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Pszczółki kolejny raz gościły uczestników Turnieju Tańca Sportowe-
go, którzy walczyli o puchary wójta gminy i dyrektora miejscowego 
gimnazjum. Mimo ataku Ksawerego, na starcie stanęło blisko 120 
młodych tancerzy. Sukcesy odnieśli także nasi zawodnicy, którzy 
wywalczyli złote i srebrne medale.

tancerze opanowali pszczółki
POKAZALI KUNSZT I ELEGANCJĘ

str. 3

Przygotowanie turnieju to spore przedsięwzięcia. 
Bez pomocy rodziców, którzy zajęli się kwestiami 
organizacyjnymi, a nawet uruchomili specjalnie 
na tę okazję kawiarenkę, przeprowadzenie 
turnieju byłoby niemożliwe.
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priorytetem jest kanalizacja
Gmina Trąbki Wielkie nie należy do finansowych 
potentatów, ale wykorzystuje unijne wsparcie i re-
alizuje inwestycje.

nadganiają stracone lata
Wielu obserwatorów lokalnego życia w powiecie 
gdańskim uważa, że gmina Kolbudy należy do naj-
bogatszych w regionie.

prezent na mikołajki
6 grudnia gmina Pruszcz Gdański oddała nowo 
pobudowany most w Krępcu. Dla rolników to 
idealny prezent z okazji Mikołajek. 

pierwsi na liście rezerwowej
Pierwszy atak zimy już za nami, ale z całą pewno-
ścią spodziewać się możemy, że śnieżna i mroźna 
pani jeszcze nie raz zaatakuje.
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>> Bardzo efektownie prezentowały się pary 
podczas Turnieju Tańca Sportowego w Pszczółkach
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>>Fanów Lechii Gdańsk nie brakuje nawet w Przedszkolu nr 23 „Bursztynek” w Nowym Porcie

limeryki
Raz Kosmita  

z odległej planety,
wylądował w pobliżu 

Ornety,
fakt pozornie to błahy,
lecz był ubaw po pachy,

bo chciał wstąpić do PiS-u 
– ten kretyn…

Pewien rolnik 
ze wsi Koniec Świata,

po obrządku zwykł 
w gałę haratać.

Baba wie, co to gała,
też by chętnie pograła,

lecz nie może, 
bo ma swoje lata.
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bogdan malach

wOŚP
zaśpiewają 
aktorzy

Z  okazji  22.  Finału  Wielkiej 
Orkiestry  Świątecznej  Pomocy 
zapraszamy na koncert „Śpiewa-
jący aktorzy”, który odbędzie się 
oczywiście w niedzielę, 12 stycz-
nia,  o  godzinie  12.00  na  Scenie 
Kameralnej w Sopocie.
Jak już wiedzą nasi Czytelnicy, 

celem  tegorocznej  orkiestry  jest 
zakup  specjalistycznego  sprzętu 
dla  dziecięcej  medycyny  ratun-
kowej i godnej opieki medycznej 
seniorów. 
– Aktorzy wszystkich trójmiej-

skich  scen  teatralnych  w  autor-
skiej  interpretacji  zaprezentują 
znane utwory z polskich filmów. 
Na  scenie  pojawią  się  również 
tancerze,  dzieci  i  chór  żeński. 
Muzyczną oprawę zapewnią mu-
zycy pod kierownictwem Ignace-
go  Jana Wiśniewskiego,  a  także 
Piotr Mania, Marek Richter, An-
drzej Żylis, Marcin Kulwas z ze-
społami  –  informuje  Grzegorz 
Kwiatkowski,  rzecznik  prasowy 
Teatru Wybrzeże. – Koncert  ilu-
strowany  będzie  muzycznymi 
fragmentami  najbardziej  roz-
poznawalnych  filmów  polskiej 
kinematografii.  Jak  co  roku,  od-
będą się licytacje, losowanie fan-
tów, niespodzianki.
Organizatorami  koncertu  są: 

Teatr  Wybrzeże  oraz  Fundacja 
Pomysłodalnia.

(Gr)

• 2 – 20 grudnia, wielka fabryka Świętego mikołaja, 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk, ul. 
3 Lipy 3

• 14 grudnia (sobota), Zakopower Kolędowo, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 14 grudnia (sobota), mecz koszykówki Trefl Sopot – 
Śląsk wrocław, godz. 18.00, Ergo Arena

• 15 grudnia (niedziela), spektakl „Jezioro łabędzie”, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 17 grudnia (wtorek), mecz Ligi mistrzyń Atom Trefl 
Sopot – dinamo bukareszt, godz. 20.30, Ergo Arena

• 21 grudnia (sobota), koncert harlem Gospel Choir, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 5 – 23 grudnia, Jarmark bożonarodzeniowy, Gdańsk, 
Targ węglowy

• 9 – 15 grudnia (poniedziałek – niedziela), festiwal 
Acuts humanus (muzyka dawna), dwór Artusa, długi 
Targ 43/44, Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50, 
Kościół św. Jakuba, ul. łagiewniki 63

• 29 grudnia (niedziela), spektakl „baśń zimowa”, godz. 
12.30, miasto Aniołów, Gdańsk, ul. Chmielna 26

• 31 grudnia (wtorek), Sylwester z Polsatem w Gdyni, 
Skwer Kościuszki

• 31 grudnia (wtorek), rewia Polonia, godz. 18.00, Te-
atr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1 

• 1 stycznia (środa), Noworoczna Gala Tenorów, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 12 stycznia (niedziela), wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy

• 18 – 19 stycznia (sobota – niedziela), XI Targi Ślubne, 
hala AwfiS w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1

• 16 – 19 stycznia (czwartek – niedziela), dni mu-
zyki rockowej, Klub Żak, Gdańsk, al. Grunwaldzka 
195/197

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

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

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

• 2 lutego (niedziela), Karnawałowa Gala wielka disco 
Polo – Kiedyś i dziś – Pomorze się bawi, godz. 17.00, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

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

• 10 maja 2014 (sobota), koncert André rieu z Orkie-
strą Johanna Straussa, godz. 20.00, hala Ergo Arena.
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 1→ 
WIELOCZYN 
NOŚCIOWY 
ROBOT KU- 
CHENNY 

1↓ 
SZARÓWKA, 
ZMIERZCH 

2 
WYSYŁANY 
W 
KOPERCIE 

3 
DĄŻY DO 
WŁADZY, 
KARIERO- 
WICZ 

4 
ZROBI CI 
TOREBKĘ 
I PASEK 

5 
ZMOWA 

6 
WOKÓŁ 
OBRAZU 

7 
WŁOSKA 
STACJA 
RTV 

 
8 
LIST 
„ŻYCZLI- 
WEGO” 

9 
DAWNIEJ 
PORWANIE, 
UPROWA- 
DZENIE 

10→ 
NARADA 
KILKU 
LEKARZY 

10↓ 
PRZEŁOŻO- 
NA KLASZ- 
TORU ŻEŃ- 
SKIEGO 

11 
UBYTEK, 
ZANIK 

12 
WOJSKO- 
WY 
POJAZD 

13 
BOGINI 
OGNISKA 
DOMO- 
WEGO 

14 
SYN APOL- 
LINA I 
KREUZY 

15 
RYSUNEK 
SŁOWAMI 

16→ 
JULIA…, 
POSŁANKA 
PARTII PO 

1→ 
↓ 

 2 3 4 5  6 

16↓ 
OKRES 
WSTRZE- 
MIĘŹLIWO- 
ŚCI 

17 
PRZEJAW 
AGRESJI, 
NAPAŚĆ 

7 8  9     

18 
POETYCKO 
O 
PIOSENCE 

10→ 
↓ 

      11  

19 
CHIŃSKA 
GRA Z 
PIONKAMI 

12    13     

20 
TŁO 
JASNEGO 
KOLORU 

14 15  16→ 
↓ 

    17 

21 
PASOŻYT 
PODSKÓR- 
NY CZŁO- 
WIEKA 

 18        

22 
ZAŁOŻY- 
CIEL KRA- 
KOWA 
 
 

19    20     

21      22    

Litery z oznaczonych kratek czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

1/melakser, 7/RAI, 9/rapt, 10/konsylium, 12/skot, 13/Westa, 14/Ion, 16/Pitera, 18/piosnka, 
19/nim, 20/tinta, 21/riszta, 22/Krak, 

PIONOWO 

1/mrok, 2/list, 3/arywista, 4/kaletnik, 5/spisek, 6/rama, 8/anonim, 10/ksieni, 11/utrata, 15/opis, 
16/post, 17/atak,  

HASŁO:  SYLWESTER 
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drUGA OfIArA 
STrZELANINy

Na początku grudnia zmarł 57-letni sprawca strzelaniny, 
do  której  doszło  w  połowie  listopada  w  Pruszczu 
Gdańskim. Dodajmy, że mężczyzna oddał wtedy, w obec-
ności  policjantów,  kilkanaście  strzałów  do  ojca  i  syna, 
z którymi prowadził interesy. Młodszy mężczyzna zmarł. 

Z  ustaleń  śledczych  wynika,  że  przyczyną  listopad-
owej  tragedii  były  nieporozumienia  finansowe.  57-latek, 
który miał pozwolenie na broń, kilkanaście razy strzelił do 
swoich  partnerów  biznesowych,  a  ostatnią  kulę  zostawił 
dla siebie – strzelił sobie w głowę. Śledztwo, które prow-
adzi pruszczańska prokuratura, zostanie umorzone. 

Dodajmy, że ofiary listopadowej strzelaniny były znane 
prokuraturze w Pruszczu Gdańskim, bowiem prowadzono 
przeciwko nim sprawy o charakterze gospodarczym.

AmATOr PILArKI 
ZATrZymANy

Policjanci  z  powiatu  gdańskiego  nie  raz  udowodnili, 
że potrafią skutecznie działać. Niedawno funkcjonariusze 
z komisariatu w Trąbkach Wielkich zatrzymali 22-letniego 
złodzieja elektronarzędzi. 

Pod koniec listopada 80-letni mieszkaniec Trąbek Wiel-
kich zgłosił włamanie do garażu, z którego znikła pilarka 

spalinowa  wartości  700  zł.  Poszukiwania  złodzieja  nie 
trwały  zbyt  długo,  ponieważ  już  następnego  dnia  zos-
tał  zatrzymany,  co  wielce  go  zaskoczyło. W mieszkaniu 
22-latka, poza skradzioną pilarką, znaleziono również kosę 
spalinową, która także pochodziła z kradzieży. Sprzęt odd-
ano prawowitym właścicielom, a amator cudzej własności 
może teraz spodziewać się kary – nawet 10 lat pozbawienia 
wolności.

wPAdł ZłOdZIEJ 
SAmOChOdów

Kolejnego amatora cudzej własności zatrzymali z kolei 
policjanci z Pruszcza Gdańskiego. 19-latek „pracował” na 
terenie Trąbek Wielkich i Straszyna. 

Jak  podaje  policja,  pod  koniec  sierpnia  w  Trąbkach 
Wielkich  i  Straszynie  włamano  się  do  3  samochodów, 
z  czego  2  ukradziono.  Złodziejem  okazał  się  19-letni 
mieszkaniec  gminy  Trąbki  Wielkie.  W  jego  mieszkaniu 
znaleziono  skradzione  łupy  z  jednego  z  samochodów 
oraz oryginalne kluczyki od jednego ze zrabowanych aut. 
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawie-
nie mężczyźnie  trzech zarzutów. Dodajmy  jeszcze,  że  za 
kradzież  z włamaniem  grozi  kara  do  10  lat  pozbawienia 
wolności.

(Gr)
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Mnóstwa prezentów
pod zieloną choinką,

pyszności na 
wigilijnym stole,

wspaniałej rodzinnej
atmosfery, wypełnionej 
mmelodią staropolskich

kolęd, a także
wystrzałowego
 Sylwestra

i spełnienia marzeń
 w Nowym Roku życzy

Wójt Gminy Pszczółki
Hanna Brejwo

PrZySTAń bĘdZIE ZArAbIAĆ

przychody za 2 lata
Sezon żeglarski w  gminie Cedry Wielkie już za nami. 

Wszystkie łodzie, które przycumowane były do mostów 
w Błotniku, znalazły się już na lądzie, a władze gminy czynią 
starania, aby znaleźć fundusze na rozbudowę przystani.

– Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować niebawem 
taki model, że przystań będzie zarabiała już nie tylko w okre-
sie letnim, ale również poza sezonem. Do przystani w Błotni-
ku nie powinniśmy dopłacać i zakładam, że za dwa lata będzie 
ona finansowała się sama – mówi nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Nie została jeszcze podjęta decyzja o  przyznaniu gminie 
środków na rozbudowę przystani, w której nie tylko pojawi-
łyby się nowe pomosty do cumowania, ale również miejsce do 
przechowywania większej liczby jednostek w  okresie zimo-
wym. Wtedy w Błotniku można byłoby przechowywać bez-
piecznie ok. 200 łodzi. Teraz miejsca wystarcza dla ok. 100 
jednostek.

– W tej chwili przygotowujemy konkurs, który wyłonić ma 
operatora naszej przystani. Zdajemy sobie sprawę, że pierw-
szy rok będzie okresem rozpoznania możliwości przystani czy 
stworzenia odpowiedniego cennika, dlatego też zakładamy, 
że już od następnego roku obiekt powinien zacząć przynosić 
przychody. Mamy teraz podpisaną tzw. umowę eksploatacyjną 
z  Polskim Klubem Morskim, który pokrywa część kosztów 
utrzymania przystani – dodaje Janusz Goliński.

Wójt zdaje sobie sprawę, że trzeba dalej inwestować w Błot-
niku, by warunki były jeszcze lepsze, czym można przecież 
przyciągnąć żeglarzy. Warto też dodać, że dzięki temu po-
jawią się tam dodatkowe miejsca pracy. Co ciekawe, jeszcze 
3 lata temu niektórzy sądzili, że przystań w Błotniku będzie 
świeciła pustakami. Dziś można się przekonać, że jest ona 
konkurencją dla marin w  Gdańsku czy Sopocie, a  ostatnie 
słowo w jej sprawie nie zostało jeszcze powiedziane…

(lubek)
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>> Przystań w Błotniku staje się konkurencja 
dla trójmiejskich marin

POKAZALI KUNSZT I ELEGANCJĘ

tancerze opanowali pszczółki
Pszczółki kolejny raz gościły uczestników Turnieju Tańca Sportowego, którzy 
walczyli o puchary wójta gminy i dyrektora miejscowego gimnazjum. Mimo 
ataku Ksawerego, na starcie stanęło blisko 120 młodych tancerzy. Sukcesy 
odnieśli także nasi zawodnicy, którzy wywalczyli złote i srebrne medale.

Turnieje Tańca Sportowego 
w Pszczółkach odbywają się 
już od 8 lat. Jest to pokłosie 
wprowadzonego właśnie wte-
dy w Publicznym Gimnazjum 
programu „Szkoła marzeń”, 
który finansowany był ze środ-
ków Unii Europejskiej.

– Wprowadziliśmy wów-
czas dodatkowe zajęcia ta-
neczne, które finansowane są 
przez nasz lokalny samorząd. 
Podobne zajęcia odbywają się 
też w szkole podstawowej – 
mówi „Panoramie” Bożena Ja-
skólska, dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Pszczółkach.

Hanna Brejwo, wójt gmi-
ny Pszczółki, zaznacza z ko-
lei, że w budżecie zawsze 
znajdą się fundusze na takie 
przedsięwzięcia.

– Młodzież powinna mieć 
jak najwięcej zajęć ruchowych, 
zamiast spędzać wiele godzin 
przed komputerem. Musimy 
z nich korzystać, ale należy 
to robić z umiarem. Rodzice 
też powinni zwracać uwagę, 
aby ich dzieci nie uzależniały 
się od komputerów – dodaje 
Hanna Brejwo. – Turniej to 
niezwykle ogromne przedsię-
wzięcie. Poza tym jest to nie-
spotykane widowisko, gdzie 
możemy obserwować nie tylko 
kunszt taneczny młodych lu-
dzi, ale także ich elegancję.

W tym roku do rywalizacji 
stanęło ok. 120 zawodników, 
wśród których znaleźli się nie 
tylko gospodarze imprezy, ale 
również reprezentanci Tcze-
wa, Starogardu Gdańskiego 

czy Pelplina. Młodzi tancerze 
rywalizowali w 10 katego-
riach, ale jak podkreśla Boże-
na Jaskólska, nie miejsca i me-
dale były najważniejsze, choć 
te padły także łupem naszych 
reprezentantów. Złote medale 
w tańcu nowoczesnym wywal-
czyły: Aleksandra Mikołaj-
czyk, Paula Wawrzak, Nata-
lia Śniegocka, Emilia Zajda, 
Aneta Malinowska oraz Agata 
Gruchała.

– Przygotowanie turnie-
ju to spore przedsięwzięcia. 
Bez pomocy rodziców, którzy 

zajęli się kwestiami organi-
zacyjnymi, a nawet urucho-
mili specjalnie na tę okazję 
kawiarenkę, przeprowadzenie 
turnieju byłoby niemożliwe. 
Wśród zaangażowanych jest 
rodzic, którego dzieci już nie 
uczą się w naszym gimnazjum, 
ale mimo to w dalszym ciągu 
służy wszelką pomocą przy 
organizacji turnieju. Z taki-
mi rodzicami współpraca jest 
bardzo przyjemna i owocna – 
podkreśla Bożena Jaskólska.

(lubek)

>> Ogłoszenie wyników turnieju to dla młodych 
tancerzy bardzo ważna chwila
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Świąt wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój

i odpoczynek,
Nowego 2014 Roku

spełniającego wszelkie
marzenia,

pełpełnego optymizmu,
wiary, szczęścia
i powodzenia

życząPrzewodnicząca
Rady Gminy

Bożena Daszewska

Wójt Gminy
Cedry Wielkie
Janusz Goliński
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JESZCZE PrZEZ rOK

Bezpłatne czipowania psów
O kolejny rok zostanie prze-

dłużona akcja bezpłatnego czi-
powania i  rejestrowania psów. 
Właściciele czworonogów 
z terenu gminy Pruszcz Gdań-
ski mają do dyspozycji cztery 
przychodnie weterynaryjne.

Każdy właściciel psa, posia-
dający zameldowanie na tere-
nie gminy Pruszcz Gdański, 
może bezpłatnie oznakować 
swojego czworonoga w  jednej 
z czterech przychodni.

– Rejestracja psa pozwala na 
szybkie zlokalizowanie wła-
ściciela, kiedy pupil się zgubi 

– mówi Patrycja Wakieć, po-
dinspektor ds. ochrony śro-
dowiska w  Urzędzie Gminy 
Pruszcz Gdański. – Pies szyb-
ko wraca do domu, nie prze-
chodząc stresu w schronisku.

Oznakowanie zwierzę-
cia przynosi także wymierne 
korzyści.

– W  przypadku, gdy wy-
łapiemy błąkającego się psa, 
zarówno gmina jak i  właści-
ciel, ponosi koszt jego po-
bytu w  schronisku – dodaje 
urzędniczka. 

Przekazanie jednego psa 

do schroniska kosztuje gminę  
2 tys. zł. Właściciel uiszcza 
w  schronisku opłatę w  wyso-
kości 50 zł. 

W ramach znakowania każ-
dy właściciel otrzymuje: reje-
strację w  Ogólnopolskiej Ba-
zie Danych oraz Europejskim 
Systemie Baz Danych, mikro-
czip ISO 11784 (wraz z  im-
plantacją) i  nylonowy pasek 
identyfikacyjny do zaczepienia 
na obrożę z informacją, iż pies 
jest oznakowany. 
Czipowaniem psów zajmują się: 

– Gabinet Weterynaryjny 

w  Rotmance przy ul. Piłsud-
skiego 1a – tel. 603 682 295 

– Gabinet Weterynaryjny 
w Łęgowie przy ul. Spokojnej 
1 – tel. 535 306 625 

– Gabinet Weterynaryjny 
„Reksio” w  Pruszczu Gdań-
skim przy ul. Korzeniowskie-
go 36 – tel. 58 692 64 76

– Gabinet Weterynaryjny 
w Pruszczu Gdańskim przy ul. 
Paderewskiego 3 – tel. 58 683 
38 36.

(mb)

mOST w KrĘPCU OTwArTy

prezent  
na mikołajki

6 grudnia gmina Pruszcz Gdański oddała nowo pobudowa-
ny most w Krępcu. Dla rolników to idealny prezent z okazji 
Mikołajek.

– Ten most łączy miejscowości, sołectwa i parafie – powie-
dział podczas piątkowej ceremonii otwarcia i uroczystego po-
święcenia mostu w Krępcu ks. Piotr Radzik, proboszcz parafii 
Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie. 

Przypomnijmy. W  listopadzie 2012 r. nastąpiła poważna 
awaria mostu na rzece Motławie w  miejscowości Krępiec. 
Uszkodzenie konstrukcji nośnej oraz drewnianego poszycia 
stworzyło zagrożenie dla poruszających się osób i pojazdów. 
W związku z tym przeprawa została niezwłocznie wyłączona 
z ruchu i do dnia dzisiejszego pozostawała zamknięta. Budo-
wa nowego mostu ruszyła w lipcu 2013 r. 

Nowy most to żelbetowa konstrukcja o długości 38 m i sze-
rokości blisko 9 m. Jego nośność wynosi 40 ton. Inwestycja 
niemała, dlatego imponuje szybki termin jej wykonania. Pod-
czas oficjalnego otwarcia wójt Magdalena Kołodziejczak dzię-
kowała za to wykonawcy – firmie Polwar S.A. z Gdańska.

Most w Krępcu pełnił będzie strategiczną rolę dla żuław-
skiej części gminy Pruszcz Gdański, zapewniając dużo lep-
sze możliwości transportowe, a w przypadku zagrożenia po-
wodziowego na tych depresyjnych terenach, ewakuację ludzi 
i mienia oraz dojazd na stację pomp w Krępcu. Z kolei dzięki 
zwiększonej nośności, okoliczni rolnicy będą mogli bezpiecz-
nie przejeżdżać ciężkim sprzętem. 

Inwestycja pochłonęła 1,7 mln zł. Gminie Pruszcz Gdański 
udało się pozyskać 80-procentowe dofinansowanie z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. 

(mb)
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>> Uroczyste otwarcie mostu w Krępcu

łAPIĄ wIATr w ŻAGLE

powstała stanica w wiślince
Wiślinka to jedyna miejscowość w gminie Pruszcz Gdański, przylegająca do 
Martwej Wisły, a jednocześnie leżąca na szlaku turystycznym Pętli Żuław, 
w bezpośrednim sąsiedztwie wielu atrakcji historycznych (Szlak Mennoni-
tów) i przyrodniczych (Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, 
Wyspa Sobieszewska). Dzięki nowo wybudowanej stanicy wodnej jej poten-
cjał turystyczno-rekreacyjny zostanie w pełni wykorzystany.

Nad brzegiem Martwej Wi-
sły w Wiślince powstał pomost 
cumowniczy dla 8 jednostek, 
stumetrowy hangar dla sprzę-
tu pływającego, dźwig, a także 
mniejsze pomosty przezna-
czone dla jachtów, łodzi mo-
torowych i kajaków. Dla zmo-
toryzowanych pobudowano 
duży utwardzony plac z  par-
kingiem. Pojawiła się również 
wiata rekreacyjna z  miejscem 
na ognisko.

ATrAKCJA dLA mIESZKAń-
Ców I TUrySTów

– Dzięki tej inwestycji po-
jawią się nowe, ciekawe szanse 
edukacyjne dla dzieci i  mło-
dzieży – mówi Magdalena 
Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. – Chce-
my, by nasze dzieciaki uczy-
ły się żeglarstwa i  zdobywały 
patenty. 

Miejsce wybrane pod budo-
wę nie jest przypadkowe. Oko-
liczny akwen jest dość płyt-
ki, a  co za tym idzie bardziej 
bezpieczny dla osób, które 
rozpoczynają swoją przygodę 
z żeglarstwem. 

Zapewne nie tylko dla dzie-
ci stanica będzie ciekawym 
miejscem. Również dorośli 
mieszkańcy Wiślinki zyska-
ją dodatkowe miejsca spotkań 
i aktywnego wypoczynku.

Oprócz tego, z całą pewno-
ścią, taki nowoczesny obiekt 
zwiększy atrakcyjność Wi-
ślinki. Jest szansa, że rozwi-

nięta infrastruktura żeglarska 
spowoduje rozwój działalno-
ści gospodarczej opartej na 
turystyce.

– Wyobrażamy sobie, że 
będą tu organizowane rejsy dla 
młodzieży i dorosłych, a także 
obozy żeglarskie – kontynuuje 
wójt. – Liczymy też, że stani-
ca przyciągnie inwestujących 
w małą gastronomię i wypoży-
czalnie sprzętu wodnego.

O INwESTyCJI 
Bezpieczna, osłonięta od 

wiatru i wyposażona w odpo-
wiednią infrastrukturę stanica 
żeglarska, leżąca blisko mostu 
pontonowego na Wyspę So-
bieszewską, to bardzo ważny 
element infrastruktury że-
glarskiej na tym odcinku Pętli 
Żuław. 

Inwestycja jest konsekwen-
cją realizacji strategii rozwoju 
w  gminie Pruszcz Gdański, 
opartej na walorach przyrod-
niczych i kulturowych Żuław. 

Budowa stanicy pochłonęła 
ok. 721 tys. zł. Gmina Pruszcz 
Gdański pozyskała na ten cel 
dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
w wysokości blisko 582 tys. zł.

ZłAPALI bAKCyLA
Aby zaszczepić w  młodych 

ludziach wspaniałą pasję że-
glarską, gmina Pruszcz Gdań-
ski bierze udział w  projekcie 
„Złap wiatr w pomorskie żagle 

wiedzy”. W ubiegłym roku, do 
jego pierwszej edycji zgłoszo-
no dwie placówki: Szkołę Pod-
stawową w  Wiślince i  Szkołę 
Podstawową w  Wojanowie. 
Piątoklasiści, bo do nich skie-
rowany jest program, poprzez 
zajęcia teoretyczne i praktycz-
ne zgłębiali tematykę morską 
i  oswajali się z  wodą. Do II 

edycji projektu gmina zgłosiła 
5 szkół podstawowych: Wiśli-
nę, Wiślinkę, Wojanowo, Łę-
gowo i Straszyn.

Kiedy dzieciaki złapią bak-
cyla, stanica wodna w Wiślin-
ce pozwoli im rozwijać pasję 
i cieszyć się morską przygodą.

(mb)

>> Nad brzegiem Martwej Wisły w Wiślince  
powstał pomost cumowniczy dla 8 jednostek
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KOLEJNA INwESTyCJA

Będzie bezpiecznie
Od kilku lat samorządowcy z gminy Kolbudy nie szczędzą 

grosza na ciągi pieszo-rowerowe. Dlatego też nie może dziwić 
widok robotników, którzy pracują w Kowalach i – mimo zim-
na – budują kolejny chodnik, połączony ze ścieżką rowerową. 

Już wcześniej ciąg pieszo-rowerowy powstał na trasie Kol-
budy – Lublewo. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie miesz-
kańców, ale przede wszystkim o  najmłodszych, którzy nie-
rzadko zamiast autobusem, do szkoły w Kolbudach wolą iść 
pieszo. 

– Można powiedzieć, że jest to ciąg od Kolbud do Gdańska. 
Nie sposób sfinansować całej inwestycji jednego roku, dlatego 
realizujemy ją etapami – mówi „Panoramie” Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy. – W zeszłym roku postanowiliśmy 
kontynuować inwestycję od Kowal do obwodnicy, a  w  tym 
roku prace prowadzone są od obwodnicy do powstałego nie-
dawno ronda. Jeżeli pozwolą nam na to finanse, trasę od ronda 
do Bąkowa w przyszłym roku będzie można pokonać spacer-
kiem albo też rowerem.

Widok dzieci idących z Lublewa do Kolbud i przeskakują-
cych z drzewa do drzewa, aby uniknąć kontaktu z samocho-
dem utwierdził wójta w przekonaniu, że przedsięwzięcie jest 
niezbędne. 

– Od samego patrzenia na takie sytuacje można było dostać 
wrzodów na żołądku. Patrząc na takie sceny, budowa ciągu 
pieszo-rowerowego była absolutnie konieczna – podsumowuje 
Leszek Grombala.

(Lubek)

>> Robotnicy budują ciąg pieszo-rowerowy od 
obwodnicy Gdańska do ronda w Kowalach
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GmINA KOLbUdy TO JUŻ 20 TySIĘCy OSób

ekspresowo nadganiają stracone lata
Wielu obserwatorów lokalnego życia w powiecie gdańskim uważa, że gmina Kolbudy należy do najbogatszych 
w regionie. Fakt, samorząd musi płacić „janosikowe”, ale jak podkreśla Leszek Grombala – wójt gminy Kolbudy – do 
midasowego spojrzenia na świat brakuje bardzo wiele.

– Czy faktycznie gmina 
Kolbudy jest tak bogata jak 
uważają sąsiedzi?

– Nie należymy do bieda-
ków, ale chcielibyśmy też nale-
żeć do grupy bogaczy. Jednak 
niezależnie od tego, ile wyko-
nanych zostanie inwestycji, to 
i tak będzie ich zdecydowanie 
za mało. Można powiedzieć, 
jest to spadek poprzedniego 
systemu. Teraz musimy nad-

rabiać stracony czas. Od kil-
kunastu lat ze wzmożoną ak-
tywnością realizujemy przed-
sięwzięcia, które powinny być 
już dawno zakończone.

– W  jakich dziedzinach 
gmina Kolbudy musiała nad-
rabiać zaległości?

– Banalnym przykładem 
niech będą chociażby wodo-
ciągi. Wiemy doskonale, jak 
trudno jest żyć bez wody. Był 

okres, że stawialiśmy na bu-
dowę wodociągów. Można 
powiedzieć, że niedawno za-
kończyliśmy kolejny etap ka-
nalizowania gminy, co udało 
się już wykonać w 92 proc. Tak 
więc jesteśmy pod tym wzglę-
dem lepsi od samego Gdańska, 
a proszę pamiętać, że jesteśmy 
gminą typowo wiejską. Jest to 
jednak tylko namiastka pro-
blemów, którymi nie musimy 
się już martwić.

– Jakie problemy spę-
dzają zatem sen z  powiek 
samorządowcom w  gminie 
Kolbudy? 

– Są to, jak się niektórzy 
domyślają, problemy drogo-
we. Wspólnie z  samorządem 
województwa pomorskiego 
poprawiamy jakość drogi wo-
jewódzkiej nr 221, która jest 
przecież kręgosłupem gminy 
Kolbudy. Przypomnę raz jesz-
cze, że niedawno zakończono 
budowę ronda przy stacji paliw 
w  Kowalach, gdzie notorycz-
nie dochodziło do wypadków. 
Była to inicjatywa gminy, ale 
samorząd województwa po-
morskiego zwrócił nam 600 
tysięcy złotych. Niektórzy mo-
gliby powiedzieć, że ten ciąg 
komunikacyjny nie należy do 
nas, a  do województwa. Nas 
to nie interesowało, ponie-
waż z  tego ronda korzystają 
wszyscy, a  przede wszystkim 
mieszkańcy naszej gminy. Nie 
czepiajmy się kto jest zarządcą 
dróg, tylko wspólnie je ulep-
szajmy, bo wszyscy po nich 
jeździmy.

W  tym roku wykorzysta-
liśmy również pieniądze ze 
„schetynówki”, dzięki cze-
mu udało się poprawić jakość 
traktów powiatowych, ale pie-

niędzy w naszym budżecie nie 
zabrakło też na drogi gminne. 
Chcielibyśmy, aby dokończo-
no w  końcu budowę skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej nr 
221 z  obwodnicą Trójmiasta. 
Marzy się też unowocześnie-
nie skrzyżowania obwodnicy 
z  drogą prowadzącą do Oto-
mina, gdzie mieszka coraz 
więcej osób. Jak bardzo jest 
to potrzebna inwestycja warto 
przekonać się osobiście i poje-
chać tam w godzinach szczytu, 
by zobaczyć jak tragiczna pa-
nuje tam sytuacja.

– Zatem jak duże środki 
finansowe przeznaczane są 
na zadania inwestycyjne?

– Każdego roku dość bez-
piecznie planujemy wydatki 
inwestycyjne i  staramy się ra-

czej nie wydawać więcej niż 
13 milionów złotych. Mo-
glibyśmy inwestować jeszcze 
więcej pieniędzy, ale wtedy 
musielibyśmy zadłużać gminę, 
a nie sztuką jest brać kredyty. 
Poziom zadłużenia gminy wy-
nosi w  tej chwili ok. 20 proc. 
i  na tym poziomie chcemy 
pozostać. Lwią część budżetu 
pochłania oczywiście oświata, 
gdzie wszystko jest obrzydli-
wie kosztowne. Finansować 
muszą to niestety samorzą-
dy, a nie ministerstwo, co jest 
jego psim obowiązkiem. Nie 
ma szans, żebyśmy w 100 pro-
centach zakończyli inwesty-
cje drogowe albo wodociągo-
wo-kanalizacyjne, ponieważ 
jesteśmy bardzo rozwojową 
gminą. Jeszcze kilka lat temu 

na naszych terenach miesz-
kało ok. 8 tysięcy osób, teraz 
jest to ok. 20 tysięcy. Sporo 
osób, z różnych powodów, nie 
jest niestety zameldowanych 
na naszym terenie. Różnymi 
sposobami staramy się nakło-
nić ich do meldunku, ale nie 
zawsze odnosi to oczekiwany 
skutek. Jest to dla nas dość po-
ważny problem, bowiem pła-
cić musimy tzw. „janosikowe” 
w  wysokości ponad 1 milio-
na złotych rocznie, za co mo-
glibyśmy wybudować ponad 
kilometr drogi. Mamy tylko 
nadzieję, że nasze pieniądze są 
dobrze wykorzystywane przez 
biedne gminy, a nie są marno-
trawione w resorcie. 

Rozmawiał 
Krzysztof Lubański

>> Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy przyznaje, że 1 milion złotych 
rocznie traci się przez osoby, które nie chcą meldować się na terenie gminy
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rAdOSNA SZKOłA

mają plac zabaw
Każda, nawet najmniejsza inwestycja, cieszy mieszkań-

ców. Szczególne powody do radości mają zapewne najmłod-
si mieszkańcy gminy Przywidz. To właśnie z  myślą o  nich 
powstał plac zabaw przy Zespole Szkół przy ulicy Cisowej 
w Przywidzu.

Nowy obiekt rekreacyjny dla najmłodszych już im służy. 
Inwestycja, o  czym informuje nas Aleksandra Ciecholewska 
z Urzędu Gminy Przywidz, kosztowała dokładnie 182054 zł. 
Połowa tej kwoty pochodzi natomiast z Narodowego Progra-
mu „Radosna Szkoła”.

Teraz maluchy mogą do woli korzystać z  nowego placu 
zabaw.

(Gr)

>> Nowy plac zabaw w Przywidzu
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PrZyGOTOwANI dO wALKI Z ZImĄ

pierwsi na liście rezerwowej
Pierwszy atak zimy już za nami, ale z całą pewnością spodziewać się możemy, 
że śnieżna i mroźna pani jeszcze nie raz zaatakuje. Na to wszystko przygotowa-
ne są firmy, które zajmować się będą udrażnianiem dróg w powiecie gdańskim.

W tym roku, w  powiecie 
gdańskim zupełnie nowych 
jest ponad 20 km dróg. Planuje 
się, że kolejne przebudowy i re-
monty przeprowadzone zostaną 
w przyszłym roku. W tej chwili 
wiadomo, że projekt przygoto-
wany przez Starostwo Powia-
towe w Pruszczu Gdańskim nie 
znalazł się wśród beneficjantów. 
Jednak ostatnia iskierka nadziei, 
na dofinansowanie ze „schety-
nówki”, jeszcze nie zgasła. 

– Jesteśmy w  tej chwili na 
pierwszym miejscu listy re-
zerwowej – oznajmia Marian 
Cichon, starosta gdański. – Je-
żeli rząd zwiększy budżet na 
„schetynówki”, to otrzymamy 
pieniądze na nasz projekt.

Już teraz wiadomo jednak, że 
gdyby do naszego powiatu nie 
trafiły rządowe pieniądze, to 
wszystkie gminy nie wycofają 
z  zadeklarowanych propozycji. 
Dzięki temu zostaną zreali-
zowane najważniejsze zadania 
projektu. Wszystko musi być 
jednak potwierdzone przez po-
zytywne uchwały gmin. 

Z kolei Jerzy Świs, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Sta-
rostwa Powiatowego w  Prusz-
czu Gdańskim pochwala po-
mysł dofinansowania lokalnych 
inwestycji drogowych przez 
rząd.

– Właśnie te pieniądze 
są najlepiej wydawane, bo 
nie kto inny, jak starostowie 
i  wójtowie wiedzą, co trzeba 
przebudować i  wyremonto-
wać – uważa Jerzy Świs. 

Co z tego jednak, skoro wy-
remontowane drogi mogą być 
w zimie zaśnieżone. Na walkę 

z zalegającym na ulicach śnie-
giem i  lodem przeznaczono 
prawie takie same środki co 
w roku ubiegłym. 

– Cały powiat jest podzielo-
ny na 8 sektorów odśnieżania. 
Drogi powiatowe mogą być 
nieprzejezdne nawet przez 24 
godziny, ale nikt oczywiście 

nie będzie tak długo zwlekał 
z ich udrożnieniem. Zakłada-
my, że maksymalnie 2 godzi-
ny droga może być nieprze-
jezdna z  powodu zasp. Poza 
tym wybraliśmy kilka, naj-
bardziej uczęszczanych dróg, 
które posypywane będą solą 
i piaskiem na całej swojej dłu-
gości – dodaje Jerzy Świs.

Do ciągów takich zaliczo-
no trasy: Koźliny – Wiślina, 
Rusocin – Kłodawa – Trąbki 
Wielkie, Przywidz – Klonowo 
– Roztoka, ul. Raciborskiego. 
Tradycyjnie też wyłoniono 
firmy, które zajmą się odśnie-
żaniem, i jak mówi wicestaro-
sta gdański, są to sprawdzone 
przedsiębiorstwa, na których 
można polegać. Wszystkie 
niezbędne informacje oraz 
telefony, gdzie zgłaszać moż-
na sygnały dotyczące odśnie-
żania, znajdują się na stronie 
internetowej www.powiat-
-gdanski.pl.

– Podczas trudnych wa-
runków pogodowych apelu-
jemy do kierowców, aby nie 
skracali sobie drogi i  korzy-
stali z  głównych ciągów ko-
munikacyjnych. Czasami 
GPS wskaże trasę podrzędną, 
gdzie kierowca może trafić na 
nieodśnieżoną drogę. Poza 
tym nie ma takiej możliwości, 
żeby podczas zimy, wszystkie 
ulice były czarne. Warto więc 
jeszcze zachować odpowied-
nią odległość między pojaz-
dami i zdjąć nieco nogę z gazu 
– apeluje Jerzy Świs.

(Lubek)

>> Zwłaszcza podczas zimy warto zachować na drogach  
szczególną ostrożność
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OSTATNIA OKAZJA
Badania mammograficzne

Badanie mammograficzne to najskuteczniejsza metoda wy-
krywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie 
badanie znów można będzie wykonać w mammobusie, który 
odwiedzi powiat gdański. 

Paniom, które ukończyły 50. rok życia, ale nie skończyły 
jeszcze 69 lat, przysługuje bezpłatne badanie w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, 
finansowanego przez NFZ. Pozostałe panie mogą wykonać 
badanie odpłatnie, za okazaniem skierowania lekarskiego. 

Szczególnie zachęcamy wszystkie osoby z rocznika 1944, 
ponieważ to ostatnia okazja do wykonania bezpłatnego bada-
nia mammograficznego w ramach programu.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobie-
niu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. 
Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, 
które emituje, jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na 
rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczu-
walne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa 
szansę wyleczenia.

Badania można będzie wykonać w Trąbkach Wielkich – 17 
grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 17b, 
Pszczółkach – 18 grudnia przy Ośrodku Zdrowia w Pszczół-
kach, ul. Sportowa 1B i Pruszczu Gdańskim – 18 grudnia 
przy Urzędzie Miejskim, ul. Grunwaldzka 20.

Chętne osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację tele-
foniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center (tel. 58 
666 24 44, 801 080 007 lub www.fado.pl). Pacjentki proszone 
są też o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich badań mam-
mograficznych, które pomogą w postawieniu jak najbardziej 
skutecznej diagnozy.

(KL)

UdANA wSPółPrACA Z KONSErwATOrEm

mały, biały domek jak nowy
Przy ulicy Wojska Polskiego 52 w Pruszczu Gdańskim powstał kompleks bliź-
niaków, który może być modelowym przykładem, jak należy w objęty ochroną 
konserwatorską obszar dawnego centrum niewielkiej miejscowości wpisać 
nową inwestycję, zachowując przy okazji pierwotny charakter miejsca.

Przez ponad 100 lat przy 
ulicy Wojska Polskiego 52 stał 
niewielki, jasny dom z weran-
dą. Zakupił go trójmiejski de-
weloper, który specjalizuje się 
we wplataniu w funkcjonującą 
tkankę miejską nowoczesnej 
zabudowy jednorodzinnej.

– Odpowiadała nam loka-
lizacja, a działka ze sporym 
potencjałem aż prosiła się, aby 
zrobić tu coś niekonwencjo-
nalnego. Po długotrwałej, ale 
dobrej współpracy z konser-
watorem zabytków, doszliśmy 
do ciekawego efektu. Moim 
zdaniem warto realizować in-
westycje w ten sposób, aby nie 
wszystko wyglądało tak, jak 
nowoczesne centra Gdyni lub 
Gdańska – mówi „Panoramie” 
Marcin Kowalczyk, prezes fir-
my realizującej inwestycję.

Teraz budynek jest przezna-

czony na sprzedaż. Jednak, jak 
mówi nam Marcin Kowalczyk, 
jeśli zabraknie chętnych, to być 
może firma uruchomi tu nie-
wielką winiarnię, gdzie będzie 
można posłuchać muzyki for-
tepianowej. Jest też pomysł na 
stworzenie hostelu. Warto za-
uważyć, że zarówno winiarnia, 
jak i hostel byłyby nowością w 
Pruszczu Gdańskim.

Gruntownie wyremontowa-
ny budynek przy ulicy Wojska 
Polskiego oglądał również Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.

– Jest to chyba pierwsza tego 
typu i do tego tak udana inwe-
stycja w naszym mieście. Jest to 
teren prywatny, ale bardzo bym 
chciałby, żeby podobne przed-
sięwzięcia realizowano na te-
renach miejskich. Mamy takie 
działki, nawet przy tej samej 

ulicy, ale brakuje niestety chęt-
nych do ich kupna. Powodem 
jest strefa ochrony konserwa-
torskiej, gdzie realizacja inwe-

stycji jest trudnym wyzwaniem 
– mówi nam Janusz Wróbel.

(lubek)

>> Marcin Kowalczyk, prezes firmy realizującej 
inwestycję (z prawej), pokazuje burmistrzowi 

Januszowi Wróblowi wyremontowany dom  
przy ul. Wojska Polskiego
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GOłĘbIEwO ŚrEdNIE

świąteczny konkurs
W najbliższą sobotę, 14 grudnia o godz. 10.30 w restaura-

cji „Moja Weranda” w Gołębiewie Średnim w gminie Trąbki 
Wielkie, odbędzie się trzecia edycja konkursu „Powiatowy Stół 
Bożonarodzeniowy”. Jak zapowiadają organizatorzy imprezy, 
udział w niej weźmie 10 kół gospodyń wiejskich z terenu po-
wiatu gdańskiego. 

Jury oceniać będzie pod kątem estetyki, doboru dekora-
cji i ogólnej prezentacji stół bożonarodzeniowy oraz potrawy, 
a więc ryby i wypieki, gdzie pod uwagę brane będzie: dobór na-
turalnych, lokalnych składników, smak i zgodność z tradycjami 
bożonarodzeniowymi.

(KL)

dO 29 GrUdNIA

zgłoś kandydata
Do 29 grudnia zgłaszać można propozycje kandydatów 

do Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa 
Pomorskiego.

Propozycje kandydatów mogą obejmować zasłużone dla re-
gionu osoby fizyczne albo prawne oraz inne jednostki organiza-
cyjne. Wnioski o nadanie wyróżnienia należy składać w sekre-
tariacie Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego (par-
ter, pokój nr 6), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

Dodajmy, że przewodniczącym konwentu Honorowego Wy-
różnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego jest Mie-
czysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Laureatów poznamy na początku przyszłego roku. 

(Gr)

ZA ŚmIECI

nowe stawki
Od początku nowego roku wchodzą w  życie nowe stawki 

opłat za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Suchy Dąb. Oznacza to, że mieszkańcy będą 
zobowiązani wypełnić nową deklarację.

Według nowego cennika gospodarstwo jednoosobowe zapła-
ci za odbiór odpadów segregowanych 18, a zmieszanych 40,40 
zł. W  gospodarstwie wieloosobowym stawki te odpowiednio 
wynoszą 36 i 67,50 zł. Z kolei w nieruchomościach niezamiesz-
kałych zapłacimy za pojemniki. Dokładne informacje dotyczą-
ce stawek znajdują się na stronie www.suchy-dab.pl.

Tam też znaleźć można nowe deklaracje, które trzeba wy-
pełnić. Mają je również sołtysi, ale można też odebrać je bez-
pośrednio w  urzędzie (pokój nr 12). Wypełnione deklaracje 
należy składać od 1 stycznia do 15 lutego w Urzędzie Gminy 
w Suchym Dębie.

(Gr)

wSPArCIE UE NIEOCENIONE

priorytetem jest kanalizacja
Gmina Trąbki Wielkie nie należy do finansowych potentatów, ale wykorzy-
stując unijne wsparcie, realizuje inwestycje, które są szczególnie potrzebne 
mieszkańcom. Zdecydowanie priorytet mają drogi i kanalizacja.

Flagową inwestycją, która 
kosztowa ok. 18 mln zł, była 
budowa oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacyjnej, co zosta-
ło ukończone właśnie w  tym 
roku.

– Trzeba przyznać, że 
przedsięwzięcie realizowa-
ne było dość długo, niosło za 
sobą problemy, ale w  końcu 
udało się je pomyślnie zakoń-
czyć. W tej chwili mieszkańcy 
przyłączają się do sieci, a  ko-
rzystając z łamów „Panoramy”, 
chciałbym zaapelować, aby 
robili to jak najszybciej, żeby 
optymalnie wykorzystać moż-
liwości oczyszczalni ścieków 
– mówi Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.

Dodajmy, że nowa kanali-
zacja obejmuje Trąbki Wiel-
kie, Trąbki Małe, Kaczki oraz 
Ełganowo. W przyszłym roku 
rozpocznie się budowa kolejnej 
sieci w  aglomeracji trąbeckiej, 
która obejmować będzie Czer-
niewo i Czerniec, na co gmina 
otrzymała dodatkowe środki 
w wysokości 1,6 mln zł. Prze-
targ, który wyłoni wykonawcę, 
ogłoszony zostanie w  pierw-
szym kwartale 2014 roku. Po 
zakończeniu tej inwestycji ok. 
40 proc. gospodarstw domo-
wych w  gminie Trąbki Wiel-
kie korzystać będzie mogło 
z kanalizacji. Nie jest to wyso-
ki odsetek, ale trzeba zwrócić 
uwagę na to, że gmina jest roz-
legła, dlatego też tego typu in-
westycje są bardzo kosztowne, 
a samorządowa kasa ma nieste-
ty swoje dno. Lokalni politycy 
wierzą jednak, że przy nowym 
„rozdaniu” unijnych środków 
znajdą się pieniądze na budo-
wę kolejnych sieci kanaliza-
cyjnych – tym razem w Sobo-

widzu, Gołębiewie Wielkim 
i Gołębiewie Średnim.

– Przyszłoroczne inwesty-
cje zostały zaplanowane dość 
ostrożnie, ponieważ nie wie-
my dokładnie, jakie wpływy 
będą pochodziły z  rządowych 
subwencji. Wiadomo, że bę-
dziemy realizować zadania, 
które otrzymały dofinanso-
wanie unijne. Nie przerwiemy 
też działań na rzecz lokalnych 
społeczności. Mowa tu o  bu-
dowie świetlicy wiejskiej Paw-
łowie i  Łaguszewie. Realizo-
wać też będziemy mniejsze 
projekty związane z  rekreacją 
– dodaje Błażej Konkol.

Gmina miała możliwo-
ści pozyskania dodatkowych 
unijnych środków, ale musiała 
przy tym posiadać wkład wła-
sny, czego niestety zabrakło.

– Wpływy z  podatków nie 
są oszałamiające, a  podkreślić 
trzeba, że jesteśmy typowo 
rolniczą gminą. Prowadzi-
liśmy działania, które mia-
ły wzbogacić gminny budżet 
o  dodatkowe źródła dochodu, 

by wspomnieć chociaż o moż-
liwości budowy elektrowni 
wiatrowej, która miałaby po-
wstać na terenach Sobowidza, 
Gołębiewa Wielkiego i Rości-

szewa. Na razie na rozmowach 
z  inwestorem się skończyło – 
mówi wójt Konkol.

Grzegorz rudnicki

>> Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie, podkreśla, że to dzięki unijnym 
dotacjom udaje się zrealizować tak dużo inwestycji
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wSPóLNy PrOJEKT?

szukają pieniędzy 
na kanalizację

Pod koniec listopada oficjalnie zakończono budowę kana-
lizacji w Pomlewie w gminie Przywidz, o czym już wcześniej 
informowaliśmy w  naszej gazecie. Inwestycja, która według 
szacunków miała kosztować ponad 8 mln zł, pochłonęła 
w ostatecznym rozrachunku nieco ponad 4 mln zł. 

Dzięki temu ok. 70 proc. gospodarstw domowych na te-
renie gminy może korzystać już z kanalizacji. Jak mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, kolejne działania 
należy jeszcze wykonać w miejscowości Gromadzin. 

– Jest to niewielka wieś, ale ciągle rozwijająca się. Kanaliza-
cję musimy też wybudować w Marszewskiej Górze i Jodłow-
nie – dodaje Marek Zimakowski. – Podpisaliśmy już umowę 
na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Trzepowo-Bo-
rowina-Piekło Dolne. Planujemy również, z gminą Kolbudy, 
realizować wspólny projekt, aby otrzymać środki z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Gdyby udało się rozpocząć wspólny projekt, to władze 
gminy Przywidz rozpatrywałyby wtedy budowę oczyszczalni 
ścieków w Piekle Dolnym. Jest to niezbędne zadanie, bowiem 
po zrealizowaniu planowanych inwestycji, obecna oczyszczal-
nia ścieków będzie niewydolna.

– Szacujemy, że może ona kosztować nawet 3 mln zł. Być 
może inwestycję zaczniemy realizować już w 2014 roku, bo-
wiem szukamy możliwości jej dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych – dodaje Marek Zimakowski.

O kolejnych poczynaniach inwestycyjnych w gminie Przy-
widz będziemy na bieżąco informować. 

(Lubek)

GOSPOdArZE NAJLEPSI

konkurs sanepidu
W Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim odbył 

się konkurs na etiudy teatralne. Ich autorzy i uczestnicy przy-
gotowali scenki, które oceniane były w  dwóch kategoriach 
wiekowych. 

– Uczniowie gimnazjów musieli przygotować scenkę na-
wiązującą do Światowego Dnia AIDS, natomiast tematem dla 
ich starszych kolegów ze szkół średnich był ,,Profilaktyczny 
program w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alko-
holu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – informuje 
Katarzyna Czerepko z  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Pruszczu Gdańskim.

W pierwszej kategorii wiekowej wygrało Gimnazjum nr 1 
z Pruszcza Gdańskiego. Również gospodarze okazali się zwy-
cięzcami w drugim temacie, gdzie 1. miejsce przyznano repre-
zentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim. 

Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Prusz-
czu Gdańskim, Urząd Miasta Pruszcz Gdański i Wojewódz-
ka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

(KL)

>> Konkursowe etiudy zaprezentowano  
na proscenium Centrum Kultury i Sportu  

w Pruszczu Gdańskim
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rEKOrdOwy bUdŻET POwIATU

grube miliony na inwestycje
Po raz kolejny rekordowo 

zapowiada się budżet powiatu 
gdańskiego. Według szacun-
ków planuje się, że dochody 
mogą wynieść nawet 82 mln 
zł, natomiast na inwesty-
cje przeznaczonych ma być  
36 mln zł. 

Tak wysoki budżet wiąże się 
z  remontem Kanału Raduni. 
Przypomnijmy, że w tej chwi-
li trwają roboty na odcinku od 
mostu na ulicy Raciborskiego 
w kierunku Gdańska. W roku 
2014 remont prowadzony bę-
dzie na odcinku miejskim ka-
nału. Dodajmy, że jest to naj-
ważniejsze zadanie inwestycyj-
ne zaplanowane na 2014 rok.

Cezary Bieniasz-Krzywiec, 
starosta gdański mówi, że 
ponad 20 mln zł wydanych 
będzie w  przyszłym roku na 
oświatę i wychowanie. 

– Środki te zostaną prze-
znaczone na funkcjonowanie 
trzech szkół, dla których je-
steśmy organem prowadzą-
cym, poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz na dota-
cje placówek niepublicznych, 

szkół, OREW-ów. Kolejnych  
10 milionów złotych skieruje-
my na pomoc społeczną – wy-
licza Cezary Bieniasz-Krzy-
wiec, który dodaje, że rosną-
ca liczba zadań związanych 
właśnie z  tym zagadnieniem 
to efekt rosnącej liczby miesz-
kańców powiatu gdańskiego. 

Z  kolei na inwestycje prze-
znaczono w  przyszłorocznym 
budżecie aż 36 mln zł. Poza 
remontem Kanału Raduni 
prowadzone będą dalsze mo-
dernizacje i  rozbudowy dróg 
powiatowych.

– Intensywnie przekształca-
jący się powiat wymaga nowo-
czesnych szlaków komunika-
cyjnych. W 2014 roku wydamy 
na ich remonty i  rozbudowę 
blisko 14 milionów złotych – 
dodaje Marian Cichon, wice-
starosta gdański. 

Wśród zadań drogowych 
najważniejszymi są: remont 
chodników i  budowa odwod-
nienia w ciągu ulicy Obrońców 
Westerplatte, od skrzyżowa-
nia z  Chopina do obwodnicy 
Pruszcza Gdańskiego oraz re-

mont ul. Gałczyńskiego wraz 
z  budową chodników na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą 
Słowackiego do skrzyżowa-
nia z  ul. Kasprowicza. Planu-
je się też remont dróg: Lni-
ska – Przyjaźń Kolbudy i  uli-
cy Przemysłowej, Sobowidz 
– Gołębiewko, od Klonowa 
Dolnego do granicy admini-

stracyjnej powiatu, Juszkowo 
– Pruszcz Gdański, czy Radu-
nica – Rokitnica.

Jest to oczywiście tylko 
część planowanych inwesty-
cji drogowych. O  ich reali-
zacji będziemy informować 
w „Panoramie”.

(Gr)

>> Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański 
(z prawej) często odwiedza podległe powiato-
wi szkoły, bowiem na oświatę i wychowanie 

przeznaczana jest lwia część budżetu
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dZIECI NAPISAły PETyCJĘ

park integracji w straszynie otwarty
Mieszkańcy Straszyna i okolicznych miejscowości bawili się w parku integra-
cji, który otworzono kilka tygodni temu. Były akrobacje w skateparku, sza-
leństwa na placu zabaw, rywalizacja podczas gry w bule, gonitwa za piłką na 
boisku oraz śmiechy i wygibasy podczas zumby.

– Zaledwie rok temu dzieci 
ze Straszyna napisały do wójta 
i  rady gminy petycję w  spra-
wie skateparku. Nie sądzili-
śmy, że tak szybko powstanie 
– mówił podczas ceremonii 
otwarcia Witold Płotka, sołtys 
Straszyna. 

Sołtys podziękował wła-
dzom gminy oraz urzędnikom 
najbardziej zaangażowanym 
w powstanie inwestycji, a więc 
Marzenie Maciuk i  Annie 
Warakomskiej. 

Oficjalnego otwarcia parku 
dokonali jego użytkownicy, 
czyli dzieci i młodzież. Obiekt 
poświęcił ks. prałat Ryszard 
Bugajski. 

– Oby kończyło się tylko na 
siniakach – żartobliwie ostrze-
gał proboszcz.

Przed rokiem uczniowie 
przekazali na ręce wójt Mag-
daleny Kołodziejczak petycję 
w sprawie budowy skateparku.

– Wydawałoby się, że in-
frastruktura sportowo-rekre-
acyjna dostępna dla mieszkań-
ców Straszyna jest dość boga-
ta – mówi wójt. – Tymczasem 

dzieci swoją petycją zwróciły 
nam uwagę na to, czego im 
brakuje.

Mieszkańcy Straszyna mają 
do dyspozycji stanicę kajako-
wą z  zapleczem rekreacyjnym 
w  pobliskim Juszkowie, nową 
halę sportową oraz boisko do 
piłki nożnej.

Podczas oficjalnego otwar-
cia skateparku dzieci i  mło-

dzież nagrodzono odznakami 
„Małego Społecznika”. Na te-
renie obiektu znalazła się też 
tablica – petycja.

W  ramach inwestycji na 
działce o  powierzchni 7 tys. 
m kw. powstał ogrodzony 
i  oświetlony park integracji 
z placem zabaw, skateparkiem, 
ścianką wspinaczkową, si-
łownią zewnętrzną, boiskiem 

wielofunkcyjnym, placykiem 
do gry w bule oraz telebimem 
(do wyświetlania instruktażo-
wych filmów fitness). Inwesty-
cja pochłonęła ponad 1,2 mln 
zł. Gminie udało się pozyskać 
500 tys. zł dofinansowania 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

(mb)

Fo
t. M

ag
da

len
a B

iel
ick

a/U
G 

Pr
us

zc
z G

da
ńs

ki 

>> W Straszynie powstał park integracyjny, z którego najbardziej  
cieszą się zapewne najmłodsi
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EChA PUbLIKACJI

dwie racje o zakazie
Nie bez echa przeszedł artykuł dotyczący wędkowania nad 

Radunią w Pruszczu Gdańskim. Przypomnijmy, że tekst mó-
wił o petycji dotyczącej zakazu wędkowania na części rzeki. 
W  związku z  artykułem otrzymaliśmy list podpisany przez 
Piotra Juszczaka i Jarosława Urbana. 

„Informujemy, że Koło Wędkarskie „Czapla” wielokrot-
nie wnioskowało w  tej sprawie do Zarządu Okręgu PZW 
w Gdańsku, a sam prezes wraz z resztą zarządu podpisywał 
się pod wspomnianymi wnioskami. Sprawa była również wie-
lokrotnie poruszana na zebraniach koła, więc podpisy pod pe-
tycją niektórych członków koła nie powinny dziwić prezesa. 
Zarzut jakoby tego typu działanie było niezgodne ze statutem 
związku jest dużym nadużyciem, żeby nie powiedzieć kłam-
stwem. Statut PZW obliguje nas do opieki i ochrony rybo-
stanu, przede wszystkim w okresie rozrodu ryb, jak i do dba-
nia o ogólną kondycję wód. Konsultowanie tego typu uchwał 
z zarządem nie jest konieczne, gdyż koło nie jest właścicielem 
wód, a tylko ich opiekunem i użytkownikiem. Całkowity za-
kaz połowu daje większe szanse w walce z  kłusownictwem, 
a jego rygor został wymuszony nadużyciami ze strony niektó-
rych pseudo-wędkarzy” – piszą wędkarze.

Jak informują zainteresowani, odcinek, który został obję-
ty zakazem wędkowania jest tarliskiem troci i  ma zaledwie 
długość ok. 2 km, a sam zakaz trwa tylko 3 miesiące w roku. 
Poniżej i powyżej tego odcinka wędkarze mają prawo łowić 
ryby przez cały rok i to tam występuje zdecydowanie większa 
populacja szczupaka, leszcza i płoci. Nie od dzisiaj wiadomo, 
że bez tego zakazu pseudo-łowcy szczupaków kłusują trocie 
na gniazdach i dlatego jedynie całkowity zakaz wędkowania 
ochroni te ryby na tarle. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku w celu ochrony gniazd 
tarlisk troci wędrownej, wprowadził całkowity zakaz połowu 
ryb na wodach Raduni, na odcinku od jazów i śluz przy ulicy 
Zastawnej do mostu przy ulicy Przemysłowej. Zakaz obowią-
zuje corocznie od 1 października do 31 grudnia. 

„Pragniemy podkreślić, że wśród osób podpisanych pod 
petycją są czołowi polscy wędkarze, przewodnicy wędkarscy 
z całego świata, ichtiolodzy, dziennikarze gazet wędkarskich, 
naukowcy, których niejednokrotnie możemy spotkać łowią-
cych nad Radunią. W naszym mniemaniu cała akcja, oprócz 
ochrony tarlisk troci wędrownej, promuje Pomorze w  kraju 
i za granicą” – dodają wędkarze.

Wiele czasu poświęciliśmy, aby ustalić która ze stron ma 
rację. Jednak ani w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Wo-
jewódzkim, ani też w  Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej oraz straży rybackiej nie udało nam się dowiedzieć 
kto jest władny wprowadzić zakaz. 

(KL)

PACZKI dLA KOmbATANTów

pomóż kresowiakom
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, ale również powiatu 

gdańskiego, mogą kolejny raz pomóc kombatantom, żyją-
cym na Kresach. Jeszcze do 15 grudnia prowadzona będzie 
akcja zbierania świątecznych paczek, które zostaną przekaza-
ne najbardziej potrzebującym, starszym ludziom żyjącym na 
wschodzie. 

Organizatorzy akcji, Stowarzyszenie Odra-Niemen, infor-
mują, że szczególnie potrzebne są: kawa, herbata, kakao, olej, 
makaron, cukier, owoce w puszkach, słodycze, bożonarodze-
niowe kartki z życzeniami, a także świąteczne opłatki.

Świąteczne paczki dotrą do: Stowarzyszenia Żołnierzy AK 
na Białorusi, Klubu Weteranów AK w Wilnie, Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów na Litwie, Stowarzyszenia Wrze-
sień ‚39 oraz do Lwowskiego Towarzystwa Polskich Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.

Dodajmy, że koordynacją zbiórki w Pruszczu Gdańskim 
zajmuje się Stowarzyszenie Traugutt.org.

Paczki można dostarczać do Hotelu Chopin przy ul. Cho-
pina 28 (całą dobę) albo do siedziby Stowarzyszenia Traugutt.
org przy ul. Paderewskiego 8a do piątku (godz. 10.00 – 16.00).

(Gr)

POwOłALI KOmITET

sztandar  
dla strażaków

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszczu Gdańskim od dawna chcieliby posiadać wła-
sny sztandar.

– Jesteśmy jedną z ostatnich jednostek powiatowych, któ-
ra nie posiada jeszcze własnego sztandaru – mówi brygadier 
Dariusz Śmiechowski, dowódca jednostki z Pruszcza Gdań-
skiego. – Czas najwyższy, aby to zmienić. W tym celu, wraz 
z  przedstawicielami naszych samorządów, wojskiem, du-
chownymi oraz władzami Ochotniczych Straży Pożarnych, 
założyliśmy Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru KPPSP 
w Pruszczu Gdańskim.

Komitet ma już projekt sztandaru, który wysłany zo-
stanie niedługo od zatwierdzenia w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji. Strażacy mają nadzieję na 
sprawną zbiórkę, która pozwoli im cieszyć się sztandarem już 
w maju, podczas obchodów Dnia Strażaka.

(Gr)

fOrUm dLA hOdOwCów TrZOdy

wyróżniono rolnika z klępin
Po raz pierwszy na Pomorzu zorganizowano forum dla hodowców trzody 
chlewnej. Zainteresowanie rolników było tak ogromne, że organizatorzy spo-
tkania musieli je przenieść do AmberExpo w Gdańsku.

Organizatorem I Forum 
Trzodziarskiego był Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku.

– Mówiąc trywialnie, Pol-
ska zawsze wieprzowiną stała. 
Ale w ostatnich 10 latach za-
obserwowaliśmy niepokojący 
trend, jakim jest spadek pro-
dukcji trzody chlewnej. Mamy 
ambicje i doskonale wiemy, 
że nasi rolnicy mogą produ-
kować więcej. Wieprzowina 
to najpopularniejsze mięso w 
naszym kraju, a statystyczny 
Polak spożywa go 42 kilogra-
my rocznie. Chcemy promo-
wać ten rodzaj hodowli. Nasze 
forum jest panelem dysku-
syjnym różnych stron, a więc 
rolników, weterynarzy, produ-
centów pasz czy też przetwór-
ców. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu pomorscy hodowcy po-
znają nowe praktyki, które po-
zwolą obniżyć koszty produk-
cji i zwiększyć jej efektywność 
– mówi „Panoramie” Aleksan-
der Mach, dyrektor Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku.

Andrzej Śnieg od 1983 roku 
zajmuje się hodowlą trzody 
chlewnej.

– Spada pogłowie trzody 
chlewnej, ponieważ opłacal-
ność prowadzenia hodowli 
równa jest teraz zeru. Szcze-
gólnie ciężko jest w mniej-
szych gospodarstwach. Polska 
staje się największą tuczarnią 
w Europie, a warchlaki spro-
wadzane są z Niemiec i Da-
nii. Spowodować to może, że 
niebawem nie będziemy mieli 
polskich gatunków i wielo-
letnia praca hodowlana może 
pójść na marne – ostrzega An-
drzej Śnieg.

Forum było także okazją 
do uhonorowania odznaka-
mi „Zasłużeni dla rolnictwa”, 
które wręczył Kazimierz Ploc-
ke, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wśród odznaczony zna-
lazł się Aleksander Mańka z 
miejscowości Klępiny w gmi-
nie Trąbki Wielkie.

– Gospodarzę na niewiel-
kim gospodarstwie i nie sądzę, 
aby wyróżnienie należało się 
właśnie mnie – mówi skrom-
nie Aleksander Mańka, któ-
ry specjalizuje się w produkcji 
prosiaków. – Każdego roku 
produkuję ok. 600 prosiaków. 
Patrząc na wielkość mojego 
kilkunastohektarowego go-
spodarstwa, to duża liczba. 
Przy niewielkim areale jest 
problem z utrzymaniem tak 
dużej hodowli, ponieważ zmu-
szony jestem kupować paszę 
dla zwierząt. Działalność ta 
jest na granicy opłacalność, ale 
coś człowiek musi robić…

(lubek)

>> Podczas I Forum Trzodziarskiego rolnicy z Pomorza uhonorowani zostali 
odznaką „Zasłużeni dla rolnictwa”
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Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących minionego okresu, a także planów na nadchodzący - Nowy Rok. 

W tych wyjątkowych dniach w imieniu Aleksandra Mach, 
dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

oraz wszystkich pracowników PODR
życzymy Państwu

wwiele zadowolenia oraz 
sukcesów z podjętych wyzwań.
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mASITA CUP

zagrają na hali
W sobotę i niedzielę (14 – 15 grudnia) w hali gimnazjum 

w Trąbkach Wielkich odbędzie się Ogólnopolski Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej „Masita Cup”. W turnieju wezmą udział 
zawodnicy roczników 2001 i młodsi. 

W  imprezie, której organizatorami są Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i  Rekreacji w  Trąbkach Wielkich i  Klub 
Sportowy „Osiczanka” Osice, udział weźmie 14 zespołów: 
Brda Bydgoszcz, Elana Toruń, Dragon Warszawa, Huragan 
Morąg, Jeziorak Iława, Salos Poznań oraz Arka Gdynia, Ge-
dania Gdańsk, GKS Kowale, Gryf Tczew, Lechia Gdańsk, 
Orzeł Trąbki Wielkie, Osiczanka Osice, Rodło Kwidzyn. 

– Drużyny te podzielone są na dwie grupy. W pierwszej za-
grają: Arka, Dragon, Gedania, Jeziorak, Osiczanka, Orzeł, 
Salos, a  rozgrywać swoje mecze będą w  sobotę od godziny 
9.00. Pozostałe drużyny, tworzące drugą grupę, swoje me-
cze eliminacyjne rozpoczną o  godzinie 14.00. W  niedzielę 
w godz. 9.00 – 11.00 grać będą zespoły, które zajmą w gru-
pach 5., 6. i 7. miejsca, a o godzinie 11.15 nastąpi uroczyste 
rozdanie nagród za miejsca 9 – 14 – informuje Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.

Z  kolei o  godz. 11.30 rozpoczną się gry ćwierćfinałowe. 
Około godziny 15.20 ogłoszone zostaną wyniki i  wręczone 
nagrody dla najlepszych zespołów halowego turnieju.

(Gr)

POŻEGNANIE KróLA ArTUrA

polska–reszta świata
15 grudnia w Ergo Arenie odbędzie się wielka gala piłki 

ręcznej, podczas której zaplanowano mecz Polska – Reszta 
Świata, uświetniająca zakończenia kariery sportowej króla 
Artura Siódmiaka. 

W meczu zagrają czołowi zawodnicy światowej piłki ręcz-
nej, którzy wraz z „Orłami Wenty” pożegnają Artura Siód-
miaka, jednego z największych „fighterów” ostatniego dzie-
sięciolecia w piłce ręcznej mężczyzn na świecie.

– Wszystko, co piękne w piłce ręcznej, to zespół. Wynik na 
tablicy to sukces całego zespołu. Gdyby nie taki, a nie inny 
skład, zgranie i atmosfera dawnej reprezentacji Polski pod wo-
dzą Bogdana Wenty i Daniela Waszkiewicza, nie byłoby ta-
kich sukcesów. Chciałbym tą imprezą podziękować kolegom 
z drużyny, bo to były najpiękniejsze chwile w mojej karierze 
– mówi Artur Siódmiak.

W meczu wystąpią m.in. Karol Bielecki, Sławomir Szmal, 
Mariusz Jurasik, Michał Jurecki, czy bracia Lijewscy, Uros 
Zorman, Ivan Cupic, Julen Aguinagalde, Marin Sego czy 
Ivan Nikcevic, 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00.

(Gr)

TrĄbKI wIELKIE ZE ZłOTEm

powiatowe 
mistrzostwa

W Szkole Podstawowej w Koźlinach odbyły się XIII Mi-
strzostwa Powiatu Gdańskiego w tenisie stołowym. W zawo-
dach udział wzięli reprezentanci czterech gmin: Suchy Dąb, 
Trąbki Wielkie, Pszczółki oraz Cedry Wielkie.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja gminy 
Trąbki Wielkie. Wicemistrzami powiatu gdańskiego zostali 
gospodarze, a na najniższym stopniu podium stanęli tenisiści 
stołowi z Pszczółek, którzy w walce o medale wyprzedzili eki-
pę gminy Cedry Wielkie.

Przy organizacji imprezy dużą pomocą służyli pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Koźlinach z Witoldem Miklaszew-
skim na czele.

(Gr)

rywALIZOwALI NAJLEPSI

mistrzowie powiatu w szachach
W Centrum Kultury i Spor-

tu w Pruszczu Gdańskim od-
były się XIII Mistrzostwa Po-
wiatu Gdańskiego w szachach. 
Rywalizacja toczyła się w  8 
kategoriach.

Wśród chłopców roczników 
2000 i młodsi na podium sta-
nęli: Oliwier Wirkus, Dariusz 
Paszkowski i  Kewin Korkow-
ski. Jakub Aftanasiuk zwycię-
żył w kategorii wiekowej rocz-

ników 1997 i młodsi. Srebrny 
i  brązowy medal przypadł 
w udziale Adamowi Borsuko-
wi i Tomaszowi Zarzecznemu. 
Mistrzem powiatu w  katego-
rii wiekowej roczników 1993 
i młodsi został z kolei Maciej 
Zieliński, zostawiając w  po-
konanym polu Patryka Sulew-
skiego i  Krzysztofa Szafrań-
skiego. W kategorii open złoty 
medal wywalczył Krzysztof 

Jurkiewicz. Na 2. miejscu skla-
syfikowano Karola Kusaj, a na 
3. Rafała Miedwiediew.

Wśród dziewcząt (roczniki 
2000 i  młodsze) mistrzynią 
szachowego turnieju została 
Aleksandra Borsuk. Miejsce 
na podium wywalczyły jeszcze 
Miriam Wenda oraz Agniesz-
ka Korkowska. W  grupie 
dziewcząt roczników 1997 
i  młodsze na pierwszych 

trzech miejscach sklasyfiko-
wano natomiast Karolinę Dra-
bent, Magdalenę Paszkowską 
i  Zuzannę Myśliwiec. Mi-
strzynią w kategorii roczników 
1993 i młodsze została Zuzan-
na Grota. W  kategorii open 
trzy pierwsze miejsca zajęły 
Joanna Jurkiewicz, Lidia My-
śliwiec i Edyta Paszkowska.

(Gr)

dIVErSE NIGhT Of ThE JUmPS

mistrzostwa we freestyle motocrossie
Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie odbędą się w Ergo Arenie  
22 marca 2014 roku. W zawodach wystąpią najlepsi zawodnicy freestyle mo-
tocrossu, którzy rywalizować będą o punkty polskiego Grand Prix.

Organizatorzy mistrzostw 
zapowiadają, że przyszły rok 
przyniesie fanom wysokich 
lotów i ekstremalnych tric-
ków jeszcze więcej wrażeń. 
Nie dość, że wirtuozi Fre-
estyle Motocrossu ponownie 
odwiedzą Polskę. W zawo-
dach nie zabraknie Polaków. 
Ale to nie wszystko, ponie-
waż organizator ma w zana-
drzu mocną niespodziankę, 
którą poznamy dopiero w 
styczniu podczas specjalnej 
konferencji. Wiadomo jed-
nak, że będzie to rzecz, któ-
rej nigdy wcześniej w Polsce 
nie było. 

Przypomnijmy, że ostatnia 
edycja Night of the Jumps 
odbyła się w marcu tego roku 
w Ergo Arenie. Rywaliza-
cję wygrał wtedy aktualny 
lider klasyfikacji generalnej 
Mistrzostw Świata – David 
Rinaldo, zostawiając w po-
konanym polu trzykrotnego 
Mistrza Świata Remi’ego Bi-
zouarda oraz niemniej uty-
tułowanego Libora Podmo-

la. Poza konkursem głównym 
widzowie mogli zobaczyć w 
akcji Iwonę Guzowską. Była 
mistrzyni świata w boksie, 
wspólnie z Petrem Pilatem, 
podjęła się wykręcenia Tan-
dem Backflipa.

Dodajmy, że podobne im-

prezy odbywały się w kato-
wickim Spodku. Fani moto-
crossowych tricków z niecier-
pliwością zapewne czekają na 
marcowe mistrzostwa. Warto 
też śledzić informacje o sprze-
daży biletów, bowiem chęt-
nych do nabycia wejściówek 

może być wielu, a jak wiadomo 
miejsca są ograniczone. Jak in-
formują organizatorzy, sprze-
daż biletów na te niesamowite 
wydarzenie rozpocznie się już 
wkrótce.

(Gr)
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>> Takich tricków spodziewać się możemy w Ergo Arenie już w marcu
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TłUmy NA JArmArKU

świątecznie na faktorii

Dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszego miasta 
cieszył się Jarmark Świąteczny, 
który po raz kolejny zorganizo-
wano na terenie faktorii. 

– Tym razem jarmark wyglą-
dał nieco inaczej. Naszą chatę 
bursztyniarza przemieniliśmy 
w  chatę Mikołaja. Nie brako-
wało oczywiście stoisk z ręko-
dziełem, które przygotowane 
zostały przez lokalne Koła Go-
spodyń Wiejskich. Poza tym, 

na naszym jarmarku prezento-
wała się cypryjska organizacja 
turystyczna, która pokazała jak 
można spędzić święta w  miłej 
atmosferze i  ciepłym klimacie 
bez śniegu – mówi nam Mario-
la Rychter, kierownik prusz-
czańskiej faktorii.

Poza tym, można było po-
znać zwyczaje i  tradycje świą-
teczne panujące w innych kra-
jach. Najmłodsi mogli skorzy-
stać z okazji i sfotografować się 

z  Mikołajem, a  panie mogły 
poddać się zabiegom fryzjer-
skim i kosmetycznym. 

– O wystrój zadbali ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i  Ogrodniczych 
z Pruszcza Gdańskiego, którzy 
przygotowali też świąteczne 
dekoracje. Odbył się także po-
kaz stroików oraz koncert ko-
lęd – dodaje Mariola Rychter.

(Lubek)

>> Na faktorii nie brakowało niespodzianek i słodkości  
przygotowanych przez śnieżynki
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PLEbISCyT mIAST

Zagłosuj na Pruszcz Gdański
Wystartował „Plebiscyt 

Miast” – coroczny konkurs 
na najpiękniejsze ilumina-
cje świąteczne w ramach ak-
cji „Świeć się z Energą”. Na 
zwycięskie miasto 5. edycji 
plebiscytu, obok wyjątko-
wego wyróżnienia, czeka 
nagroda w  postaci energo-
oszczędnego sprzętu AGD, 
z przeznaczeniem na wybra-
ny cel charytatywny.

W  dwuetapowym plebi-
scycie, na podstawie prze-

słanych przez urzędy miast 
zdjęć przystrojonych cho-
inek, ulic, rynków czy pla-
ców, internauci wybiorą naj-
piękniej oświetlone miasto 
2013 roku. Zwycięży miej-
scowość, która zdobędzie 
najwięcej głosów na pro-
filu akcji na www.facebo-
ok.com/swiecsie. Liderów 
z  poszczególnych regionów 
głosujący wybiorą w  etapie 
wojewódzkim, który potrwa 
do 2 stycznia, a  następ-

nie spośród 16 laureatów do  
12 stycznia internauci wyłonią 
ogólnopolskiego zwycięzcę.

W dotychczasowych edy-
cjach plebiscytu zwyciężył 
Rzeszów, Szczecin oraz 
Bielsko-Biała. Warto się 
więc postarać, by tym razem 
zwyciężyło miasto z  Po-
morza – Gdańsk, Sopot, 
a może Pruszcz Gdański.
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>> Świąteczne iluminacje w Pruszcz Gdańskim
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