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Małgorzata Czarnecka-Szafrańska od 1,5 roku sprawuje funkcję 
przewodniczącej Rady Miasta Pruszcz Gdański. Naszym Czytelni-
kom przypomni, co udało się zrobić w tym czasie i jakie zadania są 
w sferze planów.

Przy Krótkiej 4 powstanie Muzeum 
Pruszcza Gdańskiego
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Muzeum ma być miejscem, w którym 
znajdą się wszystkie pamiątki związane 
z naszym miastem, ale także z miejscem 
pochodzenia naszych przodków

FlashFlash

Nowe kierunki w szkołach 
W pomorskich firmach brakuje fachowców w 
wielu specjalnościach. Aby temu sprostać, szkoły 
średnie na terenie naszego powiatu uruchamiać 
będą nowe kierunki nauczania.

Przetargi ruszą lada dzień
Zbliża się do końca budowa hali w Przywidzu. 
Miejscowe władze chcą budować kolejne obiek-
ty sportowe, dzięki którym dzieci będą mogły 
wreszcie ćwiczyć w normalnych warunkach.

Sukces Sokoła Ełganowo
W hali sportowej w Trąbkach Wielkich odbył się 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców U-10 
Ribet Cup, w którym wystartowało 8 drużyn: 
Bezkonkurencyjny okazał się Sokół Ełganowo.

Znamy plany inwestycyjne
Lokalne samorządy nie mają wytchnienia i bez 
przerwy planują kolejne inwestycje. Niemal wszy-
scy korzystają z unijnego wsparcia, ale podstawą 
do prowadzenia każdego zadania są środki własne.
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Nasze kalendarium
• 13 lutego (sobota), Fismoll, godz. 19.00, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 13 lutego (sobota), Lechia Gdańsk – Pod-
beskidzie 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

• 14 lutego (niedziela), Tribute Miles Davis, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski przy 
ul. Bogusławskiego 1

• 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

• 27 lutego (piątek), The Shipyard, godz. 20.00, 
Klub Żak w Gdańsku, al. Grunwaldzka 195/197

• 3 marca (czwartek), Koniec świata – God 
shave the Queen Tour + Radio Bagdad, godz. 
20.00, klub „Bunkier” w Gdańsku, ul. Olejarna 3 

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

• 7 marca (poniedziałek), Irena Santor, godz. 
19.30, Sala Koncertowa Portu Gdynia,  
Rotterdamska 9

• 11 – 13 marca (piątek – niedziela), Ogól-
nopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i 
Alpinistów – Kolosy w Gdyni

• 12 marca (sobota), Pariah, godz. 22.00, 
S.F.I.N.K.S.700 w Sopocie,  
al. Franciszka Mamuszki 1

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

• 16 – 19 marca (wtorek – sobota), Międzynaro-
dowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubil-
erskich – Amberif, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 24 marca (czwartek), The Soft Moon, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski, 
ul. Bogusławskiego 1

• 26 marca (sobota), mecz koszykówki Trefl 
Sopot – Polski Cukier Toruń, godz. 17.00,  
Hala Ergo Arena

• 2 – 3 kwietnia (sobota – niedziela), Gdańskie 
Targi Rowerowe 2016, Międzynarodowe Targi 
Gdańskie AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 7 – 8 kwietnia (czwartek – piątek), Forum 
Transportu Intermodalnego Fracht, Międzynar-
odowe Targi Gdańskie AmberExpo,  
ul. Żaglowa 11

• 17 kwietnia (niedziela), Bednarek, godz. 18.00, 
klub Kwadratowa w Gdańsku, ul. Siedlicka 4

• 30 kwietnia (sobota), Hans Zimmer,  
Hala Ergo Arena

• 1 maja (niedziela), Wielka Trójmiejska Bitwa 
na Poduszki

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

ZNAMY WYNIKI BADAŃ

Polska wenerologicznym 
skansenem?
Zaprezentowane niedawno na Uniwersytecie Warszawskim 
wyniki wieloletnich badań prof. Zbigniewa Izdebskiego nie po-
zostawiają złudzeń. Cierpimy przez brak edukacji seksualnej, 
co przekłada się na fatalną profilaktykę, brak zabezpieczeń i 
świadomości badań. Efekt? Co roku mamy 13 proc. więcej cho-
rych na AIDS. Spore żniwo zbiera też wirus HPV, a szczepionki 
na niego budzą skrajne emocje w Trójmieście.

Choroby wenerologiczne w 
większości krajów Europy sta-
nowią wstydliwą przypadłość, 
ale nasi sąsiedzi nie wahają się 
przed odwiedzinami w lekar-
skim gabinecie, gdy pojawiają 
się u nich niepokojące objawy. 
Mimo często większej otwar-
tości seksualnej, chorują jed-
nak rzadziej. Dlaczego? Przede 
wszystkim ze względu na świa-
domość występujących chorób 
oraz profilaktykę.

ROŚNIE LICZBA ZARAŻO-
NYCH HIV I HPV
– Tymczasem u nas aż 21 proc. 
społeczeństwa uznaje stosunek 
przerywany jako główną meto-
dę antykoncepcji, a zaledwie 9 
proc. wykonuje testy na obec-
ność chorób. Ponad połowa za-
rażonych nie wie, że są chorzy i 
mogą zarażać innych – zauważa 
prof. Zbigniew Izdebski, który 
w styczniu ogłosił na Uniwer-
sytecie Warszawskim wyniki 
swoich wieloletnich badań.
W efekcie co roku mamy o 13 
proc. więcej zakażonych wi-
rusem HIV. W liczbach bez-
względnych to jeszcze nie są 
ogromne rzesze chorych, ale 
stała tendencja jest alarmują-
ca. Rośnie też liczba zakażo-
nych wirusem HPV. U kobiet 
może prowadzić on np. do raka 
szyjki macicy, u mężczyzn do 
pojawienia się kłykcin kończy-
stych. Co roku z tego powodu 
umiera w Polsce kilka tysięcy 
osób. Tymczasem w Skandy-
nawii problem praktycznie nie 
występuje, a tamtejsi lekarze 

przyjeżdżają do nas – jak do 
skansenu – żeby zobaczyć cho-
robę na żywym organizmie, 
a nie tylko w książkach. Tam 
jednak praktycznie wszystkie 
młode dziewczynki przyjmu-
ją szczepionki już w młodym 
wieku. U nas wciąż jest to spra-
wa kontrowersyjna. Program 
szczepień przeciwko HPV pro-
wadzi np. Gdynia oraz Pruszcz 
Gdański, natomiast gdańscy 
radni zdecydowali właśnie, 
że w tym mieście nie będzie 
to obowiązkowe. Czyli nie 
szczepi się praktycznie nikt, 
bo świadomość zagrożenia jest 
znikoma.

LEKARZE NIE BEZ WINY?
Jednym z problemów nasze-
go kraju jest bowiem edukacja 
seksualna, a raczej jej brak. I 
to na każdym etapie: od naj-
młodszych, zaczynających in-
teresować się seksualnością, po 
dorosłych ludzi, którym wy-
daje się np. że po okresie me-
nopauzy nie muszą już zabez-
pieczać się podczas stosunków 

seksualnych. 
– Na choroby weneryczne za-
padają ludzie w różnym wieku i 
wcale nie jest to problem głów-
nie osób młodych. Lekarze za-
pominają czasami jednak, by 
zasugerować albo zalecić star-
szej od siebie osobie, badanie na 
występowanie wirusa HIV. Pa-
miętajmy, że edukacja seksual-
na spoczywa także – a póki nie 
zostanie na poważnie wprowa-
dzona do szkół, wręcz przede 
wszystkim – na barkach leka-
rzy. To od nas, w dużej mierze, 
zależy czy nasi pacjenci będą 
świadomi tego, że ryzykowne 
zachowania seksualne mogą 
skończyć się groźną chorobą. I 
to my musimy mieć na uwadze, 
że jesteśmy na pierwszej linii 
edukacji seksualnej w Polsce – 
mówi dr n. med. Igor Michaj-
łowski, prowadzący Clinica 
Dermatologica w Gdańsku, do 
której trafiają pacjenci z naj-
cięższymi przypadkami chorób 
wenerycznych z całej Polski.

Michał Radziwiłł
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Szkodliwe promieniowanie
dla naszych oczu
Bardzo trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez urządzeń cyfrowych, z któ-
rych korzystamy od wczesnych godzin porannych aż do później nocy. Pomimo wszelkich zalet 
jakie nam oferują, posiadają również jedną cechę wspólną, która bardzo źle wpływa na nasz 
wzrok - ich ekrany emitują tzw. niebieskie światło. Ale czym jest światło niebieskie?

Towarzyszy nam ono niemal 
całe życie, a wraz z rozwojem 
coraz nowszych technologii 
ogromnie wzrosła ilość czasu, 
w jakim nasze oczy są na nie 
narażone. Emitowane przez 
m.in. telewizory, monitory, 
smartfony i tablety jako część 
widzialnego widma o długości 
380 do 500nm, poważnie za-
graża zdrowiu naszych oczu. 
Szczególnie narażona jest siat-
kówka, która pod wpływem 
światła niebieskiego może ulec 
uszkodzeniom fotochemicz-
nym. Zbyt częsta ekspozycja 
oczu na światło niebieskie do-
prowadza do szybszego sta-
rzenia się siatkówki, zwyrod-
nienia plamki żółtej czy nawet 
zaćmy.  Podczas korzystania z 
urządzeń emitujących światło 
niebieskie obraz tworzony jest 
przed siatkówką zamiast na 
niej. Prowadzi to do wzmożo-
nej pracy mięśni oczu dla uzy-
skania odpowiedniej ostrości, a 
to z kolei sprawia, że czujemy 

- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

tel.: 58 558 47 95 tel.: 792 584 795 
Ok Serwis - Fotooptyka
www.okserwis.com.pl

się zmęczeni  i odczuwamy 
ogromny dyskomfort w postaci 
pieczenia i suchości oczu, bólu 
głowy oraz nadwrażliwości na 
światło. 
Na szczęście branża optycz-
na wyszła temu zjawisku na-
przeciw i szybko zareagowała 
wprowadzając do swojej oferty 
powłoki skutecznie blokujące 
promieniowanie niebieskie.  
 
W naszym salonie mogą Pań-
stwo skorzystać z oferty takich 
firm jak Essilor, JZO czy Szaj-
na. Firma Essilor oferuje so-
czewki Crisal Prevencia opar-
te na technologii Light Scan, 
która polega na filtrowaniu ok. 
20% szkodliwego promienio-
wania niebieskofioletowego, 
co zmniejsza o 25% odsetek 
obumierających komórek siat-
kówki. Nie blokuje natomiast 
światła, dzięki któremu nasze 
oczy mogą prawidłowo funk-
cjonować.    
    

Natomiast firma JZO wprowa-
dziła do swojej szerokiej oferty 
soczewki z powłoką Ideal Max 
Blue UV. Powłoka redukuje 
transmisję światła niebieskiego 
głównie o długości fali uzna-
wanej za najniebezpieczniej-
sze dla oka: 435 nm. Soczew-
ka daje również maksymalną 
ochronę przed promieniowa-
niem UV 25 krotnie większą 
niż przy braku okularów. 

Kolejne soczewki, które znajdą 
Państwo w ofercie naszej firmy 
to produkt pod nazwą LED 
Control marki Szajna. Powło-
ka ta nie dość że skutecznie 

blokuje promieniowanie nie-
bieskie, to nieznacznie wpły-
wa na postrzeganie kolorów, 
co można w szczególności po-
lecić grafikom komputerowym. 
Dodatkowo chroni przed pro-
mieniowaniem UV , zwiększa 
ostrość widzenia i eliminuje 
odblaski. Soczewki tej firmy są 
produktem wysokiej jakości i 
jednocześnie  najbardziej przy-
stępne cenowo. 
   
Podsumowując – warto zain-
westować w  ochronę naszych 
oczu, wychodząc z prostego 
założenia, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć!

SUKCESYWNIE REALIZUJĄ SWOJE ZAMIERZENIA

Znamy plany inwestycyjne gminy 
Trąbki Wielkie
Lokalne samorządy nie mają wytchnienia i bez przerwy planują kolejne inwestycje. Niemal wszyscy korzystają z unij-
nego wsparcia, ale podstawą do prowadzenia każdego zadania są środki własne.

W gminie Trąbki Wielkie na 
ten rok zaplanowano kilkana-
ście ważnych inwestycji, które 
będą oczywiście sukcesywnie 
realizowane.

ROZBUDOWA PODSTAWÓW-
KI I BUDOWA HALI
– Na plan pierwszy wysuwa 
się w tej chwili rozbudowa bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich. Jest to 
kontynuacja rozpoczętego w 
ubiegłym roku zadania, któ-
rego zakończenie przewidzia-
ne jest już w lipcu. Zaplano-
waliśmy, że tylko w tym roku 
wydamy na ten cel 1,6 mln 
złotych. Efektem realizacji in-
westycji będzie nowe dwukon-
dygnacyjne skrzydło budynku 
o powierzchni użytkowej 850 
m kw. Po oddaniu tego obiektu 
do użytku szkoła otrzyma 6 sal 
lekcyjnych, świetlicę, kuchnię z 
zapleczem, szatnię i sanitariaty 
– informuje nas Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Dodajmy w tym miejscu, że nie 
jest to jedyna oświatowa inwe-
stycja, która ma być realizowa-
na w tym roku. W planach jest 
bowiem budowa hali sportowej 
przy szkole w Kłodawie. Nowy 
sportowy obiekt ma mieć 785 
m kw. powierzchni użytkowej, 
a sama sala gimnastyczna 375 
m kw. W budynku znajdować 
się ma również pomieszczenie 
wielofunkcyjne oraz szatnie i 
sanitariaty. Zakres wykona-
nych w tym roku prac będzie 
zależał od ilości pozyskanych 
na ten cel przez gminę środków 
zewnętrznych, a w tym roku w 
gminnym budżecie wygospo-
darowano na ten cel 515000 zł.
Z kolei sobowidzka szkoła ma 
zostać docieplona, a przy okazji 
stworzony ma być w niej punkt 
przedszkolny.

OSP Z NOWYMI WOZAMI I 
REMIZAMI
– Również w tym roku pla-
nujemy wykonanie przyłą-
czy gazowych do wszystkich 
budynków użyteczności pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich 
oraz wymianę pieców central-
nego ogrzewania na gazowe 
w przedszkolu i gimnazjum. 
Według naszych szacunków 
kosztować to może ok. 328000 
złotych – mówi nam Błażej 
Konkol.
W poprzednich wydaniach 
„Panoramy” informowaliśmy 
o inwestycjach w Ochotnicze 

Straże Pożarne na terenie 
gminy Trąbki Wielkie. Przy-
pomnijmy, że gmina nie tylko 
dofinansowuje zakup wozów 
bojowych, ale sukcesywnie 
stara się poprawić bazę loka-
lową miejscowych jednostek 
OSP. W tym roku (w czerwcu) 
ma zostać ukończona budo-
wa remizy OSP w Ełganowie. 
Dzięki tej inwestycji, która 
w tym roku pochłonie kolej-
nych 285000 złotych, strażacy 
otrzymają duży boks garażo-
wy, przestronną salę szkolenio-
wą, pomieszczenie biurowe i 
sanitariaty.
Poza tym ok. 167000 zł wyda-
nych ma być na uzupełnienie 
podstawowego wyposażenia 
strażaków w węże czy mun-
dury, ale również na zakup do 
wszystkich jednostek defibry-
latorów. Dodatkowo planuje 
się wymienić dwa samochody 
pożarnicze, ale jest to zależne 
od ilości pozyskanych na ten 
cel środków zewnętrznych. 
Już wcześniej informowaliśmy 
również o planach budowy no-
wej remizy strażackiej w Mie-
rzeszynie. W tym roku przy-
gotowana ma być pełna doku-
mentacja techniczna, a prace 
budowlane mają ruszyć za rok.

NIE ZAPOMNIELI O DRO-
GACH I KANALIZACJI
W gminie Trąbki Wielkie są 
jeszcze miejscowości, w któ-
rych brakuje chociażby kana-
lizacji sanitarnej. Jest to drogie 
zadanie, dlatego jego realizacja 

jest rozłożona w czasie. W tym 
roku niewielkie prace przewi-
dziano chociażby w tzw. aglo-
meracji trąbeckiej. 
– Ze względu na rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego 
w miejscowościach stanowią-
cych tę aglomerację, zacho-
dzi konieczność wybudowania 
nowych odcinków kanalizacji 
sanitarnej umożliwiającej pod-
łączenie się do niej kolejnych 
budynków. Planowane koszty 
to 200000 zł. Zakładamy, że 
do sieci podłączonych zostanie 
kolejnych 15 – 20 budynków – 
mówi Jan Wiczling, zastępca 
wójta gminy Trąbki Wielkie.
W budżecie nie zapomniano 
też o inwestycjach drogowych. 
W tym roku planowane jest 
utwardzenie nawierzchni dróg 
płytami typu YOMB, a chod-
ników kostką betonową. 
– Kilkanaście sołectw 

przeznaczyło na ten cel z 
funduszy sołeckich łącznie 
187000 złotych, co umożli-
wi utwardzenie ok. 2000 m 
kw. nawierzchni. Jednakże 
rada gminy, doceniając wkład 
mieszkańców, zwykle podwaja 
te środki, a tym samym i osią-
gnięty efekt rzeczowy. Poza 
tym w tym roku chcemy przy-
gotować dokumentację tech-
niczną na na budowę dróg w 
Trąbkach Wielkich – ul. Aka-
cjowej i części ul. Rzemieślni-
czej oraz ul. Towarowej i części 
ul. Przemysłowej – dodaje Jan 
Wiczling.
To oczywiście tylko część za-
dań, które mają być zrealizo-
wane w tym roku. O kolejnych 
inwestycjach będziemy jesz-
cze informować na naszych 
łamach.

(lubek)
  Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie podkreśla, że jedną z ważniejszych inwestycji jest  

rozbudowa szkoły w Trąbkach Wielkich



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL   LUTY 20164 ROZMAITOŚCI

2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej
Podczas XVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 25 stycznia, podsumowano Rok Matematyki na 
Pomorzu. Ponadto, radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej.

Z inicjatywy trzech uczelni 
województwa – Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Politechniki 
Gdańskiej oraz Akademii Po-
morskiej w Słupsku – Sejmik 
Województwa Pomorskie-
go ogłosił rok 2015 Rokiem 
Matematyki na Pomorzu. W 
ramach tego przedsięwzięcia 
organizowane były wydarze-
nia, które miały za zadanie 
zwalczyć negatywny stereo-
typ krążący wokół matema-
tyki. Łącznie blisko 200 tys. 
osób wzięło udział w wyda-
rzeniach dedykowanych Ro-
kowi Matematyki.
– Bardzo się cieszę, że to 
wspólne przedsięwzięcie się 
nam udało i że dzięki temu 
będziemy jeszcze bardziej 
promować matematykę – mó-
wił podczas sesji marszałek 
Mieczysław Struk. – Jeże-
li region chce się rozwijać i 
być konkurencyjny w Polsce i 
w Europie, to musi kształcić 
inżynierów, musi mieć do-
brych specjalistów w naukach 
ścisłych. To oczywiście wcale 
nie znaczy, że deprecjonuje-
my nauki humanistyczne – w 
żadnym wypadku nie. 

Podziękowania z rąk marszał-
ka Mieczysława Struka, prze-
wodniczącego sejmiku Jana 
Kleinszmidta i przewodniczą-
cego Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu Dariusza Mę-
czykowskiego odebrali: rektor 
Akademii Pomorskiej w Słup-
sku prof. Roman Drozd, rektor 
Politechniki Gdańskiej prof. 
Henryk Krawczyk, rektor Uni-
wersytetu Gdańskiego prof. 
Bernard Lammek oraz dyrek-
tor Centrum Edukacji Nauczy-
cieli Renata Ropela.

W 2016 roku obchodzić bę-
dziemy szereg rocznic donio-
słych wydarzeń historycznych, 
a w tym 550. rocznicę II po-
koju toruńskiego, w wyniku 
którego znaczna część obecne-
go województwa pomorskiego 
przyłączona została jako Prusy 
Królewskie do Polski. Roczni-
ce te są okazją do zwrócenia 
uwagi na specyfikę dziejów 
naszego regionu. Jedną z cech 
wyróżniających go na tle in-
nych polskich regionów była 
duża aktywność obywatelska 
i umiejętność samoorganizacji 
mieszkańców, przekładająca się 

na rozkwit życia społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego 
regionu.
Ogłaszając Rok Pomorskiej 
Wspólnoty Obywatelskiej 
władze województwa pragną 

zwrócić uwagę na potrzebę cią-
głego budowania i umacniania 
wspólnoty regionalnej, którą 
łączyłoby nie tylko zamiesz-
kiwanie terytorium tej samej 
jednostki administracyjnej, 

ale także współpraca i współ-
odpowiedzialność za Pomo-
rze. Inicjatywa ta ma wzmoc-
nić identyfikację mieszkańców 
województwa pomorskiego z 
naszym regionem, zachęcić do 

pełniejszego poznania i utoż-
samiania się z jego symbolami 
i osiągnięciami. 

(ML) 

POMORSKIE FIRMY SZUKAJĄ FACHOWCÓW

Nowe kierunki w szkołach powiatu gdańskiego
Mówi się, że znalezienie pracy graniczy z cudem. Jest to jednak bardzo mylne stwierdzenie. W pomorskich firmach, w 
tym również na terenie powiatu gdańskiego, brakuje fachowców w wielu specjalnościach. Aby temu sprostać, szkoły 
średnie na terenie naszego powiatu uruchamiać będą nowe kierunki nauczania.

– Staramy się, aby nasze szkoły 
dostosowywały swoją eduka-
cyjną ofertę do potrzeb lokal-
nego rynku pracy. Wspólnie 
z dyrektorami szkół szukamy 
kierunków zawodów, które w 
naszym powiecie są najbar-
dziej poszukiwane. Rozma-
wialiśmy z przedstawicielami 
wielu firm i okazuje się, że 
niemal każda potrzebuje pra-
cowników – mówi nam Piotr 
Kaliński, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Prusz-
czu Gdańskim, które jest or-
ganem prowadzącym Zespół 
Szkół Rolniczych w Rusocinie 
i Zespół Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim.
Widać zatem, że na terenie po-
wiatu gdańskiego nie brakuje 
miejsc do pracy, ale odpowied-
nich fachowców.
– Chcemy to wykorzystać i 
stworzyć naszej młodzieży 
możliwość zdobycia atrak-
cyjnego zawodu. Planujemy 

powołanie nowych kierun-
ków w obszarze takich branż 
jak BPO/SSC, usługi finan-
sowe i biznesowe, transport i 
logistyka, ICT i elektronika, 
meblarstwo.
– W tym celu podpisaliśmy 
umowy z pracodawcami do-
tyczące współpracy w tym za-
kresie. Są to np.: Poczta Polska 
S.A., Raben Polska sp.zo.o., 
Bank Spółdzielczy w Prusz-
czu, Gd.,Flextronics Interna-
tional Poland sp.z o.o.,Galeon 
sp.zo.o. Firmy zadeklarowały 
chęć objęcia patronatem wy-
branych kierunków kształce-
nia, wsparcie merytoryczne 
dla szkół, organizację praktyk 
i staży dla uczniów i nauczy-
cieli , a niektórzy zatrudnienie 
dla absolwentów – dodaje na-
czelnik Kaliński. 
Liczymy również na uzy-
skanie wsparcia w ramach 
przedsięwzięcia strategiczne-
go „Kształtowanie sieci po-
nadgimnazjalnych szkół za-
wodowych, uwzględniającej 

potrzeby subregionalnych i 
regionalnego rynku pracy” 
wdrażanego przez Urząd Mar-
szałkowski Woj. Pomorskiego. 

  W szkole w Rusocinie wprowadzane są nowe kierunki, aby jej absolwenci mogli znaleźć pracę Fo
t.
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Właśnie ten projekt umożli-
wia pozyskanie środków na 
tworzenie nowych kierunków 
nauczania – tłumaczy Piotr 

Kaliński.
O tym, jakie kierunki na 
pewno zostaną uruchomio-
ne od nowego roku szkolnego 

poinformujemy w jednym z 
kolejnych wydań „Panoramy”.

Krzysztof Lubański
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ROK UDANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Przy Krótkiej 4 powstanie Muzeum 
Pruszcza Gdańskiego
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska od 1,5 roku sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Miasta Pruszcz Gdański. Na-
szym Czytelnikom przypomni, co udało się zrobić w tym czasie i jakie zadania są w sferze planów.

– Jak ocenia Pani te kilka-
naście miesięcy, podczas 
których przewodniczyła Pani 
miejskiej radzie?
– Moim zdaniem rok 2015 był 
niezwykle udany dla nasze-
go miasta, ponieważ udało się 
zrealizować wiele inwestycji, 
a sztandarową jest oczywiście 
nowy basen. Jest to niezwykle 
atrakcyjne miejsce dla dziecia-
ków, które korzystają z pływalni 
w godzinach przedpołudnio-
wych i osób starszych, odwie-
dzających basen w godzinach 
wieczornych, kiedy mogą nie 
tylko pływać, ale także korzy-
stać z sauny, jacuzzi, czy miej-
sca do ćwiczeń. W szkole, przy 
której znajduje się basen, uczy 
się 1400 osób, dlatego będziemy 
mieli kolejną dużą grupę dzie-
ci, która będzie umiała pływać. 
Przypomnę bowiem, że miasto 
finansuje zajęcia z pływania w 
klasach najmłodszych.
– Ale są zapewne też inne 

przedsięwzięcia, z których 
zadowoleni są mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego?
– Oczywiście, że tak. Strzałem 
w „10” okazała się gratisowa ko-
munikacja miejska, z której ko-
rzysta bardzo wielu pruszczan. 
Rozkłady jazdy dopasowywa-
ne są do potrzeb mieszkańców, 
ale nie zawsze jest możliwe, 
aby wszyscy byli zadowoleni. 
Obserwuję ile osób jeździ bez-
płatnym autobusem i uważam, 
że mimo dodatkowych kosztów 
ponoszonych przez miasto, de-
cyzja o wprowadzeniu darmo-
wej komunikacji była świetnym 
posunięciem. Stan finansów na-
szego miasta jest dobry i myślę, 
że możemy pozwolić sobie na 
tego typu przedsięwzięcia.
– Proszę zatem powiedzieć 
jak duże środki przeznaczone 
będą na tegoroczne inwesty-
cje?
– Na wszystkie miejskie in-
westycje wyasygnowaliśmy 26 

milionów złotych, z czego aż 
13 milionów przeznaczonych 
zostanie na zadania drogowe. 
Nieustannie aplikujemy, czę-
sto z pozytywnym skutkiem, o 
środki zewnętrzne. Dzięki temu 
możemy realizować kolejne cie-
kawe projekty. Mam tu na my-
śli chociażby nowy park, który 
powstanie w centrum naszego 
miasta, czy Muzeum Pruszcza 
Gdańskiego. Wizualizacja par-
ku przy ulicy Mickiewicza jest 
już przygotowana. Plan zakłada 
stworzenie miejsc wystawowych 
i wypoczynkowych oraz rekre-
acyjnych. Bardzo wstępne sza-
cunki mówią, że budowa tego 
parku może kosztować nawet 10 
milionów złotych, ale bez ze-
wnętrznego dofinansowania nie 
wystartujemy z realizacją tego 
pomysłu. Jest to drogie zadanie, 
ale ma spełniać niemal wszyst-
kie oczekiwania naszych miesz-
kańców – nawet przyszłych po-
koleń. Chcemy, aby nie była to 

inwestycja tylko „na chwilę”, ale 
na dziesięciolecia.
– Muzeum Pruszcza Gdań-
skiego to zupełna nowość w 
naszym mieście.
– Zgadza się. W Pruszczu 
Gdańskim mieszkają osoby z 
różnych stron Polski, ale tak-
że z Wilna czy Lwowa. To my 
budujemy swoją małą ojczyznę. 
Muzeum ma być miejscem, w 
którym znajdą się wszystkie pa-
miątki związane z naszym mia-
stem, ale także z miejscem po-
chodzenia naszych przodków. 
Dzięki temu nasze dzieci i wnu-
ki będą mogły się uczyć o naszej 
przeszłości. Budując naszą małą 
ojczyznę, możemy też pokazać 
jak w jednym miejscu połączyć 
zlepki różnych kultur i tradycji. 
– Gdzie miałaby znajdować 
się w takim razie siedziba 
muzeum?
– Od wielu lat mieszkańcy na-
szego miasta mówią o stworze-
niu tego muzeum. Jego siedziba 
ma się mieścić w tak zwanej na-
poleonówce przy ulicy Krótkiej 
4. Przecież już sam budynek jest 
częścią historii naszego mia-
sta. Niebawem prosić będziemy 
mieszkańców Pruszcza Gdań-
skiego o udostępnienie pamią-
tek, które posiadają, abyśmy 
mogli je skopiować i umieścić w 
muzeum.
– Budynek przy Krótkiej 4 jest 
nadszarpnięty zębem czasu 
i na pewno wymaga sporych 
nakładów finansowych, aby 
odzyskał przynajmniej w 
części swój dawny blask.
– Budynek faktycznie wymaga 
gruntownego remontu. Jeśli tyl-
ko znajdą się środki zewnętrzne 
na tego typu przedsięwzięcia, to 
podejmiemy decyzję o zabez-
pieczeniu funduszu w budżecie 
miasta. Po remoncie obiekt ma 
służyć nie tylko na potrzeby 

muzeum, ale też dla organizacji 
pozarządowych – dla naszych 
seniorów. Powiem tylko, że w 
tej chwili mamy blisko 300 słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, więc takie pomieszcze-
nie na pewno im się przyda.
– Miasto nie zapomina 
również o najmłodszych. 
Specjalnie dla nich organi-
zowany jest chociażby bal 
karnawałowy.
– Impreza ma już kilkuletnią 
historię i odbywa się zawsze na 
początku karnawału. Cieszy się 
ona dużą popularnością wśród 
maluchów, a każdego roku jest 
ich coraz więcej. W tym roku 
na imprezie, która odbyła się w 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 bawiło się ok. 260 
dzieci. Imprezę uatrakcyjnia za-
wsze przedstawienie teatru dla 
dzieci. Powiem jeszcze tylko, że 
każde dziecko otrzymuje także 
drobny prezent.
– Czekacie również na decy-
zję w sprawie dofinansowa-
nia budowy żłobka. Wiadomo, 

czy Pruszcz Gdański otrzyma 
rządowe wsparcie?
– Nie znamy dokładnej daty, 
kiedy decyzja zostanie podjęta. 
Wiem jedynie, że ma zapaść w 
tym roku. Jeżeli otrzymamy pie-
niądze, to na początku przyszłe-
go roku ruszy budowa żłobka na 
100 miejsc. Myślę, że zainwe-
stujemy w obiekt ekologiczny, 
budowany w szybkim tempie w 
nowych technologiach, dzięki 
czemu koszt jego eksploatacji 
byłby stosunkowo niski. Jestem 
przekonana, że taki żłobek uda-
łoby się wybudować w przecią-
gu pół roku. 
– Czy kierowanie radą miasta 
sprawia jeszcze jakieś kło-
poty?
– W radzie mam fantastycznych 
ludzi i czuję z ich strony ogrom-
ne wsparcie. Dzięki temu praca 
przebiega sprawnie, bez więk-
szych zakłóceń.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

 Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański 

 Nawet w czasie niepogody mieszkańcy spacerują po 
pruszczańskich parkach
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POBÓR CZAS ZACZĄĆ

Przysięga w 49. Bazie Lotniczej
Tydzień temu, w 49. Bazie Lot-
niczej w Pruszczu Gdańskim, 
odbyła się uroczysta przysię-
ga wojskowa żołnierzy służby 
przygotowawczej.
Tego roku przysięgę złożyło 
25 elewów. Na uroczystości, 
poza rodzinami żołnierzy, ko-
mendantami instytucji woj-
skowych, nie zabrakło również 
przedstawicieli władz samo-
rządowych powiatu, miasta i 
gmin.
- Była to podniosła uroczystość, 

która przypomniała mi moje 
młodzieńcze lata. Widać było, 
że elewi byli stremowani, ale 
wierzę, że będą bronić nie tylko 
mieszkańców powiatu gdańskie-
go, ale całego regionu i kraju – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Dodajmy, że dzień przysięgi był 
także dniem otwartych koszar, 
a wszyscy zainteresowani mo-
gli zobaczyć wystawę statyczną 
śmigłowców Mi-2 i Mi-24 oraz 
wystawę uzbrojenia indywidual-

nego żołnierza i sprzętu służby 
wysokościowo-ratowniczej.
Warto przy okazji przypo-
mnieć, że od 29 lutego do 22 
marca prowadzona będzie w 
powiecie gdańskim kwalifikacja 
wojskowa. 
Powiatowa Komisja Lekarska 
mieści się tradycyjnie w siedzi-
bie Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim. Przewidu-
je się, że w tym roku na komisji 
lekarskiej pojawi się 639 męż-
czyzn i 78 kobiet.

- W tej chwili młodzi mężczyź-
ni nie podchodzą już do kwali-
fikacji wojskowej z takimi oba-
wami jak kilka lat temu. Służba 
wojskowa nie jest obowiązkowa, 
ale obserwujemy, że coraz wię-
cej mężczyzn i kobiet chce „za-
ciągnąć się” do wojska – mówi 
Ireneusz Czernecki, naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.

(KL)

 Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, przewodnicząca Rady 
Miasta Pruszcz Gdański

W GMINIE KOLBUDY

Nowe miejsca rekreacyjne
W Kolbudach powstanie 
wreszcie park z prawdziwego 
zdarzenia. Będzie on zloka-
lizowany przy drodze woje-
wódzkiej – zaraz za torami na 
trasie w kierunku Przywidza. 
– Prace nad parkiem rozpo-
częliśmy już w roku ubie-
głym. W tym budżecie wy-
asygnowaliśmy na ten cel 400 
tysięcy złotych, a w kolejnych 
trzech latach planujemy wy-
dać po 150 tysięcy złotych 
na dalszą rozbudowę tego 
miejsca – mówi nam Marek 
Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.
Na tym terenie powstaną 
grillowiska, miejsce zabawy 
dla dzieciaków. 
– Planujemy również wyczy-
ścić staw, który tam się znaj-
duje, a przy okazji wybudo-
wać pomost, zaś dookoła po-
wstanie deptak z ławeczkami. 
Zamontowane zostanie oczy-
wiście parkowe oświetlenie. 
Nie zabraknie tam również 
toalet. Być może znajdzie-
my także miejsce na niewiel-
ką muszlę koncertową. Ale 
to oczywiście nie wszystko, 
bo w sąsiedztwie planujemy 
z kolei budowę skate parku 

– informuje Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy.
Niewielkim nakładem fi-
nansowym modernizowany 
będzie również park przed 
Urzędem Gminy Kolbudy. 
Część prac została wykonana 
w roku ubiegłym, a pozostałe 
roboty zostaną dokończone w 
tym roku.
Dodajmy przy okazji, że nie 
będą to jedyne inwestycje, 
dzięki którym powstaną na 
terenie gminy Kolbudy nowe 
miejsca do odpoczynku i re-
kreacji. Zaplecze sporto-
we powstanie chociażby w 
Jankowie.
– Z kolei w miejscowości 
Buszkowo zagospodarowany 
zostanie teren wiejski, gdzie 
powstanie obszar sportowo-
-rekreacyjny. Staną na nim 
ławki, urządzenia zabawo-
we oraz fitness. Znajdzie się 
również miejsce na boisko 
oraz grillowisko. Jednak co 
najważniejsze – wyczyszczo-
ne zostanie też niewielkie 
jezioro, które będzie również 
pogłębione – dodaje Leszek 
Grombala.

(lubek)

 Namiastkę parku w Kolbudach zaobserwować można już 
teraz
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ROZMAITOŚCI

ZNAKI ZAPYTANIA PRZY NOWEJ SZKOLE POWALCZĄ Z NIELEGALNYMI WYSYPISKAMI

Planują ponad 100 inwestycji Gmina Kolbudy będzie miała 
Straż Gminną– Historia tworzenia budżetu naszej gminy jest krótka. Naj-

pierw na światło dzienne wychodzą propozycje moje i urzędni-
ków, potem poznaję marzenia mieszkańców, o których dowia-
duję się od radnych na komisjach. Komisja Budżetowa generuje 
swoje pomysły, które są oczywiście omawiane również ze mną 
– mówi nam Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

Niektóre polskie samorządy rezygnują ze Straży Miejskiej albo 
Straży Gminnej. W gminie Kolbudy jest inaczej. Tu rozpocznie 
niebawem swoją działalność Straż Gminna.

Tym razem radni zatwierdzi-
li budżet przygotowany przez 
wójta, ale z poprawkami Ko-
misji Budżetowej. Po stronie 
dochodów w tegorocznym bu-
dżecie gminy Kolbudy znajdu-
je się kwota ponad 70 mln zł, 
natomiast na wydatki zaplano-
wano ponad 80 mln zł, a defi-
cyt budżetowy kształtuje się na 
poziomie 19,1 proc.
– Poziom zadłużenia nie jest 
duży, a jednocześnie systema-
tycznie maleje. Chcę jednak 
zaznaczyć, że przy rozpoczę-
ciu budowy nowej szkoły w 
Kowalach nasze zadłużenie 
na pewno wzrośnie. Ostatecz-
na decyzja o rozpoczęciu in-
westycji jeszcze nie zapadła, a 
mimo to w tegorocznym bu-
dżecie zabezpieczyliśmy na 
ten cel 1 milion złotych. Kolej-
ne środki na budowę szkoły w 
Kowalach zabezpieczyliśmy w 
kolejnych budżetach. Łącznie 
zaplanowaliśmy 13,8 mln zł – 
mówi nam Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy. – Śmiem 
twierdzić, że nasi partnerzy nie 
mają zabezpieczonych tak du-
żych środków na budowę szko-
ły w Kowalach.
Urzędnicy z Kolbud przyznają, 
że szkoła jest potrzebna, będą 
również posiadali środki na jej 
budowę. Z podziałem kosztów 
budowy nie będzie problemów, 
ale potem pojawiają się już 
same znaki zapytania.
– Zastanawiamy się bowiem, 
jak wyglądać będzie dalsze 
rozliczanie związane chociaż-
by z subwencją oświatową, czy 
pensjami dla nauczycieli. Cho-
dzi bowiem o to, że subwencja 
wyliczana jest według specjal-
nych wskaźników, które inne są 

dla Kolbud, inne dla Gdańska 
i dla gminy wiejskiej Pruszcz 
Gdański. To samo tyczy się na-
uczycieli. W naszej gminie za-
rabiają oni bowiem więcej niż 
w Gdańsku, a pamiętajmy, że 
pedagogów obowiązuje prze-
cież Karta Nauczyciela. Biorąc 
to wszystko pod uwagę, zasta-
nawiamy się, jak dzielone będą 
koszty utrzymania tej szkoły – 
zastanawia się wójt Grombala.
Mimo wielu niejasności Le-
szek Grombala nadal wierzy, 
że te wszystkie problemy są do 
rozwiązania.
W tym roku to właśnie inwe-
stycje oświatowe należą do naj-
ważniejszych w gminie Kolbu-
dy. 2 miliony złotych koszto-
wać będzie chociażby sala gim-
nastyczna przy szkole w Pręgo-
wie, gdzie prace ruszą wiosną i 
być może do końca lata zostaną 
zrealizowane.
– Kolejne 2 miliony chce-
my przeznaczyć w przyszłym 
roku na budowę podobnej sali 
przy szkole w Lublewie. Na te 
inwestycje chcielibyśmy po-
zyskać środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki albo z urzę-
du marszałkowskiego – mówi 
nam Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy. – Odnośnie 
Lublewa plany mamy bardziej 
ambitne, ponieważ chcemy tam 
przy okazji sali sportowej do-
budować cztery sale lekcyjne.
W tym roku zakończona ma 
być droga Buszkowo-Ostróżki. 
Poza tym drogowcy będą też 
działać na czterech ulicach w 
Kolbudach (Na Piaskach, Uko-
śna, Osiedlowa i Spacerowa).
– Ważną inwestycją jest 
chociażby budowa chod-
nika od ronda przy drodze 

wojewódzkiej do wsi Jankowo. 
To zadanie konsultowaliśmy z 
mieszkańcami, którzy podpo-
wiedzieli nam jak ten chodnik 
poprowadzić – dodaje Marek 
Goliński.
Tak gigantyczny budżet gminy 
Kolbudy przełoży się na reali-
zację ponad 100 inwestycji. Ich 
koszt jest oczywiście różny, ale 
wszystkie ucieszą mieszkańców 
gminy.

Krzysztof Lubański

 W tym roku ruszy budowa chodnika do Jankowa
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– Dopóki straż miała w swoich 
zadaniach sposób na poprawie-
nie gminnych budżetów po-
przez wystawianie mandatów 
za przekraczanie prędkości, 
byliśmy przeciwko tworzeniu 
tej jednostki. Jednak po tym, 
jak strażnikom zakazano wy-
stawiania mandatów postano-
wiliśmy podjąć temat i utwo-
rzyć Straż Gminną w Kolbu-
dach. Wszystko przez to, że 
wspólnie z Policją nie możemy 
poradzić sobie z nielegalnym 
wyrzucaniem śmieci – mówi 
„Panoramie” Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy.
Śmieci w gminie Kolbudy wa-
lają się w różnych miejscach – 
w rowach, lesie, przy drogach, 
a nawet na polach. 
– Szacujemy, że w skali roku 
są to dziesiątki ton. W ostat-
nim półroczu było to niemal 
50 ton, które musieliśmy wy-
wieźć na wysypisko do Sza-
dółek. Powiem tylko, że za 1 
tonę odpadów mokrych pose-
gregowanych trzeba zapłacić 
1 złotówkę, natomiast śmie-
ci nieposegregowane kosztują 
już 1300 złotych. Proszę więc 
sobie policzyć ile musieliśmy 
zapłacić za wywóz śmieci zna-
lezionych w różnych miejscach 
naszej gminy. Dla przykładu 
powiem jeszcze, że niedawno 
jakiś szaleniec wyrzucił po-
nad 100 zniszczonych, plasti-
kowych ram okiennych, które 

trzeba było utylizować – dodaje 
Leszek Grombala.
To właśnie Straż Gminna ma 
temu zaradzić. Nabór kandy-
datów prowadzony był w stycz-
niu, a wszystko wskazuje na to, 
że straż swoją działalność zain-
auguruje lada dzień. 
– To nie jedyny powód, dla 
którego chcemy Straży Gmin-
nej. Problem stanowią rów-
nież przeładowane ciężarówki, 
które skracając sobie drogę, 
korzystają z dróg gminnych. 

Kierowców nie interesują naka-
zy i zakazy, jeżdżą przez siedem 
dni w tygodniu po wszystkich 
naszych drogach i najzwyczaj-
niej je niszczą. My z kolei ładu-
jemy ogromne pieniądze w ich 
naprawę. Patrząc na te wszyst-
kie wydatki, korzystniejsze jest 
dla nas finansowanie Straży 
Gminnej, która pilnowałaby 
porządku – podsumowuje wójt 
Grombala.

(KL)

 Nielegalne wysypiska śmieci znaleźć można w różnych 
miejscach gminy Kolbudy
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zaprasza na

www.gokprzywidz.pl

15-26 lutego

przedstawienie teatralne, 

zajęcia artystyczne (haft, motanki,

szydełkowanie), zajęcia plastyczne, 

warsztaty tańca, ZUMBA

spotkania z bajką, wycieczka, zajęcia sportowe,

zajęcia umuzykalniające
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BUDOWA SAL RUSZY ZA ROK

Przetargi ruszą lada dzień
Szybkimi krokami zbliża się do końca budowa hali widowisko-
wo-sportowej w Przywidzu. Miejscowe władze nie spoczywają 
jednak na laurach i chcą budować kolejne obiekty sportowe, 
dzięki którym dzieci z gminy Przywidz będą mogły wreszcie 
ćwiczyć w normalnych warunkach.

Już w poprzednim wydaniu 
„Panoramy” informowaliśmy 
o planach budowy dwóch sal 
gimnastycznych przy szkołach 
w Pomlewie i Trzepowie, gdzie 
takich obiektów jeszcze nie ma, 
a warunki do ćwiczenia na lek-
cjach wychowania fizycznego 
są prowizoryczne.
– Lada dzień ogłoszony zosta-
nie przetarg, który wyłonić ma 
wykonawcę inwestycji, realizo-
wanej w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Postawimy jednak 
warunek, że przy budowie obu 
obiektów wykorzystane mają 
być rozwiązania ekologicz-
ne, aby późniejsze utrzymanie 
budynków nie było zbyt kosz-
townym zadaniem – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Urzędnicy szacują, że każda z 
sal kosztować może ok. 2 mln 
zł, dlatego też gmina apliko-
wać będzie o środki finanso-
we z programu „Lemur”, rów-
nież z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska.
– Wnioski przyjmowane będą 
do końca listopada tego roku. 
Jeśli otrzymamy środki, to 
budowa sal ruszy na począt-
ku 2017 roku – dodaje Marek 
Zimakowski.
Warto przy okazji przypo-
mnieć, że gmina otrzyma z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska 80 proc. dofinan-
sowanie termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicz-
nej. W ramach projektu prace 

związane z termomodernizacją 
prowadzone będą w szkołach w 
Trzepowie, Przywidzu, Pomle-
wie i Nowej Wsi Przywidzkiej 
oraz w budynku urzędu gminy. 
Tu również przetarg na wy-
konawcę ogłoszony zostanie 
niebawem, a realizacja pro-
jektu ma zostać ukończona do 
kwietnia 2017 roku. Szacun-
kowy koszt termomodernizacji 
wszystkich budynków wynieść 
może ok. 3 mln zł.

(lubek)

ZACHWIANA WIARYGODNOŚĆ ZWIĄZKU „WIERZYCA”

Przywidz sam zajmie się gospodarką odpadami?
Od 2013 roku rozpoczęła się rewolucja w gospodarowaniu odpadami. Ustawa nałożyła nowy obowiązek na samorządy, 
czyli określenie miejsca składowania odpadów oraz poprzez przetargi, wyłonienie przewoźnika odpadów do miejsca ich 
składowania.

Gminy często musiały zatrud-
nić dodatkowych pracowników 
do przygotowania dokumenta-
cji przetargowej, przygotowa-
nia deklaracji dla mieszkań-
ców stałych oraz posiadających 
domki letniskowe. Był też inny 
wybór ... zorganizowanie się w 
związek międzygminny, ażeby 
– jak zakładali wszyscy – było 
sprawniej i taniej.
Po pierwszym przetargu rze-
czywiście było sprawniej, ale 
cenowo... już tak kolorowo 
nie było. W kolejnym prze-
targu, w końcu 2014 roku, 
nie było rozstrzygnięcia, więc 
ogłoszono kolejny, w którym 
wyłoniono odbiorcę odpadów 
komunalnych. Nikt nie zakła-
dał, że wartości przetargowe 
były wyższe. Bez konsultacji z 
członkami związku, umowa z 
przewoźnikiem została przez 
przewodniczącego Związku 
Międzygminnego „Wierzy-
ca” podpisana. Pojawiły się też 
problemy z windykacją należ-
ności, co spowodowało deficyt 
w finansach spółki.

Podczas spotkania w lipcu 
2015 roku, ówczesny przewod-
niczący związku poinformował 
o problemach i oświadczył, że 
... z końcem miesiąca rezygnu-
je z pracy, a poza tym powie-
dział, że i tak chciał to uczynić 
z końcem roku 2015. Kolejne 
spotkania członków Związku 
Międzygminnego „Wierzy-
ca” miały załagodzić skutki fi-
nansowe poprzednich decyzji, 
wybrano nowego szefa spółki, 
którego zobligowano do rene-
gocjowania umów oraz wpro-
wadzono pewne zmiany zwią-
zane z realizacją umów. Nowy 
przewodniczący związku, Kry-
stian Kamień jest optymistą 
i już poinformował, że w tym 
roku nie będzie dopłat ze strony 
samorządów na rzecz związku. 
Krystian Kamień przyznał też, 
iż chce wprowadzić program 
naprawczy.
Chce się wierzyć i nic nie 
uprawnia już do wyrażania bra-
ku zaufania do nowych władz 
związku, ale dochodzą do nas 
słuchy, że niektóre samorządy 

podejmują uchwały intencyjne 
o „wyjściu” ze Związku Mię-
dzygminnego „Wierzyca”. Poza 
tym pojawienie się na jednym z 
nieformalnych spotkań byłego 
przewodniczącego związku w 
roli uzdrowiciela spółki, ale za-
razem potencjalnego pracow-
nika jej biura, spowodowało, że 
moje zaufanie do wspólników 
nie jest takie, jak na początku.
Na moje pytanie, podczas tego 
spotkania, dotyczące tak dłu-
giego okresu trwania umowy 
z przewoźnikiem, były prze-
wodniczący odpowiedział, że 
to dlatego, iż ... firma odbie-
rająca odpady właśnie na taki 
okres wzięła kredyt na zakup 
pojemników...
Uważam, że nasz samorząd, na 
najbliższej sesji również taką 
uchwałę intencyjną powinien 
podjąć. Nie oznacza to auto-
matycznego wyjścia ze związ-
ku, ale przy braku solidarności, 
musimy być przygotowani na 
samodzielne działanie.
Znany jest plan budowy na-
szej gminnej oczyszczalni, przy 

której pojawią się dodatkowe 
pomieszczenia, które w części 
mogą zostać przeznaczone na 
biura np. zakładu komunalnego 
czy spółki gminnej, zajmują-
cych się gospodarką śmieciową. 
Można byłoby wtedy stworzyć 
tzw. punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, gdzie 
pewne frakcje śmieci można 
byłoby odbierać, składować, 
a potem nawet sprzedawać. 
Posiadamy już wiedzę o za-
rządzaniu procesem odbioru 
odpadów, więc temat nam nie 
straszny.

DZIWNA JEST TA USTAWA 
ŚMIECIOWA
Jej założeniem było uporząd-
kowanie odbioru i składowa-
nia odpadów, a okazało się, że 
gminy przejęły szereg obowiąz-
ków realizowanych dotychczas 
przez firmy odbierające śmie-
ci, np. podpisywanie umów z 
mieszkańcami. Obecnie de-
klaracje i umowy podpisywały 
albo gminy, a w naszym przy-
padku Związek Międzygminny 

„Wierzyca”. Wspomnę, że jed-
norazowe wysłanie decyzji dla 
mieszkańców, kosztuje zwią-
zek ok. 250 tys. zł. Tyle po tzw. 
„rewolucji śmieciowej” zostaje 
w kieszeni przewoźnika odpa-
dów. Przypomnę, że na terenie 
każdej gminy występują jesz-
cze odpady ciekle z tzw. szamb. 
Jak wygląda obsługa tego pro-
cesu? Gminy podają warunki 
uzyskania koncesji, w tym ko-
nieczność podpisywania umów 
z właścicielami nieruchomości, 
na wywóz odpadów płynnych. 
Gmina, jedynie ma w obowiąz-
ku kontrolę opróżniania zbior-
ników i przygotowania doku-
mentacji o monitorowaniu tego 
procesu. 
Tak też powinno być w przy-
padku odpadów innych ro-
dzajów. Zadziwiające, że po-
minięte, w całym procesie od-
bioru odpadów, zostały sklepy 
wiekopowierzchniowe. Wielu 
z nas, robiąc zakupy w kra-
jach Europy Zachodniej czy 
w Skandynawii, miało okazję 
widzieć automaty do odkupu 

opakowań szklanych czy pla-
stikowych. Przyznam, że w 
Polsce nie spotkałem się z tego 
typu rozwiązaniem, więc kupu-
jąc napój płacimy za jego opa-
kowanie, a potem, drugi raz za 
jego utylizację, czyli jako koszt 
odpadu. Zwracałem, podczas 
wielu spotkań, uwagę na błędy 
w ustawie, ale nie odbiło się to 
żadnym echem. Powinny wró-
cić, nawet jako podmioty do-
towane, skupy pewnych frakcji 
odpadów.
Będziemy przygotowywać 
się do samodzielnego zarzą-
dzania odpadami w naszej 
gminie – chyba, że Związek 
Międzygminny „Wierzyca” 
wypracuje taki system, który 
spowoduje obniżenie stawek 
za odbiór odpadów oraz uda się 
odbudować zaufanie wewnątrz 
związku.

Marek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz

  Siedziba Urzędu Gminy Przywidz poddana zostanie
 termomodernizacji
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 ŻYCIE GMINY CEDRY WIELKIE
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ATRAKCJE PRZEZ DWA TYGODNIE

Ferie z Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu 
Od najbliższego weekendu dzieci i młodzież wyruszą na zimowe ferie. Jednak tylko część wybierze się na narty, a po-
zostali zostaną w domach. Dla nich dodatkowe atrakcje przygotował chociażby Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu.

PLAN FERII:
• 15 lutego: godz. 10.00 – 11.30 
– dobry dinozaur (poranek z 
bajką), 12.00 – 13.00 – hip hop 
(nauka tańca dla dzieci i mło-
dzieży), 13.00 – 15.00 – zajęcia 
plastyczne (kotylionowy kar-
nawał), 16.00 – 18.00 – zajęcia 
sportowe (tenis stołowy).
• 16 lutego: godz. 10.00 – 16.00 

– kulig wraz z ogniskiem w 
miejscowości Otomin w Karcz-
mie Swojak.
• 17 lutego: godz. 10.00 – 12.00 
– warsztaty kulinarne, 12.30 – 
14.00 – pomyszkuj w bibliote-
ce, 14.00 – 15.00 – kalambury 
dla dzieci i młodzieży, 16.00 – 
18.00 – zajęcia sportowe (tenis 
stołowy).

• 18 lutego: godz. 10.00 – 11.30 
– Ups Arka odpłynęła (poranek 
z bajką), 12.00 – 13.00 – hip 
hop (nauka tańca dla dzieci i 
młodzieży), 13.00 – 15.00 – za-
jęcia plastyczne (maski karna-
wałowe), 15.00 – 16.00 – śpiew 
to zdrowie (karaoke), 16.00 – 
18.00 – zajęcia sportowe (tenis 
stołowy).

• 19 lutego: godz. 10.00 – 
12.00 – warsztaty kulinarne, 
11.00 – 12.30 – ferie z kinem, 
12.30 – 14.00 – gry planszowe, 
14.00 – 16.00 – wesoły bałwa-
nek (warsztaty rękodzielnicze), 
16.00 – 18.00 – zajęcia sporto-
we (tenis stołowy).
• 22 lutego: godz. 10.30 – 14.00 
– wyjazd na łyżwy do Gdańska.

• 23 lutego: godz. 10.00 – 
11.30 – Minionki (poranek z 
bajką), 12.00 – 13.00 – hip hop 
(nauka tańca dla dzieci i mło-
dzieży), 14.00 – 15.00 – „Bitwa 
na śnieżki papierowe”, 15.00 
– 16.30 – śpiewać każdy może 
(karaoke).
• 24 lutego: godz. 10.00 – 12.00 
– warsztaty kulinarne, 12.00 – 
13.00 – hip hop (warsztaty ta-
neczne dla dzieci i młodzieży), 
13.00 – 14.00 – kalambury i 
gry planszowe, 14.00 – 15.00 – 
pomyszkuj w bibliotece, 15.00 
– 16.30 – ferie z kinem, 16.30 – 
18.00 – zajęcia sportowe (tenis 
stołowy).

• 25 lutego: godz. 10.00 – 
11.30 – tworzenie biżuterii 
(warsztaty rękodzielnicze), 
12.00 – 13.00 – Teatr Kufer 
(„Czerwony Kapturek”), 13.00 
– 15.00 – lepienie bałwana i 
ognisko z kiełbaskami, 16.00 – 
20.00 – Zimowy Turniej Teni-
sa Stołowego.
• 26 lutego: godz. 10.00 – 
11.30 – Hotel Transylwania 
II (poranek z bajką), 12.00 – 
15.00 – przygotowanie sali na 
bal karnawałowy, 16.00 – 19.00 
– bal karnawałowy „W świecie 
bajek”.

(GR) 

71. ROCZNICA

Uczcili Marsz Śmierci
Obchody 71 rocznicy Mar-
szu Śmierci rozpoczęły się 
mszą w cedrowskim kościele, 
gdzie odbyło się nabożeństwo 
w intencji ofiar niemieckiego 
obozu koncentracyjnego KL 
Stutthof. 
Po niej wszyscy chętni prze-
szli pod obelisk upamiętniają-
cy Marsz Śmierci, gdzie zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze. 
Na miejscu Bogusława Cier-
pisz, zastępca dyrektora Wy-
działu Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, od-
czytała apel pamięci.
- Druga część uroczysto-
ści odbyła się w Żuławskim 
Ośrodku Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich. Wśród 
wielu gości znalazł się m.in. 
Marcin Owsiński, kierow-
nik działu edukacyjnego 

Muzeum Stutthof, który po-
prowadził prelekcję na temat 
Marszu Śmierci oraz zapre-
zentował II część publikacji 
o historii Żuław „Żuławy w 
1945” – informuje Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich.
Dodajmy, że podczas uroczy-
stości zostały wręczone na-
grody dla dzieci i młodzieży 
ze szkół z terenu gminy Ce-
dry Wielkie, które uczestni-
czyły w  konkursie plastycz-
nym „Wolność – czy kiedyś 
nadejdzie?” zorganizowanym  
właśnie przez ŻOKiS. Z 
przygotowanych na konkurs 
prac, powstała wystawa, którą 
można było obejrzeć po za-
kończeniu obchodów.

(GR)

 Przemarsz uczestników uroczystości pod obelisk upa-
miętniający Marsz Śmierci
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KINO, SPORT, TEATR, A MOŻE TAŃCE LUB ŚPIEW?

Ferie w gminie Pruszcz Gdański
Gry, zabawy i wycieczki organizowane przez szkoły, „Kino za Rogiem” i pracownia plastyczna w Cieplewie, warsz-
taty taneczne oraz muzyczno-wokalne z „Jagódkami”, spektakle teatralne, zajęcia sportowo-rekreacyjne i spo-
tkania ze strażnikami gminnymi w świetlicach wiejskich – wszystkie dzieci i młodzież serdecznie zapraszamy do 
korzystania z bogatej oferty ferii w gminie Pruszcz Gdański. 

KINO I TEATR
W pierwszym tygodniu ferii 
czas organizują dzieciom szko-
ły (harmonogram zajęć przed-
stawią poszczególne placówki), 
a w drugim tygodniu zapra-
szamy wszystkich chętnych do 
„Kina za Rogiem” w Cieplewie.
– 24 lutego o godz. 11.00, 
16.00 i 18.00 – seans filmu 
„Proszę słonia” (cyfrowa rekon-
strukcja polskiego filmu z 1978 
– w programie również spo-
tkanie z reżyserem i warsztaty 
plastyczne).
– 25 lutego o godz. 11.00, 16.00 
i 18.00 – seans duńskiego filmu 
„Antboy” (w programie rów-
nież warsztaty plastyczne „Zo-
stań Superbohaterem”).
Bilety na seanse połączone z 
warsztatami, w cenie 5 zł, są 
do nabycia w Biurze Obsłu-
gi Klientów w Cieplewie, od 
poniedziałku do czwartku w 
godz. 12.00 – 20.00, a w nie-
dziele w godz. 10.00 – 15.00.
Oferta ośrodka będzie 

dostępna nie tylko w Cieple-
wie. Najmłodszych zapraszamy 
na marionetkowy spektakl te-
atralny „Bałwanek”. Będzie to 
inscenizacja baśni Hansa Chri-
stiana Andersena, w wykona-
niu teatru „Barnaby” – pełna 
pięknych piosenek dla dzieci w 
wieku 4-8 lat. Przedstawienia 
odbędą się w świetlicach wiej-
skich w kilkunastu sołectwach. 
Wstęp wolny. 
Terminarz:
poniedziałek, 22 lutego
• godz. 10.00 – Jagatowo,
godz. 12.00 – Juszkowo,
godz. 14.00 – Straszyn,
godz. 16.00 – Goszyn.
wtorek, 23 lutego
• godz. 10.00 – Rokitnica,
godz. 12.00 – Żukczyn,
godz. 14.00 – Będzieszyn,
godz. 16.00 – Żuławka.
środa, 24 lutego
• godz. 10.00 – Wiślinka,
godz. 12.00 – Bystra Osiedle,
godz. 14.00 – Mokry Dwór,
godz. 16.00 – Rekcin.

czwartek, 25 lutego
• godz. 12.00 – Roszkowo.

SPORT I REKREACJA
W świetlicach wiejskich 

odbędą się również bezpłatne 
zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
Spotkania potrwają około 2-2,5 
godziny. W programie m. in.: 
turniej minipiłki nożnej, kon-
kursy, zabawy sportowe, mi-
strzostwa w piłkarzykach, te-
nisie stołowym i darcie. Wszy-
scy uczestnicy otrzymają drob-
ne upominki oraz słodycze. 
Harmonogram spotkań: 
• 22 lutego, godz. 10.00 w 
Cieplewie,
22 lutego, godz. 11.00 w 
Rokitnicy,
22 lutego, godz. 12.00 w 
Żukczynie,
23 lutego, godz. 10.00 w 
Bystrej,
23 lutego, godz. 10.00 w 
Bogatce,
23 lutego, godz. 12.00 w 
Jagatowie,
24 lutego, godz. 10.00 w 
Żuławce,
24 lutego, godz. 11.00 w 
Lędowie,
25 lutego, godz. 10.00 w 
Będzieszynie,
25 lutego, godz. 10.00 w 
Rekcinie,
26 lutego, godz. 11.00 w Mo-
krym Dworze,
26 lutego, godz. 11.00 w 
Łęgowie,
26 lutego, godz. 12.00 w 
Roszkowie.
Wstęp wolny!

SPOTKANIA ZE STRAŻĄ 
GMINNĄ 
Na zajęcia z cyklu „Bezpieczne 
ferie” zaprasza Straż Gmin-
na Gminy Pruszcz Gdański. 
W programie m.in. pokazy, 
warsztaty i projekcje filmów. 
Tematyka będzie dotyczyć 
m.in. udzielania pierwszej po-
mocy (prezentacja i warsztaty 

praktyczne, zasada działania 
defibrylatora) oraz szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa, w 
tym: bezpiecznych gier i zabaw 
na śniegu oraz lodzie, odpo-
wiedzialnego zachowania się 
na drodze i bezpiecznego ko-
rzystania z internetu. Spotka-
nia ze strażnikami gminnymi 
zaplanowano w świetlicach 
sołeckich:
• 15 lutego, godz. 11.00 
– Bystra,
17 lutego, godz. 11.00 
– Żukczyn,
18 lutego, godz. 14.00 
– Łęgowo,
23 lutego, godz. 13.00 – Mokry 
Dwór,
25 lutego, godz. 11.00 
– Żuławka,
26 lutego, godz. 12.00 
– Będzieszyn.
Wstęp wolny!

TAŃCE I ŚPIEWY Z „JAGÓD-
KAMI”
Zespół Pieśni i Tańca Gmi-
ny Pruszcz Gdański „Jagódki” 

  Porozumienie podpisano w trakcie meczu Ligi Mistrzów w Ergo Arenie
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zaprasza na otwarte warsztaty 
dla dzieci i młodzieży w auli 
gimnazjum w Straszynie.
• 22 lutego, godz. 
10.00 – 13.30 – warsztaty ta-
neczne: tango, flamenco, tańce 
żywieckie; warsztaty muzycz-
no-wokalne: akordeon i in-
strumenty klawiszowe, porady 
muzyczne dla zespołów, pod-
stawy emisji głosu – ćwiczenia 
głosowe.
23 lutego, godz. 10.00 – 13.30 
– warsztaty taneczne: taniec 
nowoczesny, tango i flamen-
co cd., cha-cha; warsztaty 
muzyczno-wokalne.
24 lutego, godz. 10.00 – 13.30 
– warsztaty taneczne: step ir-
landzki, samba, rumba, polka; 
warsztaty muzyczno-wokalne.
25 lutego, godz. 10.00 – 13.30 
– warsztaty taneczne: podsu-
mowanie – zabawa z tańcem; 
warsztaty muzyczno-wokalne: 
popisy uczestników.

Magdalena Bielicka

ZUZANNA I ANTONI

Najpopularniejsze imiona
Zuzanna i Antoni – te dwa 
imiona cieszyły się najwięk-
szym powodzeniem młodych 
rodziców w gminie Pruszcz 
Gdański w 2015 roku.
– Wśród dziewczynek domi-
nowały Zuzanny, a w dalszej 
kolejności Julie, Kornelie i 
Leny. Chłopców najczęściej 
nazywano Antoni, a tylko 
trochę rzadziej Jakub, Woj-
ciech lub Aleksander – in-
formuje Magdalena Bielicka, 

rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański.
Pojedyncze przypadki imion 
żeńskich w pruszczańskiej 
gminie to: Aria, Arpine, Kay-
ra i Noemi. Z kolei najrza-
dziej nadawane imiona mę-
skie to: Iwan, Iwo, Maxymi-
lian, Xavier i Ziemowit.

(MB)

MIESZKAŃCY STWORZYLI KLUB

Seniorzy chcą się integrować
Klub Seniora z Rotmanki to nowa, nieformalna jeszcze grupa ludzi, 

którzy chcą jak najlepiej wykorzystać wolny czas. 

– Pomysł utworzenia klubu 
wyszedł od mieszkańców na 
jednym ze spotkań wiejskich 
– mówi Mirosław Sulewski, 
członek Rady Sołeckiej Rot-
manki i Regionalnego Cen-
trum Wolontariatu. 
To właśnie pan Mirosław, 
wykorzystując swoje do-
świadczenie, napisał projekt 
i pozyskał środki na mate-
riały, niezbędne do zorga-
nizowania pierwszych zajęć 
(były to warsztaty techniki 
decoupage).

Seniorzy spotykają się co 
czwartek. Ich „siedzibą” jest 
stołówka użyczona przez dy-
rektora Zespołu Szkół w 
Rotmance. 
Ostatnio członków klubu od-
wiedziła wójt Magdalena Ko-
łodziejczak, która podpowie-
działa kilka aktywności, jakie 
seniorzy mogliby rozwijać. 
Zapewniła przy tym pomoc 
organizacyjną.
Zainspirowani seniorzy my-
ślą już o gimnastyce i spotka-
niach ze specjalistami różnych 

  W prezencie powitalnym wójt wręczyła seniorom kronikę. Ci odwdzięczyli się wykonan-
ym na warsztatach z decoupage pojemnikiem na saszetki herbaty 
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dziedzin: od medycyny po 
ogrodnictwo. 
W czwartkowych spotka-
niach póki co bierze udział 
garstka osób. Pan Mirosław 
ma nadzieję, że to się zmieni 
i serdecznie zaprasza wszyst-
kich chętnych.
Wszelkich informacji w tym 
temacie udziela sołtys i rad-
na z tego terenu, Ewa Romik: 
667 710 775.

(MB)

 ŻYCIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
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Telewizja, Internet, Telefon 
Dajemy Ci największy wybór 

Pakiety analogowe

S - Socjalny
M - Mini
P - Podstawowy
T - DVB-T

nr. kanału
w odbiorniku cyfrowym 
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TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVN
TOYA TV
TOYA TV HD
TOYA VOD HD
TV Puls
TV Puls 2
TV 4
TVN 7
TTV
TVP Regionalna
TVP Kultura
TVP Historia
TVP Polonia
TVP ABC
TVP Info
ATM Rozrywka
ESKA TV 
Polo TV
Polsat Sport News
TV 6
Fokus TV
POLSAT HD
POLSAT News HD
TVN HD
TVN 7 HD
TVN 24 HD
TVN Style HD
TVN Turbo HD
Motowizja HD
TVP 1 HD
TVP 2 HD
TVP HD
English Club TV
TV Plus HD
TV Puls 2 HD
Tele 5 HD
POLSAT 2 HD
TV 4 HD
MGM HD
HBO HD
HBO 2 HD
HBO Comedy HD
Canal + HD
Canal + Film HD
Canal + Family HD
Canal + 1 HD
Canal + Sport HD
Canal + Sport 2 HD
Canal+ Seriale HD
Canal+ Discovery HD
Filmbox
Filmbox Premium
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S, M, P
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M, P, T
T
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T
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T
T
T
T
T
M, P, T
T
T

T
T

P

T
M, P

P
T

P

P
P

P

M, P

P
P
P

Filmbox Family
Filmbox Action
Fightbox HD
Filmbox Extra HD
Cinemax HD
Cinemax 2 HD
TVP Rozrywka
TVP Seriale
TVN Fabuła HD
Kino Polska
stopklatka.tv
POLSAT Film
POLSAT Film HD
POLSAT Romans
Ale kino+
Ale kino+ HD
Sundance Channel
13 Ulica
Universal Channel
Sci-Fi Universal
Universal Channel HD
Paramount Channel HD
Romance TV
Comedy Central
Comedy Central Family
Comedy Central HD
Fox Comedy
FOX
Fox Comedy HD
FOX HD
CBS Europa
CBS Action
CBS Drama
CBS Reality
CBS Europa HD
AXN
AXN White
AXN Black
AXN Spin
AXN HD
AXN Spin HD
POLSAT Play
POLSAT Cafe
E!
E! HD
Lifetime HD
Wellbeing Network HD
TLC HD
TLC
TVN Style
TVN Turbo
GINX
Fashion TV
Fashion TV HD
Kuchnia+

Domo+
Discovery Channel
Discovery Turbo Xtra
Discovery Science
Discovery Historia
Investigation Discovery
Discovery Life
Animal Planet HD
Discovery Channel HD
Discovery Turbo Xtra HD
Investigation Discovery HD
National Geographic
Nat Geo Wild
National Geographic HD
Nat Geo Wild HD
Nat Geo People HD
Adventure HD
Planete+ HD
Planete+
Polsat Viasat Explore
Polsat Viasat History
History
CI Polsat
History HD
H2 HD
Travel Channel
BBC Earth
BBC Brit
BBC Lifestyle
POLSAT Sport
POLSAT Sport Extra
Eurosport
Eurosport 2
Orange Sport
TVP Sport
nSport
Extreme Sports Channel
POLSAT Sport HD
POLSAT Sport Extra HD
Eurosport HD
Eurosport 2 HD
TVP Sport HD
nSport HD
Disney Channel
Disney XD
Disney Junior
Cartoon Network
Boomerang
DaVinci Learning
Nickelodeon
Nick Jr.
Nickelodeon HD
MiniMini+
teleTOON+ HD
POLSAT Jim Jam

Na
zie

m
ny

+

Os
zc

zę
dn

y

W
yg

od
ny

Bo
ga

ty

Do
da

tk
ow

e

Naziemny+
31 kanałów (4 HD)

Oszczędny 
68 kanałów (15 HD)

Wygodny 
113 kanałów (31 HD)

Bogaty 
172 kanały (46 HD)
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film

rozrywka

dla dzieci

sport

nauka/dokument

dla dorosłych

muzyka

1
2
3
4
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400
401
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411
415
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424
445
450
451
460
461
464
465
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521

525
530
531
600
601
605
606
610
611
612
613
630
633
634
635
651
670
675
677
700
701
703
704
705
710
720
722
723
724
730
731
732
733
735
740
777
780
781
782
800
801
802
803
805
807
809
811
824
900
909
910
915
916
917
920
999

Top KIDS HD
BBC CBeebies
Duck TV
POLSAT News
TVN 24
Superstacja
TV Republika
POLSAT News 2
TVN24 BiŚ
TVN Meteo Active
TVS
POLSAT 2
Polonia 1
Tele 5
TVR
TV Trwam
iTV
Edusat
Mango 24
MTV Polska
VIVA Polska
MTV Rocks
MTV Dance
MTV Hits
MTV Live HD
Muzo.tv
Stars.tv
Power TV
NUTA.TV HD
4Fun Fit&Dance
4Fun Hits
4Fun.tv
Disco Polo Music
VOX Music TV
ONTV HD
Kino Polska Muzyka
Classica HD
brava HD
DJAZZ.tv HD
BBC World News
SKY News
Euronews
CNN
Russia Today
France 24
Bloomberg
TV5 Monde Europe
Deutsche Welle
Playboy
ZEST.tv
Brazzers TV Europe
Blue Hustler
Hustler TV
Private
Redlight HD
TOYAcyfrowa Info

Najlepsze pakiety dla całej rodziny

Pakiet Cena
50 Mbps + Pakiet 

Wygodny

( 113 kanałów w 
tym 31 HD)

125 zł

100 Mbps + Pakiet 
Bogaty

( 172 kanały
w tym 46 HD)

165 zł

Do każdego pakietu 
Telefon już od 5 zł.

Przedstawiciele Handlowi:

Magdalena Możdżonek tel: 571 335 543
Tomasz Wólczyński tel: 513 156 545

Biura Obsługi Klienta

Otomin ul. Słoneczna 43

Gdańsk Chełm ul. Kopeckiego 9/24
tel: 58 727 77 77

e-mail: bok@biall-net.pl

Zadzwoń do nas i poznaj szczegóły

„Wschodnio – pomorska sieć szerokopasmowa – budowa infrastruktury światłowodowej 
obejmująca zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie” M
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POMOGLI UCZNIOWIE

Zimowe dokarmianie 
ptaków
Zimowa aura i mrozy do-
skwierają nie tylko ludziom, 
ale również zwierzętom – 
w szczególności ptakom. 
Uczniowie klasy pierwszej 
szkoły podstawowej Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie po-
stanowili temu zaradzić. 
Dzieci w ten zimowy czas 
zorganizowały pomoc dla na-
szych skrzydlatych przyjaciół, 
którym trudno znaleźć poży-
wienie i ciepłe schronienie. 
– Uczniowie przynieśli kar-
mniki, ziarno i słoninę dla 
ptactwa. Wszystkie dzieci 
mocno zaangażowały się w 
akcję dokarmiania ptaków, 

a efektem naszej pomocy są 
liczne odwiedziny skrzydla-
tych gości w szkolnym kar-
mniku – mówi Magdalena 
Dymarkowska, wychowaw-
czyni maluchów z Suchego 
Dębu.
– Cieszę się, że możemy 
pomóc ptakom, które od-
wdzięczą się nam na wiosnę 
pięknym śpiewem – doda-
ły dzieci z klasy pierwszej 
ZS w Suchym Dębie: Stasiu, 
Nadia, Oliwia, Paweł wraz 
z kolegami i koleżankami, 
podczas wspólnej pracy przy 
dokarmianiu.

(TJ)

 Dzieci z Suchego Dębu pomagają ptakom przetrwać zimę
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EUZEBIUSZ PRZYNIESIE SZCZĘŚCIE?

Bocian zimuje w gminie Suchy Dąb
Śnieg na Wielkanoc, czy bocian na Trzech Króli – Polaków nic już nie zdziwi. Na począt-
ku tego roku do gminy Suchy Dąb – ku wielkiemu zdziwieniu – zawitał bocian, który 
zimę postanowił spędzić w Polsce.

– Nas tylko to cieszy. Miesz-
kańcy zdecydowali, że bocian 
będzie miał na imię Euzebiusz. 
Naszym gościem zawsze ktoś 
się opiekuje. Być może niespo-
dziewany przybysz przyniesie 
naszej gminie szczęście – żar-
tuje w rozmowie z „Panoramą” 
Barbara Kamińska.
Z roku na rok wzrasta liczba 
bocianów podejmujących próbę 
przezimowania w naszym kra-
ju. Nie wiadomo, jakie są do-
kładne przyczyny prób zimo-
wania zdrowych bocianów w 
Polsce. W związku z coraz bar-
dziej łagodnymi zimami i coraz 
częstszymi przypadkami wy-
korzystywania przez bociany 
antropogenicznych źródeł po-
karmu (np. lokalnych składo-
wisk śmieci, miejsc wykładania 
resztek z ubojni) można ocze-
kiwać, że zjawisko to w najbliż-
szych latach będzie się nasila-
ło. Pozostający na zimę bocian 
zazwyczaj budzi ciekawość i 
chęć niesienia mu pomocy. Nie 
zawsze jednak ta pomoc jest 
niezbędna. Sprawne osobniki 

trudno jest złapać, a ucieczka 
przed ludźmi powoduje straty 
energii, którą powinny wyko-
rzystać w tym czasie na szuka-
nie jedzenia. Poza tym podej-
mowanie jesienią próby schwy-
tania ptaka może spowodować 
jego przepłoszenie z miejsca, 
gdzie był w stanie znaleźć od-
powiednią ilość pokarmu, a 
tym samym narażenie go na 

ryzyko śmierci głodowej. Do-
póki bocian jest w stanie wzbić 
się do lotu to nie ma możliwo-
ści, aby go złapać i udzielić mu 
jakiejkolwiek pomocy, zresztą 
wątpliwe jest, aby w tym przy-
padku ta pomoc była niezbędna 
i potrzebna. Jedyne, co można 
zrobić, to obserwować bociana 
i gdy nadejdzie śnieżna zima 
(pokrywa śniegu utrzymująca 

się przez dłuższy okres), to 
będzie można bociana dokar-
miać (w sposób bardzo racjo-
nalny i odpowiednim pokar-
mem, np. surowymi rybami, 
podrobami pokrojonymi w 
kostkę) lub odłowić i umieścić 
w ptasim azylu (jeśli będzie 
osłabiony).

(KL, AT)

 Od początku stycznia w gminie Suchy Dąb gości bociek Euzebiusz 
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POCZULI SIĘ MŁODSI OD METRYKI

Bawili się seniorzy gminy Suchy Dąb
Kolejny już raz Dwór Żuławski w Grabinach-Zameczku gościł seniorów z gminu Suchy 
Dąb, gdzie odbyła się wyjątkowa uroczystość – „Dzień Seniora”.

- Seniorzy nie tylko z naszej 
gminy zasługują na bardzo 
wiele – nie tylko na szacunek 
i wdzięczność, ale również na 
coś więcej – mówi „Panora-
mie” Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb. – Chciała-
bym, aby podobnych imprez 
było jeszcze więcej. Cieszę 
się, że nasi seniorzy bawi-
li się tak dobrze, ale przede 
wszystkim, że tego dnia byli 
„zdrowi” i czuli się znacznie 
młodziej niż wskazuje to ich 

metryka.
Jak informuje nas Mariusz 
Zawolski z Urzędu Gminy 
Suchy Dąb,ten niezmiernie 
ważny dzień uświetnili swoją 
obecnością ks. biskup Wie-
sław Szlachetka, Ryszard 
Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego, 
czy Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański. 
Oficjalną część zakończono 
uhonorowaniem najstarszych 
ze 120 przybyłych seniorów. 

Wśród nich znaleźli się 
95-letnia Irena Kułaga z Su-
chego Dębu oraz 87-letni Jó-
zef Kaczmarski z miejscowo-
ści Grabiny-Zameczek. 
- Następnie rozpoczęła się 
część artystyczna. Tu „Pio-
senki Starszych Panów” oraz 
występ sceniczny przygoto-
wały specjalnie na tę uro-
czystość „Wesołe Wdówki” 
z Krzywego Koła. Miłym 
akcentem Dnia Seniora były 
przygotowane przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Su-
chym Dębie i dzieci upomin-
ki. Własnoręcznie wykonane 
dzbanuszki z herbatką obda-
rowani zostali seniorzy – do-
daje Mariusz Zwoliński. 
Tego dnia nie mogło za-
braknąć oczywiście wspólnej 
zabawy, którą uatrakcyjnił 
zespół Relax, a dodatkowo 
zorganizowano dla seniorów 
liczne konkursy z nagrodami. 
Poza tym przeprowadzono 
swego rodzaju loterię, gdzie 

każdy los wygrywał. 
- Korzystając z okazji, chcia-
łabym podziękować wszyst-
kim sponsorom, bez których 

impreza dla seniorów nie 
mogłaby się odbyć – dziękuje 
Barbara Kamińska.

(GR)

  Seniorów z Suchego Dębu odwiedził m.in. biskup Szlachetka

  Podczas spotkania seniorzy brali udział w konkursach z 
nagrodami

  Taneczne popisy seniorów  Piosenki Starszych Panów zaprezentowały Wesołe Wdówki z 
Krzywego koła
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PROPOZYCJA GOKSIR I GBP

Ciekawa oferta 
na ferie
15 lutego dzieci i młodzież z 
Pomorza rozpoczną dwuty-
godniowy zimowy odpoczy-
nek. Oferta zajęć dla nich, 
przygotowana przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji i Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Trąbkach 
Wielkich, jest zróżnicowana. 
– Odbędą się: zajęcia świetli-
cowe, break dance, plastycz-
ne, piłkarskie, tenisa stoło-
wego, badmintona, siatkówki 
i z robotyki. Będą także wy-
cieczki na lodowisko i przed-
stawienia teatralne. Najwięcej 
będzie jednak zajęć, które w 
ubiegłym roku podczas ferii 
i wakacji cieszyły się ogrom-
nym powodzeniem, czyli za-
jęć multimedialnych. Odbędą 
się one we wszystkich świe-
tlicach gminnych, a także w 
szkołach: w Trąbkach Wiel-
kich, Sobowidzu, Warczu, 
Czerniewie i Kłodawie, jak 
również w remizie w Ro-
ściszewie – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
GOKSiR.
W ciągu 3 godzin będzie 
można pograć na konsoli 
PlayStation 3, zmierzyć się w 
wyścigach na Gran Turismo 
6 czy w Sports Champions 
2, w której to grze można bę-
dzie rywalizować w sześciu 
dyscyplinach sportowych: 
golfie, zjeździe na nartach, 
kręglach, boksie, tenisie oraz 
łucznictwie. 
– Dziewczęta na pewno sko-
rzystają z możliwości uczest-
niczenia w grze Just Dance 
2014 polegającej na wyko-
nywaniu trików i figur ta-
necznych w rytm znanych 
przebojów – dodaje Leszek 
Orczykowski.
Terminy zajęć świetlico-
wych i multimedialnych dla 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych:
* 15 lutego (poniedziałek): 
godz. 9.00 – 12.00 w szko-
le w Czerniewie, godz. 

13.00 – 16.00 w świetlicy w 
Pawłowie.
* 16 lutego (wtorek): godz. 
9.00 – 12.00 w świetlicy w 
Gołębiewku, godz. 13.00 – 
16.00 w świetlicy w Gołębie-
wie Wielkim.
* 17 lutego (środa): godz. 9.00 
– 12.00 w szkole w Kłodawie, 
godz. 13.00 – 16.00 w świe-
tlicy w Łaguszewie.
* 18 lutego (czwartek): godz. 
9.00 – 12.00 w świetlicy w 
Błotni, godz. 13.00 – 16.00 w 
świetlicy w Domachowie.
* 19 lutego (piątek): godz. 
9.00 – 12.00 w szkole w Trąb-
kach Wielkich, godz. 15.00 – 
18.00 w świetlicy w Gołębie-
wie Średnim.
* 20 lutego (sobota): godz. 
10.00 – 13.00 w świetlicy w 
Klępinach.
* 22 lutego (poniedziałek): 
godz. 9.00 – 12.00 w szkole w 
Warczu, godz. 13.00 – 16.00 
w świetlicy w Mierzeszynie.
* 23 lutego (wtorek): godz. 
9.00 – 12.00 w świetlicy 
w Złej Wsi, godz. 13.00 – 
16.00 w świetlicy w Trąbkach 
Małych.
* 24 lutego (środa): godz. 9.00 
– 12.00 w remizie w Rości-
szewie, godz. 13.00 – 16.00 w 
szkole w Sobowidzu.
* 25 lutego (czwartek): godz. 
9.00 – 12.00 w świetli-
cy w Granicznej Wsi, godz. 
13.00 – 16.00 w świetlicy w 
Kleszczewie.
* 26 lutego (piątek): godz. 9.00 
– 12.00 w świetlicy w Cząst-
kowie, godz. 13.00 – 16.00 w 
świetlicy w Ełganowie.
* 27 lutego (sobota): godz. 
9.00 – 12.00 w świetlicy w 
Zaskoczynie.
Szczegółowy program fe-
rii przygotowany przez 
GOKSiR i GBP znajduje się 
na stronie internetowej: www.
goksir-trabkiwielkie.pl.

(LO)

  Zajęcia multimedialne cieszą się dużą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży z gminy Trąbki Wielkie

  Przednia była zabawa podczas festynu, który został nagrodzony

 Zespół ankietujących stanowiły uczennice klasy 6c

Fo
t.

 G
O

K
Si

R

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Lepszy internet zależy od Ciebie
Niemal w połowie stycznia w Szkole Podstawowej w Pszczółkach rozpoczęły się dzia-
łania dotyczące bezpieczeństwa w sieci (DBI) „Lepszy internet zależy od Ciebie”. 

– W tym roku ogólnopolski fi-
nał odbył się 9 lutego. Do tego 
czasu nauczyciele prowadzi-
li wiele działań. Były to mię-
dzy innymi zajęcia z ucznia-
mi, badania ankietowe wśród 
uczniów i rodziców, oglądanie 
i omawianie materiałów mul-
timedialnych, czy przygo-
towanie ulotek dla rodziców 
– informuje nas Mariola Ku-
pryciuk, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Pszczółkach i 
zarazem szkolny koordynator 
kampanii.
Z okazji finału akcji, w 
pszczółkowskiej podstawówce 
zorganizowano Szkolny Hap-
pening „Lepszy internet zale-
ży od Ciebie”. Po kierunkiem 
nauczycieli języka polskiego 
uczniowie klas V przygoto-
wali scenki tematyczne, na 
godzinach wychowawczych 
i zajęciach ze specjalistami. 
Dzieci tworzyły plakaty, ko-
miksy i hasła propagujące ideę 
kampanii. 
– We współpracy z Samorzą-
dem Uczniowskim i szkolnym 
koordynatorem, uczniowie 
opracowali wyniki i wnioski 
ankiet. Zespół ankietujących 
stanowiły uczennice klasy 6c, 
a do prac podsumowujących 
ankiety dołączyli uczniowie 
klasy 5b. Już na szkolnych ho-
lach pojawiają się efekty pracy 
uczniów, tworzone na zaję-
ciach z wychowawcami klas 
4-6, edukacji wczesnoszkolnej, 

terapii pedagogicznej, zajęć 
komputerowych oraz oddzia-
łów przedszkolnych – infor-
muje Marzena Biernacka, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Pszczółkach.
Jak podkreśla Mariola Kupry-
ciuk, świadomość uczniów o 

stosowaniu bezpiecznych zasad 
pracy w sieci, rośnie.
– Ale zauważyć można to, iż 
dzieci spotykają się z cyber-
przemocą. Podobne lub inne 
przykłady wskazują w przypad-
ku ich rodzeństwa i rodziców. 
Dlatego prowadzone działania 

DBI w podnoszeniu świado-
mości uczestników szkolnej 
kampanii, wydają się bardzo 
celowe – zauważa Mariola 
Kupryciuk.

(GR)

WRACAJĄ DO SERC

Żołnierze 
wyklęci
29 lutego w godz. 18.00 
odbędzie się w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich im-
preza „Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych – Wyklęci wraca-
ją do naszych serc”.
Podczas spotkania nie za-
braknie wierszy i piose-
nek w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Trąbkach Wielkich. Na-
tomiast imprezę prowa-
dził będzie Piotr Szubar-
czyk, autor książki i pu-
blikacji prasowych o Żoł-
nierzach Wyklętych. 
Organizatorami wydarze-
nia są Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekre-
acji i Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich.

(KL)

DOCENIENI I NAGRODZENI

Multi Mistrzowie z Łęgowa
Zespół Szkół w Łęgowie otrzymał tytuł laureata w konkursie 
„Multi-Mistrzowski dzień rodziny” i bon o wartości 2500 zł na 
zakup sprzętu sportowego. Doceniona impreza to festyn spor-
towo-rekreacyjny zorganizowany przez szkołę dla uczniów oraz 
ich rodziców. 

– Atrakcjami imprezy były 
między innymi przejażdż-
ki konne, pokaz ratowniczy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Łęgowa oraz miasteczko ru-
chu drogowego Straży Gmin-
nej Gminy Pruszcz Gdański 
– relacjonuje Elżbieta Działo-
szewska, dyrektor ZS w Łę-
gowie. – Nauczyciele wycho-
wania fizycznego i edukacji 

wczesnoszkolnej przygotowa-
li dla dzieci i ich rodzin quiz 
wiedzy o zdrowym stylu życia, 
wyścigi rowerowe, biegi, kon-
kurencje sportowe oraz gry i 
zabawy. 
Każde dziecko biorące udział w 
zabawach zostało obdarowane 
drobnym upominkiem, a zwy-
cięzcy poszczególnych zabaw i 
konkurencji otrzymali dyplomy 

i nagrody. 
– Podczas festynu wspieraliśmy 
również akcję „Pomoc mierzo-
na kilometrami” – dodaje dy-
rektor, która rozpoczęła chary-
tatywny bieg. 
Uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele w sztafecie przebiegli 
łącznie 43 km. 

(MB)
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GDAŃSKI KLUB POETÓW 

Łączy ich miłość do języka
Na literackiej mapie Pomorza pojawiła się nowa organizacja – Gdański Klub Poetów przy Wojewódz-
kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Siedziba klubu znajduje się z kolei w bibliotece oliw-
skiej, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego.

– Pomysł stworzenia klubu 
zrodził się w głowach kilku 
poetów, a jego założeniem jest 
przede wszystkim krzewienie 
poprawnej polszczyzny w po-
ematach literackich. Wszyst-
ko przez to, że w poezji mamy 
dosyć dużo śmieci, chamstwa 
i wulgaryzmów. Pod fałdami 
tego brudu ginie prawdziwa li-
teratura. Dbanie o poprawność 
języka jest obowiązkiem poety 
– mówi nam Piotr Szczepański 
z grupy, która założyła poetyc-
ki klub.
Nowy klub nie tylko dbać bę-
dzie o poprawną polszczyznę 
w literaturze, ale też organizo-
wał będzie spotkania poetyc-
kie, które będą otwarte także 
dla szerszej publiczności. W 
tej chwili do klubu należy ok. 
40 osób, ale każdy może się do 
niego dostać. Kandydatów re-
komendują członkowie klubu.
– Już teraz mogę powiedzieć, 
że 23 kwietnia odwiedzą nas 

zaprzyjaźnieni poeci z Nie-
miec, by w międzynarodowym 
składzie wystąpić właśnie w 
oliwskiej bibliotece, a potem 
również w Elblągu i Płocku. 
Podczas tych spotkań prezen-
tować będziemy literaturę w 
języku polskim i niemieckim – 
dodaje Piotr Szczepański.
– Uważam, że powołanie 
Gdańskiego Klubu Poetów 
było „strzałem w dziesiątkę”. 
Twórcy z innych miast posia-
dają swoje kluby i miejsca, w 
których mogą spotykać się z 
innymi pasjonatami pisania. 
W Gdańsku panował pogląd, 
że jeśli spotka się choćby tylko 
trzech poetów – natychmiast 
się pokłócą. Zadajemy kłam tej 
tezie. Niezwykle ważne jest, że 
w naszych szeregach są zarów-
no autorzy uznani, jak i osoby 
będące na początku swojej pra-
cy twórczej.
Łączy nas miłość do języka pol-
skiego, ukazywanie jego piękna 

i obrona przed „nowomową” – 
mówi nam Gabriela Szubstar-
ska z grupy założycielskiej. 
Klub spotyka się w każdy w 

pierwszy i trzeci czwartek mie-
siąca o godz. 17.00. odbywa-
ją się warsztaty literackie, na 
których można szlifować swój 

talent. Zajęcia mają otwartą 
formułę.

(lubek)

 (Od lewej) Roman Ciesielski, Gabriela Szubstarska (założycielka), Ewa Ilińska, Piotr Szcze-
pański (założyciel), Tadeusz Dziewanowski (założyciel) przed wieczorem  

autorskim Romana Ciesielskiego

ROMAN CIESIELSKI 

„Ten wiersz 
jest”
ten wiersz jest
pełen nadziei
i niepokornych 
myśli
jak samotna 
dziewczyna w 
ogrodzie
upojona lipcowym 
słońcem
zaprawiona 
fioletem zachodu
pluszczącą rzeką
rozmową 
dzwonów o świcie
ostatnia taka 
rozmowa
ostatnia kropla 
nadziei

 



LUTY 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 15SPORT/REKREACJA

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Mistrzostwa szczypiorniaka w 
Trąbkach Wielkich
W hali sportowej gimnazjum w Trąbkach Wielkich rozegrano Gminne Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.

– Igrzyska gminne były pierw-
szą eliminacją do 44. Finału 
Wojewódzkich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Gdańsku. W 
turnieju udział wzięły wszyst-
kie reprezentacje szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy. 
Organizatorem zawodów była 
Szkoła Podstawowa w Mierze-
szynie, którą reprezentowała 
Bożena Kucharska i Tomasz 
Tandek – informuje nas Wie-
sław Kempa, nasz stały Czy-
telnik i korespondent z Trąbek 
Wielkich.
Po rozlosowaniu drużyny roz-
grywały mecze systemem „każ-
dy z każdym” 2x5 minut. 
W meczu inauguracyjnym 
igrzyska, zmierzyły się re-
prezentacje SP z Sobowidza 
i Trąbek Wielkich. Drużyna 
chłopców z Trąbek Wielkich 
pokonała swoich rywali 5:2, a 
ich koleżanki wygrały 5:0. Do-
dajmy, że podczas zawodów ro-
zegrano 10 rund.
Wśród dziewcząt bezkon-
kurencyjna okazała się 

reprezentacja Trąbek Wielkich, 
która wygrała wszystkie spo-
tkania. W mistrzowskiej dru-
żynie zagrały: Karolina Filip-
ska, Wiktoria Nakielska, Ka-
tarzyna Pawłowska, Daria Du-
sza, Martyna Ziemian, Daria 
Tyczyńska, Oliwia Niedźwiec-
ka, Paulina Wójtowicz, Kalina 
Niski, Marcelina Preuss, Zu-
zanna Hoffman, Zofia Wolak, 
Marta Kozikowska i Agniesz-
ka Płocke, a opiekunem teamu 
była Aleksandra Bielawa. Na 
kolejnych miejscach sklasyfiko-
wano natomiast zespoły z Mie-
rzeszyna, Kłodawy, Sobowidza 
i Czerniewa. 
Wśród chłopców także zwycię-
żyła ekipa z Trąbek Wielkich, 
a miejsca na podium zajęły 
jeszcze drużyny Sobowidza, 
Mierzeszyna i Kłodawy. Barw 
zwycięskiej drużyny bronili: 
Jakub Galiński, Michał Ka-
miński, Karol Stoduś, Łukasz 
Świerżewszki, Kamil Filip-
ski, Sebastian Bukowski, Kry-
stian Kopicki-Kamoń, Michał 

Jasiak, Krystian Majewski, 
Adam Pawlak, Kacper Kusaj, 
Wojciech Kłosa, Adam Ku-
śmież i Jakub Lech. Opieku-
nem zespołu był z kolei Prze-
mysław Sautycz.
– Mistrzowie z Trąbek 

Wielkich będą reprezentować 
naszą gminę w kolejnej eli-
minacji, którą są mistrzostwa 
powiatu gdańskiego – dodaje 
Wiesław Kempa.

(KL)

 Mistrzowskie potyczki zdominowali młodzi adepci piłki 
ręcznej z Trąbek Wielkich
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TCZEW NA POCZĄTEK

IV liga rusza w marcu
W połowie marca wystartują rozgrywki IV ligi. Pierwsze me-
cze rundy wiosennej zaplanowano na 12 i 13 marca. Nasz ro-
dzynek w tych rozgrywkach, GKS Kolbudy, zagra na wyjeź-
dzie w Tczewie z Gryfem 2009. Przypomnijmy, że po rundzie 
jesiennej, ekipa z Kolbud jest na 9., a Gryf na 13. miejscu.

(KL)

O PUCHAR WÓJTA

Mistrzowie karate z Suchego Dębu
Podczas rozgrywanego w Lubiszewie Międzyszkolnego Turnieju Ka-
rate o puchar wójta gminy Tczew, młodzi adepci tej dyscypliny z Su-
chego Dębu wykazali się sporymi umiejętnościami. 

Konkurencje podzielone były 
na poziom zaawansowania 
oraz wiek uczestników, więc 
każdy miał równe szanse na 
zajęcie pozycji medalowych. 
Początkujący mieli okazję 
sprawdzić się w konkuren-
cjach, gdzie mogli sprawdzić 
swoją szybkość (tor prze-
szkód), poprawność technik 

(Kihon) oraz precyzyjność 
technik (Kumite fantom). Bar-
dziej zaawansowani zawodnicy 
zmagali się w konkurencjach 
takich, jak na dużych impre-
zach sportowych: walka karate 
(Kumite) i układy technik ka-
rate (Kata). W poszczególnych 
konkurencjach 1. miejsca zaję-
li: Kacper Ziegert, Katarzyna 

Korzeniowska, Aleksandra 
Grzebińska, Karolina Grze-
bińska, Krystian Ramczyk. 
Liczne sukcesy młodych ka-
rateków z Żuław Gdańskich 
są tylko przyczynkiem do 
dalszej motywacji i pracy nad 
własnym rozwojem.

(TJ)

 Karatecy z Suchego Dębu
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RIBET CUP

Sukces Sokoła Ełganowo
W hali sportowej w Trąb-
kach Wielkich odbył się Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej 
Chłopców U-10 Ribet Cup, 
w którym wystartowało 8 
drużyn: AP I Gdańsk, AP 
II Gdańsk, GKS Żukowo, 
Morena Gdańsk, Marko-Gol 
Gdańsk, UKS Motława Su-
chy Dąb, Olimp Mierzeszyn i 
Sokół Ełganowo. Bezkonku-
rencyjny okazał się Sokół. 
– W rozgrywkach grupowych 
zawodnicy z Ełganowa poko-
nali pewnie AP I Gdańsk 3:0, 
po walce GKS Żukowo 2:1 i 
UKS Motławę Suchy Dąb 1:0 
– po golu Juliusza Ossowskie-
go na 15 sekund przed koń-
cem meczu. Jeszcze bardziej 
nerwowo było w spotkaniu 
półfinałowym z Marko-Gol 
Gdańsk. Po 7 minutach Sokół 
przegrywał 0:2. Dwie minuty 
później Ivo Niski zdobył kon-
taktową bramkę i poderwał 
zespół do walki. Efekt przy-
szedł dopiero na 24 sekun-
dy przed końcową syreną za 
sprawą Kuby Jasiaka, który w 
zamieszaniu podbramkowym 
zdobył wyrównującego gola. 
Sędziowie zarządzili więc 
dogrywkę. Po 1,5 minucie 
wyrównanej gry na strzał zza 
pola karnego zdecydował się 
Ivo Niski, zdobywając piękną 
bramkę i zapewniając swo-
jej drużynie awans do finału 
– relacjonuje Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich (organizator turnieju). 
W meczu o 1. miejsce So-
kół zmierzył się ponownie z 
GKS Żukowo. Tym razem 
nie miał już takich proble-
mów jak w meczu grupowym, 

wygrywając 4:1. Z kolei w fi-
nale pocieszenia Morena wy-
grała z Marko-Gol 2:1, stając 
tym samym na najniższym 
stopniu podium trąbeckiego 
turnieju. W spotkaniu o 5. 
pozycję UKS Motława Su-
chy Dąb dopiero po dogrywce 
uporała się z AP I.
Zwycięska drużyna zagra-
ła w składzie: Tomasz Czaj-
kowski, Marcelina Preuss (4 
bramki), Kalina Niski, Juliusz 
Ossowski (1 bramka), Ivo Ni-
ski (3 bramki), Filip Pawlak 
(2 bramki), Maciej Kulla, Ja-
kub Jasiak (3 bramki), a trene-
rem zespołu był Karol Kusaj.
– Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany Ivo 
Niski z Sokoła Ełganowo, 
a najlepszym bramkarzem 
– Robert Labuda z GKS 
Żukowo. Królem strzelców 
został zdobywca 5 bramek 
Jan Kochanowski z Moreny 
Gdańsk – dodaje Leszek Or-
czykowski. – W czasie prze-
rwy w turnieju przeprowa-
dzone zostały dwa konkursy. 
Pierwszy z nich to konkurs 
żonglerki. Wygrał go naj-
młodszy uczestnik imprezy, 
8-letni Marcel Chodowski z 
Olimpu Mierzeszyn, który 
podbił piłkę 22 razy. Drugi 
konkurs, strzałów na pustą 
bramkę z połowy boiska nad 
linią bramkową, okazał się 
bardzo trudny. Spośród 8 jego 
uczestników tylko dwie osoby 
prawidłowo trafiły do bram-
ki. Byli to: Marcelina Preuss z 
Sokoła oraz Jan Kochanowski 
z Moreny. W dogrywce lep-
szy był jednak Janek.

(GR)

 Najlepsi zawodnicy turnieju mogli liczyć na nagrody

MARATON

Startuj i ty
Już dziś warto zaplanować so-
bie start w tegorocznej edycji 
PZU Gdańsk Maraton, która 
odbędzie się 15 maja. Tylko 
do 29 lutego uczestnicy za-
płacą za rejestrację 79 zł. W 
tej cenie mogą liczyć na wy-
jątkowy pakiet startowy, któ-
rego szczegóły niebawem zo-
staną ogłoszone.
Sama impreza ma być udo-
skonaleniem pierwszej edy-
cji. Do sprawdzonych i cie-
pło przyjętych elementów 
dołączy kilka niespodzianek. 
Podczas samych zawodów, 
nie zabraknie ciekawego expo 
oraz licznych atrakcji przygo-
towanych z myślą nie tylko 
o biegaczach, ale także o ki-
bicach, szczególnie tych naj-
młodszych. Trasa ponownie 
będzie wiodła przez: Starów-
kę z ulicą Długą, Długi Targ 
z Fontanną Neptuna, Po-
mnik Poległych Stoczniow-
ców, Europejskie Centrum 
Solidarności, Stadion Energa 
Gdańsk, czy Park Nadmorski 
im. R. Reagana. Start i meta 
będą umiejscowione w hali 
targowej AmberExpo.
Organizatorem 2. PZU 
Gdańsk Maratonu jest Mia-
sto Gdańsk oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku. Sponsorem tytu-
larnym zostało PZU. (GR)
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„Jagódki” z najważniejszą 
nagrodą
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” zdobył 
Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Będzinie (śląskie). Impreza jest uznawana za największy kolęd-
niczy przegląd.

– Mówiono o nas „najlepsi z 
najlepszych” – opowiada Bar-
bara Biedrzycka, dyrektor ze-
społu „Jagódki”. – Grand Prix 
podczas tak poważnego festi-
walu to dla nas ogromne wy-
różnienie i nagroda za ciężką 
pracę artystyczną, która za-
wsze wykonywana jest z pasją 
i zaangażowaniem. 
„Jagódki”, jak przyznano pod-
czas gali, wyróżniono za prze-
piękne wykonanie kolęd i pa-
storałek, kreatywną aranżację 
wokalną oraz instrumentalną, 
a także wizerunek artystyczny 
połączony z żywiołowym ru-
chem scenicznym.
Do nagrody głównej, którą 
wręczono podczas Koncertu 
Galowego w Będzinie, prowa-
dziła długa droga. W I etapie 
zmagań, które odbyły się rów-
nolegle w Polsce, na Białorusi i 
Ukrainie, wzięło udział 16000 
osób. Podczas drugiego etapu 

oceniano 129 zespołów, a naj-
lepszych zaproszono na galę, 
gdzie ogłoszono werdykt.
Radość z najważniejszej nagro-
dy festiwalu była ogromna.
– Serdecznie dziękuję 

kochanym dzieciom, młodzie-
ży, naszej kapeli i wspaniałej 
kadrze – dodaje przeszczęśliwa 
szefowa „Jagódek”.

(MB)

 Zespół „Jagódki” zdobył Grand Prix w Będzinie

 W lipcu wystąpi w Gdańsku Avicii
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ZAGRA ŚWIATOWA GWIAZDA

Avicii wystąpi w Gdańsku
15 lipca na Stadionie Energa Gdańsk odbędzie się niezwykłe wi-
dowisko. Wystąpi jedna z największych gwiazd muzyki klubowej 
ostatnich lat, DJ Avicii. Szwedzki artysta zaprezentuje się w ra-
mach wydarzenia Music Power Explosion. Wszystko odbędzie się 
na gigantycznej scenie, w rytm wielkich przebojów z towarzy-
szeniem imponujących wizualizacji i gry świateł. 

– Avicii jest jednym z najlep-
szych i najpopularniejszych 
didżejów na świecie, choć ma 
niespełna 26 lat. W tak mło-
dym wieku osiągnął już na-
prawdę bardzo wiele, szczegól-
nie w ciągu ostatnich 2 – 3 lat, 
gdy stał się doskonale znaną na 
całym świecie, postacią sceny 
klubowej. Przede wszystkim 
za sprawą przebojów „Wake 
Me Up” oraz „Hey Brother”. To 
utwory, które weszły już do ka-
nonu muzyki klubowej, podbi-
ły listy przebojów w wielu pań-
stwach, a przede wszystkim do 
dziś są grane podczas imprez 
tanecznych – przyznaje Marek 
Sierocki, znany dziennikarz i 
prezenter muzyczny. 
Warto podkreślić, że mimo 
młodego wieku Avicii został 
już dwukrotnie nominowa-
ny do nagrody Grammy – za 
utwór „Sunshine”, tworzony 
we współpracy z Davidem Gu-
ettą oraz za solowy singiel „Le-
vels”, wydany w 2013 roku. W 
tym samym okresie Avicii wraz 
z Bennym Andersonem oraz 
Bjornem Ulvaeusem z popu-
larnego szwedzkiego zespołu 
ABBA, stworzył także oficjal-
ny hymn Konkursu Piosenki 
Eurowizji, zatytułowany „We 
Write a Story”. 
Show artysty na Stadionie 
Energa Gdańsk bez wątpienia 
ucieszy jego licznych polskich 
fanów, którzy od kilku lat bez 
hitów Avicii'ego nie wyobraża-
ją sobie udanej imprezy! 
– Występ Avicii'ego to już 
czwarty koncert organizowany 
na Stadionie Energa Gdańsk. 
Wcześniej mieliśmy przyjem-
ność gościć tu grupę Bon Jovi, 
Jennifer Lopez oraz Justina 

Timberlake'a. Mamy wyjąt-
kowe szczęście do organizacji 
koncertów gigantów światowej 
sceny, którzy po raz pierwszy 
występują w Polsce właśnie 
na naszym obiekcie. Podobnie 
będzie również w przypadku 
Avicii'ego, który bez wątpienia 
rozkręci tego dnia największą 
dyskotekę w kraju. Po raz kolej-
ny okaże się więc, że stadion w 
Gdańsku jest naprawdę wyjąt-
kowym miejscem, dostarczają-
cym mocy wrażeń – przekonuje 
Tomasz Kowalski, prezes Za-
rządu Arena Gdańsk Operator. 

Koncert Avicii'ego odbędzie 
się 15 lipca na Stadionie Ener-
ga Gdańsk. Wejściówki będzie 
można nabywać za pośrednic-
twem stron: www.prestigemjm.
com, eBilet.pl, a także w salo-
nach EMPIK na terenie całego 
kraju. Sprzedaż biletów rozpo-
częła się 8 lutego. Będzie moż-
na je nabywać w przystępnych 
cenach – najtańsze już od 135 
złotych. 

Agnieszka Wawrzyniak

TO JUŻ 15. EDYCJA

Powiatowy przegląd rozstrzygnięty
Już po raz 15. zorganizowano 
Powiatowy Przegląd Jasełek 
i Widowisk Obrzędowych. 
Tego roku w szranki stanę-
ło 18 grup reprezentujących 
szkoły i przedszkola. Laure-
atów poznaliśmy na specjalnej 
gali, która tradycyjnie zawita-
ła w gościnne progi Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim.
Rywalizacja odbywa-
ła się w czterech grupach. 
Wśród najmłodszych, a więc 
przedszkolaków, 1. miejsce 

postanowiono przyznać Niepu-
blicznemu Przedszkolu Bursz-
tynek w Pruszczu Gdańskim. 
W kategorii klas I – IV zwy-
ciężyła grupa ze Szkoły Pod-
stawowej w Lublewie. Wśród 
szkół specjalnych najwyżej 
oceniono występ artystów ze 
Szkoły Specjalnej w Warczu. 
Natomiast w najstarszej grupie 
wiekowej jury zdecydowało się 
przyznać najwyższą nagrodę 
Gimnazjum nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim.
Gala finałowa była też okazją 

do uhonorowania najlepszych, 
a nagrody wręczał Marian 
Cichon, wicestarosta gdań-
ski. Dodajmy jeszcze tylko, 
że głównymi organizatorami 
przeglądu byli: Starostwo Po-
wiatowe w Pruszczu Gdań-
skim, CKiS, Gimnazjum nr 
1 i Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Pruszcza Gdańskiego.

(KL)

 


