwestycje w obu miej-
scowościach będą realizowane 
równocześnie, ale trzeba sobie 

stanowczo powiedzieć, że bez 
zewnętrznego dofinansowa-
nia nie jesteśmy w stanie sami 
sprostać temu zadaniu – mówi 
nam Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Według wstępnych szacunków 

urzędników, koszt budowy jed-
nej sali gimnastycznej może 
wynieść ok. 2 mln zł. Dodat-
kowe pieniądze trzeba będzie 
wydać na budowę łącznika oraz 
dodatkowych pomieszczeń. 
Nie będą to oczywiście tak 

duże obiekty jak hala w Przy-
widzu, ale na pewno dające 
możliwość normalnego upra-
wiania sportu.

(lubek)

  Porozumienie podpisano w trakcie meczu Ligi Mistrzów w Ergo Arenie
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25 MILIONÓW NA WYDATKI W GMINIE PRZYWIDZ

Przez jednego mieszkańca trzeba zmieniać projekt
Ostatniego dnia grudnia radni gminy Przywidz przyjęli uchwałę budżetową na 2016 rok. Na plan pierwszy wysu-
wa się bez wątpienia budowa sieci kanalizacyjnej.

– Do końca 2015 roku wszyst-
kie polskie samorządy miały 
zakończyć budowę sieci kana-
lizacyjnych w aglomeracjach. 
Udało się to nielicznym. W na-
szej gminie do skanalizowania 
pozostały jeszcze trzy miejsco-
wości: Gromadzin, Jodłowno i 
Marszewska Góra. Po zakoń-
czeniu tego zadania temat bu-
dowy kanalizacji w Aglomera-
cji Przywidzkiej byłby całko-
wicie zamknięty – mówi nam 
Dariusz Czaiński, zastępca 
wójta gminy Przywidz.
Jeszcze w tym miesiącu 

ogłoszony będzie przetarg 
na wykonanie dokumentacji 
technicznej. Dokładny koszt 
zadania poznamy dopiero po 
wykonaniu projektu. Wiado-
mo jednak, że inwestycja ruszy 
dopiero w roku 2017, a potrwa 
kilkanaście miesięcy.
Przypomnijmy, że w roku 2015 
odebrano budowę sieci kanali-
zacyjnej we wsiach Borowina i 
Trzepowo, a dwa lata wcześniej 
w Pomlewie i Piekle Dolnym.
– Mamy z kolei przygotowaną 
dokumentację pn. „Program 
funkcjonalno-użytkowy nowej 

oczyszczalni ścieków”. Pienią-
dze na jego realizację będziemy 
chcieli pozyskać z Regionalne-
go Programu Operacyjnego, a 
wniosek aplikacyjny złożymy 
lada dzień i mam nadzieję, że 
otrzymamy dofinansowanie w 
wysokości 85 proc. – dodaje 
Dariusz Czaiński.
Już dziś wiadomo, że oczysz-
czalnia ścieków w Przywidzu 
będzie wygaszona, a nowa wy-
budowana zostanie w sąsiedz-
twie wsi Piekło Dolne.
– Teren, na którym planuje-
my budowę oczyszczalni jest 

bardzo nisko położony. W są-
siedztwie nie ma żadnych go-
spodarstw domowych, a nawet 
nie planuje się tam inwestycji 
mieszkaniowych. Jest to prio-
rytetowa dla nas inwestycja, 
ponieważ dopiero po jej za-
kończeniu będziemy mogli 
podłączyć nowe gospodarstwa 
domowe ze wsi Gromadzin, 
Jodłowno i Marszewska Góra. 
Kosztorys inwestorski mówi, 
że inwestycja kosztować może 
nawet 7,5 mln, ale liczymy, 
że po przetargu cena spadnie 
do niespełna 5 mln zł. Jednak 
dopiero rynek zweryfikuje, czy 
tak faktycznie będzie – dodaje 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
W tym miejscu warto wspo-
mnieć o jeszcze jednej sprawie 
związanej z budową kanaliza-
cji i wodociągu z Trzepowa do 
Przywidza. 
– Już w trakcie realizacji in-
westycji jeden z mieszkańców 
Trzepowa nie zgodził się pomi-
mo wcześniejszych ustaleń na 
to, aby sieć kanalizacyjno-wo-
dociągowa przebiegała przez 

jego działki. W związku z 
czym inwestycję zrealizowano, 
ale bez pewnego fragmentu. 
Sieć wybudowano na odcinku 
Borowina – Trzepowo, ale da-
lej w kierunku Przywidza prace 
zostały wstrzymane. Dodam, 
że chodzi o działki zlokalizo-
wane przy drodze wojewódz-
kiej z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe i inwestycyjne. 
W związku z tym musimy te-
raz zmieniać wcześniejsze za-
łożenia projektowe – tłumaczy 
Marek Zimakowski.
W tegorocznym budżecie za-
planowano przychody na po-
ziomie ok. 24 mln zł, natomiast 
milion więcej przywidzka gmi-
na przeznaczyła na wydatki. 
Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że rok 2015 gmina Przy-
widz kończy z około 10-pro-
centowym zadłużeniem. Taka 
sytuacja cieszy, bo niebawem 
rozdawane będą unijne pienią-
dze. Trzeba jednak posiadać 
wkład własny. Przychody gmi-
ny nie są duże, a niskie zadłu-
żenie pozwoli na zaciągnięcie 
pożyczek lub kredytów, które 

posłużą właśnie za wkład wła-
sny. Rozważane są jeszcze inne 
formy finansowania, które nie 
zwiększają długu publicznego. 
Jak wiemy środki unijne będą 
dostępne do roku 2018, więc 
kto ich w tym czasie nie wy-
korzysta, nawet zadłużając się, 
będzie potem realizował in-
westycje z własnych środków. 
Każdy kto prowadził, czy pro-
wadzi jakąkolwiek działalność 
wspiera się kredytami, a w 
przypadku samorządów z ta-
kiej możliwości nie skorzystał-
by tylko niedoświadczony poli-
tyk. Dodajmy jeszcze tylko, że 
w gminie Przywidz, za uchwa-
łą budżetową głosowało 10 z 15 
radnych. Co ciekawe, od głosu 
wstrzymali się albo głosowali 
przeciwko radni, którzy miesz-
kają we wsiach, gdzie prowa-
dzone mają być ważne inwesty-
cje. Czyżby to oznaczało, że nie 
chcą, aby w miejscowościach, 
które reprezentują, zrealizowa-
no potrzebne inwestycje?
 

Grzegorz Rudnicki

  Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przywidzkiej jest już niemal
na ukończeniu
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NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW
Pod koniec ubiegłego roku radni gminy Suchy Dąb podjęli de-
cyzję o zmianie opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków. 
Jak informuje firma Ecol-Unicon, która zajmuje się gospodar-
ką wodno-ściekową na terenie gminy Suchy Dąb, od 1 stycz-
nia 2016 roku mieszkańcy gminy za dostarczenie wody zapła-
cą 3,08 zł/m³ (z Vat). Natomiast cena obioru 1 m³ ścieków do 
sieci kanalizacji sanitarnej wynosi teraz 7,56 zł. Z kolei cena za 
odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni 
ścieków w Suchym Dębie wynosi brutto 5,40 zł za 1 m³. 

CZUJNI W CZASIE ZIMY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie zwraca 
się z prośbą do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi 
w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, niezaradne 
życiowo lub uzależnione od alkoholu. Początek stycznia okazał 
się bardzo mroźny, dlatego wiele osób może być narażonych 
na niebezpieczeństwa powiązane z warunkami pogodowymi. 
Suchodębski GOPS apeluje również o zachowanie ostrożności 
przy ogrzewaniu domów, ponieważ bardzo często dochodzi do 
pożarów.
Wszelkie zaobserwowane sytuacje, zagrażające życiu lub zdro-
wiu należy oczywiście zgłaszać do odpowiednich służb (Pogo-
towie, Policja) albo kontaktować się z GOPS w Suchym Dębie, 
mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 17A. Można też dzwonić 
pod numer telefonu 58 682 86 82. 

DARMOWA POMOC PRAWNA
Jeszcze w ubiegłym roku podpisano trójstronne porozumienie 
między Powiatem Gdańskim, Okręgową Radą Adwokacką 
w Gdańsku oraz Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w 
Gdańsku, dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej.
Dzięki temu na terenie gminy Suchy Dąb korzystać można 
z nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt mieści się w siedzibie 
GOPS w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17A, a otwarty jest 
w środy (godz. 8.00 – 12.00) i czwartki (godz. 11.30 – 15.30). 

(GR)

RADNI OBNIŻYLI STAWKI

Od stycznia mniej za śmieci
Od nowego roku w gminie 
Suchy Dąb obowiązują nowe 
stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 
Dla mieszkańców mamy jed-
nak dobrą wiadomość, ponie-
waż za odbiór śmieci zapłacą 
mniej niż w roku 2015. 
Uchwałę w sprawie nowych 
stawek podjęto na jednej z 
ostatnich ubiegłorocznych se-
sji rady gminy. Nowe stawki 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi dla nie-
ruchomości zamieszkałych są 
następujące:
a) miesięczna stawka opła-
ty, jeżeli odpady są zbierane w 
sposób nieselektywny, wynosi 
odpowiednio:
– 46,50 zł od jednego jed-
noosobowego gospodarstwa 
domowego,
– 77,50 zł od jednego gospo-
darstwa domowego, które za-
mieszkuje więcej niż jedna 
osoba.
b) miesięczna stawka opłaty, je-
żeli odpady są zbierane w spo-
sób selektywny, wynosi:
– 20,70 zł od jednego jed-
noosobowego gospodarstwa 
domowego,
– 41,50 zł od jednego gospo-
darstwa domowego, które za-
mieszkuje więcej niż jedna 
osoba.

Stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości niezamiesz-
kałych za jednorazowe ode-
branie odpadów z pojemników 
wynoszą odpowiednio: 

Warto również wiedzieć, że 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi nale-
ży uiszczać za dwa miesiące 
z góry. Poza tym mieszkańcy 
nie mają obowiązku składania 

nowych deklaracji. Zobowią-
zane są do tego jedynie osoby, 
które chcą zmienić sposób se-
gregacji (z nieselektywnych na 
selektywne).

(GR)
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CHARYTATYWNY BAL

Mikołaj przyjechał ferrari!
Na zaproszenie Restauracji Radunianka (przy hotelu Merkury w Stra-

szynie), 120 dzieci bawiło się na Mikołajkowym Balu Charytatywnym.

Dzieci miały zapewniony po-
częstunek (zarówno obiad, 
jak i słodkości), a także naj-
różniejsze atrakcje: były tań-
ce z DJ-em, przebierańce z 
animatorami, zumba z pro-
fesjonalistką Moniką Kiełpin 
i prezenty od św. Mikołaja, 
który pod hotel zajechał… 
czerwonym ferrari!
Rodzice zaproszonych dzieci 

gościli się w tym czasie przy 
kawie i poczęstunku. 
– Chcieliśmy zrobić coś dobre-
go i chyba się udało – podsu-
mowała szaloną mikołajkową 
zabawę Emilia Przenicka z Re-
stauracji Radunianka. 
Partnerami imprezy byli: stra-
szyński oddział Caritasu oraz 
gmina Pruszcz Gdański. W 
gronie darczyńców znaleźli się 

także: Eurocash, Karolina 
Godończuk (która przygoto-
wała imponujące słodkości), 
DJ Przemek Łoboś, Firma 
Balonik z Gdyni, Piekarnia 
Bambułka, sieć Biedronka, 
BelBal (fundator dekoracji), 
Raben, DOMO, Autohandel 
Marioteam, Drogeria Błękit-
na i Madio Media.

(MB)

  120 dzieci gościło na balu w Restauracji Radunianka
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Spotkanie z „Jagódkami”
– Doroczne spotkanie u „Ja-
gódek” to czas, by zatrzymać 
się na chwilę w tej codziennej 
gonitwie – mówiła Magdale-
na Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. 
Liczący blisko 100 osób Ze-
spół Pieśni i Tańca Gminy 
Pruszcz Gdański „Jagódki”, 
po raz 17. zaprosił do wspól-
nego kolędowania rodzinę i 
przyjaciół.
Maluchy, młodzież, dorośli 
i seniorzy przygotowali nie-
zwykły, ponad półtorago-
dzinny koncert, przeplatany 
tańcem i grą na instrumen-
tach. Publiczności Chaty 

Myśliwskiej Pod Sokołem 
w Straszynie szybko udzielił 
się świąteczny nastrój i do-
łączyła się ona do wspólnego 
biesiadowania przy najpięk-
niejszych polskich kolędach i 
pastorałkach. 
– Dziękujemy wójtowi i radzie 
gminy za to, że nasze dzieci 
mogą się wspaniale rozwijać, 
uczyć, bawić, zwiedzać i inte-
grować – mówili rodzice.
Wiele ciepłych słów padło 
również pod adresem sze-
fowej zespołu Barbary Bie-
drzyckiej, która stworzyła tę 
„jagódkową” rodzinę.

(MB)

 Zespół „Jagódki” to jedna z wizytówek 
gminy Pruszcz Gdański  Leokadia Folc 
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JUBILEUSZ

102 lata Pani 
Leokadii 
Leokadia Folc z Rokitnicy 
skończyła 102 lata! 
Jubilatkę odwiedzili: radna 
i sołtys Rokitnicy Danuta 
Czerwińska oraz Ewa Drza-
zga z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Pani Leokadia doczekała 
się 25 wnuków, ponad 50 
(rodzinie aż trudno zliczyć 
ilu dokładnie!) prawnuków 
i ponad 30 praprawnuków! 
Pani Leokadio, życzymy 
200 lat w zdrowiu i pogo-
dzie ducha!

(MB)

MISTRZOSTWA EUROPY

W strefie 
kibica
W miniony piątek rozpoczę-
ły się Mistrzostwa Europy 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn 
Polska 2016. Z tej oka-
zji Związek Piłki Ręcznej 
w Polsce, wspólnie z Pol-
skim Górnictwem Nafto-
wym i Gazownictwem oraz 
Miastami Gospodarzami 
przygotował strefy kibica, 
w których na fanów czeka 
wiele atrakcji, w tym przede 
wszystkim możliwość oglą-
dania meczów EURO 2016.
Strefa kibica stanęła m.in. w 
Gdańsku na Targu Węglo-
wym. Podczas mistrzostw 
Europy, które potrwają do 
31 stycznia, wszystkie mecze 
będzie można śledzić na te-
lebimie, a przede wszystkim 
wspólnie dopingować repre-
zentację Polski. Wszystkie 
mecze można oglądać sie-
dząc na wygodnych pufach 
i specjalnie przygotowanych 
leżakach. Obiekt pomieści 
około 900 osób.
Oczywiście nie zabraknie 
innych atrakcji, od meta-
morfoz kibica po GifBoxy, 
czy specjalnej strefy dla naj-
młodszych, w której pod 
okiem animatorów, dzieci 
mogą aktywnie spędzać czas. 
Na wszystkich kibiców cze-
kać będą ponadto konkursy, 
w których będzie można wy-
grać „zestaw kibica”, bilety 
na finał i półfinał, oficjalne 
piłki mistrzostw Europy, 
koszulki oraz wiele innych, 
atrakcyjnych nagród.
Strefy kibica będą otwarte 
codziennie od godz. 17.00 do 
23.00 (20 i 29 stycznia już od 
15.00). Z kolei w dniu finału, 
31 stycznia, wszystkich kibi-
ców do wspólnej zabawy za-
praszamy już od godz. 12.00.
Miejmy nadzieję, że polscy 
szczypiorniści powalczą we 
własnym kraju i ostatni mecz 
zagrają dopiero 31 stycznia w 
wielkim finale.

(KL)

WZRUSZYLI DO ŁEZ

Genialni aktorzy 

Kiedy młodzi aktorzy z wo-
janowskiego teatru „MaJo” 
kłaniali się publiczności, nie 
było osoby, która nie miała 
łez w oczach.
– Niech to przedstawienie 
będzie drogowskazem dla 
dzieci i dorosłych – pod-
sumowała wzruszona wójt 
pruszczańskiej gminy, Mag-
dalena Kołodziejczak, dzię-
kując aktorom, a także opie-
kunkom teatru „MaJo”, któ-
re tak znakomicie przygoto-
wały dzieci. 

Świąteczne przedstawienie o 
walce dobra ze złem zosta-
ło osadzone w dzisiejszych 
realiach wirtualnych pokus. 
Bawiło, a jednocześnie ści-
skało za serce. Jego przekaz 
był niezwykle dorosły, a wy-
konanie genialne. 
Występ uczniów z Wojano-
wa był głównym punktem 
programu spotkania wigilij-
nego władz gminy, radnych, 
sołtysów i zaproszonych 
gości. 

(MB)

 Wójt Magdalena Kołodziejczak dziękuje młodym akto-
rom i wręcza mikołajkowe upominki 

Fo
t.

 M
ag

da
le

na
 B

ie
lic

ka
/U

G
 P

ru
sz

cz
 G

da
ńs

ki

POWIATOWY KONKURS

Sukces gospodyń  
z Wiślinki 
Młode stażem, wiekiem i 
duchem Koło Gospodyń 
Wiejskich Rzeczpospoli-
ta Babska z Wiślinki god-
nie reprezentowało gminę 
Pruszcz Gdański w V Po-
wiatowym Konkursie Stołu 
Bożonarodzeniowego.
Stół Bożonarodzeniowy 

KGW Wiślinka, docenio-
ny za estetykę, dekorację 
ogólną prezencję, otrzymał 
I nagrodę. Bardzo się cie-
szymy i serdecznie gratulu-
jemy sukcesu!

(MB)

  Stół bożonarodzeniowy przygotowany przez 
 KGW Wiślinka 
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ODWIEDZILI BIBLIOTEKĘ

Tradycje karnawałowe
O polskich tradycjach kulty-
wowanych bądź zanikających 
w czasie karnawału, dowie-
dzieli się uczniowie klasy I 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Borkowie oraz 
klas O i 3 Katolickich Szkół 
Niepublicznych w Pruszczu 
Gdańskim, którzy odwiedzi-
li Powiatową i Miejską Bi-
bliotekę Publiczną. Dzieci z 
zainteresowaniem słuchały 

historii o kolędnikach, chęt-
nie mierzyły maski, a także 
dzieliły się swoimi spostrze-
żeniami na temat Tłuste-
go Czwartku, czy też tzw. 
Ostatków. Nie mogło zabrak-
nąć także rozmowy na temat 
balów przebierańców, np. w 
Wenecji, a także tych organi-
zowanych w szkołach.

(J.Ł)

 Uczniowie przymierzali też kolędnicze maski
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WOŚP W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI

Daliśmy dwa razy więcej!
Dokładnie 40075,37 zł zebrano w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To prawie dwa razy więcej niż przed rokiem, 
kiedy to doliczyliśmy się 21632,12 zł.

– Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu wolontariuszy, w tym 
uczniów, nauczycieli, sołty-
sów, radnych oraz wójta udało 
się nam pobić kolejny rekord 
– mówił późno w nocy z 10 na 
11 stycznia Grzegorz Cwaliń-
ski, dyrektor Ośrodka Kultury, 
Sportu i Biblioteki Publicz-
nej oraz szef gminnego sztabu 
WOŚP.
Podczas, gdy wolontariu-
sze kwestowali, a pracownicy 
OKSiBP skrupulatnie liczy-
li, w Mokrym Dworze trwała 
wielka licytacja, prowadzona 
przez naszego lokalnego Jurka 
Owsiaka, czyli sołtysa Wie-
sława Zbroińskiego, który nie 
tylko zorganizował aukcję, ale 
też osobiście pozyskał wszyst-
kie fanty. Wśród nich znalazła 
się m.in. koszulka Reprezenta-
cji Polski w piłce ręcznej z au-
tografami kadry (sprzedana za 
550 zł) czy dzień pracy z wój-
tem gminy (400 zł). W Mo-
krym Dworze, z samej licytacji 
zebrano 6 050 zł, a doliczając 

kwestę w tej niewielkiej miej-
scowości – 12 934,12 zł. 
Swój rekord pobili również 
niezawodni strażacy z OSP 
Jagatowo, których spotkali-
śmy kwestujących zarówno w 

gminie, jak i w mieście Pruszcz 
Gdański. W ich puszkach było 
w sumie 8 721,83 zł.
Nad bezpieczeństwem gmin-
nego finału WOŚP czuwali: 
Straż Gminna Gminy Pruszcz 

Gdański, Komenda Powiatowa 
Policji w Pruszczu Gdańskim 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wiślinie. 

(MB)

 Dzień pracy z wójt Magdaleną Kołodziejczak sprzedano za 400 zł! Wójt również licytowała 
fanty, a wcześniej sama kwestowała 
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WOŚP W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI PAMIĘCI ARCYMISTRZA

XV Turniej 
Brydżowy
Wszystkich miłośników 
brydża zapraszamy 24 stycz-
nia na jubileuszowy XV 
Turniej Brydżowy, poświę-
cony pamięci pruszczań-
skiego arcymistrza Mie-
czys³awa Goczewskiego. 
Jak przypominają organiza-
torzy imprezy – Centrum 
Kultury i Sportu w Prusz-
czu Gdańskim – Mieczy-
sław Goczewski był zna-
nym lekarzem i pierwszym 
pochodzącym z Pruszcza 
Gdańskiego arcymistrzem 
brydżowym. Największym 
jego sukcesem sportowym 
było wicemistrzostwo Eu-
ropy seniorów zdobyte w 
Monte Carlo. W 1969 roku 
Goczewski wygrał Między-
narodowy Kongres Bałtyc-
ki, w którym uczestniczyło 
kilkuset brydżystów. Był 
członkiem drużyny bry-
dżowej, która zdobyła I i 
III miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski. Był 
również mistrzem Europy 
lekarzy brydżystów.
– Serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników bry-
dża sportowego do udzia-
łu w dwuseryjnym turnieju 
par na „maksy” – 50 roz-
dań. Turniej jest zalicza-
ny do Grand Prix PWZBS 
Gdańsk. Impreza odbędzie 
się 24 stycznia w siedzibie 
Centrum Kultury i Spor-
tu w Pruszczu Gdańskim 
przy ulicy Fryderyka Cho-
pina 34. Zapisy przyjmo-
wane są w dzień zawodów 
od godziny 9.30. Początek 
gier przewidziany jest na 
godzinę 10.00 – zapraszają 
organizatorzy.
Dodajmy jeszcze, że turniej 
będzie miał otwartą for-
mułę. Udział w nim będzie 
mógł wziąć każdy chętny 
po wpłaceniu wpisowego w 
wysokości: 35 zł dla człon-
ków Polskiego Związku 
Brydża Sportowego oraz za-
wodników z terenu powiatu 
gdańskiego, 25 zł dla senio-
rów (powyżej 65 lat), kobiet 
i juniorów (do 25 lat), 10 zł 
dla młodzieży szkolnej i 45 
zł dla pozostałych. 5 zł od 
każdego wpisowego prze-
znaczone będzie na nagrody 
Grand Prix PWZBS.

(AT)

DEVIS CUP

Polska – Argentyna 
Polski tenis ma się coraz le-
piej. Sukcesy odnosi Agniesz-
ka Radwańska, a w tyle nie 
chcą pozostać mężczyźni, 
który osiągnęli w ubiegłym 
roku historyczny wynik, 
awansując do Grupy Świa-
towej Davis Cup by BNP 
Paribas.
Przypomnijmy, że jeszcze w 
ubiegłym roku reprezenta-
cja deviscupowa o awans do 
światowej czołówki walczyła 
ze Słowacją. Spotkanie roze-
grano w Gdyni, a nasi repre-
zentanci po dramatycznym 
meczu pokonali jesienią Sło-
waków 3:2 i awansowali do 
Grupy Światowej. Dodajmy, 
że wcześniej Polska ograła 3:2 
Litwę i 3:1 Ukrainę. 
– Po raz pierwszy w historii 
drużyna polskich tenisistów 
zagra w Grupie Światowej 
Davis Cup by BNP Paribas. 
Rywalami Polaków będą 
Argentyńczycy, z mistrzem 
US Open 2009 – Juanem 

Martinem Del Potro na cze-
le. Mecz Polska – Argentyna 
w dniach 4-6 marca rozegra-
ny zostanie w Ergo Arenie – 
informuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy hali.
Warto wiedzieć, że Argen-
tyńczycy czterokrotnie wy-
stępowali w finałach Pucharu 
Davisa.
 

(KL)

 Radości po wygranym 
meczu ze Słowacją nie było 

końca
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BIAŁY ORLIK JUŻ DZIAŁA

Na łyżwy do Pruszcza 
Gdańskiego
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego i okolic 
ponownie mogą się cieszyć z „Białego Or-
lika”, który tradycyjnie uruchomiono przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Matejki.

– Tak jak w poprzednich se-
zonach, od poniedziałku do 
piątku, lodowisko jest ogólno-
dostępne w godzinach od 16.30 
do 20.30. Natomiast w sobotę 
i niedzielę, od godz. 10.00 do 
12.00, odbywa się nauka jazdy 
na łyżwach, prowadzona pod 
okiem dwóch instruktorów, 
na którą serdecznie zaprasza-
my – zachęca Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że od 
godziny 12.30 do 20.00 tafla 
jest ogólnodostępna. Na lo-
dowisku istnieje możliwość 
wypożyczenia kasku i łyżew, 

można też naostrzyć własny 
sprzęt. Bilet normalny jednora-
zowy kosztuje 5 zł, a ulgowy 3 
zł. Z kolei za karnet grupowy 
trzeba zapłacić 30 zł. Poza tym 
za wypożyczenie łyżew zapła-
cimy 3 zł, kasku 2 zł, natomiast 
ostrzenie pary łyżew będzie nas 
kosztować 5 zł. 
– Planujemy, że lodowisko 
otwarte będzie do końca mar-
ca. Z doświadczenia jednak 
wiemy, że po feriach zainte-
resowanie ślizgawką jest już 
znacznie mniejsze – mówi nam 
Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego.

(KL)

 „Biały Orlik” w Pruszczu Gdańskim czeka na miłośników 
łyżwiarstwa  Na koniec zawodów obowiązkowe zdjęcie

 Drużyna z Suchego Dębu
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PODSUMOWALI ROK

Sportowe sukcesy
Koniec roku to doskonały czas 
na podsumowania, również 
sportowe.
Uczniowie Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie, a szczególnie 
Szkoły Podstawowej, mijający 
rok będą wspominać bardzo 
dobrze. Liczne sukcesy dziew-
cząt i chłopców w zawodach 
w unihokeju, piłce nożnej oraz 
biegach skutkowały zajęciem 
1. miejsca w klasyfikacji Woje-
wódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Gdańsku w ka-
tegorii szkół podstawowych.
– Cieszą nas liczne sukcesy 
sportowe i naukowe naszych 
uczniów. Gratuluję ich i mam 
nadzieję, że w tym roku będą 
one kontynuowane – mówi 
Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie. – Jednocześnie 
dziękuję wszystkim zawodni-
kom i ich opiekunom za za-
angażowanie oraz sportową 

rywalizację.
Dodajmy jeszcze tylko, że w 
podsumowaniu na 4. miejscu 
sklasyfikowano podstawówkę z 

Kolbud, a dopiero na 7. pozycji 
najlepszą szkołę z Gdańska.

(TJ)
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PORZĄDKI WOKÓŁ STAWU

Wędkarskie zawody na lodzie
Wędkarzom z Pruszcza Gdańskiego nie jest straszna żadna 
pogoda. Niedawno wzięli udział w zawodach podlodowych, 
które zorganizowano na stawie w Komarowie.

Gospodarzem zawodów było 
Wojskowe Stowarzyszenie 
Wędkarskie „Czapla”, które 
sprawuje pieczę nad komarow-
skim stawem.
– Do rywalizacji przystąpiło 
kilkunastu wędkarzy, którzy 
zainaugurowali sezon podlo-
dowy. Łącznie złowiono ponad 
7 kilogramów ryb – informuje 
nas Andrzej Grzejka, prezes 
Wojskowego Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „Czapla”. – Naj-
lepszym zawodnikiem okazał 
się Stanisław Kaczmarczyk, 

który osiągnął 1915 punktów. 
Na 2. miejscu sklasyfikowano 
natomiast Tadeusza Borowika 
z wynikiem 1145 punktów, a 
na najniższym stopniu podium 
stanął Wiesław Wejher z do-
robkiem 855 punktów.
Dodajmy przy okazji, że naj-
większą rybę złowił zwycięzca 
zawodów Stanisław Kaczmar-
czyk, który mógł popisać się 
okoniem o wadze 525 gram. 
Nieco mniejszego, bo 15 gram 
lżejszego okonia złowił zaś 
Andrzej Stasica.

W minioną niedzielę, również 
na stawie w Komarowie, roze-
grano mistrzostwa stowarzy-
szenia „Czapla” w wędkarstwie 
podlodowym.
– W ostatnim czasie zajęliśmy 
się również porządkami wokół 
stawu. Musieliśmy wyciąć su-
che drzewa oraz wiatrołomy. 
W ich miejsce posadzimy wio-
sną młode drzewka – dodaje 
Andrzej Grzejka.

(KL)
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Co zrobić, gdy dziecko cią-
gle choruje, jak sobie radzić 
z częstymi infekcjami 
u dzieci?
Twoje dziecko ciągle choruje, 
chronicznie ma katar, kaszel? 
Prawdopodobnie jego układ 
odpornościowy potrzebuje 
wsparcia. Na szczęście ist-
nieją sprawdzone sposoby na 
wzmocnienie odporności, tak 
aby zmniejszyć częstość in-
fekcji u Twojego dziecka. 
Układ odpornościowy uzy-
skuje pełną zdolność obron-
ną około 6. – 7. roku życia. 
Do tego czasu uczy się roz-
poznawać drobnoustroje i z 
nimi walczyć. Pobyt dziecka 
w przedszkolu i pierwszych 
klasach w szkole sprzyja 

infekcjom z powodu łatwiej-
szego kontaktu z chorą osobą, 
ale również z powodu stre-
su, który wiąże się z rozłąką z 
rodzicami.
Sporadyczne, infekcje górnych 
dróg oddechowych, szczegól-
nie w okresie jesienno-zimo-
wym są całkiem normalne u 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Sytuacja 
staje się poważniejsza, gdy 
dziecko choruje ciężko i niemal 
bez przerwy. Ciągłe zakaże-
nia dróg oddechowych prowa-
dzą do obniżenia odporności. 
Zwykłe przeziębienie może się 
wówczas skończyć ciężkim po-
wikłaniem (zapaleniem płuc, 
mięśnia sercowego).
Szczepienia – niezmiernie 

ważne w obronie przed 
infekcjami
Wszystkie dzieci, a zwłaszcza 
te najmłodsze (niemowlęta), 
dzieci obciążone chorobami 
przewlekłymi, również często 
chorujące dzieci starsze, war-
to szczepić. W zależności od 
wieku, należy wykonywać obo-
wiązkowe i zalecane szczepie-
nia, w tym przeciw pneumoko-
kom oraz grypie. Szczepionki 
wzmocnią odporność, gdyż 
organizm dziecka po szcze-
pieniu produkuje przeciwciała 
odpornościowe potrzebne do 
walki z danymi drobnoustroja-
mi, zapewniając odporność na 
długi okres czasu, a nawet na 
całe życie.
Dieta – wzmacnianie 
odporności
Dieta powinna obfitować w 
świeże owoce i warzywa za-
wierające witaminę C (czar-
na porzeczka, natka pietrusz-
ki, kiszona kapusta, cytru-
sy), która wspomaga walkę z 
wirusami. Dziecko powinno 
jeść chude mięso, jaja, nabiał 
i morskie ryby (witamina D3 
oraz niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe), dostarcza-
jące składników działających 
przeciwzapalnie.
Witamina A (zapobiega zaka-
żeniom) – marchew, brzoskwi-
nie, a także witaminy z grupy 
B (warzywa strączkowe, śliwki) 
wzmacniają organizm. Nie-
zbędny dla prawidłowej pracy 

układu odpornościowego jest 
składnik krwinek czerwonych – 
żelazo (czerwone mięso, zielone 
warzywa). Odporność poprawią 
produkty z probiotykami (jo-
gurt, kefir, mleko acidofilne) i 
prebiotykami (cebula, czosnek).
Wizyta u alergologa – zrób te-
sty alergiczne
Blisko 70 % dzieci leczonych z 
powodu nawracających infek-
cji górnych dróg oddechowych 
cierpi z powodu alergii lub ast-
my. Katar i kaszel, nasilające się 
w okresie jesienno-zimowym, 
mogą być nie tylko objawem 
infekcji, ale objawem alergii. 
To, czy dziecko jest alergikiem, 
stwierdzi alergolog, który po 
zebraniu dokładnego wywia-
du i zbadaniu dziecka, może 
zlecić przeprowadzenie testów 
alergicznych. 
Spaceruj – hartuj organizm. 
Chroń przed przegrzaniem
Ruch na świeżym powietrzu 
(ok. 2 godzin) sprawia, że krew 
krąży szybciej, a organizm ła-
twiej przyzwyczaja się do zmia-
ny temperatur. 
Gdy w mieszkaniu jest za sucho, 
dziecko może w nocy pokasły-
wać, a przez pozbawione śluzu 
błony, bakterie i wirusy łatwiej 
wnikają do organizmu. Roz-
wiązaniem jest częste wietrze-
nie mieszkania. Staraj się, by 
temperatura w mieszkaniu nie 
przekraczała 20°C.

Nie pal przy dziecku
W strumieniu dymu zawar-
tych jest więcej szkodliwych 
substancji niż w tym, którym 
zaciąga się osoba paląca. Bier-
ne palenie osłabia serce, upo-
śledza układ odpornościowy, 
podrażnia błony śluzowe dróg 
oddechowych, prowadząc do 
powstania przewlekłego kasz-
lu. Zwiększa się ryzyko infekcji 
ucha środkowego, rozwoju ast-
my oskrzelowej oraz alergii.

PORADNIA LEKARZA POZ

GDAŃSK - SZADÓŁKI
UL. GUDERSKIEGO 72/3

GDAŃSK 80-180
TEL.: 510 933 784

GUDERSKIEGO@CLINICAVITAE.PLdr med. Katarzyna Kaźmierska, pediatra POZ w nowej 
 przychodni Clinica Vitae na Szadółkach 

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

Prawie jak kolędnicy
Dzieci z grupy III z Przed-
szkola „Kubuś Puchatek” w 
Pruszczu Gdańskim, wzięły 
udział w zajęciach w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, podczas których 
dowiedziały się nieco więcej o 
kolędniczych zwyczajach. 
Dzisiaj już trochę zapomnia-
ne, ale na szczęście na Kaszu-
bach wciąż kultywowane. I 
właśnie stamtąd pochodziły 

rekwizyty – maski, w które 
przebierają się kolędnicy (ka-
szubscy Gwiżdże). W ponad 
dziesięcioosobowej grupie, 
która chodzi od domu do 
domu, można zobaczyć róż-
ne postaci i zwierzęta. Malu-
chy bardzo się ucieszyły, gdy 
okazało się, że mogą założyć 
maski niedźwiedzia, turo-
nia, bociana, a nawet czapkę 
policjanta.

(JŁ)
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  Przedszkolalki poznały kolędnicze zwyczaje

14. FINAŁ WOŚP W PODSTAWÓWCE

Rekordowa orkiestra w Pszczółkach
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała – i to bardzo głośno – również w 
Pszczółkach. Podczas finału akcji, który już po raz 14. zorganizowano w miej-
scowej Szkole Podstawowej, zebrano rekordową kwotę blisko 15 tys. zł.

Koordynatorem akcji w 
Pszczółkach była Joanna Ko-
twicka, która współpracowała z 
zespołem (Ewelina Majchrzak, 
Joanna Dembicka, Sławomir 
Wierzbicki, Paweł Oparka i 
Benedykt Urbański).
– Podczas wielkiego finału nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
licytacji, na której znalazły się: 
obraz pani Falkowskiej, album 
płytowy wraz z autografami ze-
społu COMA, zestaw miodów, 
kurs jazdy w warunkach ekstre-
malnych na Pszczółkowskim 
Autodromie oraz jazdy gokar-
tami, ofiarowane przez Pomor-
ski Ośrodek Ruchu Drogo-
wego. Do wylicytowania były 
również: zdjęcia z autografa-
mi kadry narodowej skoczków 
narciarskich, komplet pościeli 
wraz z ręcznikami, kolacja dla 
dwojga, usługi fryzjerskie dla 
2 osób, anioły wykonane przez 
uczniów i ich rodziców oraz 
rodzinna wycieczka do Straży 
Pożarnej i gadżety PORD – in-
formuje nas Marzena Biernac-
ka, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Pszczółkach.

Poza tym podczas finału od-
były się też występy artystycz-
ne uczniów i dorosłych, któ-
rzy prezentowali jasełka, ta-
niec, śpiew, grę na instrumen-
tach, recytacje czy spektakle i 

umiejętności karate. 
– Odbyły się również poka-
zy ratownictwa. Tego dnia nie 
mogło zabraknąć przygotowa-
nej przez rodziców kawiarenki 
czy malowania orkiestrowych 

serduszek przez najmłodszych 
– dodaje Marzena Biernacka. 
Uściślijmy tylko, że w tym roku 
w Pszczółkach zebrano do-
kładnie 14762,29 zł.

(KL)

  Kadr z finałowego grania WOŚP w Szkole Podstawowej w Pszczółkach
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