
Popływamy w nowym basenie
Zakończono budowę obwodnicy, co jak pod-
kreśla burmistrz Wróbel, było najważniej-
szym przedsięwzięciem w historii samorzą-
du. Teraz pora na budowę basenu  

Budżet to nie tylko inwestycje
Niemal już wszystkie gminy zatwierdziły 
budżety na przyszły rok. Ich przygotowanie 
jest niezwykle trudne i potrzebne jest poro-
zumienie między radnymi.  

Grube miliony na inwestycje 
Kończy się budowa sieci kanalizacyjnej w 
aglomeracji Trąbek Wielkich. Jak podkreśla 
wójt gminy Błażej Konkol, będzie to skok 
cywilizacyjny. 

Opieka lepsza niż w USA
Już 30 lat działa w Zaskoczynie Dom Pomo-
cy Społecznej „Leśny”, w którym schronienie 
i opiekę psychologiczną znajdują kobiety z 
kraju, a nawet z zagranicy. 
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Czekali kilkadziesiąt lat. W końcu udało się, również dzięki środ-
kom z Unii Europejskiej. Ośrodek zdrowia w Cedrach Wielkich swo-
im wyglądem przypomina wreszcie lecznicę na miarę XXI wieku.

Cedry Wielkie. eUrOPejSki StAndArd 

Piękny owoc w trudnych czasach
Tam, gdzie jest inicjatywa, są dobre chęci 
i współdziałanie władz samorządowych gminy 
i województwa oraz umiejętne wykorzystywa-
nie dostępnych pieniędzy, mogą rodzić się tak 
piękne owoce



Nasze kaleNdarium 

• 18 grudnia (wtorek), „dziadek do orzechów”, godz. 19.00,  
Hala Widowiskowo-Sportowa w Gdyni, ul. Kazimierza Górskiego 8 

• 18 grudnia (wtorek), „trudne pytania”, godz. 9.00 i 11.30,  
Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 19 grudnia (środa), „Baltic. Pies na krze”, godz. 10.00 i 12.00, 
Teatr Miniatura, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 16 

• 19 grudnia (środa), tribute to grzegorz ciechowski, godz. 19.00, 
S.F.I.N.K.S. 700, Sopot al. Franciszka Mamuszki 1 

• 19 grudnia (środa), dialog mistrzów: callot – goya – tiepolo, 
Zielona Brama, Gdańsk, ul. Długi Targ 24 

• 20 grudnia (czwartek), Harlem gospel choir, godz. 19.00,  
Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 20 grudnia (czwartek), Jasełka: Przepraszam czy tu biją?,  
godz. 20.00, Spatif, Sopot ul. Bohaterów Monte Casino 52/54 

• 21 grudnia (piątek), jazz, rock, godz. 20.00, Klub Ucho, Gdynia,  
ul. Św. Piotra 2 

• 21 grudnia (piątek), wigilia jazzowa, godz.18.00, Winda GAK, 
Gdańsk ul. Racławicka 17 

• 22 grudnia (sobota), koncert Bożonarodzeniowy, godz. 20.00, 
Kościół Św. Mikołaja, Gdańsk, ul. Świętojańska 72 

• 28 grudnia (piątek), kolędy i pastorałki, Pod Zielonym Sercem, 
godz. 19.00, Scena Teatralna Kontakt, Gdańsk. ul. Rajska 6 

• 31 grudnia (poniedziałek), Noc sylwestrowa, godz. 22.30, Gdynia, 
Skwer Kościuszki 

• 31 grudnia (poniedziałek), Noc sylwestrowa, godz. 22.00 Gdańsk, 
Targ Węglowy

         od 
wydawcy
W ręce naszych Czytelników 
oddajemy nową, bezpłatną ga-
zetę – „Panoramę Pomorza”. 
Jest to miesięcznik, który uka-
zywał się będzie w kilku mu-
tacjach regionalnych. Zaczy-
namy od Trójmiasta i powiatu 
gdańskiego, ale chcielibyśmy, 
aby „Panoramę” czytali też 
mieszkańcy Kaszub, Żuław 
czy Kociewia. Mamy nadzieję, 
że Ty, drogi Czytelniku, nie 
spędzisz już kolejnego wieczo-
ra przed telewizorem. Dlacze-
go? Ponieważ tylko w naszej 
gazecie znajdziesz informa-
cje z Twojej okolicy. Chcemy 
przyczynić się do definiowania 
lokalnych problemów spo-
łecznych, mając na uwadze to, 

że „serce świata” to miejsce, 
w którym mieszkamy. Chcemy 
również budzić zaufanie, mieć 
stały i ścisły kontakt z Czytel-
nikami. Wsłuchiwać się w ich 
skargi, opinie. Mamy nadzieję, 
że na naszych łamach odbije 
się prawdziwe życie regionu 
i w ten sposób przyczynimy 
się do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego Pomorza.

Wprawdzie brzmi to bardzo 
poważnie i patetycznie, ale 
takie są oczekiwania małych 
społeczności, małych, „lokal-
nych ojczyzn”.

Ale bez przesady. Damy 
również chwilę oddechu, coś 
do poczytania przy kawie czy 
herbacie, w pochmurny wie-

czór czy słoneczny poranek. 
Trochę rozrywki, coś z życia 
celebrytów, dużo sportu, kącik 
dla kolekcjonerów i hobby-
stów, porady kulinarne oraz ..., 
ale to już pozostanie tajemni-
cą, przynajmniej na razie.

Drodzy Czytelnicy! Pa-
miętajcie jednak, że jesteśmy 
z Wami i dla Was. Odpowie-
my na każde pytanie, poruszy-
my każdy temat. I najważniej-
sze: mamy nadzieję, że także 
Wy opowiecie nam niedługo 
o  ucieczce sprzed telewizora 
po lekturze „Panoramy”. 

Marcin Żurek,
Wydawca
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ważNe telefoNy
aPteki całodoBowe

GdAńSk
• ul. Podwale Grodzkie 1, 
• ul. Kartuska 4/6, 
• Kołobrzeska 32, 
• Wały Jagiellońskie 28/30, 
• ul. Startowa 6

PrUSzCz GdAńSki
• Al. Ks. Józefa Waląga 4/6, 
• ul. Obr. Wybrzeża 9, 
• ul. Obrońców  

Poczty Polskiej 20, 
• ul. Chopina 36 

SOPOt
• ul.  T. Kościuszki 7

GdyniA   
• ul. Starowiejska 34, 
• Plac Kaszubski 8, 
• ul. Chwaszczyńska 21c

Pomoc w NagłycH  
wyPadkacH:

GdAńSk
• nadmorskie Centrum Me-

dyczne – Nocna i Świąteczna 
Opieka Medyczna, ul. Braci 
Majewskich 26 (internista, 
pediatra, pielęgniarka)

• Przychodnia „Świętokrzyska” 
– Nocna i Świąteczna Opieka 
Medyczna, ul. Świętokrzyska 
4 (internista, pediatra, pielę-
gniarka), 

• Przychodnia Polanki  
– Nocna i Świąteczna Opieka 
Medyczna, ul. Polanki 7 
(internista, pielęgniarka),

• Przychodnia Aksamitna  
– Nocna Obsługa Chorych,  
ul. Aksamitna 1,

• Przychodnia Morena  
– Nocna Obsługa Chorych,  
ul. Jaśkowa Dolina 105  
(pediatra, internista).

GdyniA 
• niepubliczny zakład Opieki 

zdrowotnej Śródmieście  
– ul. Żwirki i Wigury 14 
(stomatolog) 

telefoNy alarmowe
• Miejskie Centrum Powiado-

mienia Ratunkowego 112, 
• Policja 997, 
• Pogotowie Ratunkowe 999, 

Straż Pożarna 998, 
• Straż Miejska 986, 
• Pogotowie Gazowe 992
• Pogotowie Energetyczne 991

 Sylwester będzie bez wątpienia najważniejszą imprezą mijającego 
roku. Fajerwerków na pewno nie zabraknie   Fot. Marcin Żurek

 Donald Tusk już dawno kupił choinkę, a Ty...   Fot. Marcin Żurek

 Fot. AGphotographer – Fotolia.com
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Wokół ośrodka zdrowia w 
Cedrach Wielkich było wie-
le emocji. Na szczęście pozy-
tywnych, dzięki czemu udało 
się przebudować obiekt, który 
swoim standardem nie odbiega 
teraz od europejskich placó-
wek zdrowia. Wójt Janusz Go-
liński sam żartował podczas 
uroczystego otwarcia, że są-
siedni budynek Urzędu Gminy 
nie pasuje już otoczenia.

– Zakończyliśmy najbar-
dziej oczekiwaną przez miesz-
kańców inwestycję. Nie jeste-
śmy zamożną gminą, a – jak 
wszyscy wiedzą – typowo rol-
niczą. Bez unijnego wsparcia 
nie dalibyśmy rady przebudo-
wać naszego ośrodka zdrowia 
– mówił Janusz Goliński.

Inwestycja kosztowała ok. 

2,3 mln, z czego prawie 1 mln 
zł pochodził ze środków unij-
nych. Obiekt został nie tylko 
wyremontowany, ale i rozbu-
dowany. Pojawiły się nowe ga-
binety lekarskie.

– Zaplanowaliśmy też część 
dla zespołu ratownictwa dro-
gowego. Mam nadzieję, że 
niebawem rozpocznie on pracę 
na naszym terenie – dodaje Ja-
nusz Goliński.

Co ciekawe, właśnie ośrod-
kiem zdrowia w Cedrach 
Wielkich kierowała swego 
czasu Barbara Kawińska, dy-
rektor Pomorskiego Oddzia-
łu Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

– Można powiedzieć, że 
właśnie tu wszystko się zaczę-
ło, kilkadziesiąt lat temu, kiedy 
kierowałam tym ośrodkiem. 
Stało przede mną ogromne 

wyzwanie. Od samego począt-
ku walczyłam o remont tego 
budynku. Takie same stara-
nia czyniła moja następczyni. 
Dlatego cieszę się, że udało 
się to w końcu osiągnąć. Niech 
służy on mieszkańcom, którzy 
nie będą musieli jeździć już do 
Gdańska – mówiła dyrektor 
pomorskiego NFZ.

– Zewsząd słyszymy, jak źle 
się dzieje w służbie zdrowia, 
dlatego tak bardzo cieszymy 
się, że gmina zyskuje piękny 
obiekt w tak trudnych czasach. 
Tam, gdzie jest inicjatywa, są 
dobre chęci i współdziałanie 
władz samorządowych gminy i 

województwa oraz umiejętne 
wykorzystywanie dostępnych 
pieniędzy, mogą rodzić się tak 
piękne owoce – powiedział 
przed poświęceniem ośrodka 
zdrowia ks. dziekan Tadeusz 
Losiak.

Ośrodek zdrowia w Cedrach 
Wielkich powstał w czynie 
społecznym w latach 60.

krzysztof lubański
Fot. Marcin Żurek

Nie wszyscy znają historię 
miejsca swojego zamieszkania. 
Starsze pokolenie jest już coraz 
skromniejsze i niektóre wyda-
rzenia, które miały wpływ na 
życie lokalnej społeczności, 
zostają zapomniane. Jednak 
dzięki internetowej kronice hi-
storycznej gmina Trąbki Wiel-
kie ocali od zapomnienia naj-
bardziej istotne wydarzenia, a 
także ludzi, którzy wpływali 
na losy tego rejonu powiatu 
gdańskiego.

– Internetowa kronika ma 
być historią, która nie będzie 
osadzona w ramach czaso-
wych. Będzie zatem można 
dopisywać kolejne wydarze-
nia zmieniające historię naszej 
gminy. Dzięki temu, siedząc w 
domu, będzie można poznać 
wszystko to, co jest związane z 

miejscowościami naszego rejo-
nu – mówi Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.

Na internetową kronikę 
gminy trafić można przez stro-
nę urzędu gminy: www.trab-
kiw.ug.gov.pl. Warto podkre-
ślić, że strona powstaje dzięki 
finansowemu wsparciu z Unii 
Europejskiej w ramach progra-
mu Lokalnej Grupy Działania. 

– Korzystając z okazji, ape-
luję do Czytelników „Pano-
ramy” o pomoc w tworzeniu 
naszej historii. Być może ktoś 
posiada dokumenty, bądź też 
zdjęcia, dotyczące miejsco-
wości z naszej gminy. Myślę, 
że warto je pokazać szersze-
mu gronu osób – dodaje wójt 
Konkol.

(lubek)

W dobie boomu budowlanego 
Pruszcz Gdański, jak sąsiedni 
Gdańsk, ma problemy z woda-
mi opadowym podczas silnych 
deszczów. Niebawem ruszyć 
mają roboty przy kanale radu-
nickim, dzięki czemu Osiedle 
Wschód oraz tereny na Żuła-
wach nie będą podtapiane 
podczas ulewnych deszczów. 

– Gdyby nie ta inwestycja, 
musielibyśmy budować kolejny, 
duży zbiornik retencyjny, co nie 
jest tanim przedsięwzięciem. 
Sam zbiornik byłby wtedy nie-
wystarczający, ponieważ musie-
libyśmy przebudować cały sys-
tem kanalizacji deszczowej na 
tym terenie. Dzięki planowanej 
inwestycji wszystkie wody opa-
dowe uda się bezpiecznie skie-
rować gdzie indziej. Przebudo-
wa kanału, którą rozłożymy na 
kilka lat, ma spowodować jego 
udrożnienie – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Każdego roku na roboty nad 
kanałem radunickim prze-
znaczanych będzie kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Dodajmy, 
że na górnym tarasie naszego 
miasta funkcjonują już dwa 
zbiorniki retencyjne, które 
sprawdzają się bardzo dobrze. 
A już w przyszłym roku, dzięki 
porozumieniu z gminą wiejską 
Pruszcz Gdański, projektowa-
ny będzie kolejny zbiornik. 

– W 2013 roku powstaną 
dwa mniejsze zbiorniki re-
tencyjne przy ulicy Cichej i 
Podkomorzego, gdzie co roku 
podczas silnych deszczów 
woda zalewała domy. Poza 
tym, przy Cichej powstanie 
także niewielki teren rekre-
acyjny. Ten drugi punkt, do 
którego spływać będzie woda, 
będzie zakryty – dodaje bur-
mistrz Wróbel.

(kl)

Miasto Pruszcz Gdański przy-
stępuje do realizacji koncep-
cji budowy parku na Osiedlu 
Wschód. Miałby on powstać na 
„zapleczu” ulicy Kasprowicza. 

Grupa miejskich radnych już 
się zaangażowała w przygoto-
wywanie koncepcji. Pierwsze 
pomysłu już podobno są.

– Chcemy żeby było to 
miejsce zielone, przy budo-
wie którego w skromnych ilo-
ściach używany byłby beton. 
Chcemy, by były tam ścieżki 
szutrowe, a teren obsadzony 
dużą ilością drzew i krzewów. 
Do opracowania koncepcji 
chcemy zaprosić osobę, która 
zna się na tworzeniu parków 

– mówi Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.

Poza tym, w sąsiedztwie ulic 
Paderewskiego i Wyspiańskie-
go powstać ma teren rekreacyj-
ny. Jak ten projekt ma wyglą-
dać, zdecydują także miesz-
kańcy Osiedla Wschód, którzy 
mogą włączyć się do dyskusji 
na ten temat. Wiadomo już, że 
poza boiskiem wielofunkcyj-
nym, powstanie tam też gór-
ka saneczkowa, plac zabaw dla 
dzieci czy bulodrom. Według 
zapewnień burmistrza, kom-
pleks powstać ma już w przy-
szłym roku.

(lubek)
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 Przebudowaną przychod-
nię zdrowia w Cedrach Wiel-
kich poświęcił ks. dziekan 
Tadeusz Losiak

Cedry Wielkie. eUrOPejSki StAndArd 

Piękny owoc 
w trudnych 
czasach

GMinA trąBki Wielkie. POdziel Się Wiedzą 

Historia w „necie”

PrUSzCz GdAńSki. SPOSóB nA Wielką WOdę

Przebudują kanał

PrUSzCz GdAńSki. nOWy PArk

stawiają na zieleń

Powiat gdański i jego stolica – Pruszcz Gdański – to najprężniej rozwijający 
się rejon na Pomorzu. Inwestycja goni tu inwestycję, a samorządowcy zdoby-
wają zewnętrzne środki, by realizować kolejne przedsięwzięcia. 

Dom Pomocy Społecznej w 
Zaskoczynie swego czasu był 
ośrodkiem wypoczynkowym 
dla niemieckich żołnierzy. Te-
raz jest tu ośrodek dla niepeł-
nosprawnych fizycznie i psy-
chicznie chorych kobiet. Od 6 
lat jego prowadzeniem zajmuje 
się Waldemar Dowgiert.

– Nie jest to prosta praca. 
Trzeba być odpornym psy-
chicznie i zrozumieć potrzeby 
mieszkanek naszego domu, 
które są pod moją opieką. Je-
stem kierownikiem instytucji, 
która nie zarządza kapitałem 
czy towarem, ale zabezpie-
cza potrzeby ludzi, których 
los „obdarzył” pewnym nie-
szczęściem – mówi Waldemar 
Dowgiert.

W tej chwili w ośrodku 
mieszka 96 kobiet. Do Zasko-
czyna trafiają osoby z upośle-
dzeniem intelektualnym oraz 
psychicznie chore. Przy racjo-
nalnej gospodarce finansami 
utrzymanie Domu Pomocy 

Społecznej nie stanowi pro-
blemu. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że obiekt w Za-
skoczynie – dzięki staraniom 
władz powiatu gdańskiego – 
został niedawno rozbudowany. 

– Ostatnio w naszym ośrod-
ku przebywała dziewczyna ze 
Stanów Zjednoczonych. Jej 
rodzice pochodzą z tych stron, 
dlatego postanowili pod naszą 
opiekę przekazać swoją córkę. 
Jej rehabilitacja zakończyła się 
pełnym sukcesem, ponieważ 
dziewczyna wróciła do środo-
wiska. Było to możliwe dzię-
ki pracy naszych psychologów 
oraz rehabilitantów i opieku-
nów. Od jej matki usłyszałem, 

że opieka społeczna w Polsce 
jest na znacznie wyższym po-
ziomie niż w Stanach Zjed-
noczonych – dodaje dyrektor 
Domu Społecznego. – Wszy-
scy myślą, że osobę chorą naj-
lepiej oddać do ośrodka, który 
jest daleko za miastem, dać jej 
jeden pokój i dbać, by była na-
jedzona i czysta. Nie na tym to 
polega. Przyroda koi człowie-

ka zapracowanego w krótkim 
okresie czasu, ale na dłużej po-
trafi zabijać. Nie można odizo-
lować człowieka od społeczno-
ści. Liczy się również atmos-
fera, jaka panuje w ośrodku. 
Osoba chora musi czuć, że jest 
akceptowana przez otoczenie.

(lubek)
Fot. Marcin Żurek

zASkOCzyn. 30-leCie dOMU SPOŁeCzneGO 

opieka lepsza  
niż w stanach zjednoczonych

 Waldemar dowgiert, 
dyrektor domu Pomocy 
Społecznej „leśny” odbiera 
podziękowania od kazimierza 
kloki, przewodniczącego 
rady Powiatu Gdańskiego (z 
lewej) oraz Cezarego Bieniasz-
krzywiec, starosty gdańskiego



Jak zauważa Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański, budżet oceniany jest 
przede wszystkim przez pry-
zmat inwestycji. 

– Wiele osób pomija inne 
rozchody, które stanowią 66 
proc. wszystkich wydatków. 
Patrząc na budżet, mamy na 
myśli rzeczy wybudowane, 
czyli drogi, chodniki albo bu-
dynki kubaturowe. Po maco-
szemu traktowane są wydatki 
bieżące przekazywane na spra-
wy społeczne albo prorodzin-
ne. Im większe wydatki w tym 
zakresie, tym mniej pienię-
dzy pozostaje nam na inwe-
stycje – tłumaczy Magdalena 
Kołodziejczak.

Aby pogodzić obie te sfe-
ry, trzeba pozyskiwać środki 
zewnętrzne i tu dużą rolę od-
grywają włodarze lokalnych 
samorządów. Chcąc ich oce-
nić, wystarczy przejechać się 
chociażby po gminie Pruszcz 
Gdański, by zobaczyć jak wie-
le inwestycji finansowanych 
jest ze środków unijnych, któ-
rych w ostatnim czasie jest już 
coraz mniej. 

dUŻA CzęŚć nA OŚWiAtę
W przypadku gminy Pruszcz 
Gdański warto zwrócić uwagę 
na kilka pozycji, które związa-
ne są z komunikacją, szkolnic-
twem, kulturą i sportem. W 
przyszłym roku tylko na samą 
oświatę przeznaczono prawie 
37 mln zł. Lwia część tej sumy 
wydana zostanie oczywiście 
na wynagrodzenia, ponieważ 
gmina zatrudnia ponad 280 
nauczycieli w 8 placówkach 
szkolnych. 

– Chciałabym zauważyć, że 
przeznaczamy także środki 
na dożywianie dzieci. Rodzi-
ce płacą tylko za tzw. wkład, 
a gmina pokrywa koszty zwią-
zane z pracą stołówki. W każ-
dej szkole mamy stołówkę, a 
łączny koszt ich utrzymania 
to 1,2 mln zł rocznie. Zro-
bimy wszystko, aby taki sys-
tem trwał jak najdłużej, gdyż 
mamy świadomość, że dla nie-
których dzieci jest to jedyny 
ciepły posiłek w ciągu dnia. Są 
też sytuacje, gdzie dzieci do-
stają obiady za darmo. Jest ich 
blisko 400. Są one finansowa-
ne z budżetu gminy, ale także 

z pieniędzy prywatnych firm, 
by wymienić tu Tan Viet, któ-
ra codziennie sponsoruje 100 
posiłków dla dzieci z naszej 
gminy. Kilkadziesiąt obiadów 
każdego dnia finansuje też pa-
rafia Straszyn, a znaczącą po-
moc udziela nam także Klub 
Kivanis oraz rolnicy, którzy 
ofiarowują warzywa – mówi 
wójt gminy.

FinAnSUją Bilety 
MieSięCzne i OSP
Na terenie pruszczańskiej 
gminy działa szeroko poję-
ta komunikacja. Korzystać, 
oczywiście odpłatnie, mogą z 
niej wszyscy chętni. Autobu-
sami dojeżdżają do szkół także 
dzieci i młodzież.

– Zmniejszyliśmy ilość kur-
sów autobusów szkolnych, 
a tym samym zmniejszyli-
śmy koszty. Prawie 80 proc. 
uczniów, dzięki dofinansowa-
niu gminy, jeździ za darmo. Na 
dowozy przeznaczamy ponad 
1 mln zł, z czego część kiero-
wana jest na transport osób 
niepełnoprawnych do szkół, 
często dość daleko oddalonych 

od miejsca ich zamieszkania, 
bo w niektórych przypadkach 
są to ośrodki specjalistyczne, 
które mieszczą się nawet w 
Gdyni – informuje Magdalena 
Kołodziejczak. 

W ciągu roku 930 tys. zł. 
wydanych zostanie na działal-
ność świetlic szkolnych, dzięki 
czemu rodzice mogą wcześniej 
przywieźć i później odebrać 
swoją pociechę. Dofinansowa-
nie otrzymują też przedszkola, 
a na każde dziecko przezna-
czana jest dotacja, dzięki cze-
mu opłaty za przedszkole są o 
połowę mniejsze. 

Z gminnego budżetu korzy-
stają także rycerze św. Floria-
na, którzy skupieni są wokół 

trzech Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Wiślinie, Łęgo-
wie i Jagatowie. Każdego roku 
są one doposażane, ale war-
to im pomagać, bo to właśnie 
strażacy-ochotnicy są najczę-
ściej pierwsi na miejscu pożaru 
albo wypadku. W przyszłym 
roku trzy jednostki będą dzie-
lić się kwotą 250 tys. zł. 

– Ważną pozycją w budże-
cie jest działalność kulturalno-
-sportowa. Na terenie gminy 
funkcjonuje kilkanaście świe-
tlic wiejskich i ośrodek kultu-
ry, sportu i rekreacji, na które-
go działalność przeznaczymy 
1,5 mln zł. W tej dziedzinie 
nie będziemy czynić oszczęd-
ności, gdyż widzimy jak wiele 

osób korzysta z zapropono-
wanych zajęć – dodaje wójt 
Kołodziejczak.

Warto więc pamiętać, że 
gminny budżet to nie tylko 
wybudowane kanalizacje czy 
drogi. To cały szereg wydat-
ków, z których nie zdajemy so-
bie sprawy, a z których wszy-
scy korzystamy.

krzysztof lubański
Fot. Marcin Żurek

Gdańsk ma wspaniałe zabyt-
ki, w których znakomicie roz-
brzmiewa muzyka klasyczna. 
Przekonali się o tym ci, którzy 
wzięli udział w festiwalu Ac-
tus Humanus. Przez sześć dni 
w najpiękniejszych, zabytko-
wych przestrzeniach Gdańska 
odbywały się koncerty, pod-
czas których usłyszeć mogli-
śmy arcydzieła muzyki dawnej.

Już sama inauguracja festi-
walu była wyjątkowa. Słyną-
cy z dążenia do „muzycznego 
ideału”, legendarni artyści z 
Szampanii – formacja Aka-
dêmia pod kierownictwem 
Françoise Lasserre – zapre-
zentowała specjalny program 
„Pastorale sur la Naissance de 
notre Seigneur Jésus Christ”, 
złożony z dzieł Marca-An-
toine’a Charpentiera związa-
nych z okresem Świąt Boże-
go Narodzenia. W Gdańsku 
pojawił się jeden z najbardziej 

charyzmatycznych muzyków 
naszych czasów – Jordi Savall. 
Zagrał nominowaną do Ce-
zara muzykę ze „Wszystkich 
poranków świata” – kultowego 
filmu Alaina Corneau z 1991 
roku, od której zaczęła się jego 
niegasnąca sława.

Festiwalowym wydarze-
niem było również światowe 
współczesne prawykonanie 
w kościele św. Jana oratorium 
„La Purificazione della Ver-
gine” Gaetana Veneziana w 
interpretacji specjalistów od 
muzyki neapolitańskiej XVII 
I XVIII wieku – kapeli I Tur-
chini pod dyrekcją Antonia 
Floria.

Do Gdańska po raz pierw-
szy zawitał niezwykły zespół 
wokalno-instrumentalny Mala 
Punica, nazywany „awangardą 
średniowiecznej Europy”. Pod 
kierownictwem Pedra Memel-
sdorffa w kościele św. Jakuba 

artyści, znani z błyskotliwej 
wirtuozerii i wyjątkowej eks-
presji, dali koncert, na który 
złożyła się muzyka neapoli-
tańska, tworzona za panowa-
nia dynastii Andegawenów.

Na festiwalu Actus Huma-
nus w Dworze Artusa wystąpił 
także włoski klawesynista, dy-
rygent i znawca muzyki daw-
nej Ottavio Dantone, znany 
szerokiej publiczności jako dy-
rektor muzyczny słynnej for-
macji Accademia Bizantina.

– Chcemy stworzyć w 
Gdańsku modę na muzykę 
dawną – powiedział Filip Ber-
kowicz, dyrektor artystyczny 
festiwalu. – Za każdym razem, 
gdy projektuję festiwal, staram 
się przygotować coś wyjątko-
wego. W tym roku też było 
sporo niespodzianek i nowości.

jerzy Uklejewski

Na wieży kościoła w Przywi-
dzu od niedawna czas odmie-
rza zegar. Jego zakup i montaż 
był możliwy dzięki pienią-
dzom z gminnej kasy.

Niedawno radni z gminy 
Przywidz podjęli uchwałę, 
dzięki której miejscowy sa-
morząd będzie mógł wspierać 
finansowo remonty zabytków. 

W tym roku przeznaczono 20 
tys. zł. na remont kościoła w 
Przywidzu.

– W tym roku udało się za-
kupić i zamontować zegar na 
wieży kościoła. Jest to jedyny 
obiekt z terenu naszej gminy, 

który wpisany jest do rejestru 
zabytków, dlatego uważamy, 
że należy otoczyć go szcze-
gólną opieką – mówi Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.

Przywidzka parafia złożyła 
także wniosek do Departa-
mentu Kultury Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku o 
dofinansowanie projektu wi-
traży w kościele. W obiekcie, 
który zniszczony został kil-
kanaście lat temu przez po-
żar, jest jeszcze wiele innych 
prac, które trzeba wykonać, 
ale na nie przyjdzie odpo-
wiednia pora. Potężne pienią-
dze pochłonęła już odbudowa 
kościoła, a kolejnych środków 
finansowych wymaga jego do-
posażanie. Na te trzeba jednak 
cierpliwie poczekać.

(kl)
Fot. krzysztof lubański

dziAŁAniA, O któryCh nikt GŁOŚnO nie MóWi 

Budżet to nie tylko widowiskowe inwestycje

ACtUS hUMAnUS 2012 

gdański festiwal muzyki dawnej
PrzyWidz. kOŚCióŁ z zeGAreM 

są pieniądze na zabytki
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 W każdej szkole na terenie 
gminy Pruszcz Gdański znajduje 
się stołówka, gdzie wszystkie 
dzieci dostają ciepłe posiłki

 kościół w Przywidzu  
ma już zegar na wieży

Niemal już wszystkie gminy zatwierdziły budżety 
na przyszły rok. Ich przygotowanie jest niezwykle  
trudne i potrzebne jest porozumienie między radnymi, 
by zabezpieczyć w pełni potrzeby różnych grup społecz-
nych oraz realizować zadania infrastrukturalne, któ-
re często planowane są na kilka lat.



Nikomu przez lata nie prze-
szkadzało, że w Gminie Przy-
widz nie ma pełnowymiaro-
wej hali sportowej, ale kiedy 
obecny samorząd rozpoczął 
działania w kierunku reali-
zacji zadania pojawiło się py-
tanie: dlaczego tak wolno?  
Proces inwestycyjny trwa co 
najmniej 3 lata, a najdłuż-
szy trwa szukanie możliwości 
dofinansowania.

Większość mieszkańców 
z zaciekawieniem obserwu-
je jednak działania samorzą-
du i cierpliwie czeka na finał. 
Konkurs na projekt hali spor-
towej, który miał miejsce w li-
stopadzie wyłonił wykonawcę 
projektu. 

Szacowany koszt budowy 
hali sportowej w Przywidzu 
to 6,5 mln zł. Samorządowcy 
liczą jednak, że po rozstrzy-

gnięciu przetargu ceny ulegną 
zmianie i będą niższe

– Mam nadzieję, że po roz-
mowach ze zwycięzcą konkur-
su, ogłosimy przetarg na wy-
konawcę inwestycji i być może 
nastąpi to w połowie przyszłe-
go roku, z nadzieją, że pierw-
sze prace ziemne rozpoczęłyby 
się od czerwca. Wiele zależy 
od możliwości finansowych 
Ministerstwa Sportu w 2013 

roku oraz terminu uzyskania 
koniecznych pozwoleń. Budo-
wę chcemy rozłożyć na etapy i 
liczymy, że w przeciągu dwóch 
lat uda nam się zakończyć in-
westycję, ale chcielibyśmy 
żeby w przeciągu roku powstał 
główny budynek – mówi Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz. – Po rozmowach 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku spodziewamy 
się, że dotacja z Ministerstwa 
Sportu byłaby w wysokości 
powyżej 30 proc. wartości 
przetargowej.

Obiekt sportowy stanie przy 
Zespole Szkół w Przywidzu. 

O przebiegu inwestycji bę-
dziemy oczywiście informo-
wać na łamach „Panoramy”. 
Chociaż budowa hali to tylko 
jedna z kilku ważnych inwe-
stycji. Priorytetem jest bowiem 
budowa sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej i drogi.

– Są to drogie przedsię-
wzięcia i musimy korzystać z 
każdej możliwości, by zyskać 
zewnętrzne dofinansowanie. 
Piszemy wnioski o dofinan-
sowanie naszych projektów. 
Większość z nich zyskuje 
aprobatę, dzięki czemu otrzy-
mujemy pieniądze m.in. z Unii 
Europejskiej oraz z budże-

tu państwa – dodaje Marek 
Zimakowski.

Wśród nieco mniej spek-
takularnych inwestycji, ale 
znacznie poprawiających bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
warto zauważyć budowę chod-
nika we wsi Borowina. Na 200 
metrowy, pieszy ciąg gmina 
przeznaczyła ok. 100 tys. zł. 
Taki chodnik, przy okazji re-
montu drogi wojewódzkiej, 
powstaje także w Jodłownie. 
Gmina dotuje inwestycję wo-
jewódzką, aby poprawić bez-
pieczeństwo drogowe w tej wsi.

(Stanisław S.)

OBWOdniCA

Finansowanie: 60 proc. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(37313600,67 zł) i 40 proc. wkład własny (24875733,79 zł).  
Prace budowlane objęły:  
• przebudowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 91, 
• budowę obwodnicy do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Ko-

pernika  obejmującą: przebudowę drogi gminnej po starym śladzie 
ul. Przemysłowej,  przebudowę mostu nad rzeką Starą Radunią, 
budowę estakady nad torami PKP– trakcja kolejowa E-65,  

• przebudowę, budowę nowego uzbrojenia terenu wraz z budową 
odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych oraz budową ście-
żek rowerowych i oświetlenia.

Pierwsze prace związane 
z przygotowaniem inwesty-
cji rozpoczęły się w styczniu 
2001 roku. Było to najwięk-
sze przedsięwzięcie ostatnich 
kilkudziesięciu lat w historii 
Pruszcza Gdańskiego. Ostat-
nie działania nad projektem 
zakończono w tym miesiącu. 

– Były to nie tylko prace 
stricte budowlane wykonywa-
ne przez firmę Strabag. 

Prace nad przygotowaniem 
inwestycji nabrały rozmachu 
w 2007 roku. Ważnym etapem 
było przygotowanie dokumen-
tów, bez których nie otrzyma-
libyśmy unijnego dofinanso-
wania, ale także nie mogliby-

śmy rozpocząć samej budowy 
– tłumaczy Radosław Gucwa 
z Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.

Co ciekawe, właśnie przygo-
towanie niezbędnej dokumen-
tacji zabiera najwięcej czasu. 
Doskonale wiedzą o tym lo-
kalne samorządy, które w swo-
ich archiwach posiadają tony 
urzędowych pism. Nie inaczej 
było w przypadku obwodnicy 
Pruszcza Gdańskiego. 

– Nie wiem czy ktokolwiek w 
naszym urzędzie byłby w stanie 
policzyć ilość segregatorów z 
dokumentacją dotyczącą tej in-
westycji. Poza tym, najważniej-
sze materiały zostały skopiowa-

ne również na nośniki elektro-
niczne. Musimy archiwizować 
wszystkie dokumenty zwią-
zane z unijnymi inwestycjami. 
Materiały dotyczące obwodni-
cy będziemy przechowywać do 
końca 2020 roku – dodaje Ra-
dosław Gucwa.

Pamiętajmy jednak, że 
pruszczański samorząd dzięki 
unijnemu współfinansowaniu 
budował nie tylko obwodnicę 
naszego miasta. Z samego Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007 – 2013 
budowana była jeszcze Fakto-
ria, prowadzona była rekon-
strukcja Szlaku Bursztyno-

wego oraz wozowni. Do tego 
dochodzą mniejsze projekty 
finansowane z innych unij-
nych programów. Na szczęście 
budynek magistratu w Prusz-
czu Gdańskim jest obszerny i 
zdoła jeszcze pomieścić kilka-
dziesiąt kilogramów kolejnych 
dokumentów. 

(kl)
Fot. Marcin Żurek

Kończy się budowa sieci kana-
lizacyjnej w aglomeracji Trą-
bek Wielkich. Jak podkreśla 
wójt gminy Błażej Konkol, bę-
dzie to skok cywilizacyjny. 

– Tylko niewielki odsetek 
mieszkańców naszej gminy 
mógł korzystać z sieci kana-
lizacyjnej. Owszem, była ona 
zbudowana, ale za poprzed-
niego systemu i nie spełnia-
ła już żadnych norm – mówi 
Błażej Konkol. – Po zakończe-
niu obecnej inwestycji gmina 
będzie skanalizowana w 30 
procentach. Jest to niewiele, 
ale koszty jej budowy są tak 
ogromne, że nie jesteśmy w 
stanie nic więcej wykonać.

Gmina Trąbki Wielkie jest 
jedną z największych na tere-
nie powiatu gdańskiego. Miej-
scowości są rozproszone, stąd 
też tak wysokie koszty budowy 

kanalizacji. 
– Na razie skupiliśmy się na 

jednej, trąbeckiej aglomeracji 
ściekowej. Podłączone do niej 
będą gospodarstwa domowe z 
Trąbek Wielkich, Ełganowa, 
Kaczek oraz Trąbek Małych. 
Prace nad inwestycją rozpo-
częły się pięć lat temu. Samo 
przygotowanie dokumentacji 
zajęło nam ponad dwa lata, 
natomiast roboty ziemne roz-
poczęły się półtora roku temu 
– dodaje Błażej Konkol.

Inwestycja, która w całości 
kosztuje 18 mln zł, realizowa-
na jest w ramach dwóch pro-
jektów. Jeden z nich współ-
finansowany jest z Programu 
Obszarów Wiejskich, nato-
miast drugi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Z 
kasy gminy wydano na kanali-
zację ok. 9 mln zł. Dzięki tym 

pieniądzom zbudowano kil-
kudziesięciokilometrową sieć 
wraz z przyłączami. Oprócz 
tego powstała oczyszczalnia 
ścieków w Trąbkach Wielkich, 
której funkcjonowanie oparto 
na niemieckiej technologii. 

– Tam, gdzie są szamba, 
przydomowe ścieki wywożone 
będą wozami asenizacyjnymi 
do nowej oczyszczalni – mówi 
wójt gminy Trąbki Wielkie. – 
Do 2014 roku wszyscy miesz-
kańcy powinni posiadać sieć 
kanalizacyjną. Wiadomo już, 
że terminu tego nie dotrzy-
mamy. Dotyczyć to będzie za-
pewne wielu samorządów. Jest 
to w tej chwili awykonalne. 
Nawet na zachodzie odchodzi 
się od budowy sieci kanaliza-
cyjnej na rzecz małych, przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków. Na terenie naszej gminy 

mamy jeszcze do realizacji 
dwie aglomeracje: Sobowidz 
i Domachowo. Wtedy gmina 
skanalizowana będzie w stu 
procentach w miejscach, gdzie 
jest gęsta zabudowa – podkre-
śla wójt Konkol.

Prace nad dokumentacją zo-
stały już niemal ukończone. 
Gmina złożyła również wnio-
sek do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego o dofinanso-
wanie inwestycji, ale ze wzglę-
du na brak środków projekt 
nie uzyskał dofinansowanie 
i czeka na nową transzę unij-
nych pieniędzy. Budowa sieci 
w obu aglomeracjach koszto-
wać może od 20 do 25 mln zł, 
dlatego też jej realizacja będzie 
rozłożona na kilka lat.

(lubek)

PrzyGOtOWAniA dO BUdOWy 

Hala w Przywidzu

trąBki Wielkie. BUdUją kAnAlizACję 

grube miliony na inwestycje 

PrUSzCz GdAńSki. Bez dOkUMentACji Ani rUSz 

finał największej inwestycji miejskiej
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W Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański zorganizowano konferencję,  
podczas której podsumowano budowę obwodnicy naszego miasta. 

 – to tylko część dokumentacji 
dotyczącej budowy obwodnicy 
Pruszcza Gdańskiego. Musimy 
je przechowywać do końca 2020 
roku – mówi radosław Gucwa z 
Urzędu Miasta Pruszcz Gdański 

Przywidz zajął 3. miejsce w 
ogólnopolskim konkursie 
„Przyjazna Wieś”. W edycji 
pomorskiej przywidzka gmina 
okazała się bezkonkurencyjna. 
Wyróżnienie zostało przy-
znane za realizację projektu 
„Budowa zespołu instalacji so-
larnych w Gminie Przywidz – 
Słońce w Przywidzu”.

Unijny projekt realizowany 
był w 2011 roku. Ze wsparcia 
UE skorzystało wielu miesz-
kańców gminy, którzy otrzy-
mali 75 proc. wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. 
Solary zamontowane zostały 
również na budynkach uży-
teczności publicznej.

– Przypomnę, że blisko 
150 domowych gospodarstw 
skorzystało z unijnego wspar-
cia. Myślę, że dzięki solarom 
każdy powinien zaoszczędzić 

miesięcznie około 200 zło-
tych, np. przy ogrzewaniu 
wody użytkowej energią elek-
tryczną. Skorzystało też na 
tym ekologicznym działaniu 
nasze środowisko – mówi Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.

(kl)
Fot. Materiały prasowe

PrzyWidz. WyróŻnieni zA SOlAry 

Przyjazna wieś
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reklAMA reklAMA

Chwili wytchnienia nie ma 
kasa miasta Pruszcz Gdański. 
Niedawno zakończono budo-
wę obwodnicy, co jak podkre-
śla burmistrz Janusz Wróbel, 
było najważniejszym przedsię-
wzięciem w historii samorzą-
du. Teraz stoi przed władzami 
miasta kolejne kolosalne wy-
zwanie – budowa basenu przy 
Zespole Szkół nr 4. 

– Aby realizować zaplano-
wane inwestycje musimy kon-
tynuować program oszczęd-
nościowy. Dzięki temu, nie 
zwiększając zadłużania mia-
sta, na inwestycje będziemy 
mogli wydać w przyszłym 
roku około 21 milionów zło-
tych. Bez wątpienia sztanda-
rowym zadaniem będzie bu-
dowa basenu. Śmiało mogę 
powiedzieć, że jest to trzecia 
co do wielkości inwestycja w 

historii samorządu pruszczań-
skiego – mówi Janusz Wróbel.

Według wstępnych szacun-
ków nowy obiekt sportowo-re-
kreacyjny kosztować ma ok. 20 
mln zł. Jednak władze naszego 
miasta przypuszczają, że po 
rozstrzygnięciu przetargu cena 
ta spadnie. Przetarg został już 
ogłoszony i jeżeli przebiegnie 
on sprawnie, to już w styczniu 
przyszłego roku powinniśmy 
poznać wykonawcę basenu, 
który pierwsze prace mógłby 
rozpocząć wczesną wiosną. 

– Basen z ruchomą niecką 
będzie częścią sporego kom-
pleksu sportowo-rekreacyjne-
go, gdzie znajdą się także dwie 
sale do squasha, sauny, jacuzzi, 
siłownia. Dzięki ruchomej 
niecce z basenu będą mogły 
korzystać również osoby nie-
pełnosprawne, dla potrzeb 

których przystosowany będzie 
oczywiście cały obiekt – doda-
je burmistrz Wróbel.

Inwestycja nie będzie w ca-
łości finansowana z miejskiej 
kasy. Ministerstwo Sportu 
przeznaczy na ten cel 5 mln zł. 
Miasto otrzyma również tzw. 
pożyczkę zwrotną z unijnego 
programu Jessica. Jest to ini-
cjatywa Komisji Europejskiej 
i Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego, która umożliwia 
państwom członkowskim fi-
nansowanie trwałych inwe-
stycji na obszarach miejskich. 
Pożyczka jest bardzo nisko 
oprocentowana, a jej spłata 
rozłożona na wiele lat. Dzię-
ki temu instrumentowi miasto 
otrzyma ok. 12 mln zł. 

– Nowym basenem admini-
strować będzie szkoła. W ten 
sposób obiekt będzie optymal-

nie wykorzystany i pozbędzie-
my się niektórych kosztów. 
Poza tym, wykorzystywać 
będziemy różnego rodzaju 
technologie, które spowodują 
zmniejszenie kosztów utrzy-
mania budynku. Tylko w czę-
ści wykorzystywany będzie on 
dla celów komercyjnych. Ba-
sen służyć ma przede wszyst-
kim dzieciom – podkreśla Ja-
nusz Wróbel.

Inwestycja przy „czwórce” 
ruszyć ma w przyszłym roku, 
a jej zakończenie zaplanowano 
na początek roku 2015. Dodaj-
my, że w naszym mieście jest 
już jeden basen, który znajduje 
się przy Zespole Szkół nr 3. 

(lubek)
Fot. Materiały prasowe

POPŁyWAMy W nOWyM BASenie 

sztandarowa inwestycja miasta
Powiat gdański i jego stolica – Pruszcz Gdański – to najprężniej rozwijający 
się rejon na Pomorzu. Inwestycja goni tu inwestycję, a samorządowcy zdoby-
wają zewnętrzne środki, by realizować kolejne przedsięwzięcia. 

W sobotę, 22 grudnia, roz-
pocznie się drugi sezon ły-
żwiarski na pruszczańskim 
„Białym Orliku”. W ubiegłym 
roku ze ślizgawki przy Szkole 
Podstawowej nr 3 przy ulicy 
Jana Matejki 1, skorzystało 
dziesięć tysięcy osób! 

Od poniedziałku do piąt-
ku, od godz. 8.00 do 15.00, 
z lodowiska korzystać będą 
uczniowie szkół, natomiast po 
godz. 17.30 ślizgawka będzie 
ogólnodostępna. Z kolei w so-
boty i niedziele oraz ferie zi-
mowe, lodowisko otwarte bę-
dzie od godz. 11.30 do 21.00. 

W tym czasie przewidziano 
dwie przerwy na czyszczenie 
lodu (godz. 14.00 – 15.00 i 
17.30 – 18.30). 

– W wigilię, 24 grudnia, 
lodowisko czynne będzie od 
godz. 10.00 do 14.00. Tak jak 
w ubiegłym roku, na „Białym 
Orliku” można wypożyczyć i 
naostrzyć łyżwy. Ceny za sko-
rzystanie z lodowiska pozosta-
ły bez zmian. Indywidualny, 
normalny bilet wstępu na lo-
dowisko kosztuje 5, a ulgowy 
3 złote. Wypożyczenie łyżew 
na godzinę kosztuje 3 złote – 
informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

(Stanisław S.) 
Fot. Bartosz Gondek

PrUSzCz GdAńSki. lOdOWiSkO OtWArte 

ślizgawka  
przy „trójce”

 W poprzednim sezonie 
lodowisko cieszyło się dużą 
popularnością mieszkańców 
miasta i okolic
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Dzięki partnerstwu publicz-
no-prywatnemu wybudowano 
drogę we wsi Rościszewko w 
gminie Trąbki Wielkie. Nie 
jest to nic nowego, bowiem już 
wcześniej w ten sposób reali-
zowano kilka przedsięwzięć. 

Ta mała, ale ważna inwesty-
cja, kosztowała ok. 60 tys. zł. 
Rościszewko to rolnicza wieś, 
a dużą część terenu użytkuje 
spółka rolnicza, która przystą-
piła z gminą do partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

rOŚCiSzeWkO. MAją drOGę 

firma 
wsparła 
gminę

reklAMA

reklAMA

– W ramach naszej współ-
pracy ustaliliśmy, że firma za-
kupi materiały na budowę dro-
gi, natomiast gmina zapewni 
wykonawcę. Dzięki temu na 
odcinku 200 metrów powstała 
drogi z płyt jumbowych. In-
westycja odkładana byłaby na 
kolejne lata, gdyby nie wspól-
ne porozumienie – informu-
je Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.

Są już plany na kolejne, po-
dobne przedsięwzięcia w in-
nych miejscowościach trąbec-
kiej gminy. Oby było ich jak 
najwięcej, bo korzystają z tego 
nie tylko mieszkańcy gminy, 
ale również firmy działające na 
tym terenie.

(kl)



POrtAl dlA WSChOdniCh SąSiAdóW 

rosyjscy turyści 
opanowują Pomorze

POdBić tUryStyCzny rynek eUrOPy

miliony z unii na promocję

Turyści odwiedzają zazwyczaj Trójmiasto, a nieco rzadziej 
powiat gdański. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnim 
czasie poprawiła się baza hotelowa, a poza tym starania 
o przyciągnięcie turystów – szczególnie zagranicznych 
ze Wschodu – czyni Lokalna Organizacja Turystyczna.

– Miałem okazję być na kilku 
międzynarodowych targach 
turystycznych, gdzie dało się 
zauważyć coraz większe zain-
teresowanie Gdańskiem, ale 
również regionem pomorskim, 
a tym samym i powiatem gdań-
skim. Spostrzegliśmy także, że 
zmieniła się charakterystyka 
turystów, którzy odwiedzają 
nasz region. Dużą grupę poza 
Niemcami stanowią Rosjanie, 
zarówno ci z Obwodu Kalinin-
gradzkiego, jak również z dal-
szych zakątków Rosji. A chyba 
nikogo nie trzeba przekony-
wać, że Kaliningrad stał się 
oknem na Europę, bowiem 
wiele firm z kontynentu lokuje 
właśnie tam swoje przedstawi-
cielstwa – mówi Cezary Bie-
niasz-Krzywiec, prezes Lokal-
nej Organizacji Turystycznej.

Nie od dziś wiadomo, że 
rosyjski turysta nie żałuje 
grosza na zakupy czy  wizyty 
w restauracjach.

– Sam przekonałem się, jak 
bardzo zadowoleni są z oferty 
hotelowej i gastronomicznej. 
Przy okazji robią duże zakupy 

w galeriach handlowych, nie 
zwracając przy tym uwagi na 
ceny. To jednak nie wszystko, 
bo nasz region ma się czym 
pochwalić – dodaje Cezary 
Bieniasz-Krzywiec.

Już teraz, według niektó-
rych danych, 20 proc. odpra-
wianych pasażerów na lotni-
sku w Rębiechowie stanowią 
Rosjanie. Nie są to tylko i wy-
łącznie turyści, ale również 
biznesmeni, którzy coraz czę-
ściej w naszym kraju chcą ro-
bić interesy. Polskie firmy nie 
bardzo wiedzą, jak się rekla-
mować za wschodnią granicą, 
i podchodzą do nich z pewną 
nieufnością.

– Nasza organizacja od kil-
ku lat uczestniczy w targach 
w Kaliningradzie, gdzie pol-
skie stoisko cieszy się zawsze 
ogromnym zainteresowaniem. 
Przede wszystkim chcemy 
sprzedać swoje atrakcje tury-
styczne, dziedzictwo kultu-
rowe, ale również kulinarne. 
Poza tym Rosjanie interesują 
się żeglarstwem, na czym sko-
rzystać może chociażby przy-

stań w Błotniku. Mało jest 
jednak informacji o szlakach 
turystycznych, bazach nocle-
gowych czy o galeriach han-
dlowych, gdzie Rosjanie lubią 
robić zakupy. Trzeba znaleźć 
sposób, by docierać z podsta-
wową informacją do turystów 
ze Wschodu – podkreśla pre-
zes LOT.

Warto więc wykorzystać 
okazję i ściągać Rosjan do na-
szego województwa, bo ko-
rzyści z ich pobytu czerpać 

mogą wszyscy. Dla nich pobyt 
w naszym kraju jest również 
atrakcyjny. Nie dość, że mogą 
zwiedzić ładną część naszego 
kraju, to jeszcze przy okazji, za 
mniejsze pieniądze niż w Mo-
skwie, kupić mogą sobie biżu-
terię, futro czy nawet auto.

Kilka miesięcy temu po-
wstał portal www.3gsg.ru, na 
którym nasi wschodni sąsiedzi 
znaleźć mogą wszystkie nie-
zbędne informacje dotyczące 
Trójmiasta i okolic.

Z kolei w miniony weekend 
w kaliningradzkiej telewizji 
Kaskad ukazał się w głównych 
wiadomościach 3-minutowy 
materiał o naszym regionie.

– W nadchodzącym roku 
będziemy kontynuować dzia-
łania promocyjne na tym waż-
nym dla miasta rynku – za-
powiada Anna Zbierska, dy-
rektor Biura Prezydenta ds. 
Promocji Miasta. – Planujemy 
wspólne cykliczne kampanie 
reklamowe Gdańska i pomor-

skiego, realizowane we współ-
pracy z Pomorską Regional-
ną Organizacją Turystyczną. 
Gdańsk jest już rozpoznawal-
ną marką, wiodącą dla regio-
nu, natomiast różnorodność 
oferty pomorskiego jest ma-
gnesem przyciągającym tury-
stów na dłuższy pobyt.

Stanisław Szychowski
Fot. 1, 2 – Marcin Żurek

Fot. 3 – Anna Łopion

Marszałek Mieczysław Struk 
i członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego Ryszard 
Świlski przewodniczyli konfe-
rencji podsumowującej projekt 
pn. „Zintegrowany System In-
formacji Turystycznej”.

– Kończy się realizacja pro-
jektu „Zintegrowany System 
Informacji Turystycznej Woje-
wództwa Pomorskiego”, w  ra-
mach którego została zrewita-
lizowana XVI-wieczna Brama 
Wyżynna w Gdańsku. Poza 
tym uruchomiono portal www.
pomorskie.travel oraz zamonto-
wano 245 infomatów na Pomo-
rzu. Po uruchomieniu i otwarciu 
Pomorskiego Centrum Infor-
macji Turystycznej, która mieści 
się w Bramie Wyżynnej, jeszcze 
przed rozgrywkami Euro 2012 
okazało się, jak istotną rolę 
ogrywa informacja turystyczna 

dla odwiedzających nasz region 
– przyznaje Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku.

Jest to też bez wątpienia 
owoc współpracy samorzą-
du województwa ze 106 sa-
morządami lokalnymi i Mu-
zeum Historycznym Miasta 
Gdańska, które są partnerami 
wspierającymi projekt. Włą-
czyły się do niego także 22 lo-
kalne organizacje turystyczne 
i I Lokalna Grupa Działania.

– Bez zaangażowania wie-
lu podmiotów i bez wsparcia 
środków Unii Europejskiej 
nie byłoby szans na zrealizo-
wanie tego projektu. Dota-
cja na  stworzenie w regionie 
pomorskim zintegrowanego 
systemu „it” przyznana zosta-
ła z zasobów Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskie-
go na lata 2007-2013 – infor-
muje Małgorzata Pisarewicz. 
– Koszt realizacji to 12,85 
mln zł, z czego 75 proc. to 
dofinansowanie unijne. Nasz 
samorząd zrealizował część 
informatyczną przedsięwzię-
cia na kwotę ok. 9,6 mln zł, 
a  Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańska wykonało moder-
nizację Bramy Wyżynnej na 
kwotę 3,25 mln zł – wylicza 
rzecznik.

Pomorskie Centrum IT, za-
rządzane przez PROT i GOT, 
ma być wizytówką, która  przy-
czyni się do budowy marki 
„Pomorskie”, wyróżniającej się 
na rynku  turystycznym w Pol-
sce oraz całej Europie.

(St.S.)
fot. Marcin Żurek

 Brama Wyżynna w Gdańsku zrewitalizowana została 
dzięki projektowi „Zintegrowany System Informacji 
Turystycznej Województwa Pomorskiego”
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Za kilka chwil zasiądziemy do 
wigilijnego stołu zastawionego 
smakołykami. Tradycja mówi, 
by tego dnia podanych zosta-
ło 12 potraw, których należy 
spróbować. Warto jednak za-
chować umiar, aby reszty świąt 
nie spędzić w szpitalnej sali.

Jak radzi doktor Maria Ro-
essler, specjalistka medycyny 

rodzinnej, właśnie rozsądek 
jest najważniejszy przy świą-
tecznym stole.

– Jesteśmy zabiegani i często 
jemy bardzo szybko. Powinni-
śmy natomiast biesiadować po-
woli, a w trakcie posiłku robić 
przerwy na rozmowy czy też 
śpiewanie kolęd, żeby jedze-
nie zostało strawione. Można 

powiedzieć, że kolacja wigi-
lijna jest wzorcową dietą proz-
drowotną, której powinniśmy 
przestrzegać na co dzień. Nie 
zapychajmy się jedzeniem, ale 
delektujmy się nim. Spróbujmy 
każdej potrawy, ale w małych 
porcjach – podpowiada Maria 
Roessler.

O ile tradycyjna wigilijna 

kolacja jest postna, bezmię-
sna, to już drugiego dnia na 
świątecznym stole pojawiają 
się prawdziwe rarytasy, któ-
re do zdrowych nie należą, 
ale w  tym szczególnym okre-
sie możemy sobie pozwolić na 
odrobinę szaleństwa.

– Już podczas przygotowy-
wania potraw możemy za-
troszczyć się o to, by były one 
w miarę zdrowe. Dla przykła-
du: do sałatki zamiast tłuste-
go majonezu dodajmy jogurt 
naturalny. Do bigosu możemy 
dodać chude mięso, tak samo 
i kiełbasę. Poza tym nie zaja-
dajmy się samymi mięsnymi 
daniami. Starajmy się, by na 
talerzach znalazły się również 
warzywa. A do tego wszyst-

kiego znakomity jest kompot 
z suszonych owoców. Zaraz po 
obiedzie nie zabierajmy się za 
desery i kawę. Odpocznijmy 
od jedzenia. Wybierzmy się 
na spacer. Starajmy się jak naj-
mniej korzystać z samochodu, 
by dużo się ruszać – radzi dok-
tor Roessler.

Niestety, nie wszyscy jednak 
dostosują się do tych rad, co 
później może okazać się opła-
kane w skutkach. Przejedze-
nie w połączeniu z alkoholem, 
i to w dużych ilościach, z całą 
pewnością okaże się zgubne.

– Najlepszym alkoholem jest 
czerwone wino, poprawiające 
krążenie. Nikomu nie zaszko-
dzi również kieliszek nalewki 
czy mocniejszego alkoholu, 

ale większa ilość w połączeniu 
z  tłustym jedzeniem będzie 
trucizną dla naszego organi-
zmu. Jeżeli będziemy czuli się 
niedobrze, pojawi się ból brzu-
cha i gorączka albo będziemy 
wymiotować, spróbujmy sami 
się wyleczyć. Należy w takich 
sytuacjach przyjmować dużo 
płynów. Najlepiej, jeżeli zapa-
rzymy sobie herbatę ziołową 
– rumiankową albo miętową. 
Oczywiście wtedy będziemy 
musieli też zapomnieć o je-
dzeniu. Jeżeli to nie pomo-
że, konieczna będzie niestety 
wizyta w gabinecie lekarskim 
– ostrzega Maria Roessler.

(krzyl)

WSPOMnieniA WArte kAŻdej zŁOtóWki 

z workiem 
pieniędzy 
na sylwestra

UWAŻAj z SzAleńStWeM  

Biesiaduj zdrowo 
i z umiarem

POrA nA SylWeStrOWe SzAleńStWO   

gdzie powitać Nowy rok?

Ostatni wieczór w roku każdy 
z nas chce spędzić wyjątko-
wo. Jedyni żegnać stary i witać 
nowy rok będą na balach, do-
mowych prywatkach albo wy-
biorą się na imprezy w plene-
rze. Na sylwestrowe przygoto-
wania nie szczędzimy grosza. 
My sprawdziliśmy, jak duży 
musi być nasz domowy budżet 
na sylwestrowe szaleństwa.

Nasze wydatki uzależnio-
ne są przede wszystkim od 
imprezy, na jaką się wybiera-
my. Jeśli jest to tzw. domów-
ka, wydatek nie będzie wielki. 
Równie mało wydamy, udając 
się na rynek albo pod ratusz na 
„sylwestra pod chmurką”. Wy-
starczy trochę fantazji i goto-
wy strój znajdziemy zapewne 
w szafie. Inaczej ma się spra-
wa, gdy jest to bal sylwestro-
wy. Wybierając się na dużą, 
elegancką imprezę, chcemy 
wyglądać pięknie i niepowta-
rzalnie. Kobiety już na kilka 
tygodni przez tą szczegól-
ną nocą korzystają z solarium 
oraz usług kosmetycznych i tu, 
już na dzień dobry, zaczynają 
się pierwsze wydatki.

Wiadomo – kosmetyczka 
i  solarium to już jest co naj-
mniej 300 złotych. Tak ładnie 
wyglądające kobiece ciało trze-
ba odziać w kuszącą bieliznę, 
za którą możemy zapłacić oko-
ło 200 złotych. Jednak w samej 
bieliźnie nikt tego wieczoru na 
bal się zapewne nie wybie-
rze, więc wydatek kolejnych 
800 złotych na długą, błysz-
czącą suknię wydaje się jak 
najbardziej uzasadniony. Do 
tego dochodzą jeszcze dodat-
ki w  postaci biżuterii i  toreb-
ki. Tak więc kolejne fundusze 
z naszego konta znajdą dla sie-
bie ujście. Na torebkę wydamy 
od 150 do nawet 1000 złotych. 

Najtańsza biżuteria kosztuje 
już około 600 złotych, ale je-
żeli nasza wybranka serca od 
kilku tygodni robiła wszystko, 
by jej ciało wyglądało znie-
walająco, warto kupić kolię 
z brylantami za, bagatela, oko-
ło 2  tysiące. Rzeczą oczywi-
stą jest, że musimy odwiedzić 
jeszcze sklep obuwniczy, gdzie 
w porównaniu z wizytą u jubi-
lera, wydamy tylko 200–500 
złotych. Tuż przed balem nie-
zbędna jest wizyta u fryzjera, 
gdzie kolejne 150 złotych znaj-
dzie zastosowanie.

Nasze panie potrzebują 
znacznie większego budże-
tu niż panowie. Mężczyźnie 
wystarczy garnitur, koszu-
la, krawat, buty i jest gotowy, 
by ruszyć na sylwestrowy bal. 
Sumując wszystkie męskie 
zakupy, nasz portfel uszczu-
pli się o około 1,5 tysiąca zło-
tych. Trzeba również zostawić 
drobne pieniądze na taksów-
kę, a przed wyjściem z domu 
warto wydać 10 złotych, jeśli 
nam cokolwiek zostanie, i za-
bezpieczyć się w aptece w  ta-
bletki od bólu głowy, który 
może nam nieco dokuczać na 
drugi dzień. Nie wiadomo bo-
wiem, co może nam zaszko-
dzić – huk petard, głośna mu-
zyka czy też wzmocniony sok 
pomarańczowy.

Jednak to, ile kosztować 
będzie nas witanie Nowego 
Roku, zależy od naszego bu-
dżetu i umiejętności gospoda-
rowania nim. Nie ważne jest, 
ile wydamy. Tego dnia mamy 
się dobrze bawić i pamiętać 
radosne chwile, za które nie 
będziemy musieli płacić ani 
grosza.

(krzyl)

Tradycją już stały się w Trój-
mieście sylwestry plenerowe. 
Na uczestników zabawy w So-
pocie atrakcje sylwestrowe będą 
czekać na molo, w Gdańsku na 
Targu Węglowym, a w Gdyni 
na Skwerze Kościuszki. Z pew-
nością wprowadzą one każdego 
w dobry nastrój.

GdAńSk ŚWiętUje  
nA tArGU WęGlOWyM
Już od godz. 22.00 do wspólnej 
zabawy porwie nas zwycięzca 
„X Faktora” Dawid Posiadło, 
a tuż po nim na scenie zago-
ści gwiazda wieczoru Sylwia 
Grzeszczak i jej zespół. Krót-
ko przed północą prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz 
złoży życzenia mieszkańcom 
i wszystkim przybyłym go-
ściom. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, kilka minut przed 
północą na ekranie diodowym, 
wkomponowanym w tło sceny, 
pojawi się tarcza zegara pulsa-
rowego, dzięki któremu gdań-
szczanie będą mieli okazję do 
wspólnego odliczenia czasu 
do Nowego Roku z dziesię-
ciokrotnie lepszą dokładnością 
niż dotychczas. Punktualnie 
o  północy niebo nad Gdań-
skiem rozświetli pokaz sztucz-
nych ogni.

W SOPOCie MOŻnA 
i nA SPOrtOWO
Tradycyjnie jak co roku, w So-
pocie odbędzie się wielka za-
bawa sylwestrowa na molo, 
gdzie o północy będzie można 
podziwiać pokaz sztucznych 
ogni.  Mieszkańcy kurortu 
mogą też spędzić ostatnie go-
dziny starego roku na lodowi-
sku, tańcząc na łyżwach przy 

akompaniamencie znanych 
utworów muzycznych.

GdyńSki SylWeSter 
POd ChMUrką
Gorąco zrobi się również na 
placu przed Centrum Gemini 
na Skwerze Kościuszki, gdzie 
o godz. 22.30 rozpocznie się 
Gdyńska Noc Sylwestrowa. 
O odpowiedni nastrój zadba-
ją DJ Piotr Aaron Aleksan-
drow oraz gwiazda wieczoru 
– Czerwone Gitary w swo-
im najmocniejszym składzie 
z  Jerzym Skrzypczykiem i Je-
rzym Kosselą. W programie 
Gdyńskiej Nocy Sylwestrowej 
przewidziane są liczne zabawy 
i konkursy. Nie lada atrakcją 

będą również fajerwerki tuż 
po noworocznych życzeniach, 
złożonych mieszkańcom przez 
prezydenta Gdyni.

A dla tych, którzy nie lu-
bią marznąć i bawić się pod 
chmurką, trójmiejskie restau-
racje, kluby oraz puby przygo-
towały liczne i ciekawe atrak-
cje sylwestrowe. W  Gdańsku 
będzie można spędzić sylwe-
strową noc między innymi w 
Novotelu Marina, gdzie od-
będzie się wspólna zabawa „W 
objęciach morskiej bryzy”, lub 
w  Hotelu Hilton, który za-
prasza na Forever Disco. Na-
tomiast Hotel Haffner w So-
pocie tradycyjnie organizuje 
sylwestra w rytmach disco, 

salsy, latino i popu. Można też 
skorzystać z ciekawej oferty 
Klubu Coco, gdzie odnajdzie-
my klimat paryskiej dzielni-
cy czerwonych latarni, czyli 
słynnej Moulin Rouge. Z ko-
lei w Gdyni Nowy Rok można 
przywitać na „Balu w Wiel-
kim Mieście”, czyli podczas 
New York City – Big Apple, 
na które zaprasza Hotel Nad-
morski, lub w Hotelu SPA 
Faltom, gdzie tę jedyną noc 
w roku spędzimy we włoskim 
stylu z Thomasem Grotto, lau-
reatem „Szansy na sukces” i „X 
Factora”.

(Magda, AŁ)
Fot. Marcin Żurek

Zbliża się sylwestrowe świętowanie. Nowy Rok przywitać możemy w trój-
miejskich klubach muzycznych, na morzu, w góralskim klimacie, w gronie 
znajomych lub pod chmurką. Nieważne gdzie – ważne z kim i jak.
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Polski Chór Kameralny Scho-
la Cantorum Gedanensis za-
prasza na Doroczny Koncert 
Bożonarodzeniowy, który od-
będzie się 22 grudnia (sobota, 
godz. 20.00) w kościele św. 
Mikołaja przy ulicy Świętojań-
skiej 72. Patronat nad koncer-
tem objął prezydent  Gdańska.

– W sobotni przedświątecz-
ny wieczór dla mieszkańców 
gdańskiej metropolii wykona-
my oratorium „Mesjasz” Jerze-
go Fryderyka Haendla. Dzieło 
to, określane przez krytyków 
czasów kompozytora jako 
najdoskonalsza kompozycja 
wszech czasów, a od wykonaw-
ców wymagająca niezwykłego 

kunsztu, wprowadza w bezpo-
średnie obchody Świąt Bożego 
Narodzenia – informuje Alicja 
Jokiel z Polskiego Chóru Ka-
meralnego Schola Cantorum 
Gedanensis.

W koncercie udział wezmą: 
Agnieszka Kozłowska – so-
pran, Agnieszka Rehlis – alt 
oraz Krystian Adam Krzeszo-
wiak – tenor.

Bilety do nabycia w biurze 
Polskiego Chóru Kameral-
nego, które znajduje się przy 
ul. Opata J. Rybińskiego 24 
w  Oliwie oraz na godzinę 
przed koncertem w kościele.

Więcej informacji uzyskać 
można natomiast pod nume-

rem telefonu 58 552 41 73. Do-
dajmy, że współorganizatorem 
koncertu jest Polska Filhar-
monia Kameralna w  Sopocie.

(kl)
Fot. Materiały prasowe

jAk ŚWiAt dŁUGi i SzerOki  

co kraj, to świąteczny obyczaj

zAPrASzAMy nA kOnCert 

mesjasz u mikołaja
Nasza krzyżówka

Co kraj, to obyczaj. Polacy w wigilię Bożego Narodzenia 
dzielą się opłatkiem, Australijczycy gromadzą się na pla-
żach, a Grecy wieczór ten spędzają w gronie przyjaciół w 
restauracjach i barach.

Spośród świąt w naszym kraju 
największą wagę przywiązu-
je się do Bożego Narodzenia. 
Przy wigilijnej wieczerzy dzie-
limy się opłatkiem, przy stole 
zostawiamy miejsce dla wę-
drowca, pod obrusem kładzie-
my sianko, o północy wybie-
ramy się na pasterkę i tylko w 
naszym kraju panuje przesąd, 
że zwierzęta mówią ludzkim 
głosem.

U naszych zachodnich są-
siadów 4 grudnia wkłada się 
forsycje do wazonów, żeby za-
kwitła na Boże Narodzenie, 
a podczas świątecznego obiadu 
z całą pewnością poczęstowani 
zostaniemy pieczoną gęsią.

– W Niemczech prezen-
ty przynosi Dzieciątko Jezus, 
a  Mikołaj odwiedza dzieci na 
początku grudnia. Święta wy-
glądają prawie tak jak w Pol-
sce. Różnica jest jedynie w po-
trawach, które znaleźć można 
na świątecznym stole – mówi 
Matthias Borgstade pocho-

dzący z niemieckiego Lingen.
Z kolei Hiszpanie większą 

wagę przywiązują do święta 
Trzech Króli, wtedy obdaro-
wują się prezentami. Tradycyj-
nym daniem jest keks, w któ-
rym zapiekane są niespodzian-
ki, np. monety. Kto na nie trafi, 
jest zobowiązany do upieczenia 
ciasta w następnym roku.

– Dziwne były dla mnie 
pierwsze Navidades, czyli 
święta spędzone w Hiszpanii, 
bez śniegu i choinki. Świę-
towanie zaczyna się już 22 
grudnia od udziału w wielkiej 
loterii, w której wygrać moż-
na sporą sumkę. Oczywiście 
w Wigilię rodzina spotyka się 
przy kolacji i po niej idzie-
my na pasterkę. Natomiast 28 
grudnia obchodzi się tu Dzień 
Niewiniątek. Tego dnia robi-
my sobie żarty, tak jak u nas 
w  prima aprilis – opowiada 
Artur Ruciński, który od kilku 
lat mieszka w Walencji z żoną 
Liciane.

Niezwykle hucznie świę-
ta obchodzą temperamentni 
Argentyńczycy. Przy ogrom-
nym stole, na którym pojawia 
się pieczony prosiak, biesia-
duje rodzina wraz z sąsiadami 
i znajomymi. W tym kraju na 
prezenty również trzeba cze-
kać do 6 stycznia. W Londy-
nie z kolei na Trafalgar Squ-
are spotkać można duże grupy 
mieszkańców, którzy – zgro-
madzeni przy wielkiej choin-
ce – śpiewają kolędy wspólnie 
z chórami przybyłymi na Wy-
spy z wielu zakątków świata.

Duńczycy natomiast nie wy-
obrażają sobie świąt bez blogg 
– mocnej odmiany grzanego 
wina, wigilijnej kolacji bez 
mięsa oraz wszechobecnych 
skrzatów „misse”. Dla odmia-
ny, większość Japończyków 
traktuje Boże Narodzenie jak 
rodzaj walentynek. Podobnie 
jest w Chinach, gdzie święta 
traktuje się niczym radosnym 
symbol coraz szybszego roz-
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woju gospodarki. Są to prawie 
takie same dni jak powszednie 
w roku, a na głębokiej prowin-
cji nie ma nawet śladu świąt. 
Podczas świąt w Kamerunie 
dom dekoruje się specjalnym 
drzewkiem. Na wigilijnym 
stole pojawia się grillowany 
kurczak, pieczony baran, sa-
łatki owocowe czy też specjal-
nie faszerowane warzywa. Po-
daje się też banany smażone na 
oleju oraz sok imbirowy.

Dzięki polskim misjona-
rzom charakter Bożego Na-
rodzenia mogą poznać miesz-
kańcy Madagaskaru. Jak opo-
wiada o. Marek Ochlak, który 
swoje życie poświęca Malga-
szom, atmosferę świąt czuje się 
dopiero podczas odprawiania 

pasterki w kościele wybudo-
wanym z palmy, ravinali.

– Odprawiona przeze mnie 
pasterka zrobiła na mnie 
ogromne wrażenie, bowiem 
celebrowałem ją po raz pierw-
szy przy akompaniamen-
cie tradycyjnych instrumen-
tów malgaskich – wspomina 
o. Marek.

O tym, jak trudno spędzać 
święta poza rodzinnym kra-
jem, przekonał się też Bartosz 
Teliczan, który jeździ regular-
nie do Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich i Kataru.

– Kilka lat temu przyszło 
mi spędzać Boże Narodze-
nie w Dubaju. Oczywiście nie 
było ani śniegu, ani choinki. 
Sami zrobiliśmy ozdoby i ude-

korowaliśmy drzewko, które 
stało w hotelowym hallu. Za-
miast opłatkiem, dzieliliśmy 
się winogronem. Wieczerza 
wigilijna też nie wyglądała 
jak w Polsce. Hotelowi kucha-
rze przyrządzili nam potrawy 
z ryb i owoców morza – mówi 
Bartosz Teliczan.

Jak świat długi i szeroki, 
każdy przeżywa narodziny 
Chrystusa na swój sposób. 
Inne mamy potrawy na wigilij-
nej kolacji, innymi podarkami 
się obdarowujemy, ale wszyscy 
staramy się przeżywać ten czas 
w gronie najbliższych.

(krzyl)
Fot. af photo – Fotolia.com

tylko u nas ogłoszenia drobne 
do 15 słów za darmo

Napisz do nas: reklama@panoramapomorza.pl
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litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 8 utworzą rozwiązanie.
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Mikołajkowy Turniej w Pił-
ce Halowej Dziewcząt, który 
rozgrywany był w Trąbkach 
Wielkich, zakończył się zwy-
cięstwem drużyny z Sobowi-
dza. Żeńskie drużyny walczy-
ły o puchar prezesa Gminnego 
Zrzeszenia LZS.

Turniejowe pojedynki roz-
grywano systemem „każdy z 
każdym”. Bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa dziewcząt z 
Sobowidza, a królową strzel-
czyń została jej reprezentantka 
Julia Willner, która zdobyła 4 
gole. Na kolejnych miejscach 
wśród zdobywczyń bramek 
znalazły się Hanna Wanglew-
ska z Trąbek Wielkich i Mo-
nika Milewska z Mierzeszyna.

– Najwszechstronniejszą 
zawodniczką turnieju została 
wybrana, w ocenie opiekunów 
i sędziego zawodów, Aleksan-
dra Sildatk z Czerniewa, która 
wyprzedziła Martynę Bławat 
z Kłodawy oraz Sylwię Ły-
skowską – informuje Wiesław 
Kempa z GZ LZS w Trąb-
kach Wielkich. – Za najlep-
szą bramkarkę uznano Paulinę 
Mączyńską z Sobowidza.

W zwycięskiej drużynie za-
grały: Paulina Mączyńska, Ju-
lia Willner, Julia Jaszczyk, Ju-
lia Zielińka, Ewelina Cichoc-

ka, Agata Muszyńska, Nikola 
Grzębska, Dorota Krasińska 
oraz Natalia Luksenburg. 
Opiekunką zespołu była Ewa 
Buga. Dodajmy jeszcze, że na 
podium znalazły się także ze-
społy z Mierzeszyna oraz Trą-
bek Wielkich.

Piłkarki z Sobowidza znala-
zły chyba receptę na sukces w 

trąbeckich zawodach, bowiem 
w 7-letniej historii mikołajko-
wego turnieju zwyciężały aż 
czterokrotnie. Jedno zwycię-
stwo mniej ma na swoim kon-
cie reprezentacja szkoły pod-
stawowej w Trąbkach Wiel-
kich. Turniej był również oka-
zją do wręczenia Ewie Budze 
medalu „Zasłużony dla Sportu 

Szkolnego”, który przyznał jej 
Wojewódzki Zarząd LZS w 
Gdańsku.

(kl)
Fot. nadesłane
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Piłkarska karuzela w IV lidze 
na chwilę przystanęła. Teraz 
piłkarze odpoczywają od zie-
lonej trawki i swoje umiejętno-
ści będą szlifować – zapewne 
już po Nowym Roku – na hali.

Na półmetku rozgrywek 
w IV lidze zespoły z powiatu 
gdańskiego spisują się na mia-
rę swoich możliwości. Ostatnia 
kolejka nie była szczęśliwa dla 
naszych drużyn. Zarówno Po-
tok, jak i GKS, nie dały swoim 
kibicom powodów do radości, 
bowiem obie przegrały na swo-
ich boiskach. Blisko sukcesu 
była ekipa z Kolbud, która ule-
gła wiceliderowi z Potęgowa 
2:3. Sromotnej klęski doznali 

za to zawodnicy z Pszczółek, 
którzy aż 1:5 przegrali z KS 
Chwaszczyno. Nie był to jedy-
ny mecz rundy jesiennej, w któ-
rym Potok stracił 5 goli. Tyle 
samo bramek naszej drużynie 
strzeliło także Rodło, tracąc 
przy tylko 2 gole. Piłkarzom 
z Pszczółek tylko raz udało się 
osiągnąć podobny wynik (5:1), 
pokonując Czarnych Przemy-
sław. Jeszcze większą strzela-
ninę w spotkaniu z Czarnymi 
urządzili sobie piłkarze z Kol-
bud, którzy zwyciężyli 10:1 i 
był to najwyższy wynik w run-
dzie jesiennej IV ligi.

(Stanisław S.)

Każdy, kto chce w zimie bez-
piecznie uprawiać narciarstwo, 
musi zadbać wcześniej o wła-
sną sprawność i kondycję fi-
zyczną. Najwięcej wypadków 
na nartach powodujących ura-
zy aparatu ruchowego czło-
wieka (naciągnięcia i naderwa-
nia mięśni, kontuzje stawów, 
złamania), wynika z całkowi-
tego braku lub złego przygoto-
wania fizycznego przed sezo-
nem i zdarza się w pierwszym 
dniu jazdy. Jeśli więc chcecie 
uprawiać narciarstwo w zimie, 
a  zaniedbacie przygotowa-
nie do sezonu, to bierzecie na 
siebie zbędne ryzyko niebez-
piecznych kontuzji.

Każda dyscyplina sportu, 
a narciarstwo w szczególno-
ści, wymaga od uprawiające-
go pewnego wysiłku. Dlatego 
też bardzo ważną rzeczą jest 
stworzenie podstawy, która 
zapewni narciarzowi mini-
mum sprawności fizycznej, jak 
również pozwoli mu rozkoszo-

wać się narciarstwem oraz od-
czuwać przyjemność z jazdy. 
Możecie przekonać się o tym 
sami, jeśli stojąc na nartach 
będziecie wiedzieli, że nie za-
braknie Wam sił ani tchu na 
dłuższą jazdę, nie odczujecie 
napięcia mięśni i będziecie 
pewni jak uniknąć wielu nie-
potrzebnych upadków.

Poniżej przedstawiam przy-
kładowy program doskonale-
nia sprawności fizycznej. Pre-
zentowane ćwiczenia może 
wykonywać każdy, kto zamie-
rza przypiąć narty do nóg gdy 
spadnie pierwszy śnieg. Ćwi-
cząc regularnie, będziecie mo-
gli zdobyć pewność i  zwięk-
szyć zaufanie do samego sie-
bie, uniknąć nadmiernego 
zmęczenia, niebezpieczeństw 
i sztywności ruchów w czasie 
jazdy na nartach. Tym samym 
będziecie mogli dłużej i więcej 
jeździć na nartach oraz odczu-
wać prawdziwą przyjemność 
z uprawiania narciarstwa.

ćWiCząC, nAleŻy 
PrzeStrzeGAć 
nAStęPUjąCyCh zASAd:
• należy ćwiczyć systematycz-

nie 2–3 razy tygodniowo 
po 30–45 min.,

• wszystkie zajęcia należy 
rozpoczynać od rozgrzewki 
powodującej adaptację orga-
nizmu do wysiłku. Pierwsze 
ruchy należy wykonywać 
powoli i dokładnie. W mia-
rę upływu czasu, powinny 
one być bardziej intensywne,

• na zakończenie rozgrzewki 
i całego treningu stosować 
ćwiczenia rozciągające, 
tzw. stretching,

• intensywność zajęć musi być 
dostosowana do zdolności 
wysiłkowej każdego z Was. 
Zasada: 180 – wiek = zale-
cana ilość uderzeń serca na 
minutę (wysiłek umiarko-
wany),

• nie ćwiczyć „z pełnym 
żołądkiem”. Po głównym 
posiłku można rozpocząć 

zajęcia po upływie 1,5 – 2 
godzin,

• w miarę możliwości należy 
ćwiczyć na powietrzu, 
nawet przy złej pogodzie, 
pamiętając, że narciarstwo 
jest uprawiane na wolnej 
przestrzeni.

Przed przystąpieniem do ćwi-
czeń zalecam zbadać się u leka-
rza oraz skontrolować poziom 
Waszej sprawności fizycznej. 
W miarę możliwości, starajcie 
się jeździć na rowerze, pływać 
lub uprawiać nordic walking 
(chodzenie z kijami).

Poziom Waszej wytrzyma-
łości możecie sprawdzić za 
pomocą testu Coopera pole-
gającego na przebiegnięciu jak 

najdłuższego odcinka drogi w 
czasie 12 minut. 

SkAlA OCeny:
• bardzo słaby:  

poniżej 1600 m,
• słaby: 1600 – 2000 m,
• średni: 2000 – 2400 m
• dobry: 2400 – 2800 m,
• bardzo dobry:  

powyżej 2800 m.

Program zajęć, który przed-
stawiam, powinien być reali-
zowany w okresie minimum 
4 tygodni przed rozpoczęciem 
jazdy na nartach. Składa się on 
z trzech części: ogólnej roz-
grzewki, ćwiczeń rozciągają-
cych oraz ćwiczeń specjalnych 
bezpośrednio wpływających na 

poprawę sprawności fizycznej 
narciarza. Wykonywać je moż-
na samodzielnie lub z partne-
rem, ale również z przybora-
mi. Najlepsze efekty osiąga 
się ćwicząc w formie obwodu 
ze stacjami (8–10 ćwiczeń) lub 
w  formie toru przeszkód. Za-
wsze należy pamiętać o właści-
wej rozgrzewce i stretchingu.

W miarę możliwości sta-
rajcie się dwa razy w tygodniu 
biegać w takim tempie, które 
pozwoli Wam biec bez zatrzy-
mania się 15–20 min. Bieganie 
można zastąpić lub uzupeł-
nić pływaniem ciągłym przez 
około 20 minut.

krzysztof Orzechowski
Fot. ilja Mašík – Fotolia.com

PrzyGOtUj Się nA BiAŁe SzAleńStWO 

sezon narciarski 
za pasem

iV liGA. OdPOCzyWAją Od SezOnU

rekordowy wynik gks
trąBki Wielkie. MikOŁAjkOWe zMAGAniA

sobowidz znów najlepszy

 Pamiątkowa fotografia 
mikołajkowego turnieju 
dziewcząt 

iV liga
1. Kaszubia Kościerzyna 17 42 40:10
2. Pomorze Potęgowo 17 40 44:17
3. GKS Przodkowo 17 33 27:14
4. Wierzyca Pelplin 17 28 30:21
5. Orlęta Reda 17 27 35:23
6. KS Chwaszczyno 17 27 32:23
7. Gryf 2009 Tczew 17 27 22:17
8. Anioły Garczegorze 17 26 23:21
9. Potok Pszczółki 17 25 29:32
10. GKS Kolbudy 17 24 36:30
11. Wietcisa Skarszewy 17 24 31:26
12. Bytovia II Bytów 17 23 24:33
13. Powiśle Dzierzgoń 17 21 24:29
14. omezania Malbork 17 19 29:33
15. Rodło Kwidzyn 17 19 27:38
16. Czarni Czarne 17 9 19:44
17. Choniczanka II/Jantar Pawłowo 17 7 19:42
18. Czarni Przemysław 17 5 23:71




