
STR. 3

Przywidz z najpiękniejszym stołem
POWIATOWY STÓŁ BOŻONARODZENIOWY

PRUSZCZ GDAŃSKI I POWIAT GDAŃSKI   BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE:  GRUDZIEŃ 2017  —  NR WYDANIA: 12 (61)  —  ISSN: 2392-2869  —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

FlashFlash

STR. 4



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  GRUDZIEŃ 20172 INFORMATOR PANORAMY

Flash
WYDAWCA:
Flash Press 
Gdańsk 
m.zurek@panoramapomorza.pl
tel.790 486 988
www.panoramaflash.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Krzysztof Lubański
tel.723 617 052
lubek@panoramapomorza.pl

REDAKCJA:
news@panoramapomorza.pl Redakcja nie bierze odpowiedzialności  za treści reklam i nie zwraca materiałów  

nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz 
zamiany ich tytułów.

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

DRUK:
Drukarnia POLSKA PRESS sp. z.o.o.

SKŁAD GRAFICZNY:
Kamil Żurek
k.zurek@panoramapomorza.pl

REKLAMA:
reklama@panoramapomorza.pl

Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański   664 430 371

• Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd Miasta Pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy Cedry Wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy Kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy Pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy Przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy Pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy Suchy Dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy Trąbki Wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 691 15 01

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   (58) 773 20 86

• Komenda Powiatowa Policji     (58) 785 42 22

• Informacja PKP      197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium

• 2 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku

• 17 grudnia (niedziela), Zakopower 
Kolędowo, godz. 19.00, klub Pokład w Gdyni, 
Skwer Tadeusza Kościuszki

• 22 grudnia (piątek), Salk, godz. 21.00,  
Teatr Boto w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B

• 23 grudnia (sobota), Trefl Sopot – GTK 
Gliwice, godz. 18.00, Ergo Arena

• 28 grudnia (czwartek), Krystyna Stańko 
Trio, godz. 19.00, Oliwski Ratusz Kultury,  
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

• 30 grudnia (sobota), Hania Rani, godz. 
20.00,Teatr BOTO w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 54b

• 3 stycznia (środa), Trefl Sopot – Polski 
Cukier Toruń, godz. 19.00, hala Ergo Arena

• 5 stycznia (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 6 stycznia (sobota), Linkin Park night, godz. 
21.00, Mechaniczna Pomarańcza w Gdańsku, 
ul. Do Studzienki 61

• 13 – 14 stycznia (sobota – niedziela), 
Halowe Zawody Regionalne w Skokach 
JumpOFF, godz. 8.00 – 19.00,  
hipodrom w Sopocie, ul. Polna 1

• 20 stycznia (sobota), Black Energy LFL All-
Star Tour, godz. 19.00, hala Ergo Arena

• 22 stycznia (poniedziałek), Anna Maria 
Jopek & Kroke, godz. 19.00, Teatr Muzyczny 
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 25 stycznia (czwartek), Cradle of Filth + 
Moonspell, godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku, 
ul. Elektryków

• 28 stycznia (niedziela), Bednarek, godz. 
19.00, Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2

• 28 stycznia (niedziela), Targi Młodej Pary, 
godz. 10.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 5 lutego (poniedziałek), Pasion de Buena 
Vista, godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, 
pl. Grunwaldzki 1

• 11 lutego (niedziela), Depeche Mode,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 lutego (środa), Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena

• 18 lutego (niedziela), Maleńczuk gra 
Młynarskiego, godz. 19.00, Art4Fun SC  
w Gdyni, ul. Szafranowa

• 20 – 23 lutego (wtorek – piątek), XV 
Międzynarodowy Kongres Drogowy, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 21 lutego (środa), Mariza Fado Bailado Tour, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 5 marca (poniedziałek), Neo-Nówka, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8
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WIADOMOŚCI  Z  SEJMU
Szanowni Państwo,

Chciałabym przedstawić Państwu kilka informacji nt. zmian dla 
nauczycieli i dla szkół, związanych z uchwaleniem (w zeszłym mie-
siącu) ustawy „O finansowaniu zadań w oświacie”. Ustawa ta wła-
ściwie powinna nazywać się o dotacjach celowych i zmianie Kar-
ty Nauczyciela.  Dotyczy ona wielu mieszkańców, bo nauczycieli, 
dzieci i rodziców. 
Faktycznie porządkuje ona kilka kwestii (rozliczanie dotacji pod-
ręcznikowej, finansowanie przedszkoli, szkoły niepubliczne), ale 
niestety bocznymi drzwiami wprowadza niepokojące rozwiązania. 
Zwłaszcza w Karcie Nauczyciela. 
Rozumiem, że p. Min. Zalewska szuka pieniędzy na obiecane na-
uczycielom podwyżki, ale likwiduje zasiłek na zagospodarowanie, 
prawo do lokalu mieszkalnego w szkole, wydłuża awans zawodowy 
z 10 do 15 lat, (czyli późniejsze osiągnięcie wyższych zarobków) 
oszczędzając na wypłatach na poszczególnych stopniach awansu. 
Umacnia pozycję kuratorów, dając im wpływ na ocenę pracy na-
uczycieli, co może powodować subiektywną ocenę, niezależną od 
rzetelności w pracy. Ocena przeprowadzana ma być co 3 lata i obej-
mować postawę moralną i etyczną nauczycieli !  Według mnie, to 
jest niedopuszczalne. Wracamy do praktyk rodem z PRL. 
Po przeprowadzeniu, kilka miesięcy temu ,w ekspresowym tempie 
likwidacji gimnazjów, rząd przygotował kolejne zmiany uderzające 
w nauczycieli. Oczywiście zmiany dotkną, choć nie bezpośrednio, 
również uczniów i ich rodziców. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zaoszczędzić na 
dochodach i  przywilejach nauczycieli. Odbiera się  im dodatki, 
ogranicza prawo do urlopu zdrowotnego (teraz będzie o tym decy-
dował lekarz medycyny pracy).
Na samym wydłużeniu ścieżki awansu, budżet państwa ma oszczę-
dzać  ponad 1 miliard  złotych do  2024 r.
Zmiany dotkną portfeli nauczycieli - Min. Zalewska przyjęła stra-
tegię: zamiast przywilejów – podwyżki. Czy to faktycznie spowo-
duje więcej pieniędzy w kieszeni nauczyciela? Według Głosu Na-
uczycielskiego oznacza to niższe zarobki. 

Wprowadzono tzw. 500 + dla nauczycieli, ale nie dla wszystkich. 
Tylko dla dyplomowanych. 
Min. Zalewska likwiduje m.in.:
• dodatek mieszkaniowy
• prawo do lokalu mieszkaniowego – dla nauczycieli z  terenów 
wiejskich i miejscowości do 5 tys. mieszkańców;
prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emery-
turę, rentę 
• prawo do działki – przysługujące pracującym na wsi;
• zasiłek na zagospodarowanie – jednorazowa wypłata w  wys. 
2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 
z dwuletnim stażem zawodowym. 
Wielu nauczycieli w  obawie przed deformą edukacji, poszło na 
urlop zdrowotny bojąc się zwolnienia. W 2016 „ratujących zdro-
wie” było już ok.13 tys., czyli o jedną trzecią więcej niż w poprzed-
nich latach.
Oszczędności Ministerstwa Edukacji Narodowej na wynagrodze-
niach nauczycieli niewątpliwie odbiją się negatywnie na uczniach 
i ich rodzicach. Coraz częściej słychać o nauczycielach odchodzą-
cych z zawodu, lub o chęci przejścia do szkoły prywatnej. Spadek 
wynagrodzeń w oświacie w perspektywie najbliższych lat  urucho-
mi lawinę odejść najbardziej doświadczonych nauczycieli. Oczywi-
ście odbije się to negatywnie na poziomie nauczania naszych dzieci.
Minister Edukacji Narodowej A. Zalewska twierdzi, że w tym toku 
utworzono dodatkowe kilkanaście tysięcy etatów dla nauczycieli, 
ale zapomina, że większość z nich została utworzona w przedszko-
lach, gdzie zwalniani nauczyciele z gimnazjów nie mają uprawnień 
do nauczania. 
Ustawa przeszła przez większość sejmową, ma też pozytywną opi-
nię Senatu, nie ma więc wątpliwości, że w krótkim czasie podpisze 
ją p. Prezydent. Wielka szkoda, bo te propozycje wywołują wiele 
kontrowersji. Również oświatowa „Solidarność” protestuje. 
Sytuacja ludzi oświaty nie jest łatwa, a  poziom frustracji 
w szkołach wzrasta. 

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel

malgorzata.chmie@sejm.pl

BUDOWA TO PIKUŚ, JEJ FUNKCJONOWANIE TO WYZWANIE

Wiecha zawisła na „metropolitance” w Kowalach
Coraz bliżej do otwarcia pierwszej w Polsce Metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach. Prace na budowie 
przebiegają zgodnie z planem, a niedawno byliśmy świadkami zawieszenia wiechy na budynku „metropolitanki”.

– Zapewniam, że inwestycja 
ukończona będzie w  terminie, 
a  już teraz zapraszam wszyst-
kich na zawieszenie wiechy, 
które zaplanowaliśmy na listo-
pad – mówił wiosną podczas 
rozpoczęcia prac Jacek Kowal-
ski, dyrektor zarządzający spół-
ki Strabag.
Trzeba powiedzieć, że pomy-
lił się niewiele, bo zaledwie 
o  kilka dni. Wiecha zawisła 7 
grudnia.
– Cieszę się, że praktycznie 
po tak krótkim okresie czasu 
spotykamy się w  tym samym 
miejscu, by podnieść jakże 
znamienną wiechę na budyn-
ku pierwszej w  Polsce szkoły 
metropolitalnej. Dla realizato-
rów tego przedsięwzięcia był 
to trudny okres, bo jak długo 
żyję, nie pamiętam takiej po-
gody na jesieni. Budowlańcom 
przyszło tutaj po prostu wal-
czyć – mówił Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy. – Nie 
pora mówić o  tym, co chcieli-
byśmy zmienić wewnątrz szko-
ły, bo przyszło nam egzystować 
w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości. Jestem przeko-
nany, że wspólnie z  naszymi 
partnerami z  gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański i  Gdańska 
pokonamy wszystkie przeciw-
ności losu.
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański 
nie omieszkała podkreślić, że 
trójstronne porozumienie mia-
ło sens.
– Dzieje się dużo nie tylko na 
samej budowie. Spotykamy się 
i  rozmawiamy o  równie trud-
nym temacie, jakim jest samo 
funkcjonowanie tej szkoły, 
a  nie jest to proste zadanie. 
Mam nadzieję, że 1 września 
mieszkańcy wszystkich trzech 
gmin zauważą efekty naszej 
współpracy – dodała Magdale-
na Kołodziejczak.
– Trzymam kciuki za wyko-
nawcę, abyśmy wspólnie zain-
augurowali pierwszy w  histo-
rii metropolitalny rok szkolny 
2018/2019 – mówił Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska.
Obecny na uroczystości Ra-
iner Steindl, dyrektor finanso-
wy spółki Strabag skorzystał 

z okazji i przypomniał, że wie-
cha to jest tradycja budowlana, 
święto budowlańca. 
– Dobrze się składa, że aku-
rat w tym miejscu się spotyka-
my, ponieważ Strabag świętuje 
w tym roku 30-lecie działalno-
ści w  Polsce. Wszystko zaczę-
ło się w Warszawie, a w Trój-
mieście swoją działalność roz-
poczęliśmy 28 lat temu. Mam 
nadzieję, że wspólnymi siła-
mi uda nam się osiągnąć cel, 
a  więc rozpocząć nowy rok 
szkolny właśnie w nowej szkole 
w  Kowalach – podkreślił Ra-
iner Steindl.
Przypomnijmy, że szkoła, któ-
ra kosztować ma ok. 36 mln zł, 
pomieści 1125 dzieci, w  tym 
125 przedszkolaków. Do ich 
dyspozycji będzie budynek dy-
daktyczny i  sala gimnastyczna 
z  aulą widowiskową. Szko-
ła będzie się składać z  dwóch 
3-kondygnacyjnych budynków 
A  oraz B. W  części A  mie-
ścić się będą pomieszczenia 
przedszkolne, szkoła podsta-
wowa z  22 salami dydaktycz-
nymi, biblioteka środowiskowa 

z czytelnią dostępną dla miesz-
kańców dzielnicy i  świetlicą. 
Z kolei w budynku B znajdzie 
się sala gimnastyczna z  aulą 
widowiskowo-konferencyjną, 
stołówka oraz kuchnia. Na tym 
obszarze wykonane zostaną też 
boiska sportowe: boisko do pił-
ki nożnej, boisko wielofunkcyj-
ne (koszykówka, siatkówka, te-
nis), bieżnia i skocznia do sko-
ku w  dal, a  także plac zabaw. 
Na terenie inwestycji powstaną 

drogi wewnętrzne oraz miejsca 
parkingowe, w  tym dla osób 
niepełnosprawnych. Wokół 
budynków zostaną ustawione 
elementy małej architektury, 
m.in. pergole przy placu zabaw, 
ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery. 
– W  tej chwili trwają prace 
związane z  budową ścian ze-
wnętrznych II piętra budyn-
ku dydaktycznego. Równo-
legle wykonywane są ścianki 

działowe na parterze oraz I pię-
trze obiektu. W  trakcie reali-
zacji są również prace zwią-
zane z  montażem instalacji 
sanitarnej oraz wentylacyjnej. 
Zamontowano już 2 z  3 płyt 
stropodachu. Wykonawca roz-
począł także wykonywanie in-
stalacji wentylacji – informuje 
Agnieszka Zakrzacka, rzecz-
nik prasowy Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska. 

(lubek)

  Na zawieszeniu wiechy nie zabrakło ważnych gości
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POWIATOWY STÓŁ BOŻONARODZENIOWY

Przywidz z najpiękniejszym stołem
Za nami kolejna odsłona konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Jak co roku poziom był bardzo wysoki, 
rywalizacja zacięta, a o zwycięstwach decydowały niuanse. 

Powiatowy konkurs od kilku 
lat odbywa się na terenie gmi-
ny Trąbki Wielkie. Tym razem 
drużyny reprezentujące gmi-
ny powiatu gdańskiego gości-
ło trąbeckie gimnazjum. Tego 
roku uczestnicy rywalizowa-
li w  trzech kategoriach: stół 
bożonarodzeniowy, ryba po 

grecku i makowiec.
– Nic tak nie jednoczy ludzi jak 
wspólny stół, dlatego cieszę się, 
że tak wiele osób przyjęło nasze 
zaproszenie. Szczególnie się 
cieszę, że powiatowy konkurs 
kolejny raz odbywa się na tere-
nie naszej gminy – mówi Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 

Wielkie.
Ryszard Świlski, członek za-
rządu województwa pomor-
skiego, z  okazji zbliżających 
się świąt, życzył wszystkim 
uśmiechu.
– Nawet jak nie dostaniemy 
wymarzonego prezentu, to my-
ślę, że najdrobniejszy uśmiech 
będzie jego rekompensatą – 
mówił Ryszard Świlski.
Zdaniem jury najładniejszy 
stół przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z  Przy-
widza. Dwa kolejne miejsca 
przyznano KGW Cedry Małe 
i  KGW Wiślinka. Najsmacz-
niejszą rybę po grecku przy-
gotowały panie z  KGW Sko-
warcz. Smakiem musieli się 
obejść przedstawiciele Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskie-
go Oddział w Pruszczu Gdań-
skim, którzy zajęli 2. miejsce. 
Trzecią pozycję przyznano 
paniom z  KGW Suchy Dąb. 
Równych sobie w  pieczeniu 
makowca nie mają z kolei panie 
z KGW Lisewiec. Drugie miej-
sce zajął kolejny reprezentant 
gminy Kolbudy – Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
w  Kolbudach. Trzecim miej-
scem nagrodzono zaś KGW 
Mierzeszyn. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 

organizatorami konkursu 
byli: powiat gdański, gmi-
na Trąbki Wielkie i  Pomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w  Lubaniu. Imprezę 

uatrakcyjnił recital Anny i Ro-
mualda Spychalskich. 

(KL)

  Tegoroczny konkurs gościł w progach trąbeckiego gimnazjum

  Wszystkie stoły wyglądały pięknie, a potrawy apetycznie
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NOWA SIEDZIBA POGOTOWIA UROCZYŚCIE OTWARTA

Najważniejsza inwestycja od blisko trzech dekad
Pogotowie ratunkowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od kilku tygodni działają w nowej siedzibie przy ulicy 
Raciborskiego. Uroczyste otwarcie najważniejszego budynku w powiecie gdańskim odbyło się ostatniego dnia listopada.

O budowie nowej siedziby po-
gotowia mówiło się już od kil-
ku lat. 
– W  2015 roku przygotowali-
śmy koncepcję budowy jednego 
budynku, w  którym mieściło-
by się pogotowie ratunkowe 
i  PCPR. Już w  połowie po-
przedniego roku uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę, któ-
ra zakończyła się w  sierpniu. 
Przeprowadzka też nie była 
prostym zadaniem, ponieważ 
zarówno pracownicy pogoto-
wia, jaki i PCPR musieli prze-
cież jeszcze normalnie praco-
wać – mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Przypomnijmy, że poza pogo-
towiem funkcjonuje tu również 
poradnia chirurgiczna oraz 
nocna i  świąteczna obsługa 
chorych. Dodajmy, że władze 
powiatu pracują nad tym, aby 
zakres usług medycznych był 
tu jeszcze szerszy.
– Cieszę się, że inwestycja zo-
stała zrealizowana. Prace nad 
projektem rozpoczęły się, kiedy 
byłem jeszcze radnym powia-
tu gdańskiego. Dyskusje były 
burzliwe, byliśmy w  opozycji, 

ale doszliśmy do porozumienia. 
Dlatego sądzę, że jest to dobry 
przykład udanej współpracy 
rządzących z  opozycją – po-
wiedział podczas uroczystości 
otwarcia pogotowia Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski. 
– Wszystkim mieszkańcom 
powiatu gdańskiego życzę, 
aby byli zdrowi, a  ratownicy 
z pogotowia nie mieli do kogo 
wyjeżdżać.
W  tym miejscu warto dodać, 
że pruszczańskie zespoły me-
dyczne tuż przed uroczystym 
otwarciem placówki udało się 
wzmocnić nową karetką oraz 
motocyklem ratowniczym.
Anna Czarnecka, przewodni-
cząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych zauważyła, 
że miejsce jest nie tylko ładne 
dla oka, ale przede wszyst-
kim skupia profesjonalnych 
medyków. 
– Nowa siedziba przyczyni się 
do jeszcze lepszej pracy pra-
cowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, którą 
już teraz oceniamy na bardzo 
wysokim poziomie – dodał 
Dariusz Majorek, dyrektor 

pomorskiego oddziału Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 
– Otwarcie tego obiektu jest 
dowodem na to, że dla władz 
powiatu ważne są sprawy spo-
łeczne i troska o mieszkańców. 
Nowe miejsce poprawi jakość 
naszej pracy, ale również spra-
wi, że w  bardziej komforto-
wych warunkach przyjmować 
będziemy naszych klientów 
– mówi Beata Kowalczyk, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.
Zdzisława Tulęba, która pełni 
rolę zawodowej rodziny zastęp-
czej podkreśla, że PCPR jest 
ważną dla niej instytucją.
– Praca wszystkich rodzin za-
stępczych nie skupia się tylko 
na pracy nad dziećmi. Robimy 
wszystko, aby dzieci wróciły 
do swoich naturalnych rodzin. 
Pomaga nam w  tym Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzi-
nie, gdzie często odbywają się 
różnego rodzaju spotkania za-
równo dla dzieci, jak i dla nas. 
Teraz, w nowej siedzibie, orga-
nizacja takich spotkań będzie 
znacznie prostszym zadaniem 

– podkreśla Zdzisława Tulęba. 
– Dziękujemy, że doczekaliśmy 
się miejsca, które jest tak bar-
dzo potrzebne nam i  naszym 
dzieciom. 
Podkreślić należy, że niema-
łą cegiełkę w  realizacji tego 
przedsięwzięcia dołożyło mia-
sto, które przekazało powiato-
wi działkę oraz 2 mln zł.
– W imieniu wszystkich samo-
rządów powiatu gdańskiego 
ośmielę się powiedzieć, że jest 
to dla nas najważniejszy budy-
nek naszego powiatu. Naszym 

zdaniem jest to najważniejsza 
inwestycja od 27 lat, a  więc 
od przywrócenia samorządu 
terytorialnego, która była zre-
alizowana nie tylko na terenie 
Pruszcza Gdańskiego, ale rów-
nież całego powiatu gdańskie-
go. To wielki dzień dla naszej 
społeczności – podkreślił Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Cała inwestycja, łącznie z wy-
posażeniem placówki, koszto-
wała ok. 10 mln zł. Niektórzy 
twierdzą, że to dużo i spodzie-
wali się, że przy Raciborskie-
go stworzony będzie szpital 
na miarę tego w Leśnej Górze 
z serialu „Na dobre i na złe”.
– Są to pieniądze powiatu, 
a dokładniej rzecz ujmując pie-
niądze podatników. Aby zre-
alizować inwestycję musieliśmy 
posiłkować się kredytem, ale 
myślę, że nie będziemy mieli 
problemu z  jego spłaceniem – 
mówi Stefan Skonieczny. 
Z  kolei Marian Cichon, wice-
starosta gdański podkreśla, że 
realizacja inwestycji okazała 
się stosunkowo tanim przed-
sięwzięciem. Gdyby inwestycja 
ruszyła teraz, to zdaniem wice-
starosty, kosztowałaby ponad 
15 mln zł. Przypomnijmy, że 
początkowo inwestycję oszaco-
wano na ok. 11 mln zł, ale po 

przetargu cena ta okazała się 
znacznie niższa.
– Placówka ta nigdy nie będzie 
szpitalem, ponieważ w  budże-
cie naszym nie mamy takich 
środków, jakie musielibyśmy 
wyłożyć na utrzymanie obiek-
tu. Pogotowie ratunkowe dzia-
ła w oparciu o kontrakt z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. 
Niedawno wygraliśmy konkurs 
na nocną i  świąteczną obsługę 
chorych, dzięki czemu pogoto-
wie działa do godziny 8 rano, 
a  swoją pracę rozpoczyna już 
o godzinie 15.00. W weekendy 
i  święta czynne jest natomiast 
całą dobę – tłumaczy Marian 
Cichon.
Wicestarosta dodaje, że w pla-
nach jest uruchomienie cało-
dobowego ambulatorium chi-
rurgicznego, które czynne by-
łoby całą dobę.
– Chcąc skorzystać z  doraźnej 
opieki medycznej, nasi miesz-
kańcy muszą jechać do Gdań-
ska. Dlatego też mamy na-
dzieję, że takie ambulatorium 
uda się uruchomić w Pruszczu 
Gdańskim. To byłaby już wi-
sienka na naszym torcie – pod-
sumowuje Marian Cichon.

Krzysztof Lubański

  Na otwarciu pogotowia pojawiło się wielu znamienitych gości
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WYCHOWANIE I ROZWÓJ
Jak skutecznie zaangażować dzieci w świąteczne przygotowania?
Święta to czas, w  którym zbyt 
często natłok obowiązków i stres 
związany z obawą, czy wszystko 
uda się przygotować powoduje, 
że wielu z nas zaczyna traktować 
przygotowania świąteczne jako 
przykry obowiązek. Bywa, że 
jest to też stresujący czas dla na-
szych dzieci, które zwyczajnie się 
nudzą i  zaczynają szukać naszej 
uwagi, dodatkowo odczuwając 
że jesteśmy sfrustrowani i  zmę-
czeni. A  wystarczy tylko dobra 
organizacja i zaangażowanie całej 
rodziny. Przedświąteczne przy-
gotowania należy rozpocząć od 
zrobienia listy wszystkich zadań, 

a następnie podzielić je między do-
mowników. Należy pamiętać, aby 
dzieciom powierzyć czynności od-
powiednie do ich możliwości i wie-
ku. Nastolatek bez problemu pora-
dzi sobie np. z wycieraniem kurzy, 
odkurzaniem, czy nawet umyciem 
łazienki. Najmłodszym można 
powierzyć posprzątanie swoich 
zabawek, czy poprosić o  ułożenie 
książek na półkach. Wspólne pie-
czenie oraz wykonanie ozdób świą-
tecznych zaangażuje całą rodzinę, 
która przy okazji będzie się świet-
nie bawić. We wspólnym przygo-
towywaniu świąt najważniejsze 
są chęci naszych dzieci a  nie ich 

umiejętności. Warto o tym pamię-
tać, nim zwrócimy uwagę na nie-
dokładnie wytarty stolik czy rozsy-
paną mąkę. Zresztą dzieci, na pew-
no będą czuć się wyróżnione oraz 
odpowiedzialne za powierzone im 
zadanie a to sprawi, że każdą czyn-
ność wykonają dokładnie. Dodat-
kowo na pewno będą szczególnie 
pamiętać te święta, a być może już 
przy najbliższej okazji zaoferują 
swoją pomoc. We wspólnym przy-
gotowaniu świąt równie ważne są 
atmosfera oraz nauka współpracy. 
Zaangażowanie dzieci w  pomoc 
uczy ich również odpowiedzialno-
ści i  pracy w  grupie. Przykładem 

jest poproszenie pokłóconego ro-
dzeństwa aby wspólnie zapako-
wali prezenty lub zrobili jedną de-
korację, np. łańcuch. W wieczór 
wigilijny każde dziecko może po-
czuć się gospodarzem i np. zapra-
szać gości do stołu, czy w oczeki-
waniu na kolację zaproponować 
wspólne śpiewanie kolęd. Zaan-
gażujmy zatem nasze dzieci do 
pomocy i  przygotowania tego-
rocznych świąt. Niech i one po-
czują, że samodzielnie przyczyni-
ły się do stworzenia tej magicznej  
i  ciepłej atmosfery w  gronie  
całej rodziny.

(pau.)
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INWESTYCJA W CEDRACH MAŁYCH

UMOWY JUŻ PODPISANE

Powstanie centrum kultury rybackiej

Inwestycje za unijne środki

Samorządowcy z  Cedrów 
Wielkich nie przestają zadzi-
wiać w  swoich pomysłach. 
Władze gminy postanowiły 
wybudować centrum kultury 
rybackiej, a  stanie ono w Ce-
drach Małych.
Pod koniec listopada Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie i  Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego podpisali umowę 
na dofinansowanie inwestycji 
ze środków unijnych. Koszt 
inwestycji to blisko 730 tys., 
z czego 300 tys. zł stanowi do-
finansowanie z Europejskiego 

Zgodnie z  naszymi wcze-
śniejszymi zapowiedziami 
gmina Cedry Wielkie otrzy-
mała unijne dofinansowanie 
na kolejne projekty. Uroczy-
stość podpisania umów odbyła 
się w  Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku.
Pierwsza umowa dotyczyła 
rozbudowy portu jachtowego 
w  Błotniku. Koszt inwesty-
cji to blisko 2,7 mln złotych, 
z  czego 2,2 mln zł stanowi 
dofinansowanie z  Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
W ramach projektu wykonane 
będą m.in. 3 dodatkowe po-
mosty i stanowiska do obsługi 
tramwaju wodnego, czy ada-
ptacja i zmiana sposobu użyt-
kowania budynku przepom-
powni na funkcję usługową 

Funduszu Morskiego i  Rybac-
kiego. Zakończenie inwestycji, 
zgodnie z  podpisaną umową, 
przewidziano na 31 marca 2019 
roku. 
– Budynek będzie się składał 
z głównej sali, w której na jed-
nej ze ścian zostanie utworzona 
interaktywna wystawa poświę-
cona rybactwu śródlądowe-
mu oraz światu podwodnemu. 
Oprócz tej sali w  obiekcie po-
wstaną: kuchnia, magazyn, ko-
tłownia, szatnie oraz toalety. 
Obiekt zostanie również wy-
posażony w  odpowiedni sprzęt 
– mówi Janusz Goliński.

dla turystów wraz z rozbudową 
obiektu i  wykonaniem oszklo-
nego tarasu – ogrodu zimowego.
– Dzięki temu nasza oferta bę-
dzie jeszcze bardziej atrakcyjna 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Również w  gdańskiej filhar-
monii wójt Goliński podpi-
sał umowę o  dofinansowanie 
budowy ścieżek rowerowych 
(o  inwestycji informowaliśmy 
już w  poprzednim wydaniu 
„Panoramy”). Przypomnijmy, 
że trasa została podzielona na 
dwa odcinki. Pierwszy zostanie 
wybudowany na wałach prze-
ciwpowodziowych od miejsco-
wości Giemlice poprzez Lesz-
kowy, Kiezmark aż do przystani 
w  Błotniku. Na tej trasie do-
datkowo powstaną dwa miejsca 

Po zakończeniu wszystkich 
zaplanowanych prac przy 
obiekcie zostanie ustawiona 
łódź, która po wykonaniu re-
montu będzie swoistym do-
pełnieniem powstałego cen-
trum kultury rybackiej w  na-
szej gminie. 
– Nowe centrum służyć ma 
również jako zaplecze dla 
piłkarzy z  Cedrów Małych. 
Z obiektu będą mogły również 
korzystać panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz rada sołec-
ka – dodaje wójt Goliński.

(GR)

postojowe. Ten fragment zo-
stanie połączony ze szlakiem 
budowanym w  ramach tego 
samego projektu strategicz-
nego przez Gdańsk i  gmi-
nę Pruszcz Gdański. Dzięki 
temu rowerzyści będą mogli 
bez przeszkód z terenu naszej 
gminy przejechać na Wyspę 
Sobieszewską.
Drugi odcinek budowany 
przez gminę Cedry Wielkie 
rozpoczyna się od przystani 
żeglarskiej w  Błotniku, przez 
Cedry Małe i  kończy na ul. 
M. Płażyńskiego w  Cedrach 
Wielkich. W ramach tej części 
zostanie wybudowana kładka 
nad Kanałem Śledziowym. 

(GR)
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 Wizualizacja centrum kultury rybackiej w Cedrach Małych

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Liderzy w wykorzystywaniu 
unijnych funduszy
Gmina Cedry Wielkie w ostatnim czasie uhonorowana 
została cennymi wyróżnieniami. W XIII edycji Rankingu 
Samorządów Rzeczpospolitej nasza gmina zajęła 1. miejsce 
w wykorzystywaniu funduszy unijnych.

– Kapituła nagrodziła te mia-
sta i  gminy, które uzyskały 
największe dochody z  fundu-
szy UE oraz podpisały nowe 
umowy na dotacje z  funduszy 
strukturalnych. Jest to wielkie 
wyróżnienie dla naszej gmi-
ny, bo to najważniejszy ran-
king samorządowy, a  kapituła 
przyznająca nagrody składa się 
z  wielu autorytetów. Miejsce 
w rankingu pokazuje, że obra-
liśmy dobry kierunek rozwoju 
naszej gminy. Jest to też po-
twierdzeniem, że realizowana 
od lat przez naszą gminę stra-
tegia polegająca na maksymal-
nym wykorzystywaniu w reali-
zowanych projektach środków 
unijnych, jest wzorowa – mówi 

nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Uroczysta gala, na której zosta-
ły wręczone nagrody odbyła się 
w Jarocinie, a nagrodę odebra-
ła Magda Woźniak, inspektor 
ds. funduszy unijnych Urzędu 
Gminy Cedry Wielkie.
– Bez środków unijnych gros 
inwestycji infrastrukturalnych, 
jak również projektów szkole-
niowych dla dzieci, młodzieży 
oraz osób starszych nie byłaby 
możliwa do zrealizowania – 
dodaje Janusz Goliński.
To nie jedyne wyróżnienie, 
którym uhonorowana została 
żuławska gmina. Na począt-
ku grudnia w  historycznej sali 
BHP odbyła się uroczysta gala 

zakończenia pierwszej edy-
cji konkursu „Gmina na „6”. 
Konkurs ma pokazać najlep-
sze na Pomorzu gminy – naj-
bardziej przyjazne mieszkań-
com, turystom, inwestorom 
i środowisku. 
Do udziału w  pierwszej edycji 
konkursu zgłosiły się 23 po-
morskie gminy. Spośród nich 
kapituła wybrała zwycięzców 
w czterech kategoriach. 
– Cieszymy się, że tytuł gmi-
ny przyjaznej mieszkańcom 
otrzymała właśnie nasza gmi-
na. Wszystkie nasze działa-
nia prowadzone są z  myślą 
o mieszkańcach – mówi Janusz 
Goliński.

(GR)

 Z rąk Jerzego Buzka nagrodę odebrała Magda Woźniak, inspektor ds. funduszy unijnych 
Urzędu Gminy Cedry Wielkie
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ROZMAITOŚCI

54 MILIONY NA INWESTYCJE W 2018 ROKU

Miasto nie boi się inwestować w zabytki
Za nami kolejny rok, który obfitował w wiele nie zawsze dobrych wydarzeń. Dla samorządowców był to jak zwykle 
rok ciężkiej pracy, realizowania nowych wyzwań inwestycyjnych. My zapytamy Janusza Wróbla, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, jak ocenia minione 12 miesięcy.

– Można powiedzieć, że 
kolejny rok za nami. Czy na 
przestrzeni ostatnich 12 
miesięcy miały miejsce wy-
darzenia, które szczególnie 
powinny zapaść w pamięć 
mieszkańcom Pruszcza 
Gdańskiego?
– W tym roku nie możemy po-
chwalić się żadnymi spekta-
kularnymi inwestycjami, które 
skończyliśmy realizować. Cho-
ciaż patrząc lokalnie, to myślę, 
że takim wydarzeniem mogło-
by być zakończenie przebu-
dowy ulicy Korzeniowskiego, 
która stała się teraz chyba jed-
ną z najładniejszych ulic w na-
szym mieście. Było to zadanie, 
o realizacji którego myśleliśmy 
przez kilka lat. Drugą taką in-
westycją, ale wykonaną przez 
powiat, jest nowe pogotowie 
ratunkowe i  Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Jako 
miasto rozpoczęliśmy w  tym 
roku realizację kilku spektaku-
larnych inwestycji, ale ich za-
kończenie będzie miało miejsce 
w przyszłym roku. 
– Jakie inwestycje miał Pan 
na myśli?
– Chodziło mi tu przede 
wszystkim o budowę węzła in-
tegracyjnego. Jest to duży pro-
jekt, w  skład którego wchodzi 
kilkanaście przedsięwzięć. 
Wykonanie tego zadania cał-
kowicie odmieni otoczenie 
dworca kolejowego. Dru-
gim ważnym projektem jest 

chociażby rewitalizacja rejonu 
Krótkiej. Zaczęliśmy od kapi-
talnego remontu zabytkowego 
budynku przy ulicy Krótkiej 
6, gdzie znajdować się będzie 
m.in. muzeum miasta. Ale na 
tym nie koniec, ponieważ plan 
rewitalizacji tego rejonu miasta 
jest bardzo szczegółowo roz-
pisany na kolejne lata. Kolejną 
spektakularną inwestycją, któ-
rą zakończymy w  przyszłym 
roku jest rozbudowa Centrum 
Kultury i  Sportu oraz budowa 
kina.
– Kiedy zatem możemy spo-
dziewać się powrotu kina do 
Pruszcza Gdańskiego?
– Jest to stary, zabytkowy bu-
dynek, w którym trzeba poczy-
nić pewne inwestycje. Budow-
lańcy wciąż pracują, mimo że 
na zewnątrz tego nie widać. Na 
efekty będziemy musieli pocze-
kać do końca kwietnia. Kino 
będzie dla mieszkańców, któ-
rzy od wielu lat na nie czekali. 
W wielu rozmowach słyszałem, 
że niczego nie brakuje w  na-
szym mieście, poza kinem. Te-
raz marzenia pruszczan zosta-
ną spełnione. Przypomnę, że 
kiedyś w  Pruszczu Gdańskim 
funkcjonowały dwa kina, teraz 
będzie jedno, które stawiać bę-
dzie raczej na filmy dziecięce, 
czy ambitne, ponieważ na naj-
nowsze hollywoodzkie produk-
cje nas nie stać. Zbyt drogie są 
licencje. 
– Przez wiele lat informowa-
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liśmy o sukcesach Pruszcza 
Gdańskiego w różnego 
rodzaju konkursach, czy ran-
kingach. W tym roku jakoś 
nie słyszeliśmy o podobnych 
sukcesach.
– Otrzymaliśmy kilka nagród, 
o których może faktycznie zbyt 
głośno nie mówiliśmy. Za lata 
2014 – 2016 zajęliśmy w  ran-
kingu „Wspólnoty” 8. miejsce 
na ponad 300 miast w  Polsce 
w  ilości wydawanych środków 
na inwestycję. Jest to sukces, 
ponieważ w latach 2013 – 2015 
plasowaliśmy się na 15. pozycji. 
Poza tym Komisja Samorządu 
Terytorialnego i  Polityki Re-
gionalnej oraz Fundacja Go-
dła Promocyjnego „Teraz Pol-
ska” przyznali nam 5. miejsce 
w  rankingu zrównoważonego 
rozwoju jednostek samorzą-
du terytorialnego. W  zeszłym 
roku byliśmy „oczko” niżej. To 
wyróżnienie najbardziej mnie 
cieszy, gdyż pokazuje, że kieru-
nek naszych działań jest dobry. 
Dążymy bowiem do tego, aby 
rozwój miasta nie był jedno-
stronny, aby inwestycje reali-
zować w  różnych kierunkach 
i  w  ten sposób możemy przy-
ciągać do Pruszcza Gdańskie-
go nowych przedsiębiorców 
i nowych mieszkańców. Z kolei 
patrząc na kondycję finansową 
miasta w  rankingu „Wspól-
noty”, okazaliśmy się najlepsi 
w kraju. Pokazuje to z kolei, że 
przy rozwoju naszego miasta 

zachowujemy umiar i  inwesty-
cje podejmujemy z rozsądkiem.
– Myślę, że jest to dobry 
moment, aby powiedział Pan 
w kilku zdaniach o przyszło-
rocznym budżecie i zaplano-
wanych inwestycjach.
– W  przyszłorocznym budże-
cie na inwestycje przeznaczamy 
ok. 54 milionów złotych. Poza 
zadaniami, które rozpoczęli-
śmy w  tym roku, zaplanowali-
śmy jeszcze rozbudowę budyn-
ku przy ulicy Wojska Polskie-
go 44, a  więc dawnego Domu 
Młynarza. Już dziś mogę po-
wiedzieć, że w  tym miejscu 

znajdować się będzie w  przy-
szłości Urząd Stanu Cywilne-
go. W  przyszłym roku rozbu-
dowana będzie strażnica OSP, 
przebudowane będą dawne 
mieszkania w  Szkole Podsta-
wowej nr 3. Wspólnie z powia-
tem rozpoczniemy przebudowę 
ulicy Słowackiego, prowadzić 
będziemy też – dzięki unijnemu 
wsparciu – termomodernizację 
miejskich budynków. Również 
w przyszłym roku rozpocznie-
my przebudowę pruszczańskiej 
biblioteki.
– Na długiej liście plano-
wanych inwestycji są takie, 
które prowadzone będą 
w zabytkowych budynkach. 
Podejmujecie odważne 
decyzje.
– Myślę, że dwie inwestycje, 
a  więc przebudowa Krótkiej 6 
i Domu Młynarza, to epokowe 
inwestycje w  naszym mieście. 
W sposób otwarty wchodzimy 
w  zabytkową tkankę Pruszcza 
Gdańskiego. Oba obiekty są 
budynkami reprezentacyjny-
mi, które są języczkiem u wagi. 
W  interesie publicznym jest 
troska samorządu o  obiekty 
zabytkowe, które swoją specy-
fiką, kosztami i możliwościami 
zagospodarowania zdecydowa-
nie różnią się od rachunku eko-
nomicznego w przypadku zwy-
kłego budynku
– Jak już mówimy o przy-
szłorocznych działaniach, to 
warto już teraz powiedzieć, 
że 10-lecie swojej dzia-
łalności obchodzić będzie 
pruszczańska faktoria. Jak 
ocenia Pan dotychczasowe 
jej poczynania? 
– Moim zdaniem kończący się 
rok jest jednym z  najlepszych 
w  historii naszej faktorii. Za-
czynamy tworzyć lepsze oferty 

dla grup zorganizowanych. 
Dowodem tego niech będzie 
grudniowy kalendarz, który 
wypełniony jest przez szkol-
ne grupy. Ciekawie rozwija się 
także Jarmark Bożonarodze-
niowy, który w tym roku chyba 
także pobił wszelkie rekordy. 
Cały czas uczymy się. Sądzę, 
że obecny zespół pracujący 
w  faktorii powinien jeszcze 
poprawić ofertę, dzięki któ-
rej zwiększy się również liczba 
odwiedzających.
– Może na koniec powie nam 
Pan o największej tego-
rocznej porażce i sukcesie 
osiągniętym w kończącym 
się roku.
 – Porażką były dla nas nie-
rozstrzygnięte przetargi – ze 
względu na zbyt wysokie ceny 
albo na brak oferentów. Do tej 
pory nie zauważaliśmy takich 
przypadków, a  obawiam się, 
że sytuacja może powtarzać się 
także w  2018 roku. Niepokoi 
nas wzrost cen, co może zaha-
mować rozwój nie tylko Prusz-
cza Gdańskiego, ale i  innych 
polskich wsi i  miast. Nie mo-
żemy tego tłumaczyć wzrostem 
płac, ponieważ ceny w przetar-
gach są wyższe od naszych sza-
cunków nawet o 50 procent.
Z kolei za sukces uważam po-
zyskanie środków unijnych na 
budowę węzłów integracyjnych 
oraz na zbiorniki retencyjne 
i kanalizację deszczową. Jest to 
niebagatelna kwota, bo ponad 
20 milionów złotych. Pienią-
dze te na pewno będą bardzo 
dobrze wydane – z  korzyścią 
dla mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

  Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego znalazł jeszcze chwilę
przed świętami, żeby zajrzeć na Jarmark Bożonarodzeniowy w faktorii
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Dyplomy ukończenia zajęć, nagrody za stuprocentową frekwencję na wykładach, podziękowania dla sponsorów, słodki 
poczęstunek i wreszcie projekcja filmu. Na początku grudnia, uroczyście zakończono rok akademicki 2017 w Akademii 
Seniora Gminy Pruszcz Gdański.

W  trakcie kilkunastu wykła-
dów studenci chłonęli infor-
macje, które nie tylko posze-
rzały ich dotychczasową wie-
dzę na konkretny temat, ale 
jakże często przydawały się 
praktycznie w  życiu codzien-
nym. Do takich zaliczały się 
m.in. zajęcia prowadzone 
przez policjantów i strażników 
miejskich dotyczące różnych 
zagrożeń, w  tym słynnej już 
„metody na wnuczka”.
Były zajęcia pod hasłem 
„Zdrowo jem”, które poprowa-
dziła dietetyk Alina Szlachet-
ko. W trakcie obszernej audio-
-wizualnej prezentacji, studen-
ci poznali tajemnice zdrowego 

W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI

Zakończenie Akademii Seniora 2017

odżywiania się oraz wysłucha-
li praktycznych porad prowa-
dzącej. Były wreszcie warszta-
ty fotograficzne, podczas któ-
rych seniorzy uczyli się m.in. 
wykorzystywać wszelkie moż-
liwości, jakie daje aparat foto-
graficzny zainstalowany w  te-
lefonie komórkowym.
Uczestnicy Akademii po-
znawali także historię sztu-
ki, podążali śladem dawnego 
mieszkańca Żuław, zwiedzali 
najpiękniejsze zakątki świa-
ta, wreszcie… biesiadowali 
wspólnie przy grillu. A  fre-
kwencja, niemal zawsze była 
imponująca.
Na zakończenie roku 

akademickiego wszyscy stu-
denci otrzymali dyplomy, 
a  tym, którym nie zdarzyło 
się „wagarować” i  odnotowa-
li stuprocentową obecność na 
zajęciach, wręczono kosme-
tyczne upominki przygotowa-
ne przez firmę „Ziaja”. Brawa-
mi i  słowami podziękowania 
powitano obecnych na sali 
sponsorów Akademii, a  sami 
seniorzy obdarowali koszem 
kwiatów, w dowód wdzięczno-
ści za zorganizowanie wykła-
dów, wójt gminy, Magdalenę 
Kołodziejczak.
Po oficjalnej i  uroczystej czę-
ści ruszono w kuluary Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Biblioteki 
Publicznej w Cieplewie, gdzie 
na stolach, na studentów i za-
proszonych gości czekał słodki 
poczęstunek w  postaci prze-
pysznych ciast przygotowa-
nych przez panie z  Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wiślince.
Wspaniałym zwieńczeniem 
udanego roku akademickie-
go była projekcja filmu „Piąta 
pora roku” w reżyserii Jerzego 
Domaradzkiego. 
Podkreślmy, że wpływ nie do 
przecenienia na organizację 
10 wykładów i  wielu innych 
atrakcji związanych z  eduka-
cją seniorów mieli sponsorzy, 
dlatego gorące słowa podzię-
kowania należą się firmom: 
Tym-Bud, BONITERM S.J., 
P.P.H.U. „Sombud”, P.P.H. 
„Masa” Sp.J., Lidl Polska, 

GRUPA GPEC, Przewozy 
Autobusowe GRYF sp. z  o.o. 
sp.k. oraz REMONDIS Sp. 
z o.o. oddział w Gdyni.
Studenci – seniorzy, 

praktycznie w  komplecie wy-
razili chęć uczestniczenia 
w tego typu zajęciach w przy-
szłym roku. Nie pozostaje nam 
zatem nic innego, jak spełnić 

ich oczekiwania i  ogłosić, 
że kolejny rok akademicki 
w Akademii Seniora rozpocz-
nie się w lutym 2018 roku.

(PR)
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  Wśród nagrodzonych znalazł się również Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz

  Promocja akcji “Zbieraj z klasą” odbyła się w Zespole Szkół w Przywidzu

PRZYWIDZ Z EKOWYRÓŻNIENIEM

DOCENIENI ZA EKODZIAŁANIA

Trzecie miejsce w kraju robi wrażenie

W Przywidzu zbierają z klasą

W ostatnim czasie na gminę Przywidz spada dosłownie deszcze nagród. Naszej 
gminie przyznano 3. miejsce w XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 
w kategorii „gminy wiejskie najlepiej wykorzystujące fundusze unijne”. Marek 
Zimakowski, wójt gminy Przywidz, odebrał również specjalne wyróżnienie podczas 
IX Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu.

Już niejeden raz informowaliśmy o ekologicznych działaniach prowadzonych na terenie 
gminy Przywidz. Tym razem w projekt ekologiczno-edukacyjny włączył się miejscowy 
Zespół Szkół, gdzie odbyła się promocja akcji „Zbieraj z klasą”.

Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej” to projekt, którego 
celem jest wskazanie najlepiej 
zarządzanych miast i  gmin 
w Polsce. Od początku istnie-
nia rankingu nad metodolo-
gią czuwa niezależna kapituła 
ekspertów sprawdzająca, które 
samorządy najbardziej dba-
ją o  rozwój i  standard życia 
mieszkańców, nie zapominając 
przy tym o bezpieczeństwie fi-
nansowym. W rankingu tym 3. 
miejsce zajął Przywidz.
To nie koniec wyróżnień dla 
przywidzkiego samorządu. 
Podczas Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Ekoenergetyki w Opo-
lu wręczano „Zielone Feniksy”. 
Jest to specjalne wyróżnienie 
osób, instytucji i firm zasłużo-
nych dla rozwoju ekoenergety-
ki. Z województwa pomorskie-
go nagrodę tę otrzymali firma 
Infracorr z  Gdańska, Instytut 
Maszyn Przepływowych przy 
Politechnice Gdańskiej oraz dr 

Organizatorem projektu jest 
ERP Polska Organizacja Od-
zysku SEiE i Organizacja Od-
zysku Opakowań S.A. Zasa-
dy projektu są bardzo proste. 
Udział w  nim jest bezpłatny. 
Dla szkół zbierających bate-
rie i  zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny przewidziano 
nagrody. Wygrywa ta szkoła, 
której uczniowie zbiorą naj-
więcej śmieci. Główną nagro-
dą jest wyjazd zagraniczny dla 
klasy, która zbierze najwię-
cej elektrośmieci i  zużytych 
baterii.
W Przywidzu ekologiczną ak-
cję promowali wokalista Ma-
riusz Totoszko, który przez 
pewien czas związany był z ze-
społem Volver.
– Wybór Przywidza na pro-
mocję akcji nie był przypad-
kowy. Otrzymaliśmy informa-
cję, że jest tu placówka, która 
bardzo intensywnie realizuje 
różnego rodzaju działania pro-
ekologiczne. Akcja ma cha-
rakter ogólnopolski, ale tylko 
w  niewielu miejscach odbyła 
się jej promocja. Chcieliśmy 

inż. Tadeusz Żurek. Natomiast 
gmina Przywidz odebrała spe-
cjalne wyróżnienie.
- Co ciekawe to doktor Tade-
usz Żurek i pozostałe dwa pod-
mioty, które otrzymały nagro-
dę współpracują w  różny spo-
sób z naszą gminą w tematach 
OZE – mówi Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 
Nie od dziś wiadomo, że gmi-
na wspiera i  promuje idee, 
ma też zasługi we wdraża-
niu rozwiązań i  technologii 
ekoenergetyki. 
– Przypomnę, że w  ramach 
projektu „Słońce w Przywidzu” 
powstały 142 instalacje solarne 
na budynkach publicznych oraz 
prywatnych. Przeprowadzili-
śmy również termomoderni-
zację budynków użyteczności 
publicznej – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, który dodaje, że na 
terenie gminy realizowanych 
będzie wiele projektów, dzięki 

po prostu docenić aktywność 
przywidzkiej szkoły, ale rów-
nież miejscowego samorządu 
– mówi „Panoramie” Justyna 
Tomańska, ambasadorka akcji 
i założycielka portalu „Najlep-
sze dla dzieci”.

którym mieszkańcy będą mogli 
zaoszczędzić energię elektrycz-
ną, ale również zadbać o  ota-
czające ich środowisko. 
Ekologii i  dbaniu o  środowi-
sku sporo czasu poświęca się 
również w  szkołach. Ucznio-
wie szkół biorą udział w  akcji 
„Zbieram z  klasą”, o  czym pi-
szemy w artykule obok.

Tylko w  zeszłym roku w  ra-
mach akcji „Zbieraj z  klasą” 
zebrano 22 tony baterii oraz 46 
ton elektrośmieci. 
– Jesteśmy zadowoleni z  tych 
liczb, ale patrząc na to, w jakim 
stanie jest nasze środowisko, to 

– Od dwóch lat w  Zespo-
le Szkół w  Przywidzu działa 
klasa o  profilu strażacko-eko-
logicznym. Dzięki temu nasza 
młodzież uczy się o ekologicz-
nych rozwiązaniach techno-
logicznych – dodaje Marek 
Zimakowski.

(KL)

sądzę, że mamy jeszcze bardzo 
dużo do zrobienia. Chcieliby-
śmy, aby liczby te były dzie-
sięciokrotnie większe – dodaje 
Justyna Tomańska.

(lubek)
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WIELKA IMPREZA U NAS

Jamboree 2020 w Gdańsku
Europejski Komitet Skauto-
wy przyznał ZHP prawa do 
organizacji Europejskiego 
Jamboree Skautowego 2020. 
Miasto Gdańsk będzie go-
spodarzem tego wydarzenia 
i zaprosi harcerzy z całej Eu-
ropy na Wyspę Sobieszewską. 
Organizatorzy liczą, że przy-
jedzie ok. 20 tys. skautów. 
Jest to kolejna wielka, mię-
dzynarodowa impreza, której 
gospodarzem będzie Gdańsk. 
Jego gospodarz Paweł Ada-
mowicz mówi, że to potwier-
dza wyjątkową pozycję mia-
sta i  jest jeszcze jedną okazją 
do promowania Gdańska. 
– Zrobimy wszystko, by ci 
młodzi Europejczycy, którzy 
do nas przyjadą, czuli się tutaj 

jak u siebie w domu i chętnie 
do nas wracali – mówi Paweł 
Adamowicz. 
Warto w tym miejscu jeszcze 
zauważyć, że w  przyszłym 
roku zlot harcerzy z  okazji 
100-lecia ZHP również zor-
ganizowany zostanie na Wy-
spie Sobieszewskiej. Swój 
udział zapowiedziało ponad 
15 tysięcy osób. Przez 11 dni, 
od 6 do 16 sierpnia, harcerze 
ze wszystkich zakątków Pol-
ski wraz ze skautami z  za-
przyjaźnionych organizacji 
z  całego świata będą razem 
uczyć się, bawić i na nowo od-
krywać, czym jest braterstwo, 
praca nad sobą i służba.

(GR)

  Harcerze z całego świata przyjadą w 2020 roku do Gdańska



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  GRUDZIEŃ 201710 WYDARZENIA

MAJĄ WSPÓLNE TEMATY

Spotkanie z leśnikami 
Związek Gmin Pomorskich 
oraz Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Gdańsku 
zorganizowały konferencję 
„Samorządy i  Lasy Państwo-
we w  rozwoju województwa 
pomorskiego”, która odbyła 
się w Chmielnie. 
– Podczas spotkania rozma-
wialiśmy chociażby o  gospo-
darce odpadami komunalny-
mi oraz o  zaśmiecaniu lasów. 
Jest to dość poważny problem 
i  podczas spotkania zastana-
wialiśmy się, co z  tym fan-
tem zrobić. Pracownicy La-
sów Państwowych sprzątają 
zaśmiecone tereny, ale to nie 
wystarcza i  nie na tym rzecz 
polega. Musimy uświadamiać 
społeczeństwo, że śmieci nie 
wolno podrzucać. Potrzeb-
na jest porządna edukacja 

– mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie, 
który jest jednocześnie preze-
sem zarządu Związku Gmin 
Pomorskich.
Poza tym dyskutowano o go-
spodarce łowieckiej, która łą-
czy Lasy Państwowe i lokalne 
samorządy.
– Gminy, a  dokładniej rzecz 
ujmując wójtowie, opiniują 
plany łowieckie i  ilość od-
strzelanej zwierzyny. Ma to 
związek nie tylko z  liczbą 
zwierząt w  lesie, ale również 
ze szkodami, jakie wyrządza-
ją rolnikom – dodaje Błażej 
Konkol. Powiedzieć jednak 
należy, że w tej materii wiele 
zmieniło się na lepsze.

(GR)
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Jeszcze w tym roku, 28 grudnia, radni gminy Trąbki Wielkie mają podjąć decyzję o przyjęciu uchwały budżetowej 
na przyszły rok. Już dziś wiadomo jednak, że 2018 rok nie będzie należał to łatwych, ponieważ w ciągu najbliższych 
12 miesięcy nastąpi „kumulacja” inwestycji, które zostały rozpoczęte jeszcze w tym roku. O przedsięwzięciach 
zaplanowanych na przyszły rok mówi nam Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.

– Zdecydowanie najważniej-
szą inwestycją jest budowa 
sieci kanalizacyjnej i oczysz-
czalni ścieków w Sobowidzu. 
Kiedy możemy spodziewać 
się finału tego  
przedsięwzięcia?
– Cały czas walczymy o  po-
zwolenie na budowę, ponie-
waż w  międzyczasie zmienił 
się szereg rzeczy. Zmienili się 
chociażby właściciele działek, 
przez które przebiegała kana-
lizacja. Ponownie wystartowa-
liśmy w  konkursie, z  którego 
możemy pozyskać środki na 
sfinansowanie inwestycji. Po 
zweryfikowaniu kosztorysu 
okazało się, że zadanie to kosz-
tować może nawet 24 miliony 
złotych.
– Skąd taka wysoka cena? 
Wcześniej informowaliśmy, 
że inwestycja może pochło-
nąć 17 mln zł. 
– Takie ceny dyktuje rynek. 
Przede wszystkim wzrósł zna-
cząco koszt pracy. Nie ma lu-
dzi do pracy, a  co więcej, nikt 
w branży budowlanej nie będzie 
już pracował za najniższą krajo-
wą. Dotyczy to również Ukra-
ińców, którzy chcą już zarabiać 
tyle co Polacy. Jest to oczywiście 
jedna z wielu składowych, które 
spowodowały wzrost cen. Zło-
żyliśmy wniosek o  dofinanso-
wanie tej inwestycji, ponieważ 
liczymy na 85-procentowe dofi-
nansowanie. Wtedy ze środków 
gminnych będziemy musieli 
wydać 4 – 5 milionów złotych. 
Jeśli nie otrzymalibyśmy unij-
nego wsparcia, to byśmy musieli 
wstrzymać wszystkie pozostałe 
inwestycje, aby wybudować ka-
nalizację i  oczyszczalnię ście-
ków w Sobowidzu. Dodam jesz-
cze tylko, że inwestycja w Sobo-
widzu zająć może dwa lata.

ROZMOWA Z BŁAŻEJEM KONKOLEM, WÓJTEM GMINY TRĄBKI WIELKIE

Kumulacja inwestycji w 2018 roku

– Które z inwestycji mają być 
zrealizowane w przyszłym 
roku?
– Jest ich kilka. Zaplanowali-
śmy chociażby budowę ścieżki 
rowerowej między Pszczółkami 
a Sobowidzem, która kosztować 
może ok. 1,5 – 2 milionów zło-
tych. Kilka zadań realizować 
będziemy w Mierzeszynie. Bu-
dować będziemy strażnicę, co 
pochłonie 1,3 miliona złotych 
oraz miejsce rekreacyjne nad 
jeziorem za 600 tysięcy złotych 
i adaptację pomieszczeń na pu-
bliczne przedszkole. 
Budowę strażnicy rozpocznie-
my i  skończymy w  przyszłym 

roku. Do Państwowej Straży 
Pożarnej złożyliśmy wniosek 
o  dofinansowanie budowy. Li-
czymy, że uda nam się otrzymać 
ok. 800 tysięcy złotych. Z kolei 
w  2019 roku planujemy zaku-
pić wóz bojowy dla ochotników 
z Sobowidza. Będzie to ostatni 
punkt programu, który zakłada 
inwestycje w  jednostki naszych 
OSP. Przypomnę, że nową 
strażnicę mają strażacy w Ełga-
nowie, samochód dostało OSP 
Rościszewo i Trąbki Wielkie.
– Również w Mierzeszynie 
powstać ma miejsce rekre-
acyjne...
– Powstanie ono nad jeziorem. 

Przygotujemy plażę, gdzie bę-
dzie można bezpiecznie zaży-
wać wodnych kąpieli. W  pla-
nach jest także budowa przy-
stani kajakowej. W  ramach 
projektu, na który otrzymamy 
50-procentowe dofinansowa-
nie, zakupiony zostanie rów-
nież sprzęt pływający. Nad 
jeziorem postawiony będzie 
hangar ze sprzętem, który bę-
dzie można wypożyczyć. Jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, to gmi-
na zatrudni również ratownika 
wodnego. 
– Wspominał Pan również 
o adaptacji pomieszczeń 
w mierzeszyńskiej podsta-
wówce, gdzie od 1 września 
uruchomione będzie przed-
szkole.
– Przedszkole ma być urucho-
mione w  starej części szkoły. 
Taka placówka oświatowa na 
terenie naszej gminy jest po-
trzebna. Po remoncie placówka 
będzie mogła przyjąć około 50 
przedszkolaków. W  tej chwi-
li mamy trzy przedszkola w: 
Trąbkach Wielkich, Mierze-
szynie i Sobowidzu. Po wyjściu 
ostatnich klas gimnazjalnych, 
obecna szkoła podstawowa 
w  Trąbkach Wielkich stanie 
się przedszkolem, a  obecne 

przedszkole zamienione będzie 
na żłobek.
– W tym roku rozpoczęto 
budowę hali sportowej 
w Kłodawie. Na jakim etapie 
są teraz prace?
– W tej chwili robotnicy będą 
zajmować się pracami we-
wnątrz budynku. Inwestycja 
kosztować nas będzie ok. 3,5 
mln zł. Roboty prowadzone 
są zgodnie z  planem i  z  całą 
pewnością gminna inaugura-
cja roku szkolnego odbędzie 
się w  nowej hali w  Kłodawie. 
Przypomnę jeszcze tylko, że 
poza halą miejsce do spotkań 
będą mieli mieszkańcy wsi. 
Sali sportowej nie ma jeszcze 
w  Czerniewie. Chcielibyśmy, 
aby w  ciągu najbliższych lat 
dzieci z tej szkoły ćwiczyły już 
w normalnych warunkach. 
To nie koniec, ponieważ wspól-
nie z  powiatem budować bę-
dziemy salę przy szkole spe-
cjalnej w  Warczu. Od jakie-
goś czasu znamy już koncepcję 

rozbudowy placówki. Myślę, 
że na początku roku wspólnie 
z  władzami powiatu gdań-
skiego podpiszemy list inten-
cyjny dotyczący budowy hali 
w Warczu.
– Tematem przewodnim 
w każdej gminie jest bez 
wątpienia budowa i remonty 
dróg. Na co w przyszłym roku 
liczyć mogą kierowcy gminy 
Trąbki Wielkie?
– W dalszym ciągu we wszyst-
kich sołectwach będziemy bu-
dować drogi z płyt typu jumb. 
Wiem, że wszyscy chcieliby as-
faltowych dywaników, ale jest 
to znacznie droższa technolo-
gia, na którą nas w  tej chwili 
nie stać. Myślę jednak, że płyty 
jumb spełniają swoje zadania. 
Powiem jeszcze tylko, że na 
budowę tego typu dróg prze-
znaczymy w  przyszłym roku 
ok. 1 miliona złotych. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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 Stacja paliw w centrum miasta już niebawem odzyska swój dawny blask

PRUSZCZ GDAŃSKI

Bezpłatne badania 
mammograficzne
Bezpłatne badania mammo-
graficzne w  mammobusie, dla 
pań w wieku 50-69 lat, odbę-
dą się w  Pruszczu Gdańskim 
w  terminach: 3, 4, 5 stycznia. 
Mammobus jak zwykle zapar-
kuje przy Urzędzie Miasta, ul. 
Grunwaldzka 20.
Organizatorzy akcji proszą 
o  wcześniejszą rejestrację pod 
numerem telefonu 58 666 24 
44 lub na www.mammo.pl/
formularz. Call Center czynne 
jest od poniedziałku do soboty.
– Ponieważ istotnym elemen-
tem badania jest ocena porów-
nawcza wyników z  poprzed-
nich badań, prosimy o  przy-
niesienie na badanie klisz i wy-
ników poprzednich mammo-
grafii. Badanie jest bezpłatne 
i  refundowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Nie jest 
wymagane skierowanie lekar-
skie. Mogą w nim uczestniczyć 
ubezpieczone panie w wieku od 
50 do 69 lat, które nie są leczo-
ne onkologicznie i  jednocze-
śnie w ciągu ostatnich 2 lat nie 
miały wykonanej mammogra-
fii lub otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie i  nie mia-
ły wykonanej mammografii 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 
informują organizatorzy akcji.
Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i  polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich. Pozwala na rozpoznanie 
i  wykrycie tzw. zmian bezo-
bjawowych (guzków i  innych 
nieprawidłowości) w  bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, kie-
dy nie są one wyczuwalne pod-
czas samokontroli piersi lub 
badań palpacyjnych. Wcześnie 

wykryty nowotwór piersi po-
zwala rozpocząć natychmia-
stowe i skuteczne leczenie oraz 
daje niemal 100 proc. gwaran-
cję powrotu do zdrowia.
Niespełna 39 proc. uprawio-
nych Polek zgłosiło się w  tym 
roku na badania mammogra-
ficzne w  ramach Populacyjne-
go Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi nadzo-
rowanego przez Ministerstwo 
Zdrowia. Waga i  znaczenie 
Programu dla zdrowia i  życia 
Polek jest nie do przecenienia. 
Kobiety w wieku 50 – 69 lat są 
bowiem najbardziej narażone 
na ryzyko zachorowania.
– Mimo, iż mammografia to 
najskuteczniejsza metoda pro-
filaktyki raka piersi, nadal 
mniej niż połowa kobiet pod-
dała się bezpłatnemu bada-
niu w  ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi – mówi 
dr Małgorzata Cymerman 
z LUX MED Diagnostyka. – 
Zachęcamy panie do profilak-
tyki związanej z rakiem piersi, 
gdyż jest to najczęściej wy-
stępujący nowotwór złośliwy 
wśród Polek.

(AN)
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SŁODKA PRZEMIANA

Stacja paliw odzyska swój blask
W centrum Pruszcza Gdańskiego stoi opuszczona stacja paliw, która pamięta jeszcze 
przedwojenne czasy. Zabytkowy obiekt raczej straszy niż zdobi. Wszystko jest jednak 
na dobrej drodze, aby 80-letnia stacja paliw stała się wizytówką miasta. Historyczny 
obiekt ma odzyskać swój blask, a zamiast paliwa sprzedawane mają być tam... słodkości.

SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY

Po sesji młodzieżowej rady
Na początku grudnia odby-
ła się V sesja Młodzieżowej 
Rady Gminy Suchy Dąb. 
W programie spotkania prze-
wodniczący Patrycja Heinrich 
i  Jan Pawłowicz przedstawili 
działalność rady w  ostatnim 
czasie.
My również przypomnij-
my, że nasi młodzi radni 
brali udział w  II Kongresie 
Młodzieżowych Rad Wo-
jewództwa Pomorskiego 
w  Gdańsku, szkoleniu dla 
członków MRWP w  Gdań-
sku, czy chociażby wyjazdo-
wym posiedzeniu MRWP 
w Kościerzynie.
Podczas grudniowego spotka-
nia młodzi radni rozmawiali 
również o pomysłach na nowy 

statut rady i  formułę nowych 
wyborów. Zmiany związane 
są z  reformą oświaty, która 
obowiązuje od 1 września. Na 
koniec spotkania młodzi rajcy 
otrzymali upominki i prezen-
ty z okazji Mikołajek – talony 
na zakupy w sieci sklepów ze 
sprzętem elektronicznym.
Dodajmy przy okazji, że 
w  spotkaniu uczestniczyli 
również: Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb, Seba-
stian Ptach, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w  Suchym Dę-
bie oraz Jerzy Wiśniewski, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Koźlinach i Celina Kowal-
ska, pracownik urzędu gminy.

(TJ)
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– Z  kilkudziesięciu stacji 
i  punktów tankowania pojaz-
dów, działających przed wojną 
na terenie Gdańska i  Sopotu, 
do dziś w Trójmieście i najbliż-
szych okolicach, w  nie znisz-
czonej i nie przekształconej for-
mie pozostały tylko dwie; daw-
na stacja i warsztaty przy ulicy 
Grunwaldzkiej 22 w Gdańsku, 
w której działał do niedawna lo-
kal „Stacja Deluxe” oraz obiekt 
przy ulicy Grunwaldzkiej 21A 
w Pruszczu Gdańskim. Gdań-
ska stacja została wykupiona 
przez dewelopera i  ma w  naj-
bliższym czasie przejść całko-
witą przebudowę. To oznacza, 
że już wkrótce jedyną stacją 
z okresu przedwojennego, która 
nie została przekształcona, bę-
dzie obiekt w  naszym mieście 
– mówi nam Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, ale i za-
palony miłośnik historii.
Stacja, od 2013 roku, znajduje 
się w gminnej ewidencji zabyt-
ków Miasta Pruszcz Gdański.
Z  przedwojennych ogło-
szeń prasowych wynika, że 
już w  1928 roku w  Pruszczu 
Gdańskim działała stacja ben-
zynowa. Budynek powstał 
nie później niż pod koniec lat 
trzydziestych. 
– Pozostawiony bez opieki 
obiekt popada w  ruinę. Z pół-
nocnej strony poważnie nadwy-
rężony i uszkodzony jest dach. 

Powoli zaciekają ściany. W co-
raz gorszej kondycji jest także 
stacyjny podcień – dodaje Bar-
tosz Gondek.
Stacja należy do prywatnego 
właściciela i na początku grud-
nia odbyło się z nim spotkanie.
– Spotkałem się z  jej właści-
cielami – Sławomirem Miel-
nikiem oraz jego pełnomoc-
nikiem i  jednocześnie bratem 
Waldemarem. Pan Sławomir 
zadeklarował, że w najbliższym 
czasie naprawią uszkodzony 
przez koncern energetyczny 
fragment dachu. Ruszyły też 
prace nad projektem adapta-
cji, który będzie konsultowany 
z  Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.
Jeżeli właścicielowi obiektu, po 
wygaśnięciu umowy z  dzier-
żawcą, uda się uzyskać wszyst-
kie pozwolenia, prace adapta-
cyjne rozpoczęłyby się w  2019 
roku – informuje rzecznik.
Według jego informacji wstęp-
ne założenia zakładają ażuro-
we oszklenie podcienia w spo-
sób, który nie będzie ingerował 
w  architekturę budynku. Pro-
jekt wnętrza ma zakładać uwy-
datnienie pierwotnej funkcji 
obiektu. 
– Braciom Mielnik marzy 
się także ustawienie w  pier-
wotnym miejscu, na jednym 
z  krańców podcienia, przynaj-
mniej jednego zabytkowego 

dystrybutora. Wewnątrz ma się 
znaleźć sprzedaż słodkości – 
zdradza Bartosz Gondek.
O  dalszych losach zabytko-
wej stacji paliw będziemy 

oczywiście informować na na-
szych łamach.

(GR)
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TU WRZUCAM TU WRZUCAM
SZKŁO 

BIAŁE I KOLOROWE

TU WRZUCAM
WSZYSTKIE ODPADY,

KTÓRE NIE PODLEGAJĄ
SEGREGACJI, NP.

TU WRZUCAM

TU NIE WRZUCAM

PAMIĘTAJ

TU NIE WRZUCAM TU NIE WRZUCAM

PAMIĘTAJ PAMIĘTAJ

TU NIE WRZUCAM

PAMIĘTAJ

PAPIER SZKŁO POZOSTAŁE 
ODPADY

TWORZYWA 
SZTUCZNE 
I METALE

ź gazety i czasopisma
ź papier szkolny i biurowy
ź książki i zeszyty
ź torebki papierowe
ź papier pakowy
ź pudełka kartonowe
ź tekturę

ź zabrudzonego tłustego papieru
ź papieru z folią
ź kartonów po mleku i napojach
ź papieru przebitkowego (rachunki, faktury, 

paragony)
ź pieluch jednorazowych
ź podpasek, artykułów higienicznych
ź lakierowanego lub foliowanego papieru 

z folderów
ź tapet

ź usuń zszywki, metalowe części i 
plastikowe opakowania

ź opakowania po jogurtach
ź butelki po napojach (typu pet)
ź plastikowe zakrętki, metalowe kapsle
ź plastikowe torebki, worki, reklamówki
ź plastikowe koszyczki po owocach
ź opakowania po chemii gospodarczej 

i kosmetykach
ź puszki po napojach, sokach, konserwach
ź kartony po mleku i napojach

ź opakowań po olejach i smarach
ź opakowań po lekach
ź zabawek
ź sprzętu AGD
ź styropianu
ź opakowań po aerozolach
ź puszek po farbach i lakierach
ź innych odpadów komunalnych
ź opakowań po środkach ochrony roślin

ź wrzucaj puste opakowania
ź przed wrzuceniem zgnieć
ź nie trzeba ich myć i zdejmować etykiet

ź butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności

ź butelki po napojach alkoholowych
ź szklane opakowania po kosmetykach

ź worki z odkurzaczy
ź sznurki i wstążki
ź odpady higieniczne, np. waciki, pieluchy, 

podpaski
ź ceramikę, zbite szkło
ź zimny popiół z węgla i koksu
ź niedopałki papierosów
ź zmiotki (śmieci)
ź butelki po oleju spożywczym

ź kieliszków i kryształów
ź fajansu
ź porcelany i ceramiki
ź luster
ź żarówek, świetlówek, reflektorów
ź zniczy, termometrów, kineskopów
ź naczyń żaroodpornych
ź szkła okularowego
ź ekranów i lamp telewizyjnych
ź szyb samochodowych i okiennych

ź zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego

ź odpadów wielkogabarytowych
ź zużytych opon
ź chemikaliów
ź przeterminowanych leków
ź termometrów rtęciowych
ź baterii i akumulatorów
ź odpadów budowlanych i rozbiórkowych
ź żarówek

ź nie tłucz szkła przed wrzuceniem do 
pojemnika

ź wrzucaj puste opakowania
ź wrzucaj bez nakrętek

ź nie wrzucaj gorącego popiołu

Pojemniki, worki, wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady zielone i opony należy umieszczać 
przed posesją przy drodze publicznej, w dniu określonym w harmonogramie do godz. 6:00 w dniu odbioru.

W razie nie otrzymania worków do odpadów selektywnych od firmy, można zgłosić się po odbiór zestawu worków do Urzędu Gminy pok. 19 
Harmonogram obowiązuje od dnia: 2018-01-01

BIO Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy: ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów, nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia roślinnego, fusy z kawy, obierki, skorupki jaj, 
odpady po owocach i warzywach, czerstwe pieczywo itp. z wyłączeniem: resztek z obiadu, zup, kompotów, soków, napojów, mięsa, kości, jedzenia przetworzonego: serów, kiełbas, konserw, niczego, co jest spleśniałe!

POJEMNIK
NIEBIESKI

POJEMNIK
ŻÓŁTY

POJEMNIK
ZIELONY

oraz wielu sukcesów 
w nadchodzącym 

życzy Zespół Ecol-Unicon

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia

Nowym Roku
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POMORSKA GALA

Przywidz stawia na żeglarstwo
Przywidz pełnił w tym roku honory gospodarza Pomorskiej Gali 
Żeglarskiej, podczas której poznaliśmy najlepszych pomorskich 
żeglarzy. Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz przyznaje, 
że to kolejne wyróżnienie, gala przyczyni się bowiem nie 
tylko do promocji gminy, ale również żeglarstwa wśród dzieci 
i młodzieży.

– Kiedy otrzymaliśmy zapro-
szenia na dzisiejszą galę by-
liśmy może nieco zdziwieni, 
że odbywa się ona w  Przywi-
dzu. Chciałbym jednak zwró-
cić uwagę, że coraz mniejsze 
ośrodki nastawione są na wy-
chowanie dzieci i  młodzieży 
właśnie przez żeglarstwo – 
mówił obecny na uroczystości 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Pomorskim Żeglarzem Roku 

2017 został ogłoszony Ty-
moteusz Bendyk (UKS Na-
vigo Sopot), Pomorską Że-
glarką Roku 2017 została Ir-
mina Mrózek Gliszczynska 
(Chojnicki Klub Żeglarski). 
Tytuł Pomorskiego Nauczy-
ciela Żeglarstwa Roku 2017, 
za szkolenie dzieci i młodzie-
ży, otrzymali: Tadeusz Żu-
rek (UKS Wiking Kamienica 
Królewska) oraz Piotr Kamo-
la (KS AZS AWFiS Gdańsk), 

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników tegorocznej Gali Żeglarskiej, która odbyła się w Przywidzu

ŁATWIEJ OMINIEMY KORKI

Magnacka bajpasem obwodnicy
Zaraz po nowym roku roz-
pocznie się budowa nowej 
drogi, która połączy Kowale 
z  węzłem Szadółki. Inwesty-
cja kosztować będzie 5 mln zł, 
a  pieniądze na ten cel wyłoży 
samorząd Kolbud.
Korki w  okolicach Kowal to 
żadna nowość.
– Aby ich uniknąć, kierowcy 
decydują się na skorzystanie 
z  alternatywnej trasy prowa-
dzącej ulicami Ordynacką – 
Rycerską – Magnacką i  Kon-
ną, aby dotrzeć do ulicy Jabło-
niowej w  Gdańsku. Niestety 
dziś jakość nawierzchni ulicy 
Magnackiej pozostawia wie-
le do życzenia – mówi Leszek 
Grombala, wójt gminy Kol-
budy. – Naszą decyzję chwalą 
również wszelkie służby ra-
townicze. Inwestycję pozytyw-
nie oceniają m.in. pogotowie 
ratunkowe oraz straż pożarna, 
które zapewne w kryzysowych 
sytuacjach również będą ko-
rzystały z  alternatywnej trasy 
do Gdańska.
Nie od dziś wiadomo, że 

wystarczy mała stłuczka, żeby 
zablokować obwodnicę. Kor-
ki zaczynają się często już przy 
węźle Kowale, ale dzięki bajpa-
sowi, jakim będzie teraz ulica 
Magnacka, łatwiej będzie poko-
nać odcinek między drogą woje-
wódzką 221 w Kowalach i ulicą 
Jabłoniową.
Gmina będzie musiała cały koszt 
inwestycji pokryć z  własnych 
środków, ponieważ nie otrzyma-
ła dofinansowania z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Długość nowej, asfaltowej 
nawierzchni liczyć będzie 1,3 

kilometra. Po jednej stronie 
drogi w  projekcie ujęto bi-
tumiczną ścieżkę rowerową. 
Z  drugiej planowane jest wy-
konanie chodnika z  kostki 
brukowej. Jest szansa, że w wa-
kacje cały odcinek od drogi 
wojewódzkiej 221 do ulicy Ja-
błoniowej pokonamy asfaltową 
nawierzchnią – mówi Adam 
Babkiewicz, kierownik Refe-
ratu Remontów i  Inwestycji 
Urzędu Gminy Kolbudy.

(KL)

ODNOWIONO ZAPOMNIANY OBELISK

Ma przypominać o naszej historii
Nakładem finansowym 
pruszczańskiego magistra-
tu wyremontowano miejsce 
pamięci, które od 1969 roku 
funkcjonuje na terenie daw-
nego podobozu kobiecego 
Stutthof, przy ulicy Powstań-
ców Warszawy.
Jak podaje nam Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, prace prowadzone 
są według wytycznych IPN 
i  Pomorskiego Konserwatora 
Zabytków.
– Objęły one wycinkę cho-
rych i  martwych drzew oraz 
przygotowanie terenu pod 
nasadzenia. Nawieziono 
warstwę ziemi urodzajnej, 

posadzono 15 sztuk nowych 
drzew oraz 70 sztuk krzewów 
pnących. Założono nowy traw-
nik. Usunięto stare ogrodzenie 
i ustawiono nowe z paneli sta-
lowych. Wykonano także nową 
tablicę pamiątkową, balustradę 
schodową i  słupy do tablic in-
formacyjnych – wylicza wyko-
nane prace Bartosz Gondek.
Poważnym wydatkiem było 
odnowienie pomnika wraz 
z  cokołem, ułożenie nowego 
chodnika wraz z obrzeżem. 
– Ten etap prac kosztował nie-
co ponad 68 tysięcy złotych. 
Ustawiono także cztery ławki 
parkowe oraz tablice informa-
cyjne, opracowane wraz z Mu-
zeum Stutthof – dodaje Bartosz 

Gondek.
Łączny koszt zadania to bli-
sko 130 tys. zł, z czego nieca-
łe 100 tys. zł pochodzi z Mi-
nisterstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego. 
– Chcielibyśmy, aby to za-
pomniane od lat miejsce po-
nownie przypominało o  na-
szej historii – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Pomnik odsłonięto 8 maja 
1969 roku, a  zbudowali go 
wojskowi służący w  tutej-
szej jednostce na okoliczność 
25-lecie PRL. 

(GR)
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AKCJA W PSZCZÓŁKACH

Odnów 
przyjaźń
W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w  Pszczółkach 
odbył się f inał projek-
tu „Odnawiamy Przyjaźń 
z Książką”.
W ramach f inału akcji zor-
ganizowano imprezę czy-
telniczą dla dzieci i  mło-
dzieży „Książka – Przyja-
ciel Człowieka”. Podczas 
spotkania maluchy mogły 
dowiedzieć się o  histo-
rii oraz znaczeniu mowy 
i  pisma, wykonać glinia-
ne tabliczki, pisać za po-
średnictwem gęsiego pióra 

i  atramentu oraz sprawdzić 
swoje siły podczas konkursu 
pisania na maszynie.
Impreza cieszyła się ponad-
przeciętną frekwencją, gro-
madząc ponad 50 najmłod-
szych czytelników oraz wo-
lontariuszy z  Publicznego 
Gimnazjum w Pszczółkach.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorami f inału ak-
cji było Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Pszczół-
ki oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pszczółkach.

(GR)

przemijają 
przepowiednie bardzo 
pięknie ozdabiane 
pospolite i powszednie 
oraz te o klasie nieba 
co na końcu mają 
amen przepływają 
zachmurzenia 
ukrywając 
gwiazdozbiory pory 
roku i zdarzenia 
przeoczeniem 
pominięte epizodzik 
co w kolorze 
przebłyskując przez 
chmury może kusić 
nie najgorzej nie 
dotyka koniunktury 
a opactwo 
w opatrzności 
pokładając swe 
nadzieje zapomina że 
ogólność nie powinna 
się wyróżniać

Piotr  
Szczepański

natomiast Pomorskimi Że-
glarskimi Wydarzeniami 
Roku 2017 zostały: MŚ A-C-
lass w  Sopocie, Dr Irena Eris 
Mistrzostwa Europy ORC 
w Gdańsku oraz cykl regat III 
Żeglarskiego Pucharu Kaszub.
Podczas gali nagrody specjalne 
wręczył Bogusław Witkowski, 
prezes Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego, a  w  gronie wy-
różnionych znalazł się również 
Marek Zimakowski.
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 Ozdoby przygotowane przez niepełnosprawnych można było 
kupić na kiermaszu w Suchym Dębie

JUŻ W STYCZNIU

Beksiński w Gdańsku
– Zbiór ponad stu prac Zdzi-
sława Beksińskiego – foto-
grafii, fotomontaży i  grafik 
komputerowych – będzie 
można obejrzeć podczas wy-
stawy artysty od 4 stycznia do 
4 lutego w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. Wydarze-
niu towarzyszyć będą m.in. 
wykłady multimedialne, pre-
zentacje filmów dokumental-
nych o  artyście oraz pokazy 
VR, czyli wirtualnej rzeczy-
wistości – informuje nas Do-
rota Patzer z biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Tak bogate ujęcie umożliwia 
poznanie nieznanych dotąd 
epizodów z  życia Zdzisława 
Beksińskiego oraz niezna-
nych bliżej obszarów jego ak-
tywności artystycznej. 
– 20 stycznia o  godz. 16.00 
odbędzie się biograficzny 
wykład multimedialny „Bek-
siński a sztuka współczesna”, 
który odbędzie się w  Sali 
Głównej teatru. Wykład 
może również zostać popro-
wadzony dla zorganizowa-
nych grup szkolnych w  in-
nym, dodatkowym terminie 
– mówi Dorota Patzer.
Zdzisław Beksiński (1929-
2005) to wybitny arty-
sta współczesny – foto-
grafik, rzeźbiarz, malarz, 

grafik. Urodzony w  Sanoku. 
Po ukończeniu architektu-
ry na Politechnice Krakow-
skiej w  1955 roku powrócił 
do rodzinnego miasta. W la-
tach 50. zajął się fotografią, 
następnie rysunkiem, ma-
larstwem, rzeźbą, grafiką, 
od połowy lat 70. wyłącznie 
malarstwem. W  1977 roku 
przeprowadził się z  rodziną 
do Warszawy, gdzie konty-
nuował twórczość malarską, 
a w latach 90. odkrył grafikę 
komputerową. Został bru-
talnie zamordowany w  war-
szawskim mieszkaniu. Bo-
gaty dorobek artystyczny za-
pisem testamentowym trafił 
do Muzeum Historycznego 
w Sanoku, gdzie artysta od lat 
przekazywał swoje najlepsze 
prace.

(DP)Wystawa 
„BEKSIŃSKI NIEZNANY”
Gdański Teatr Szekspirowski, 
Sala Wystawiennicza i Foyer

ul. W. Bogusławskiego 1
Wernisaż 4 stycznia 

(wstęp na zaproszenia)
Wystawa otwarta będzie 

codziennie w dniach 
5 stycznia – 4 lutego 

w godz. 14.00 – 20.00.

REKLAMA REKLAMA

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 

Ozdoby przygotowane przez 
niepełnosprawnych 
Uczestnicy zajęć prowadzonych w ośrodku Caritasu w Krzywym Kole przygotowali 
świąteczne ozdoby. Trafiły na kiermasze, które zorganizowano w Urzędzie Gminy Su-
chy Dąb oraz tutejszej szkole. Ci, którzy nie mieli okazji nabyć bożonarodzeniowych 
ozdób, mają jeszcze szansę, bo będą one sprzedawane w Krzywym Kole.

Świąteczne kiermasze orga-
nizowane były przez Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
i  Warsztat Terapii Zajęcio-
wej. Na zajęcia do placówki 
w  Krzywym Kole uczęszcza 
ponad 40 osób o różnym stop-
niu niepełnosprawności. 
– Przygotowujemy się bardzo 
długo. Można powiedzieć, że 
już we wrześniu rozpoczyna się 
praca nad świątecznymi ozdo-
bami na Boże Narodzenie, a już 
od stycznia zaczynamy pracę 
nad wielkanocnymi akcenta-
mi. Wszystkie pieniądze, które 
uda nam się pozyskać podczas 
tych kiermaszów, przeznacza-
my na szeroko pojętą integra-
cją uczestników naszych zajęć, 
a  więc wyjazdy do kina albo 
wycieczki, czy zabawy orga-
nizowane w  naszym ośrodku 
– mówi „Panoramie” Emilia 
Krupińska ze Środowiskowego 

Domu Samopomocy w  Krzy-
wym Kole.
W latach poprzednich kiermasz 
cieszył się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Jednak 
do suchodębskiego urzędu nie-
wielu zawitało mieszkańców, 
którzy byliby zainteresowani 
kupnem ozdób przygotowa-
nych przez niepełnosprawnych. 
– Tylko tego dnia zarobiliśmy 
ponad 800 złotych. Myślę, że 
nie jest to mała kwota. Najwię-
cej kupiły panie z naszego urzę-
du – dodaje Emilia Krupińska.
– Kiermasze Caritasu pro-
mujemy gdzie tylko możemy. 
Chciałabym, aby mieszkańcy 
naszej gminy liczniej odwie-
dzali stoisko ze świątecznymi 
ozdobami. Znaleźć tam moż-
na naprawdę bardzo ciekawe 
i  fajne rzeczy – dodaje Bar-
bara Kamińska, wójt gminy  
Suchy Dąb.

Chętnych, którzy chcieliby 
jeszcze nabyć świąteczne deko-
racje, zapraszamy do ośrodka 

Caritasu w Krzywym Kole (do 
piątku) w godz. 8.00 – 16.00.

(lubek)
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V LIGA

Lider z Kowal 
Jesteśmy na półmetku roz-
grywek piłkarskich w V lidze. 
Liderem jest drużyna GKS 
Kowale, a  kibice naszego ro-
dzynka w  tych rozgrywkach 
liczą z całą pewnością, że taka 
kolejność zachowana będzie 
już do końca sezonu.
Już w  poprzednim sezonie 
działacze klubowi oraz piłka-
rze z  Kowal liczyli na awans 
do IV ligi. Nie udało się. Te-
raz też są blisko upragnionego 
mistrzostwa w V lidze, ale do 
zakończenia zmagań i fetowa-
nia sukcesu pozostało aż 15 
spotkań. 
Pierwszą rundę rozgrywek 
bardzo dobrze ocenia szko-
leniowiec zespołu z  Kowal – 
Robert Kugiel.
– Przed rozpoczęciem sezo-
nu bralibyśmy w ciemno taki 
wynik. Początek był trud-
ny, bo przegraliśmy derby 
z  Czarnymi. Jednak po tej 
wpadce wygrywaliśmy mecz 
z meczem i rozkręcaliśmy się. 
Przed rozpoczęciem sezonu 
do zespołu dołączyło dwóch 
zawodników, którzy okazali 
się prawdziwym wzmocnie-
niem. W  przerwie zimowej 
nie będziemy robić znacznych 
roszad kadrowych. Być może 
wprowadzone zostaną jedynie 
korekty – mówi „Panoramie” 
Robert Kugiel.

(lubek)

UHONOROWANA ZA PROMOCJĘ GMINY

Przywidz gościł 
miłośników „Baśki”
W ostatnich tygodniach Przywidz stał się gospodarzem kilku poważnych imprez ran-
gi wojewódzkiej. Na początku grudnia odbyło się podsumowanie sezonu żeglarskie-
go (więcej na str. ) oraz turniej o Puchar Kaszëbë Baszka. Obie imprezy odbyły się 
w hali widowiskowo-sportowej Arena Przywidz.

Turniej był rozgrywany we-
dług obowiązujących prze-
pisów gry – Baszka Méster 
Sport z  asem trefl, w  trzech 
kategoriach: indywidualnej, 
drużynowej oraz par. W  tur-
nieju zostanie rozegranych 5 
rund. Impreza w  Przywidzu 
była jednocześnie podsumo-
waniem rozgrywek sporto-
wych Masters Pomorze 2017 
oraz inauguracją sezonu 2018. 
Impreza była również oka-
zją do uhonorowania Małgo-
rzaty Pelowskiej z  Pomlewa. 
Specjalnym wyróżnieniem 
za promocję gminy Przywidz 
uhonorował ją wójt Marek Zi-
makowski. Dodajmy w  tym 
miejscu, że właśnie Małgorza-
ta Pelowska okazała się naj-
lepszą zawodniczką turnieju 
w  kategorii pań. Natomiast 
Puchar Kaszëbë Baszka zdo-
był Franciszek Kortas z klubu 
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„Borowiacy” Chojnice. Tur-
niej par wygrali Ryszard Za-
mbrowski i Jan Nowacki z AS 
Pik IV Chełmża. Najlepszym 
zespołem okazał się zespół As 
Pik V Chełmża.
Puchar Kaszëbë Baszka to ko-
lejna, po Rockblu Festiwal czy 
Duathlon i Formoza Ultrama-
raton Kaszubski, duża impre-
za, która została zorganizowa-
na w Przywidzu.
- Te zauważalne, chociażby na 
Pomorzu, imprezy nie trafiają 
do Przywidza przypadkowo. 
Gmina Przywidz dysponuje 
już odpowiednią infrastruktu-
rą oraz zespołem ludzi, którzy 
zorganizują lub wesprą każdą 
inicjatywę, która będzie słu-
żyła Pomorzu i  mieszkańcom 
gminy Przywidz – mówi Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz. 
W  kolejnym wydaniu 

„Panoramy” poinformujemy 
szerzej o  wydarzeniu, które 
obyło się już po zamknięciu 
tego wydania gazety. 
- „Zerostan”, to projekt zreali-
zowany jako profilaktyka uza-
leżnień, w  udziałem Zespołu 

Oddział Zamknięty oraz wie-
lu znanych postaci z  polskich 
scen oraz sportu – dodaje Ma-
rek Zimakowski.

(GR)
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POWIATOWE IGRZYSKA

Sukces Koźlin
Sobowidz był gospodarzem 
powiatowych igrzysk w  teni-
sie stołowym, które były za-
razem półfinałem mistrzostw 
Pomorza.
W  zawodach uczestniczyło 
sześć drużyn – mistrzowie 
swoich gmin.
Dużą niespodziankę spra-
wiły dziewczęta ze Szko-
ły Podstawowej w  Koź-
linach, które okazały się 

bezkonkurencyjne.
– Dziewczyny nie były fawo-
rytkami zawodów, a  mimo 
to wygrały powiatowe igrzy-
ska. W  zwycięskiej drużynie 
pierwsze miejsca zajęły: Ro-
zalia Hinz z klasy VI i Mar-
tyna Magier z klasy IV – in-
formuje Witold Miklaszew-
ski, trener młodych tenisistek.

(KL)

MEMORIAŁ WARSIŃSKIEGO

Wygrała Osiczanka
Każdego roku na jesieni or-
ganizowany jest w  Pruszczu 
Gdańskim turniej piłki nożnej. 
Zawody są memoriałem im. 
Edwarda Warsińskiego, wielo-
letniego szkoleniowca piłkar-
skiego. W tym roku odbyły się 
już po raz 13.
Edward Warsiński był trene-
rem piłkarskim i  wychowawcą 
młodzieży. Jego praca przyno-
siła efekty w postaci czołowych 
miejsc drużyn młodzieżowych 
MOSiR i  Jantara. Wspólnie 
z  trenerem Michałem Globi-
szem prowadził młodzieżową 
reprezentację Pomorza, która 
w  1996 roku zajęła 3. miejsce 
w  Turnieju o  Puchar Wacła-
wa Kuchara oraz 1. miejsce na 
międzynarodowym turnieju 
Gothia Cup w  Szwecji. Wy-
chował wielu znakomitych 
piłkarzy, by wspomnieć cho-
ciażby Tomasza Sokołowskie-
go I, a  także Mateusza Bąka, 

Mariusza Malinowskiego, Sła-
womira Matuka, czy Janusza 
Surdykowskiego.
Ostatni memoriał tradycyjnie 
rozegrany został w hali Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1. Do rywalizacji przystąpiło 
osiem zespołów, które zostały 
podzielone na dwie grupy. Ich 
zwycięzcy zagrali w wielkim fi-
nale, a drużyny z 2. miejsc spo-
tkały się w pojedynku o najniż-
szy stopień podium.
W  wielkim finale Osiczanka 
Osice pokonała AS Piłeczka 
2:0, wygrywając tegoroczny 
memoriał. Na 3. miejscu sklasy-
fikowana została natomiast eki-
pa gdyńskiego Bałtyku.
Królem strzelców został Błażej 
Patrzałek  z Osiczanki, najlep-
szym bramkarzem – Oskar 
Grzywacz z MKS Czarni I, naj-
lepszym zawodnikiem – Oskar 
Żakowiecki  z AS Piłeczka.

(GR)

 Wyróżniający się piłkarze również zostali nagrodzeni

 Miłośnicy baśki spotkali się w Arena Przywidz
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GRATKA DLA FANÓW SZCZYPIORNIAKA

Międzynarodowy turniej w Trójmieście
Już nie tylko piłka siatkowa, 
ale i piłka ręczna przyciąga na 
trybuny polskich aren sporto-
wych niezliczone tłumy fanów. 
Powodów do narzekań nie 
powinni mieć pomorscy fani 
szczypiorniaka.
– Już w  grudniu kibice repre-
zentacji Polski seniorów w pił-
ce ręcznej będą mogli wspierać 
naszych szczypiornistów pod-
czas nowego, międzynarodo-
wego turnieju rozgrywanego 
w formule FINAL4 pod nazwą 
„Puchar4Narodów”. Pierwsza 
edycja „4NationsCup” odbę-
dzie się 28-29 grudnia w Ergo 
Arenie – informuje Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy 
hali.
W  tegorocznym „4Nation-
sCup”, obok reprezentacji Pol-
ski, udział wezmą drużyny na-
rodowe Japonii, Bahrajnu i Bia-
łorusi. Bilety można już kupo-
wać. Organizatorem turnieju 
jest Związek Piłki Ręcznej 
w Polsce, który corocznie pla-
nuje zapraszać trzy reprezenta-
cje narodowe z  całego świata, 
z którymi biało-czerwoni będą 
rywalizować w Polsce w okre-
sie świąteczno-noworocznym.
– „4NationsCup” jest wydarze-
niem świątecznym – organizo-
wanym w bardzo atrakcyjnym 
momencie roku, niosącym ze 

sobą wielki potencjał promocyj-
ny dla lokalnych społeczności, 
samorządów, firm, obiektów 
sportowych oraz ich partnerów. 
Już teraz ZPRP zaprasza opera-
torów aren sportowych oraz mia-
sta i  samorządy do współpracy 
i współorganizacji turnieju w ko-
lejnych latach, bowiem „4Na-
tionsCup” jest i będzie turniejem 
cyklicznym – podkreśla Damian 
Drobik, dyrektor ZPRP ds. rela-
cji zewnętrznych.
To jednak nie koniec dobrych 
wieści dla miłośników szczypior-
niaka na najwyższym krajowym 
poziomie. Swoje ligowe me-
cze w gościnnych progach Ergo 
Areny rozgrywać będzie gdań-
skie Wybrzeże, które dotychczas 

występowało w hali AWFiS.
– Chcemy zadbać przede 
wszystkim o  komfort naszych 
kibiców. Ergo Arena to zde-
cydowanie lepsza infrastruk-
tura, kibice będą mieli dostęp 
do restauracji i baru. To także 
nieporównywalnie większa po-
jemność hali. Naszym celem 
w  przyszłości jest zapełnie-
nie Ergo Areny do ostatniego 
miejsca. Głęboko wierzymy, że 
swoją grą zachęcimy kibiców 
do przyjścia i  przekonamy ich 
zarówno do siebie, jak i do dys-
cypliny – dodaje Damian Wle-
klak, menadżer Wybrzeża.
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 Pomorscy kibice bardzo chętnie przychodzą do Ergo Areny 
na mecze piłki ręcznej

 Mistrzynie tenisa stołowego ze szkoły w Koźlinach
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