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Rok 2018 na terenie gminy Pruszcz Gdański będzie bardzo bogaty pod względem realizacji projektów 
dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie gmina jako lider bądź partner bierze udział w 20 
projektach, w których łączna kwota dotacji unijnych wyniesie około 19 mln zł. Wartość zadań realizowanych na 
obszarze gminy kształtuje się na poziomie ponad 28 mln zł.

Unia dała 19 milionów
PROJEKT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
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FlashFlash

Najmłodsze dziecko związku  
W Łapinie odbyło się noworoczne spotkanie 
Związku Gmin Pomorskich. Gospodarzem spo-
tkania była gmina Kolbudy, która jest najmłod-
szym dzieckiem samorządowej organizacji.

Budżet na poziomie 90 milionów 
Budżet powiatu gdańskiego został uchwalony. Za 
jego przyjęciem nie głosowali jednak wszyscy. Opo-
zycja była przeciwna. Co ciekawe, głosowali nawet 
przeciwko wniesionym przez siebie poprawkom. 

Powstaną przystanie kajakowe
Została podpisana umowa o dofinansowanie pro-
jektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motła-
wy i Martwej Wisły”, w ramach którego na terenie 
gminy Cedry Wielkie powstaną dwie przystanie. 

Inwestycje drogowe za 21 milionów
Tylko w tym roku ponad 21 mln zł zostanie wy-
danych na realizację inwestycji drogowych w 
Pruszczu Gdańskim. Kwota ta byłaby mniejsza, 
gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych. 
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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
• 22 stycznia, BOTO Bluesowy Poniedziałek #89, 
godz. 21.00, Sopot, Bohaterów Monte Cassino 54B

• 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

• 27 stycznia (sobota), Luxtorpeda, godz. 19.00, 
Scena Sopot, al. Franciszka Mamuszki 2

• 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

• 4 lutego (niedziela), II Charytatywny Koncert 
Przemek Dzieciom, godz. 18.00, Scena Teatralna 
NOT w Gdańsku, ul. Rajska

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

• 9 lutego (piątek), Lechia Gdańsk – Wisła 
Kraków, godz. 20.30, Stadion Enarga Gdańsk

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

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

• 15 lutego (czwartek), Wieczór z Hanną 
Banaszak, godz. 19.00, Oliwski Ratusz Kultury,  
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

• 17 lutego (sobota), Bracia Figo Fagot, godz. 
20.00, Scena Sopot, al. Franciszka Mamuszki 2

• 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

• 24 lutego (sobota), Acid Drinkers, godz. 19.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 25 lutego (niedziela), Terence Blanchard,  
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 27 lutego (wtorek), Ciao Italia! The Best of San 
Remo, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul.. Kazimierza Górskiego 8

• 5 marca (poniedziałek), Neo-Nówka, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 8 marca (czwartek), Ira, godz. 20.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 21 marca (środa), Trefl Sopot – Asseco Gdynia, 
godz. 19.00, Ergo Arena

• 6 kwietnia (piątek), The Kelly Family,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 – 18 czerwca (czwartek – niedziela),  
21. Oficjalne Międzynarodowe Zawody  
w Skokach CSIO 5* w Sopocie

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina Power, 
Ergo Arena
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ULICE, CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE

Inwestycje drogowe za 21 milionów
Tylko w tym roku ponad 21 milionów złotych zostanie wydanych na realizację 
inwestycji drogowych w Pruszczu Gdańskim. Kwota ta byłaby znacznie mniejsza, 
gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 8,5 miliona. 

Najważniejszym zadaniem jest 
budowa węzła integracyjnego, 
o  którym już niejednokrotnie 
informowaliśmy na naszych ła-
mach. W  ramach tego przed-
sięwzięcia zostanie w tym roku 
wykonanych 8 z 11 zaplanowa-
nych zadań. Mowa tu o budo-
wie parkingów przy ul. Dwor-
cowej i  drugim – od strony 
Osiedla Wschód, przebudowie 
ul. Dąbrowskiego oraz budowie 
ścieżki rowerowej między ulica-
mi Mickiewicza a Sikorskiego. 
– Poza tym powstanie jeden 
z  dwóch fragmentów ścieżek 
pieszo-rowerowych prowa-
dzących z  centrum miasta do 
dworca kolejowego. Podobną 
ścieżkę budować będziemy od 
granicy miasta z gminą wiejską 
Pruszcz Gdański, która buduje 
swoją drogę pieszo-rowerową 
od strony Juszkowa. Zbuduje-
my tam mostek na kanale Ra-
duni – informuje nas Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Budowana będzie też trasa 
pieszo-rowerowa, która połą-
czy mostkiem faktorię z  ulicą 

Zastawną. Ścieżki rowerowe, 
dzięki dofinansowaniu unijne-
mu, budowane będą przy uli-
cach Olszewskiego, Wróblew-
skiego, 24 Marca i Mościckiego.
– Z  kolei sam układ drogowy 
na tym osiedlu finansowy bę-
dzie już ze środków miejskich. 
Poza tym dokończymy budo-
wę ulicy Lotniczej. Drogowcy 
zajmą się także ulicą Powstań-
ców Wielkopolskich. Wspólnie 
z  powiatem przebudowywać 
będziemy również ulicę Słowac-
kiego – wylicza Janusz Wróbel. 

– Budować będziemy także 
chodniki, które zaplanowaliśmy 
przy ulicach: Modrzewskiego, 
Kopernika, Komunalnej oraz 
Reja.
W  ramach projektu „pomor-
skich tras rowerowych”, który 
także otrzymał unijne wsparcie, 
wybudowana zostanie ścieżka 
rowerowa wzdłuż ulicy Prze-
mysłowej. Na kanale Raduni, 
na granicy z  Gdańskiem, po-
wstanie także nowy mostek.
– Wiem, że inwestycji drogo-
wych jest bardzo dużo. Myślę, 

że pracy w  tej materii mamy 
jeszcze na kolejne 10 lat. Mia-
sto rozwija się i powstają nowe 
osiedla, gdzie trzeba budować 
drogi i  chodniki. Nakładów fi-
nansowych wymagają, co jakiś 
czas, również ulice znajdujące 
się w centrum miasta. Inwesty-
cje drogowe będą nieodzownym 
elementem każdego następnego 
budżetu – podsumowuje bur-
mistrz Wróbel.

(lubek)

  Trwa budowa zbiornika retencyjnego w sąsiedztwie ulic Olszewskiego i Wróblewskiego
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PRUSZCZ GDAŃSKI

W ferie baseny za free

  Każdy pruszczański uczeń będzie mógł bezpłatnie  
skorzystać z basenu w czasie ferii

„Aktywne Sołectwo Pomorskie”, 
czyli nowy projekt dla gmin
Rusza nowy program i nowa propozycja dla pomorskich 
sołectw - „Aktywne Sołectwo Pomorskie”. W ramach 
projektu gminy z Pomorza mogą dostać do 10 tys. zł na 
m.in. remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni 
pod chmurką. Wnioski o dofinansowanie można składać do 
końca lutego 2018 r. 

Pomoc finansowa samorządu 
województwa pomorskiego 
dla mieszkańców wsi obej-
muje wyłącznie projekty in-
westycyjne. Przedsięwzięcie 
„Aktywne Sołectwo Pomor-
skie” ma wspierać rozwój de-
mokracji lokalnej i społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcia, które mogą 
dostać dofinansowanie, po-
winny służyć potrzebom 
mieszkańców wsi. – Mogą być 
to wszelkie inicjatywy, które 
poprawiają bezpieczeństwo 
i  jakość życia społeczności 
wiejskiej, np. nowe chodniki, 
oświetlenie, świetlice, boiska, 
miejsca spotkań i  integracji, 
które będą wykorzystywane 
podczas lokalnych imprez czy 
siłownie pod chmurką – tłu-
maczy marszałek Mieczysław 

Struk. – Już od dłuższe-
go czasu dostajemy sygnały 
o  tym, że wiele sołectw ma 
pomysły na takie przedsię-
wzięcia. Ważne też, żeby pla-
nowane inwestycje integro-
wały mieszkańców – dodaje 
marszałek.

Starający się o  dofinasowane 
mogą dysponować wkładem 
własnym, a  o  środki finanso-
we dla sołectw mogą ubiegać 
się gminy. Zgodnie z  regula-
minem realizacja projektów 
musi zakończyć się najpóźniej 
15 listopada 2018 r.

– To ważne, by wypełnio-
ne dokumenty złożyć w  nie-
przekraczalnym terminie do 
28 lutego 2018 r. – podkreśla 
Krzysztof Pałkowski, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 

Środowiska i  Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
– Liczy się data wpływu do 
urzędu, a  nie stempla pocz-
towego – dodaje Pałkowski. 
Szczegółowe informacje o do-
finansowaniu i  wzory doku-
mentów można znaleźć pod 
adresem http://bit.ly/2ELG-
SOX. Informacje można też 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 58 32 68 324/635.

Przedsięwzięcie „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie” wpi-
sują się w  Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020, która, poprzez integra-
cję i aktywizację społeczności 
wiejskich, zakłada, współ-
działanie mieszkańców na 
rzecz rozwoju wspólnoty re-
gionalnej i lokalnej.

Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla najmłodszych miło-
śników pływania. W  okresie 
ferii, a  więc od 29 stycznia 
do 9 lutego, będzie można 
za darmo korzystać z  prusz-
czańskich basenów.
Akcja obejmuje uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i  ponadgimnazjal-
nych, mieszkających w  na-
szym mieście oraz uczniów 
pruszczańskich szkół, którzy 
mieszkają poza terenem mia-
sta. Jedynym warunkiem wej-
ścia na basen jest okazanie le-
gitymacji szkolnej.
Z darmowych godzin na pły-
walniach można skorzystać 

od poniedziałku do piątku 
w  Szkole Podstawowej nr 
3 w  godz. 9.00 – 15.00 oraz 
w  Szkole Podstawowej nr 4 
w godz. 10.00 – 16.00.
Odpłatnie w  czasie ferii 
z  basenu skorzystać można 
w  „Trójce”. Wejścia zaplano-
wano w: poniedziałki i wtorki 
– godz. 16.00, 17.00, 18.00, 
środy i  czwartek – godz. 
16.00, 17.00, piątek – godz. 
17.00 oraz sobotęy(27 stycz-
nia, 3 i  10 lutego) – godz. 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 i niedzielę (4 lutego) – 
godz. 13.00, 14.00, 15.00.

(GR)
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Projekt urzędu pracy
Projekt „Zintegrowana Inwe-
stycja w  Talenty ZIT I” jest 
prowadzony przez Powiato-
wy Urząd Pracy w  Gdańsku 
w  partnerstwie z  miastem 
Pruszcz Gdański. 
Projekt stwarza pracodaw-
com wyjątkowe możliwości 
w zakresie pozyskiwania pra-
cowników przy wsparciu do-
tacji finansowych, natomiast 
osobom bezrobotnym i  po-
szukującym pracy daje moż-
liwość zdobycia nowej posady 
czy też rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej. 

Innowacyjność projektu po-
lega na możliwości łączenia 
form wsparcia. 
Informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 603 
930 403 u doradcy ds. porad-
nictwa zawodowego i pośred-
nictwa pracy. Z kolei z dorad-
cą, który udziela informacji, 
można się spotkać w  każdy 
czwartek w  godz. 10.00–
13.00 w sali posiedzeń Urzę-
du Miasta w Pruszczu Gdań-
skim, ul. Grunwaldzka 20.

(AN)

SAMORZĄDOWCY SPOTKALI SIĘ W ŁAPINIE

Najmłodsze dziecko Związku Gmin Pomorskich
W Łapinie odbyło się noworoczne spotkanie Związku Gmin Pomorskich. Gospodarzem spotkania była gmina Kolbudy, która jest najmłodszym 
dzieckiem samorządowej organizacji skupiającej 87 pomorskich gmin.

Związek Gmin Pomorskich 
w  ubiegłym roku obchodził 
ćwierćwiecze swojej działal-
ności. Od wielu lat organi-
zacją kieruje Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wiel-
kie. Organizacja jeszcze do 
2016 roku skupiała 84 ze 126 
gmin. W  roku ubiegłym do 
związku dołączyły kolejne 3, 

a  wśród nich gmina Kolbudy 
(oraz Czarna Woda i  Krynica 
Morska).
– Naszym wpisowym była or-
ganizacja noworocznego spo-
tkania Związku Gmin Po-
morskich – żartuje Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy. – Cieszymy się z  tego fak-
tu, ponieważ samorządowcy 

z różnych stron Pomorza mogli 
na własne oczy poznać walory 
gminy Kolbudy.
Poza wójtami na spotkanie do 
Łapina przyjechali m.in. Ma-
riusz Łuczyk, wicewojewoda 
pomorski, i  Ryszard Świlski – 
członek zarządu województwa 
pomorskiego.
– Warto spotykać się 

i rozmawiać, szczególnie o cze-
kającej nas przyszłości – mó-
wił Błażej Konkol. – Jesteśmy 
wielką samorządową rodziną 
i  mam nadzieję, że na koniec 
tego roku – po wyborach sa-
morządowych – będziemy nią 
w dalszym ciągu.
Leszek Grombala nie omiesz-
kał zwrócić uwagi, że gmina, 

w  której jest wójtem, dopie-
ro rozpoczyna swoją karierę 
wśród tak licznych zasłużo-
nych członków Związku Gmin 
Pomorskich.
– Lepiej późno niż wcale. Cie-
szymy się jednak, że dołączyli-
śmy w końcu do tak znakomi-
tego grona – podkreślił wójt 
Grombala. – Marzy nam się, 
aby Polska samorządowa była 
opoką tego państwa. Śmiało 
mogę jednak patrzeć w  przy-
szłość, bo tam gdzie dobro 
wspólne, tam powinna być do-
bra, znakomita, sprawdzona, 
polska samorządność.
Mariusz Łuczyk podkreślił, że 
noworoczne spotkanie związ-
ku jest doskonałą okazją do 
podziękowań.
– Chciałbym podziękować 
pomorskim samorządowcom 
za współpracę oraz za bez-
konfliktowe wdrażanie refor-
my oświaty i  służby zdrowia. 
Mógłbym wymieniać jeszcze 
wiele płaszczyzn, gdzie ra-
zem współpracowaliśmy. Na-
sze wspólne działania oceniam 
dobrze. Spoczęlibyśmy na lau-
rach, gdybym powiedział, że 

współpraca układała nam się 
bardzo dobrze – przyznał wice-
wojewoda pomorski.
Ryszard Świlski wywodzi się 
ze środowiska samorządowców 
powiatu gdańskiego.
– Samorządowcy do środowi-
sko ludzi dumnych, z  którymi 
chce się współpracować. To 
spotkanie jest okazją do po-
chwalenia się tym, co usłysza-
łem na spotkaniu w Warszawie. 
Moje serce rosło, kiedy słysza-
łem, że PKB najszybciej rósł na 
Pomorzu i  właśnie na naszym 
terenie był najwyższy pośród 
wszystkich województw. Nie 
jest to przypadek. Z kolei prze-
prowadzone badania wykazały, 
że województwo Pomorze jest 
czwartym najlepiej zarządza-
nym województwem w  Euro-
pie i  najdynamiczniej rozwija-
jącym się regionem pod kątem 
gospodarczym, społecznym 
i  kulturalnym. Z  tego wszyst-
kiego powinniśmy być wszyscy 
dumni – podkreślał Ryszard 
Świlski.

Krzysztof Lubański

  Spotkanie Związku Gmin Pomorskich odbyło się w Hotelu Venus
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  Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego z książką „Ksiądz w smoczej jamie”

“KSIĄDZ W SMOCZEJ JAMIE”

Jego biografia gotowym materiałem na film
Zakończyły się obchody Roku Księdza Waląga. Dzięki wielu inicjatywom organizowanym przez cały poprzedni rok mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego mogli poznać osobę, która zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii naszego miasta.

W 2017 roku minęła 60. rocz-
nica przybycia księdza Józefa 
Waląga do Pruszcza Gdań-
skiego, co było doskonałą oka-
zją do ustanowienia roku 2017 
Rokiem Księdza Waląga. Pa-
mięć znakomitego mieszkańca 
naszego miasta uczczono po-
przez organizację różnego ro-
dzaju wydarzeń. 
– Największym było wydanie 
książki „Ksiądz w  smoczej ja-
mie” autorstwa Jana Hlebo-
wicza. Publikacja ukazała się 
w  1000 egzemplarzach i  każ-
dy chętny może otrzymać ją 
za darmo. O  tym, że była to 
nietuzinkowa postać, niech 
świadczy też fakt, że jedna 
z  ważniejszych ulic nasze-
go miasta nosi właśnie imię 
księdza Waląga. Dodam, że 
inicjatorem tego pomysłu kil-
kanaście lat temu były dawny 
ministrant księdza Józefa, sta-
rosta Stefan Skonieczny. Co 
ciekawe, aleja prowadzi do ko-
ścioła, w którym służył ksiądz 
Józef  – mówi „Panoramie” Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. 
Ksiądz Waląg przed przyjściem 
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Obchody 73. rocznicy 
Marszu Śmierci
Z  okazji 73. rocznicy Mar-
szu Śmierci więźniów Obozu 
Koncentracyjnego KL Stut-
thof w imieniu organizatorów 
zapraszamy obchody rocz-
nicowe, które zaplanowano 
na 25 stycznia. Uroczystości 
rozpoczną się o  godz. 10.00 
w  Miejscu Pamięci przy 
ul. Powstańców Warszawy 
w Pruszczu Gdańskim.

PROGRAM OBCHODÓW:
* godz. 10.00 – uroczystość 
upamiętniająca wydarze-
nia sprzed 73 lat w  Miejscu 

Pamięci przy ul. Powstańców 
Warszawy:
 –apel poległych,
 –przemówienie dr Haliny 
Drozd – córki więźnia obozu,
 –zapalenie zniczy i  złożenie 
kwiatów,
 –podziękowania.
* godz. 11.00 – Msza Święta 
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego.
Po mszy przejście z  kościoła 
pod pomnik na rogu ul. Mic-
kiewicza i  ul. Grunwaldz-
kiej z  zapalonymi świecami 
i zniczami.
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do Pruszcza Gdańskiego 
był kapelanem Armii Krajo-
wej, Żołnierzem Wyklętym, 
działaczem WiN, więźniem 
stalinowskim.
– Była to osoba charyzmatycz-
na, która swoich charakterem 
i zdecydowaną postawą w cza-
sie komunizmu broniła swojej 
wiary. Ksiądz Waląg obracał 
się wśród służb mundurowych 
i  komunistów, ale nigdy nie 
tchórzył. Zawsze miał jasno 
wytyczoną ścieżką, którą dążył 
co celu – dodaje Janusz Wróbel.
Z kolei Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego, który zgłębił 
historię księdza Waląga mówi 
nam, że trudno znaleźć na co 
dzień taką osobowość, która 
z jednej strony znosiła z godno-
ścią regularne naloty bezpieki 
na parafię i wynoszenie mająt-
ku, a  z  drugiej strony potrafi-
ła całkowicie podporządkować 
sobie życie religijne w  naszym 
mieście.
– Różnymi metodami po-
trafił objąć władzą wojskowe 
dusze, co szczególnie trud-
ne było w  jednostce lotniczej 

w  Pruszczu Gdańskim, gdzie 
dbano o  to, aby wychowanie 
świeckie, partyjne było bardzo 
silne. Znamy słynną już aneg-
dotę powtarzaną przez żyją-
cych jeszcze oficerów naszego 
pułku, że zupełnie normalnym 
było, że co jakiś czas Waląg 
przybywał z  wizytą duszpa-
sterską do jednostki. Dowód-
cę prosił, aby czekali na niego 
z herbatą w sztabie, a on w tym 
czasie odprawiał w  pośpie-
chu mszę na stołówce – opo-
wiada Bartosz Gondek, który 
podkreśla, że ksiądz Józef był 
bardzo bliskim zaufanym kar-
dynała Wyszyńskiego. – Nie 
jest żadną tajemnicą, że Ste-
fan Wyszyński trzykrotnie był 
oficjalnie w  Pruszczu Gdań-
skim. Jednak mówi się, że nie-
oficjalnie widywali się bardzo 
regularnie. Moim zdaniem nie 
bez powodu ksiądz Waląg zo-
stał oddelegowany do Pruszcza 
Gdańskiego. Wiadomo było 
bowiem, że w tak małym mia-
steczku poradzi sobie z paroty-
sięczną armią mundurowych. 
Miasto bez księdza Waląga, 
który był faktycznym opieku-
nem tych lokalnych dusz, nie 
byłoby dzisiejszym Pruszczem 
Gdańskim.
– Moim zdaniem jest to bio-
grafia, która nadaje się na film. 
Wydana kosztem urzędu mia-
sta książka zamyka pierw-
szy okres życia naszego bo-
hatera, a  więc kończy się na 
jego przybyciu do Pruszcza 
Gdańskiego. Chodziło nam 

o udokumentowanie jego dzia-
łań wojennych i  powojennych. 
Chcieliśmy też w  pewien spo-
sób wytłumaczyć skąd wzięły 
się jego charyzma, siła, brak 
strachu, czy wszystkie niezwy-
kłe umiejętności. Należałoby 
zająć się kolejną publikacją, 
mówiącą już o  pracy księdza 
w  naszym mieście – zauważa 
Bartosz Gondek.
Próżno szukać w  historii mia-
sta podobnych, tak ważnych 
osobowości. Trzeba jednak pa-
miętać, że jest to miasteczko 
wyjątkowe. 
– Wielka historia naszego 

kraju, w  różnych wiekach, od-
cisnęła swoje piętno również na 
Pruszczu Gdańskim – podsu-
mowuje Bartosz Gondek.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
książkę o  księdzu Waląga 

można otrzymać bezpłatnie. 
Dostępna jest ona w  wydziale 
promocji urzędu miasta. Warto 
jednak się pospieszyć, bo ksią-
żek pozostało już niewiele.

Krzysztof Lubański

PRUSZCZ GDAŃSKI

Projekt urzędu pracy

  Ksiądz Józef Waląg
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BARDZO DOBRA KONDYCJA FINANSOWA POWIATU

Budżet na poziomie 90 milionów 
Budżet powiatu gdańskiego został uchwalony. Za jego przyjęciem nie głosowali jednak wszyscy. Opozycja była przeciwna. 
Co ciekawe, głosowali nawet przeciwko wniesionym przez siebie poprawkom. 

– Do uchwały budżetowej nasi 
koledzy z  Prawa i  Sprawiedli-
wości zgłosili trzy poprawki. 
Podczas głosowania jednak, co 
dziwne, zagłosowali przeciw-
ko swoim poprawkom – mówi 
nam Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański. – Tak więc uchwała 
budżetowa została przyjęta, ale 
nie jednogłośnie. 
W  tegorocznym budżecie po-
wiatu gdańskiego po stro-
nie dochodów jest prawie 90 
milionów złotych. Kwota ta 
składa się z  czterech podsta-
wowych źródeł, ale najwięk-
sze pieniądze pochodzą z  PiT 
4, z  którego do powiatowej 
kasy powinno wpłynąć około  
30 milionów złotych.
– Niemałe środki, około 20 
milionów złotych, otrzymamy 

w  ramach subwencji oświato-
wej. Nie możemy również za-
pomnieć o  różnego rodzaju 
dotacjach – dodaje Stefan Sko-
nieczny. – Z  kolei po stronie 
wydatków zapisana jest kwo-
ta ponad 92 milionów złotych. 
Na same inwestycje planuje-
my wydać w  tym roku około  
27 milionów złotych.
Na liście najważniejszych tego-
rocznych inwestycji znalazły się 
chociażby inwestycje drogowe, 
wśród których warto wspomnieć 
o  ulicy Macieja Płażyńskiego 
w  Cedrach Wielkich, drogach 
w Ostrowitem i Ulkowach oraz 
ulicy Słowackiego w  Pruszczu 
Gdańskim. Przebudowa prusz-
czańskiej ulicy to chyba naj-
droższa inwestycja, dlatego po-
wiat starał się o dofinansowanie 

ze środków rządowych. W tym 
roku zmieniono jednak kry-
teria przyznawania pieniędzy, 
dlatego też wniosek powiatu 
przepadł. Remontowana będzie 
również droga Czapielsk – Do-
machowo. W kilku miejscowo-
ściach budowane będą również 
chodniki (Cząstkowo, Bielko-
wo, Borowina, Bogatka). 
– Zarezerwowaliśmy w  tego-
rocznym budżecie 5 milionów 
złotych na przebudowę mostu 
w  ciągu ulicy Przemysłowej 
w  Kolbudach. Nie sądzę jed-
nak, że inwestycja ta dojdzie 
do skutku, ponieważ kolbudzki 
samorząd nie jest zaintereso-
wany realizacją tego zadania. 
Nie wiemy też, czy dostanie-
my na ten cel środki z  rezerwy 
budżetowej. A  sami nie jeste-
śmy w  stanie sfinansować tej 
inwestycji – tłumaczy starosta 
gdański. – Pod znakiem zapy-
tania stoi również rozbudowa 
szkoły w Warczu. Dopóki gmi-
na nie przekaże nam terenu, 
żadne inwestycje nie będą tam 
realizowane. 
– Również w  tym roku prze-
budowana zostanie kanalizacja 
deszczowa przy ulicy Obroń-
ców Wybrzeża w  Pruszczu 
Gdańskim. Początkowo pla-
nowano wykonać odwodnie-
nie od ronda przy ulicy Cichej, 
ale ostatecznie zdecydowano 
się na budowę podziemnych  
zbiorników retencyjnych. 
– Zbiornik retencyjny przy 
ulicy Cichej w  dużej mierzej 

zdał egzamin. Jednak zdarzyło 
się, że i  on okazał się za mały. 
Dlatego też sądzimy, że drugi 
zbiornik w  100 procentach za-
pewni bezpieczeństwo powo-
dziowe mieszkańcom dolnego 
miasta – tłumaczy starosta. 
Powiat gdański realizował bę-
dzie również inwestycje w  ra-
mach budowy węzłów inte-
gracyjnych. Chodzi o  budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączą-
cą Radunicę z ulicą Westerplat-
te w Pruszczu Gdańskim.
– W  tym roku kontynuować 
będziemy projekt związany 
z  termomodernizacją budyn-
ków oświatowych. Przypomnę, 
że pierwsze prace prowadzono 
w  roku poprzednim w Zespole 
Szkół Ogrodniczych i  Ogól-
nokształcących w  Pruszczu 
Gdańskim, natomiast teraz pra-
ce prowadzone będą w Zespole 

Szkół Rolniczych w Rusocinie. 
Roboty przeprowadzane będą 
w warsztatach, ale musimy po-
czekać, aż nie będą odbywać się 
tam żadne zajęcia – informuje 
Stefan Skonieczny.
Przypomnijmy, że dzięki do-
finansowaniu unijnemu rów-
nież w  Rusocinie doposażo-
ne będą sale dydaktyczne, co 
umożliwi utworzenie nowych  
kierunków nauczania.
– W ubiegłym roku musieliśmy 
posiłkować się kredytem, aby 
zakończyć budowę pogotowia 
ratunkowego. Zdolność finan-
sowa powiatu gdańskiego jest 
jednak bardzo dobra, dlatego nie 
wahamy się realizować kolejnych 
ważnych inwestycji – podkreśla 
starosta gdański. – Mam nadzie-
ję, że uda nam się zrealizować 
wszystkie nasze cele, ale w ostat-
nim czasie bardzo podskoczyły 

ceny niemal wszystkich inwe-
stycji. To właśnie wykonawcy 
dyktują teraz warunki i  zdarza 
się często, że firma, która nawet 
wygra przetarg, nie podpisuje 
potem umowy.
Warto jeszcze wspomnieć, że 
tego roku powiat gdański łącz-
ną kwotą prawie 2,8 mln zł 
wesprze działania samorządów 
gminnych. Ze środków tych 
skorzysta chociażby Ochotni-
cza Straż Pożarna w  Pruszczu 
Gdańskim i gmina Cedry Wiel-
kie, która otrzyma pieniądze na 
budowę hali sportowej.
Razem na wydatki inwestycyjne 
i  remontowe zabezpieczono 27 
mln zł. O realizacji poszczegól-
nych zadań będziemy oczywi-
ście sukcesywnie informować 
naszych Czytelników. 

Krzysztof Lubański
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  W tym roku rozpocznie się m.in. przebudowa ulicy Słowackiego  
w Pruszczu Gdańskim

  Stefan Skonieczny, starosta gdański mówi, że tegoroczne wydatki oszacowano na 92 miliony złotych

ZYSKAŁO TAKŻE ORZECZNICTWO

PCPR w lepszych warunkach
Ponad trzy tysiące interesantów rocznie. Kilkanaście tysięcy spraw. Często o wyjątkowo 
delikatnej naturze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się między innymi orzekaniem 
o niepełnosprawności, pomocą dla uchodźców i repatriantów, prowadzeniem Punktu Interwencji 
Kryzysowej, realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz prowadzeniem działań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Mimo tak rozbudowanego za-
kresu działania PCPR mieściło 
się dotąd w zaledwie kilku po-
kojach, na półpiętrze budynku 
powiatu.
– Pracowaliśmy w  systemie 
zmianowym. Na korytarzu 
panował tłok. Nie mieliśmy 
też łazienki. Teraz mamy całe 
skrzydło budynku. Specjalne 
pokoje terapeutyczne, w  tym 
pomieszczenie spotkań dzieci 
z rodzicami biologicznymi. Zy-
skało także orzecznictwo. Nasi 
podopieczni mają teraz godne 

warunki przyjęć – mówi Beata 
Kowalczyk, dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pruszczu Gdańskim.
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie mieści się przy ulicy 
Raciborskiego 2a w  Pruszczu 
Gdańskim, w budynku, w któ-
rym funkcjonuje także pogo-
towie ratunkowe. Godziny 
otwarcia: poniedziałek: godz. 
8.30–16.30, wtorek–piątek: 
godz. 7.00–15.00.

(SP)

RUSZYŁY PRZYGOTOWANIA 

Sopockie Targi Seniora
- Tym razem spotkamy się wio-
sną – mówi Anna Jarosz, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie, organiza-
tor Sopockich Targów Seniora. 
– Chcemy zachęcić seniorów do 
aktywności, zdrowego stylu ży-
cia i podpowiedzieć jak przygo-
tować się do jesieni życia. 
- Zapraszamy firmy przyjazne 
seniorom do zaprezentowania 
swojej oferty. Mile widziane są 
produkty i  usługi, które popra-
wiają jakość życia osób starszych 
i zapewniają im poczucie bezpie-
czeństwa – podkreśla Agnieszka 
Niedałtowska - koordynator tar-
gów. – Seniorzy są grupą zróż-
nicowaną. Ta młodsza starość 
chce być aktywna i  poszukuje 
pomysłów na ciekawe spędza-
nie czasu, ale coraz więcej mamy 
osób w zaawansowanym wieku, 
często schowanych, które wyma-
gają wsparcia i opieki. Na targach 
chcielibyśmy zaprezentować sze-
roki wachlarz ofert dla seniorów 

odpowiadających na ich zróżni-
cowane potrzeby. 
Targi to również ciekawe pro-
pozycje edukacyjno–kultural-
ne, m.in. warsztaty ruchowe, 
artystyczne, pokazy na scenie, 
badania profilaktyczne, porady 
i konsultacje. 
- Zachęcamy organizacje z ca-
łego województwa, które pro-
wadzą zajęcia dla seniorów, do 
współtworzenia tego progra-
mu. Podmioty, które przedsta-
wią najciekawsze propozycje 
zaprosimy do udziału w  tar-
gach – dodaje koordynator.
8. Edycja Sopockich Targów 
Seniora odbędzie się 14-15 
kwietnia w  Hali 100–lecia 
Sopotu. Zgłoszenia od firm 
oraz propozycje do progra-
mu edukacyjno–kulturalnego 
można przesyłać do 2 mar-
ca: biuro@targiseniora.pl,  
tel. 58 551 17 10 w. 251.

(AN)
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ROZMAITOŚCI

Z CELEBRYTAMI O NAŁOGACH

Stolica „zerostanu” w Przywidzu
Przywidz (a dokładniej Arena Przywidz) był miejscem realizacji projektu edukacyjnego „Zerostan”, którego cel to walka 
z różnego rodzaju uzależnieniami. Z tej okazji w Przywidzu zjawili się Krzysztof Jaryczewski z Oddziału Zamkniętego, 
Iwona Guzowska, Tymon Tymański, Krzysztof Skiba, Sławomir Łosowski, Roman Paszke, a także Romuald Koperski.

Organizatorem akcji była jedna 
z  kartuskich fundacji, a  koordy-
natorem przedsięwzięcia w Przy-
widzu – Wojciech Korzeniewski.
– Celem akcji było jasny, zrozu-
miały dla dzieci przekaz: uza-
leżnienia są ogromnie niebez-
pieczne. Nie chodzi tylko o  pa-
pierosy, alkohol, czy narkotyki, 
ale także o komputer czy telefon 

komórkowy – mówi nam Woj-
ciech Korzeniewski. – Dzieci 
i  młodzież mogły rozmawiać na 
różne tematy ze znanymi osoba-
mi, które tego dnia zawitały do 
Przywidza. Do ich dyspozycji byli 
również specjaliści oraz lekarze.
W  akcji uczestniczyło oko-
ło 700 młodych mieszkańców 
przywidzkiej gminy. Nie tylko 

dowiedzieli się oni, jak zgubne 
są nałogi, ale zostali również 
obdarowani upominkami. Nie-
którzy skorzystali też z  oka-
zji i  zdobyli podpisy gwiazd do  
swojej kolekcji autografów.
– Moim zdaniem impreza była 
wielkim przeżyciem nie tylko 
dla dzieci, ale również dla peda-
gogów i  gwiazd, które odwie-
dziły Przywidz. Już teraz mogę 
powiedzieć, że akcja przynio-
sła oczekiwany skutek, bo jed-
na z  matek przeczytała książkę 
„Zerostan” Krzysztofa Jaryczew-
skiego, w  której muzyk opowia-
da o tym, jak wychodził z nało-
gu. Zdaniem tej matki rodzice 
powinni przeczytać tę książkę, 
aby dowiedzieć się, jak poważną 
chorobą jest nałóg i jak poważne 
konsekwencje niesie dla całej ro-
dziny i  najbliższego otoczenia –  
mówi Wojciech Korzeniewski.
Marek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, zauważa zaś, że po raz 
pierwszy przywidzka młodzież 
miała bliski kontakt z tak wieloma 
osoba z pierwszych stron gazet.

– Moim zdaniem była to bardzo 
ważna akcja, która w dużym stop-
niu zmieniła podejście młodzie-
ży do kwestii uzależnień. Jed-
nak aby przyniosła spodziewane 
efekty, należy ją kontynuować. 
Sądzę, że dobrym pomysłem 
byłoby prowadzenie zajęć, które 
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GOM PRZEJMIE INWESTYCJĘ INWESTYCJA RUSZY NIEBAWEM

Wróciła budowa szlaku Przywidz otrzyma pieniądze

Kilka tygodni temu temat 
budowy Szlaku Hymnu Na-
rodowego Będomin-We-
sterplatte ponownie stał się 
aktualny. Jego głównym orę-
downikiem i  pomysłodawcą 
jest Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Wiele miesięcy temu część 
samorządowców podpisała 
list intencyjny w  sprawie re-
alizacji tej inwestycji. Poza 
pamiątkowymi zdjęciami 
i  podpisaniem dokumentu 
nic więcej w  tej sprawie nie 
zrobiono.
– Inwestycja ma być realizo-
wana w  ramach Gdańskiego 

Zgodnie z  naszymi wcze-
śniejszymi zapowiedziami 
gmina Przywidz otrzyma 
dofinansowanie na realizację 
kolejnego projektu ekologicz-
nego „Eko Energa od Somo-
nina aż po Przywidz”.
Przypomnijmy, że dokład-
nie rok temu samorządowcy 
z Przywidza i Somonina zło-
żyli wspólny wniosek o  dofi-
nansowanie ze środków unij-
nych projektu, który zakłada 
budowę instalacji fotowolta-
icznych na budynkach uży-
teczności publicznych i  pry-
watnych. Maksymalna kwota 
dofinansowania może wy-
nieść do 85 procent i właśnie 

Obszaru Metropolitalnego. 
Korzystając z okazji ,chciałbym 
przypomnieć, że hasło budo-
wy szlaku rowerowego z  Bę-
domina na Westerplatte padło 
już 2010 roku. Moim zdaniem 
projekt miałby charakter tury-
styczny oraz patriotyczny. Je-
stem pewien, że przyczyniłby 
się do rozwoju zapomnianego 
przez mieszkańców Pomorza 
Będomina – mówi nam wójt 
Zimakowski.
Naszym zdaniem to nie jedy-
ne powody, dla których warto 
podjąć się tego przedsięwzię-
cia. Warto wiedzieć, że Szlak 
Hymnu Narodowego powstać 

takiego unijnego wsparcia spo-
dziewa się Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
– Wniosek był bardzo dobrze 
przygotowany, dlatego mo-
żemy spodziewać się, że nasz 
wspólny projekt otrzyma wy-
sokie dofinansowanie. Jednak 
dokładna wysokość unijnego 
wsparcia będzie znana dopie-
ro po oficjalnym ogłoszeniu 
wyników naboru i  przeprowa-
dzeniu postępowania przetar-
gowego – mówi nam Marek 
Zimakowski.
Przypomnijmy również, że 
na terenie przywidzkiej gmi-
ny projektem zainteresowa-
nych było 267 mieszkańców, 

 Niektórzy pewnie już zapomnieli, że podpisali list intencyjny  
w sprawie budowy Szlaku Hymnu Narodowego.
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ostrzegałyby przed konsekwen-
cjami zbyt długiego korzystania 
z telefonu, laptopa, czy telewizora –  
mówi Marek Zimakowski.
Uczestnicy imprezy doszli do 
wniosku, że imprezę faktycz-
nie warto kontynuować. Padł 
nawet pomysł, żeby właśnie 

w  Przywidzu stworzyć „stolicę 
zerostanu” i aby do tutejszej hali 
zapraszać młodych mieszkańców 
z sąsiednich gmin, by dalej dzie-
lić się tu wiedzą o nałogach i ich 
konsekwencjach.

(lubek)

ma w  bezpośrednim sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej nr 
222 Gdańsk–Kościerzyna.
 – Jest to, moim zdaniem, 
najkrótsza i  najbezpieczniej-
sza trasa do Kościerzyny. 
Warto wspólnie dojść do po-
rozumienia i  zrealizować to 
przedsięwzięcie, szczególnie 
że na realizację tego zadania 
otrzymać można zewnętrzne 
pieniądze – nawet ze środków 
rządowych – dodaje Marek 
Zimakowski.

(GR)

natomiast u  sąsiadów chęt-
nych było 107 osób.
– Nie ma możliwości, aby nasz 
projekt nie otrzymał unijne-
go dofinansowania. Zaraz po 
ogłoszeniu wyników konkur-
su ogłaszamy przetarg. My-
ślę, że realizacja tego przed-
sięwzięcia rozpocznie się już 
niebawem, a projekt zostanie 
zakończony i  podsumowany 
jeszcze w tym roku. Przy każ-
dej inwestycji najwięcej czasu 
pochłania papierologia. Rze-
czywiste prace trwają zdecy-
dowanie krócej – dodaje Ma-
rek Zimakowski.

(KL)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  STYCZEŃ 20188 CEDRY WIELKIE

FERIE ZIMOWE z ŻOKiS – z nami nie ma nudy!!! 

Żokis organizuje wycieczki dla dzieci w ramach 
Ferii Zimowych 2018

Serdecznie zapraszamy na zapisy osobiście w biurze ŻOKiS. Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Data: 29.01.2018 r.
Miejsce: Lodowisko w Gdańsku

Godz. : 8.50 - 12.30
Koszt: 20 zł

Data: 07.02.2018 r.
Miejsce: Kiddy Island w Gdańsku

Godz. : 9.00 - 13.30
Koszt: 25 zł
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  W tym roku dzięki wsparciu ze środków UE zrewitalizowany zostanie park podworski w Wojanowie.

  Zmodernizowana zostanie ulica Macieja Rataja  
w Rusocinie, która stanowić będzie drogę dojazdową do węzła 

integracyjnego w Cieplewie.

PROJEKT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Unia dała 19 milionów
Rok 2018 na terenie gminy Pruszcz Gdański będzie bardzo bogaty pod względem realizacji projektów dofinansowywanych 
ze środków Unii Europejskiej. Obecnie gmina jako lider bądź partner bierze udział w 20 projektach, w których łączna 
kwota dotacji unijnych wyniesie około 19 mln zł. Wartość zadań realizowanych na obszarze gminy kształtuje się na 
poziomie ponad 28 mln zł.
Największym przedsięwzię-
ciem będzie budowa węzła 
integracyjnego i  całej infra-
struktury z  nim związanej. 
W Cieplewie, przy przystanku 
kolejowym, powstanie parking 
samochodowo-rowerowy, po-
myślany zgodnie z  koncepcją 
„park and ride” (polega ona na 
tym, że zostawiamy auto bądź 
rower, a w dalszą drogę udaje-
my się pociągiem). W  ramach 
tego projektu zmodernizowa-
na zostanie ulica Macieja Ra-
taja w  Rusocinie, która stano-
wić będzie drogę dojazdową 
do węzła, powstanie ścieżka 
rowerowa z Jagatowa do Woja-
nowa oraz trasa rowerowa mię-
dzy Juszkowem a  Pruszczem. 
Łączny koszt to prawie 5 mln 
zł., z czego prawie 3 miliony to 
dofinansowanie z UE.
Kolejne dwa zadania związa-
ne są z  rewaloryzacją parków 
w  Będzieszynie i  Wojanowie. 
Umowa w sprawie tego pierw-
szego została już podpisana, 
kolejna doczeka się parafo-
wania na początku stycznia 
2018 roku. W  przyszłości oba 
te kompleksy, wraz z  odno-
wionymi już parkami w  Ar-
ciszewie, Rekcinie i  Rotman-
ce, wejdą w  skład gminnego 
„Szlaku Parków Podworskich”. 
Przywrócenie blasku otoczeniu 
drzew w Będzieszynie koszto-
wać będzie 405 tys. zł. (300 tys. 

zł. – dofinansowanie z  UE), 
a w Wojanowie 1 745 000 zł. (1 
265 000 zł. – dofinansowanie 
z UE).
Trzy przedsięwzięcia związane 
będą z wodą, a właściwie z tu-
rystyką wodną. Gmina Pruszcz 
Gdański kosztem 502 tys. zł. 
(426 tys. zł. – dofinansowanie 
z UE) rozbuduje na swoim te-
renie infrastrukturę kajakową 
w ramach projektu „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Szlak Mo-
tławy i  Martwej Wisły” oraz 
kosztem 166 tys. zł. (141 tys. 
zł. – dofinansowanie z  UE) 

w ramach projektu „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Szlakiem 
Raduni”. Rozbudowana zosta-
nie, a  tak naprawdę rozbudo-
wywana już jest, stanica Wod-
na w  Wiślince. W  tym przy-
padku za 2 161 000 zł. (1 355 
795 zł. – dofinansowanie z UE) 
wykonany zostanie m.in. kanał 
dopływowy do obiektu, na-
brzeże skarpowe oraz pomost 
do cumowania dla 32 jednostek 
pływających.
Z  Wiślinki do Przejazdowa 
wybudowana zostanie ścież-
ka pieszo-rowerowa w  ramach 
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NAJSTARSZA MIESZKANKA

98. urodziny Pani Anny
Pani Anna Bielicka jest naj-
starszą mieszkanką gminy 
Suchy Dąb. Pod koniec ubie-
głego roku zacna jubilatka 
ukończyła 98 lat, a  wśród 
gości nie mogło zabraknąć 
Barbary Kamińskiej, peł-
niącej funkcję wójta gminy 
Suchy Dąb. Towarzyszyła 
jej Katarzyna Raczkiewicz 

z Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. 
Do wszystkich życzeń i  ser-
deczności dołącza się również 
redakcja „Panoramy”, która 
życzy pani Annie jeszcze wie-
lu lat spędzonych w  dobrym 
zdrowiu.

(GR)

  Pani Anna Bielicka skończyła niedawno 98 lat
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GDAŃSK

Zyskają 
żeglarze 
Gdańsk przejął w administro-
wanie nabrzeże na odcinku 
od ujścia Raduni do Polskie-
go Haka. Stosowną umowę 
podpisano między Urzędem 
Miasta Gdańska a  Urzędem 
Morskim w Gdyni.
Dzięki temu żeglarze będą 
mogli tu zaczekać na otwarcie 
kładki nad Motławą. 
Każdy taki postój będzie mu-
siał być zgłoszony w  Kapita-
nacie Portu. Za utrzymanie 
infrastruktury w czystości bę-
dzie odpowiadał Zarząd Dróg 
i  Zieleni w  Gdańsku. W  ra-
mach zawartej umowy niektó-
re fragmenty nabrzeża będą 
nadal wykorzystywane przez 
Urząd Morski. Dyrekcja Roz-
budowy Miasta Gdańska jest 
właśnie w  trakcie przygoto-
wania dokumentacji projekto-
wej uzbrojenia infrastruktury 
hydrotechnicznej. 

(GR)

projektu „Pomorskie trasy ro-
werowe o znaczeniu międzyna-
rodowym”. Ta inwestycja po-
chłonie 3 134 612 zł. (1 988 795 
zł. – dofinansowanie z UE).
Kolejnym projektem, który 
w  przyszłym roku zrealizowa-
ny zostanie dzięki unijnemu 
wsparciu, będzie „Komplekso-
wa termomodernizacja komu-
nalnych budynków mieszkal-
nych w Gminie Pruszcz Gdań-
ski”. Ma on polegać na docie-
pleniu ścian zewnętrznych, 
piwnicznych i  fundamento-
wych, dociepleniu stropów, 

stropodachów, dachów, wy-
mianie okien i drzwi zewnętrz-
nych oraz modernizacji instala-
cji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą 
źródła ciepła. Koszt tych prac 
to 1 572 000 zł (1 040 000 – 
dofinansowanie z UE).
Prawie 3,8 mln zł. wpłynie 
z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–
2020 do gminnej kasy z tytułu 
budowy zbiornika retencyjnego 
na Potoku Borkowskim. Całość 
inwestycji wyniesie około 5 
mln. zł. Prace już się rozpoczę-
ły. Jak ważna jest to inwestycja 
nikogo przekonywać nie trze-
ba. Zbiornik mogący pomieścić 

46,5 tys. m3 wody znacznie po-
prawi stan bezpieczeństwa po-
wodziowego w wyżynnej części 
gminy znajdującej się w zlewni 
Kanału Raduni. Dzięki niemu 
zminimalizowane zostaną do-
pływy do wspomnianego ka-
nału oraz zmniejszona zostanie 
prędkość płynącej w  Potoku 
Borkowskim wody.
Oprócz tego gmina realizu-
je tzw. „projekty miękkie” 
związane z  przedszkolami, 
szkołami oraz aktywizacją 
społeczno-zawodową miesz-
kańców. W  tym przypadku 
wartość dofinansowania z  UE  
to ok. 5 mln zł.

(PR)
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GMINA TR¥BKI WIELKIE
PAPIER Wrzucamy !

Ksi¹¿ki, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, papier,
torby papierowe, tekturê.

Nie wrzucamy !
T³ustego papieru (np. opakowañ mas³a),

opakowañ po jajkach, papieru z fili¹, papieru termicznego, 
faxowego, przebitkowego, kalki, pieluch, podpasek, 

artyku³ów higienicznych, worków po cemencie, tapet, 
kartonów po napojach i mleku.

    PLASTIK Wrzucamy !

kosmetykach i œrodkach czystoœci
po napojach, Plastik opakowaniowy:butelki plastikowe, butelki

(np.po szamponach),opakowania po ¿ywnoœci (np.margarynach),
czyste kanistry, torebki, worki, reklamówki, folie, opakowania 

tekturowe po napojach, zakrêtki.
Nie wrzucamy !

Butelek i pojemników po olejach, aerozolach,
opakowañ po œrodkach chwasto i owadobójczych, opakowañ 

po lekach, zabawek, sprzêtu AGD, styropianu, baterii, plastików
samochodowych 

SZK£O Wrzucamy !

Butelki po napojach, sokach i alkoholu, s³oiki, opakowania 
po kosmetykach.

Nie wrzucamy !

¯arówek, ekranów telewizyjnych, szyb samochodowych, luster,
doniczek, porcelany, ceramiki, szk³a: sto³owego, okularowego,

okiennego.          

OBJAZDOWE ZBIÓRKI 
PODCZAS OBJAZDOWYCH ZBIÓREK BEZPOŒREDNIO
SPRZED POSESJI ZBIERANE S¥ :
- zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
- odpady wielkogabarytowe
- opony samochodowe (w iloœci 4 szt. rocznie na 
gospodarstwo domowe)

Pojemniki i worki z odpadami proszê wystawiaæ

przed posesjê, w miejscu umo¿liwiaj¹cym ich

odbiór najpóŸniej do godziny 6 rano w dzieñ odbioru

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
PSZOK w Tr¹bkach Wielkich

Lokalizacja: Tr¹bki Wielkie
ul.-Pocztowa 30
(teren oczyszczalni œcieków)
Czynne: Poniedzia³ek - Sobota 8.00-16.00   

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

w Gminie Tr¹bki Wielkie zajmuje siê firma:

ALTVATER PI£A Sp. z o.o. 

ODDZIA£ W RUSOCINIE

83-031 Rusocin
ul. Transportowa 2
tel. kom. 604 184 886, 602 435 932 www.grupa-eneris.pl

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpadami wielkogabarytowymi s¹ 

np.:sto³y, szafy, sofy, krzes³a, zabawki dzieciêce du¿ych rozmiarów.

Do odpadów wielkogabarytowych nie nale¿y 
sprzêt elektryczny, elektroniczny, odpady budowlane,
drzwi, wanny, umywalki, muszle klozetowe, worki lub

kartony ze œmieciami ani opony.   

ODPADY ZIELONE OGRODOWE
(skoszona trawa, liœcie) w ka¿dej iloœci nieodp³atnie przyjmuje PSZOK

nie nale¿y umieszczaæ ich w pojemnikach na odpady zmieszane.

Na PSZOK mieszkañcy gminy Tr¹bki Wielkie mog¹ nieodp³atnie dostarczyæ:
makulaturê (papier i Tekturê) opakowania wielmateria³owe, szk³o, plastik,
(tworzywa sztuczne), metale, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,

odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe w iloœci do 4 sztuk
rocznie na jedno gospodarstwo domowe, zu¿yte akumulatory i

baterie, œwietlówki, przeterminowane leki, odzie¿, tekstylia, 
odpady zielone, gruz odpady budowlano-remontowe w iloœci
do 2 m3 na rok na jedno gospodarstwo domowe(nie bêdzie

przyjmowana we³na mineralna, styropian budowlany, p³yty azbestowe
oraz odpady zmieszane)

UWAGA:
Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:
odpadów zielonych, ziemi i kamieni oraz
odpadów budowlanych i poremontowych

MIEJSCOWOŒÆ        RODZAJ 
ZABUDOWY 

RODZAJ ODPADU  STYCZEÑ     LUTY         MARZEC KWIECIEÑ MAJ           CZERWIEC LIPIEC     SIERPIEÑ WRZESIEÑ PA�DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEÑ

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE TR¥BKI WIELKIE 2018

GO£ÊBIEWO WLK, CEGIELNIA,

CZERNIEC, £AGUSZEWO, WARCZ

MIERZESZYN, B£OTNIA, DRZEWINA,

GRANICZNA WIEŒ, PAW£OWO,

CZ¥STKOWO, POSTO£OWO,

CZERNIEWO, CZERNIEC

E£GANOWO,GO£ÊBIEWKO,

GO£ÊBIEWO ŒREDNIE, GO£ÊBIEWO

WIELKIE, KLÊPINY, ROŒCISZEWKO,

ROŒCISZEWO, SOBOWIDZ,

GO£ÊBIEWO CEGIELNIA

KACZKI, K£ODAWA, £AGUSZEWO,

Z£A WIEŒ, TR¥BKI MA£E, 

TR¥BKI WIELKIE, KLESZCZEWO,

WARCZ, DOMACHOWO, ZASKOCZYN

WIELORODZINNA
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Zmieszane 

Odpady segregowane

MIERZESZYN, B£OTNIA, DRZEWINA

GRANICZNA WIEŒ, PAW£OWO,

CZ¥STKOWO, POSTO£OWO, 

CZERNIEWO, CZERNIEC

E£GANOWO, GO£ÊBIEWKO,

GO£ÊBIEWO ŒREDNIE, 

GO£ÊBIEWO WIELKIE

KLÊPINY, ROŒCISZEWKO,

ROŒCISZEWO, SOBOWIDZ,

GO£ÊBIEWO CEGIELNIA

KACZKI, K£ODAWA, £AGUSZEWO,

Z£A WIEŒ, TR¥BKI MA£E
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DOMACHOWO, ZASKOCZYN
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Zmieszane

Odpady segregowane

Zmieszane

Odpady segregowane

Zmieszane

Odpady segregowane

Zmieszane

Odpady segregowane

Zmieszane

Odpady segregowane

Zmieszane

Odpady segregowane

SOBOWIDZ, TR¥BKI WIELKIE, ZABUDOWA

PAW£OWO, DOMACHOWO, Zmieszane

Odpady segregowane

Odpady Wielkogabarytowe

ZSEiE

Opony

Odpady Wielkogabarytowe

ZSEiE

Opony

Odpady Wielkogabarytowe

ZSEiE

Opony

3, 17, 31 14, 28             14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 18, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 

    17                   14                14                    11                   9                   6                    4                     1, 29              26                   24                   21                  19

4, 18                1, 15           1, 15, 29           12, 26              10, 24            7, 21              5, 19            2, 16, 30          13, 27            11, 25             8, 22              6, 20

4                     1                  1, 29                26                  24                   21                  19                  16                    13                   11                   8                     6

4, 18             1, 15            1, 15, 29       12, 26              10, 24            7, 21               5, 19            2, 16, 30        13, 27              11, 25           8, 22               6, 20

18                  15                   15                  12                    10                  7                    5                   2, 30                27                   25                  22                   20

10, 24              7, 21              7, 21              4, 18            2, 16, 30           13, 27             11, 25            8, 22               5, 19               3, 17,31          14, 28 12, 22

10                   7                     7                     4                 2, 30                27                   25                  22                   19                   17                 14                    12

11, 25            8, 22              8, 22              5, 19              5, 17           2, 14, 28            12, 26           9, 23 6, 20              4, 18           3, 15, 29            13, 27

11                   8                     8                    5                     5                2, 28                  26                   23                  20                   18                  15                  13

11, 25            8, 22               8, 22              5, 19               5, 17          2, 14, 28            12, 26              9, 23           6, 20              4, 18           3, 15, 29            13, 27

25                    22                   22                  19                   17                  14                   12                  9                    6                    4                  3, 29                27

10, 24           7, 21                7, 21               4, 18         2, 16, 30             13, 27            11, 25             8, 22               5, 19              3, 17,31        14, 28             12, 22

 24                  21                   21                   18                  16                   13                  11                   8                     5                     3, 31                28 22

3, 10, 17, 24, 31  7, 14,  21, 28    7, 14, ,21, 28, 4, 11, 18, 25        2,9,  16, 23, 30 6, 13, 20, 27    4, 11, 18, 25     1, 8,18,22,29 5, 12, 19, 26   3,    10, 17, 24, 31      7, 14, 21, 28     5, 12, 19, 27

3, 17, 31             14, 28 14, 28          
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11, 25             9, 23                6, 20              4, 18           1, 18, 29           12, 26             10, 24             7, 21               5, 19
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TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Wtorek: 8:00 - 14:00

Czwartek: 12:00 - 18:00
tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany 
w technologii światłowodowej! 

 < Promocja 2 miesiące 
za złotówkę na internet 

do końca lutego >

< Oferta Internet 50/5 Mbps 
za 70 zł/msc >

< Internet 100/10 Mbps 
za 99 zł/msc >

KONCERT W KOŚCIELE MIESZKANIEC CZY TYLKO PRZEBYWAJĄCY?

„Moje Betlejem” w Mierzeszynie Zrównoważony rozwój
W  minioną sobotę mieliśmy 
okazję wysłuchać w  Mierze-
szynie Misterium Bożonaro-
dzeniowego „Moje Betlejem”, 
opartego na kolędach Skaldów, 
z  muzyką Jacka Zielińskiego 
i  tekstami Leszka Aleksandra 
Moczulskiego. Misterium pro-
wadził Jan Budziaszek – per-
kusista zespołu Skaldowie.
Misterium odbyło się w  Ko-
ściele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Mierzeszy-
nie. W koncercie uczestniczył 
Młodzieżowy Chór Pruszcza 

„Panorama” czytana jest w  róż-
nych miejscach naszego powia-
tu. Niedawno odezwał się do nas 
Czytelnik z Gromadzina w gminie 
Przywidz.
– Bardzo fajnie, że jest gazeta in-
formująca o tym, co się dzieje w na-
szym powiecie i  gminie, w  której 
mieszkam. Czytając niektóre teksty, 
odnoszę wrażenie, że mieszkam 
w krainie mlekiem i miodem płyną-
cej. Rzeczywistość jest jednak zgoła 
odmienna. Mieszkam w  Groma-
dzinie, gdzie w  centrum wsi nie 
ma porządnej drogi, a mieszkańcy 
taplają się w błocie. Może redakcja 
dowie się, kiedy gmina zajmie się 
remontem tej drogi – mówi nasz 
Czytelnik.
Z  tematem zwróciliśmy się do 
Marka Zimakowskiego, wójta  
gminy Przywidz.
– Pan ten odwiedził też nasz urząd. 
Przyszedł z  pismem podpisanym 
przez grupę – nazwijmy ich umow-
nie – mieszkańców, żądając budowy 
drogi, a potem chodników. Jednak 
żadnej z dróg, a jest ich 120 km, nie 
wybuduje się przecież natychmiast. 
W  niektórych miejscowościach 
w  naszej gminie stan dróg pozo-
stawia wiele do życzenia. Każdego 
roku przeprowadzamy solidne re-
monty. Zbudowaliśmy także wiele 
nowych odcinków z  nawierzchnią 
asfaltową. W roku poprzednim cza-
sem drogowcy nie mogli pracować 
z  powodu intensywnych opadów 

Gdańskiego z  towarzyszeniem 
Orkiestry Kameralnej Symfo-
ników Gdańskich z gościnnym 
udziałem Jana Budziaszka.
– Dzięki słowom Leszka Alek-
sandra Moczulskiego i muzyce 
Jacka Zielińskiego powstało 
coś, co się nazywa „Moje Be-
tlejem”. To jest spektakl o  na-
rodzeniu Jezusa w  sercu czło-
wieka. Ile razy by się tego nie 
słuchało czy czytało, zawsze 
znajdzie się coś pięknego. Ge-
niusz poezji polega na tym, że 
czyta się ją wiele razy i  wciąż 

deszczu, który znacząco utrudniał 
prowadzenie robót. Znam też miejsca 
w Trójmieście, gdzie miejskie ulice nie 
wyglądają lepiej, a często o wiele go-
rzej niż u nas. Nie chodzi mi jednak 
usprawiedliwianie się – mówi Marek 
Zimakowski, dodając przy tym, że 
często różne żądania i  oczekiwania 
wysuwają osoby, które nie są nawet 
zameldowane na terenie gminy.
– W rozmowie z tym Panem poin-
formowałem go, że mamy problemy 
z osobami, które nie „zgłaszają” do-
mów, nie płacą podatku od nierucho-
mości i nie meldują się, co oznacza, że 
odpis podatkowy z  ich PIT-u  zasila 
inną gminę, a nie naszą. Gromadzin 
może korzystać z funduszu sołeckiego 
i  jego część może być przeznaczona 
na remont rzeczonej drogi – tłumaczy 
wójt Zimakowski, dodając jeszcze, 
że tylko część osób, które podpisały 
się pod pismem, jest zameldowana 
w gminie Przywidz.
Pan, z którym się spotkałem w obec-
ności zastępcy, „mieszka” tu z rodzi-
ną od 13 lat! Nie jest zameldowany 
w  naszej gminie. Takich osób jest 
wiele, a my co roku prosimy o iden-
tyfikowanie się z miejscem zamiesz-
kania i  przestrzeganie obowiązku 
meldunkowego.
W  piśmie zarzucono nam również, 
że gmina wydała kilka milionów 
na halę sportową. Wydaliśmy, gdyż 
taka była decyzja radnych, reprezen-
tujących jej mieszkańców. To stali 
mieszkańcy mają prawo decydować 

jest za mało. Jacek został ob-
darzony łaską, dzięki której te 
teksty spowodowały odezwa-
nie się w  nim całej polskiej 
kultury muzycznej. Polska 
muzyka ludowa, która trwa 
od setek lat i się nie nudzi, jest 
naszym skarbem narodowym. 
Ta nuta przewija się przez 
wszystkie regiony Polski i jest 
to skarb nad skarby, i  to jest 
też moje Betlejem – mówi Jan 
Badziaszek.

(LO)

o  planowanych zadaniach gmin-
nych, a nie osoby, które tylko chwi-
lowo tu przebywają albo udają, że 
ich nie ma. Hala sportowa to inwe-
stycja w młodzież, a na taki cel środ-
ków nikomu nie szkoda.
Na wysokość budżetu, z  którego 
przeznaczane są środki na róż-
nego rodzaju inwestycje, składają 
się także pieniądze z  podatku od 
osób fizycznych. Jeżeli ktoś nie 
płaci podatków w  naszej gminie, 
a oczekuje od nas różnych działań, 
to myślę, że jest to niesprawiedliwe 
i niesolidarne.
Niezameldowany mieszkaniec po-
woduje brak odpisu z PIT-u, a do-
datkowo nie uiszcza właściwego 
podatku od nieruchomości i omija 
tzw. podatek śmieciowy. Uważam, 
że prowadzimy inwestycje w  taki 
sposób, aby rozwój naszej gminy był 
zrównoważony.
Sam mieszkam w tej gminie od 13 
lat. Zameldowany jestem od maja 
2005 roku i to właśnie wtedy zgło-
siłem zakup siedliska, co wiązało 
się również z regulowaniem należ-
ności podatkowych. Od roku 2005 
włączyłem się do Lokalnej Gru-
py Działania w  Przywidzu, która, 
wspólnie z  samorządami powiatu 
kartuskiego, pracowała nad stra-
tegią do tej chwili umożliwiającą 
pozyskiwanie przez naszą gminę 
środków finansowych na rozwój 
wsi – wyjaśnia Marek Zimakowski.

(GR)
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78. rocznica śmierci polonijnego działacza 
11 stycznia 1940 roku w jednej z pierwszych egzekucji na terenie obozu koncentracyjnego Stutthof zginął Jan Hallman, 
polski działacz i patriota. Warto poznać i przypomnieć tę nieco zapomnianą postać zawiadowcy stacji w Kolbudach.

Jan Hallman urodził się 3 
czerwca 1890 r. w Różankach 
pod Wejherowem. W  czasie 
I wojny światowej służył w ar-
mii niemieckiej, zaś po demo-
bilizacji zamieszkał na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska. 
Zatrudnienie znalazł w  PKP, 
pomimo licznych obowiązków 
zawodowych, potrafił znaleźć 
czas na aktywność społecz-
ną. Był m.in. mężem zaufania 
Macierzy Polskiej, członkiem 
Polskiego Zrzeszenia Pracy, 
Kolejowego Klubu Sportowe-
go, a  także Towarzystwa By-
łych Powstańców i  Wojaków. 
Po otrzymaniu we wrześniu 
1929 r. służbowego przeniesie-
nia na stację kolejową w  Kol-
budach, stał się jednym z fila-
rów miejscowych organizacji 
polonijnych.
Szybko dowiódł, że potrafi 
być znakomitym organizato-
rem. W lutym 1934 r. utworzył 
w  Kolbudach filię Związku 
Polaków. W tym samym czasie 
objął również prezesurę w To-
warzystwie Ludowym w  Prę-
gowie. Kierowane przez niego 
stowarzyszenia integrowały 

Polaków zamieszkujących oko-
liczne wioski i pomagały prze-
trwać narastający terror nazi-
stów. W programie ich działal-
ności znalazło się organizowa-
nie różnego rodzaju spotkań, 
akademii z  okazji świąt naro-
dowych, amatorskich przed-
stawień teatralnych, projekcji 
filmów. 
Jan Hallman przygotowywał 
również wizyty najważniej-
szych postaci polskiego ży-
cia społecznego. Miejscowych 
Polaków odwiedzali m.in, ks. 
Bronisław Komorowski, żona 
Komisarza Generalnego RP 
Leonia Papee, prezes Związku 
Polaków Henryk Królikowski–
Muszkiet oraz posłowie Antoni 
Lendzion i Erazm Czarnecki. 
Zaufanie jakie zyskał w środo-
wisku mniejszości polskiej za-
owocowało zgłoszeniem jego 
kandydatury w  wyborach do 
parlamentu Wolnego Miasta 
Gdańska. W przedwyborczych 
odezwach jego walory podkre-
ślano w sposób niezwykle wy-
razisty: „pewny i  niestrudzony 
pracownik na niwie ojczystej, 
daje gwarancję wykonania 

tego, co przyrzekł”. W  1932 
roku władze polskie nagrodzi-
ły Jana Hallmanna Brązowym 
Krzyżem Zasługi.
Atmosfera strachu narasta-
ła także w  Kolbudach, gdzie 
w  niedzielę 11 października 
1936 roku doszło do następu-
jącego incydentu: po zebraniu 
Związku Polaków, które odby-
ło w pomieszczeniach dworco-
wych, bądź restauracji Kahlbu-
der Hof, grupka uczestników 
wracała do domów w  Babido-
le. Po dojściu do szosy zostali 
oni otoczeni przez Niemców, 
którzy gwizdami i  okrzykami 
próbowali sprowokować bój-
kę. W  tej sytuacji Polacy cof-
nęli się na dworzec i  opowie-
dzieli zawiadowcy o  zajściu. 
Ten oświetlił rzęsiście stację, 
co zniechęciło napastników do 
podchodzenia pod zabudowa-
nia. Jednocześnie wezwano na 
miejsce żandarma z  Lublewa, 
który później odprowadził Po-
laków do Babidołu.
Aktywność Jana Hallmana 
nie uszła uwadze hitlerow-
ców. W  pierwszych godzi-
nach wojny został zatrzymany 
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i  osadzony w  tymczasowym 
areszcie w  Pruszczu Gdań-
skim. Zginął 11 stycznia 1940 
roku, a  jego szczątki zostały 
ekshumowane po czterdziestu 

REKLAMA REKLAMA

latach. Wraz z innymi ofiarami 
tej zbrodni spoczął ostatecznie 
na cmentarzu na Zaspie.
Warto poznać losy polskie-
go kolejarza i  patrioty Jana 

Hallmana z  terenów Wyżyn 
Gdańskich i kultywować o nim 
pamięć.

Tomasz Jagielski
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  Miłośnicy turystyki kajakowej, od lewej Paweł Orłowski – wicemarszałek województwa 
pomorskiego, Janusz Goliński – wójt gminy Cedry Wielkie i poseł Marek Biernacki

BŁOTNIK, TRZCINISKO

Powstaną przystanie kajakowe
Jeszcze w grudniu została podpisana umowa o dofinansowanie partnerskiego 
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły”, w ramach 
którego na terenie gminy Cedry Wielkie powstaną dwie przystanie kajakowe. 

Pierwsza przystań – jak infor-
muje nas Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie – zosta-
nie wybudowana przy marinie 
w  Błotniku. Tu zaplanowano 
slip (pochylnię betonową), plac 
do rozładunku kajaków (wyko-
nany z  płyt typu MEBA) oraz 
budynek sanitarny, w  którym 
znajdować się będzie zespół ku-
chenno-sanitarny przeznaczony 
do obsługi ruchu turystyczne-
go. Wykonany zostanie również 
pomost rekreacyjny do obsługi 
kajaków. 
Druga przystań powstanie 
w  miejscowości Trzcinisko, 
gdzie w ramach inwestycji zapla-
nowano: slip, plac do rozładun-
ku kajaków oraz ogrodzony plac 
zabaw.
– Wykonany zostanie również 
pomost rekreacyjny do obsłu-
gi kajaków oraz teren wypo-
czynkowy dla turystów, w tym: 
wiata, stojaki na rowery, ławki, 
przybornik rowerowy. W  ra-
mach projektu wykonamy też 
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oznakowanie według Koncepcji 
Oznakowania Szlaków Kajako-
wych – dodaje Janusz Goliński. 
Koszt całego przedsięwzięcia 
oszacowano na nieco ponad 700 

tysięcy złotych, z czego dofinan-
sowanie wynosi 596 tysięcy zło-
tych. Inwestycja ma być zrealizo-
wana do końca tego roku.
Dodajmy jeszcze tylko, że liderem 

całego przedsięwzięcia jest mia-
sto Gdańsk, a partnerami gminy: 
Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański  
oraz Suchy Dąb.

(GR)

27 stycznia 2018 r. (sobota)
/12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąbkach Wielkich/15.00 
bal karnawałowy przebierańców w świetlicy w Ełganowie; 
29 stycznia 2018 r. (poniedziałek)/8.30 wyjazd czytelników 
biblioteki w Mierzeszynie na Lodowisko Miejskie w Gdańsku, 
zapisy w bibliotece, koszt 20 zł/osoby/8.30 wyjazd czytelników 
biblioteki w Sobowidzu na Lodowisko Miejskie w Gdańsku, za-
pisy w bibliotece, koszt 20 zł/osoby/10.00 zajęcia multimedial-
ne w świetlicy w Pawłowie/10.00 turniej tenisa stołowego w Sali 
gimnastycznej w Sobowidzu/16.00 bal karnawałowy przebierań-
ców w świetlicy w Łaguszewie; 
30 stycznia 2018 r. (wtorek)/10.00 zajęcia multimedialne 
w  świetlicy w  Złej Wsi/10.00 turniej tenisa stołowego w  Sali 
gimnastycznej w  Sobowidzu/10.00 konkurs plastyczny „Moja 
wymarzona ryba” w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich/11.00 
pokaz sprzętu wędkarskiego w  Sali GOKSiR w  Trąbkach 
Wielkich/12.00 pokaz filmów o  wędkarstwie w  Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich/13.00 zawody w wędkowaniu „na sucho” 
w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich. 10.00 – 14.00 bezpłatna 
możliwość zdania egzaminu na kartę wędkarską dla osób w wie-
ku 14 – 16 lat/15.30 bal karnawałowy przebierańców w świetlicy 
w Granicznej Wsi; 
31 stycznia 2018 r. (środa)/9.00 zajęcia z piłki siatkowej w Sali 
gimnastycznej w Sobowidzu/10.00 zajęcia multimedialne w Go-
łębiewie Wielkim/12.00 gotowanie z Gastropicielem w Sali wi-
dowiskowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich/15.30 bal karnawa-
łowy przebierańców w świetlicy w Mierzeszynie/
1 lutego 2018 r. (czwartek)/10.00 zajęcia multimedialne w Go-
łębiewie Średnim/10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimna-
stycznej w  Sobowidzu/15.30 bal karnawałowy przebierańców 
w bibliotece w Trąbkach Wielkich; 
2 lutego 2018 r. (piątek)/10.00 turniej tenisa stołowego w Sali 
gimnastycznej w Sobowidzu/14.00 przedstawienie teatralne pt. 
„Książe i  żebrak” w  Sali widowiskowej GOKSiR w  Trąbkach 
Wielkich./15.30 bal karnawałowy przebierańców w  świetlicy 
w Gołębiewku; 
3 lutego 2018 r. (sobota)/12.00 zajęcia plastyczne w  bibliote-
ce w  Trąbkach Wielkich/11.00 kulig przy Pensjonacie „Noce 
i Dnie” w Cząstkowie (o ile będzie śnieg), koszt 20 zł/osoby, za-
pisy w GOKSiR; 
5 lutego 2018 r. (poniedziałek)/10.00 turniej tenisa stołowego 
w  Sali gimnastycznej w  Sobowidzu/10.00 przedstawienie te-
atralne pt. „Skrzat Titelitury” w  Sali widowiskowej GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich/12.00 zajęcia piłkarskie w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich/
6 lutego 2018 r. (wtorek)/10.00 zajęcia multimedialne w Sali wi-
dowiskowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich/10.00 turniej teni-
sa stołowego w  Sali gimnastycznej w  Sobowidzu/15.00 zajęcia 
break dance w  Sali gimnastycznej w  Trąbkach Wielkich/17.00 
spotkanie autorskie z Tomaszem Ilnickim w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich/
7 lutego 2018 r. (środa)/9.00 zajęcia z piłki siatkowej w Sali gim-
nastycznej w  Sobowidzu/10.00 zajęcia multimedialne w  Ro-
ściszewie/10.00 konkurs plastyczny „Moja wymarzona ryba” 
w  Sali GOKSiR w  Trąbkach Wielkich/11.00 pokaz sprzętu 
wędkarskiego w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich. 12.00 po-
kaz filmów o wędkarstwie w Sali GOKSiR w Trąbkach Wiel-
kich/13.00 zawody w wędkowaniu „na sucho” w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich/10.00 – 14.00 bezpłatna możliwość zdania 
egzaminu na kartę wędkarską dla osób w wieku 14 – 16 lat/
8 lutego 2018 r. (czwartek)/ 10.00 zajęcia multimedialne w świe-
tlicy w Trąbkach Małych/10.00 turniej tenisa stołowego w Sali 
gimnastycznej w Sobowidzu/12.00 Gotowanie z Gastropicielem 
w Sali widowiskowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich/15.00 za-
jęcia break dance w Sali gimnastycznej w Trąbkach Wielkich/
9 lutego 2018 r. (piątek)/ 10.00 zajęcia multimedialne w świetli-
cy w Domachowie/10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimna-
stycznej w Sobowidzu/12.00 zajęcia piłkarskie w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich/
10 lutego 2018 r. (sobota)/ 10.00 zajęcia plastyczne w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich

PROGRAM FERII 2018 
 DZIEŃ PO DNIU

FERIE 2018 Z GOKSIR I GBP

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich zaprasza do zapozna-
nia się z atrakcjami jakie zostały przygotowane na Ferie 2018

Szczegółowych informacji udzielamy 
pod numerem telefonu 58 682 83 60 

oraz adresem e-mail: goksir@goksir-trabkiwielkie.pl.

POKAZALI WIELKIE SERCA

DLA PRZEDSIĘBIORCY I SAMORZĄDU

Rekordowa orkiestra w Cedrach Wielkich

Dofinansowanie na uzbrojenie terenu

Już po raz jedenasty gmina Cedry 
Wielkie włączyła się do sponta-
nicznego grania w  ramach 26. 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 
W tym roku orkiestra zagrała dla 
wyrównania szans w leczeniu no-
worodków. Prawie 30 wolonta-
riuszy zbierało datki we wszyst-
kich sołectwach, a  finał akcji 
odbył się w sztabie mieszczącym 
się w Szkole Podstawowej w Ce-
drach Wielkich, gdzie liczne 
atrakcje i  zabawy dla mieszkań-
ców trwały aż do wieczora. Na 
niedzielne popołudnie i  wieczór 
przygotowany został bogaty 
program artystyczny, na który 

- Od 22 stycznia do 23 kwiet-
nia, właściciele minimum 
20-hektarowych terenów in-
westycyjnych będą mogli sta-
rać się o  sfinansowanie części 
kosztów uzbrojenia swoich 
nieruchomości. Ogłoszony 
konkurs jest częścią projektu 
Invest in Pomerania, finanso-
wanego przez Regionalny Pro-
gram Operacyjny Wojewódz-
twa Pomorskiego – informuje 
Katarzyna Kaperska z Agencji 
Rozwoju Pomorza.
Dofinansowanie będzie moż-
na otrzymać na inwestycje 

złożyły się m.in. występy muzyczne 
oraz taneczne uczniów i absolwen-
tów szkół z  terenu naszej gminy, 
koncerty zespołów: DOGS ON 
ACID – Kuźnia Talentów Ma-
riusza Przybylskiego, REQUEST 
– Przyjaciele Kuźni oraz dobrze 
znany lokalnej społeczności zespół 
rockowy MIDNIGHT.
Przez cały czas trwania imprezy 
można było skorzystać z  licznych 
atrakcji: kawiarenki, loterii fanto-
wej, fotobudki, punktu medycz-
nego czy stoiska z  helem „do ga-
dania”. Na gości czekały również 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z  Cedrów Wielkich z  przepysz-
nymi pierogami. Nie mogło też 

w tereny znajdujące się w Obsza-
rze Metropolitarnym Trójmiasta 
lub na obszarach gmin położo-
nych wzdłuż regionalnych kory-
tarzy transportowych na terenie 
województwa pomorskiego. 
Maciej Silarski, kierownik pro-
jektu „Invest in Pomerania 
2020” mówi, że głównym celem 
projektu jest stworzenie nowych 
parków przemysłowych, skupia-
jących małe i średnie firmy. 
- Środki finansowe można po-
zyskać nie tylko na uzbrojenie 
terenów, ale również na budo-
wę hal i placów magazynowych 

zabraknąć licytacji cennych przed-
miotów zgromadzonych dzięki 
darczyńcom i sponsorom.
W  trakcie finałowego odbyły się 
trzy wejścia aukcyjne, które cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem 
hojnie licytujących mieszkańców. 
Wylicytowano m.in. piłkę z podpi-
sem Jerzego Dudka (600 zł), spacer 
z przewodnikiem po budowanym 
moście w Kiezmarku (550 zł), pla-
kat polskiej reprezentacji piłki noż-
nej z podpisami Zbigniewa Bońka 
oraz Adama Nawałki a także tort 
ufundowany przez właścicieli re-
stauracji Cedrowy Dworek (310 
zł). Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się przedmioty przesłane 

– podkreśla Maciej Silarski.
Na konkurs przeznaczono kwo-
tę 44,1 mln zł. Środki te pocho-
dzą z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Według 
Katarzyny Kaperskiej, poziom 
dofinansowania wynosi 35 proc., 
a maksymalna wysokość grantu 
dla jednego wnioskodawcy to 
około 11 mln zł. Efektem kon-
kursu grantowego będzie stwo-
rzenie od 3 do 5 parków przemy-
słowych, o  łącznej powierzchni 
minimum 70 hektarów.
- Region pozyska nowe, do-
godnie zlokalizowane, w  pełni 

przez WOŚP. Wylicytowano ko-
szulki 26. finału, książki WOŚP 
oraz płytę z koncertu Woodstock 
2017. Dzięki samej licytacji na 
konto Orkiestry wpłynęło 6018 
zł.
Tradycyjne „Światełka do nie-
ba”, które rozbłysło nad głowami 
tłumnie zebranych mieszkańców, 
zwieńczyło ten piękny dzień. 
Dzięki ludziom wielkiego serca 
uzbieraliśmy rekordową kwotę 
25060,84 zł. To o prawie 7 tysięcy 
więcej niż w roku ubiegłym.

Joanna Stępień

uzbrojone, wielkopowierzch-
niowe tereny inwestycyjne. 
Projekt niewątpliwie przyczy-
ni się do wzrostu atrakcyjności 
Pomorza, pozwoli na pozy-
skanie kolejnych inwestorów, 
a  tym samym stworzenie no-
wych miejsc pracy – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Więcej informacji na temat 
konkursu znaleźć można na 
stronie www.arp.gda.pl.

(GR)
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mój kamień 
rośnie na 
uroczysku 
przez wszystkie 
lata i krótkie 
chwile i niby 
nic coraz to 
trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa 
ja się starzeję 
a jego ubywa

AL BANO & ROMINA POWER

Koncert w Ergo Arenie
Duet, którego reper-
tuar przepełnia miłość 
i  szczęście, po prostu „Fe-
licita”. Niezapomniani 

i  romantyczni artyści wiel-
kich światowych scen, którzy 
odrodzili między sobą gorą-
ce uczucie sprzed wielu lat! 

Wciąż bezustannie wyprze-
dają bilety na swoje koncer-
ty, a  kolejne generacje nucą 
ich pełne miłości utwory. 
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ZGŁOŚ KANDYDATA

Pomorska Nagroda 
Artystyczna
- Pomorska Nagroda Arty-
styczna honoruje najbardziej 
znaczące wydarzenia w po-
morskiej kulturze. Liczy się 
zarówno działalność arty-
styczna, jak i mecenat. Kan-
dydatury można zgłaszać do 
20 lutego w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w Gdań-
sku – informuje Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Pomorska Nagroda Arty-
styczna przyznawana jest w 
trzech kategoriach. Nagra-
dzając „Kreację Artystyczną” 
kapituła honoruje wydarze-
nie artystyczne jakie miało 
miejsce w minionym roku. 
W drugiej kategorii „Pomor-
ska Nadzieja Artystyczna” 
statuetką nagradzany jest 
artysta, niekoniecznie de-
biutujący, którego dokonania 
artystyczne rokują wielkie 
nadzieje na przyszłość. 
- Z kolei w kategorii „Me-
cenat Kultury” nagradzane 
są osoby lub firmy wspiera-
jące kulturę, środkami nie-
pochodzącymi ze źródeł 
publicznych. Przyznawana 

jest również indywidualna 
nagroda specjalna. „Wielką 
Pomorska Nagrodę Arty-
styczną” przyznaje marszałek 
województwa pomorskie-
go za całokształt wybitnych 
osiągnięć artystycznych – 
wyjaśnia Michał Piotrowski, 
który informuje przy oka-
zji, że prawo do zgłaszania 
kandydatów do pomorskiej 
nagrody artystycznej mają: 
wszyscy dotychczasowi lau-
reaci nagrody, stowarzysze-
nia i związki twórcze, insty-
tucje kultury, organy admi-
nistracji publicznej, szkoły 
wyższe i artystyczne, media, 
organizacje pozarządowe i 
podmioty działające w sferze 
kultury.
Ze zgłoszonych kandydatów 
wybieranych jest dziesięć no-
minacji w kategorii „Kreacje 
artystyczne” i po trzy nomi-
nacje w pozostałych katego-
riach. Ostatecznego wyboru 
spośród osób nominowa-
nych dokonuje Duża Kapi-
tuła, w skład której wchodzą 
m.in. laureaci nagrody z lat 
poprzednich.

(GR)

Al Bano i  Romina Power 
– wystąpią w  Ergo Arenie 
9 grudnia. Specjalnie dla 
polskich widzów zabrzmią 

takie przeboje, jak: „Felicita”, 
„Sempre sempre”, „Liberta, 
„Ci Sara”, „Tu soltanto tu”, 
„Sharzan”, „Nostalgia Cana-
glia”, a także nowe utwory.
Po ponad piętnastoletniej nie-
obecności na scenie, Al Bano 
i  Romina Power powrócili 
triumfując zarówno w  Eu-
ropie, Ameryce, jak i  Azji. 
Dwa jubileuszowe koncerty, 
jakie dali w  Moskwie, wy-
przedały się błyskawicznie. 
Romantycy wyczuli odradza-
jące się uczucie między tymi 
dwoma wspaniałymi arty-
stami, których wcześniejsza 
rodzinna tragedia nieste-
ty podzieliła i  zdecydowała  
o bolesnym rozstaniu.
Obecnie znów razem! Wró-
cili wspólnie do swoich 

muzycznych pasji. Wciąż 
śpiewają wspaniale, wzbu-
dzając ogromny zachwyt 
publiczności oraz serca sta-
rych, jak i  nowych widzów. 
Dwa koncerty włoskiego 
duetu, które odbędą się pod 
koniec tego roku, będą jedy-
nymi występami tej włosko-
-amerykańskiej pary w  Pol-
sce. Artystom towarzyszyć 
będzie znakomita Orkiestra 
Symfoniczna, gwarantując 
wspaniały wieczór – pełen 
gorących wspomnień, ale 
także nowych, wzruszają-
cych akcentów muzycznych.
Pierwszy koncert odbędzie 
się w  Krakowie, a  drugi 
w Trójmieście. 

(AN)

REKLAMA

Piotr  
Szczepański
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OSICZANKA OSICE

Lekcja kibicowania
Klub Sportowy Osiczanka to 
mały, lokalny klub sportowy, 
który prowadzi kilka sekcji 
piłki nożnej dla najmłodszych 
miłośników futbolowego rze-
miosła. Jego trenerzy i  opie-
kunowie kładą również nacisk 
na otoczenie związane z piłką 
nożną. Uczestniczą w impre-
zach sportowych, meczach, 
wyjazdach integracyjnych.
Przykładem takiej akcji był 

udział piłkarzy KS Osiczan-
ka w  powitaniu i  wyprowa-
dzeniu piłkarzy Ekstraklasy 
przed meczem Lechia Gdańsk 
– Wisła Płock. Żaki i  Orliki 
obejrzały zaś mecz Eliminacji 
do Mistrzostw Europy U-21, 
w  którym Polska pokonała 
Danię 3:1. Po spotkaniu dzie-
ciaki spotkały Adama Nawał-
kę oraz jednego z polskich re-
prezentantów Jana Bednarka, 

zawodnika Southampton FC.
– Piłka nożna to wspaniały 
sport, ale równie ważne jest 
wpajanie od najmłodszych lat 
pozytywnych idei, które mu 
przyświecają, czyli szacunku 
do przeciwnika i  pozytyw-
nego dopingu – podsumował 
Wojciech Kozłowski, trener 
drużyny z gminy Suchy Dąb.

(TJ)

  Taki widok może przyprawiać o dreszcze

MISTRZ ŚWIATA W PRZYWIDZU MEMORIAŁ IM. GOCZEWSKIEGO

Morsy rozpoczęły sezon Zaproszenie dla brydżystów 
Nie ma miesiąca, abyśmy nie informowali na naszych łamach 
o ciekawych przedsięwzięciach realizowanych na terenie 
gminy Przywidz. Tym razem spieszymy donieść o uaktywnieniu 
się miejscowych morsów, a jest ich naprawdę sporo.

Wszystkich miłośników brydża zapraszamy do Pruszcza 
Gdańskiego, gdzie  21 stycznia rozegrany zostanie Memoriał 
im. Mieczysława Goczewskiego. Będzie to już XVII edycja 
tego turnieju. Brydżowa impreza jest dwuseryjnym 
turniejem par na „maksy” – 50 rozdań. Turniej zaliczany 
jest do Grand Prix PWZBS Gdańsk.

Styczeń jeszcze się nie skoń-
czył, a  grupa morsów z  Przy-
widza już dwukrotnie zażywała 
kąpieli w miejscowym jeziorze.
– Na pierwszą kąpiel przyje-
chał sam mistrz świata morsów 
– Lech Bednarek z  Gdańska. 
Nie zabrakło również miesz-
kanki Przywidza, Katarzyny 
Sprusik-Olszewskiej. Myślę, że 
kąpiel w przywidzkim jeziorze 

Memoriał poświęcony jest 
pamięci pruszczańskiego ar-
cymistrza Mieczysława Go-
czewskiego, który był znanym 
lekarzem i  pierwszym pocho-
dzącym z  Pruszcza Gdań-
skiego arcymistrzem bry-
dżowym. Jego największym 
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przyniosła morsom dużo emo-
cji, bo musieli tu wchodzić do 
wody, która była zimniejsza niż 
w Zatoce Gdańskiej. Zakładam 
również, że spotkań z morsami 
będzie więcej – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, który również 
skorzystał z  okazji i  wykąpał 
się w lodowatych wodach przy-
widzkiego jeziora.
Mieszkańcom Przywidza 

osiągnieciem sportowym było 
wicemistrzostwo Europy se-
niorów zdobyte w Monte Car-
lo. W  1969 roku Mieczysław 
Goczewski wygrał Między-
narodowy Kongres Bałtycki, 
w którym uczestniczyło kilku-
set brydżystów. Był członkiem 
drużyny brydżowej, która zdo-
była 1. i  3. miejsce w  Druży-
nowych Mistrzostwach Polski. 
Był również mistrzem Europy 
lekarzy brydżystów.
Zawody odbędą się w  Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w  Pruszczu Gdańskim 
przy ulicy Niemcewcza 1 na 
małej hali sportowej. Zapi-
sy przyjmowane są w  dzień 

najwyraźniej spodobał się nowy 
sposób spędzania wolnego cza-
su, bo zaledwie tydzień później, 
w czasie trwania finału WOŚP, 
kolejny raz zażywali zimowej 
kąpieli w jeziorze. Wśród mor-
sów nie brakowało oczywiście 
wójta Zimakowskiego.

(GR)

zawodów od godziny 9.30. Po-
czątek gier przewidziany jest  
na godzinę 10.00.
Turniej będzie miał otwartą 
formułę. Udział w  nim będzie 
mógł wziąć każdy chętny po 
wpłaceniu wpisowego w wyso-
kości: 35 zł dla członków Pol-
skiego Związku Brydża Spor-
towego oraz zawodników z te-
renu powiatu gdańskiego, 25 zł 
dla seniorów (powyżej 65 lat), 
kobiet i juniorów (do 25 lat), 10 
zł dla młodzieży szkolnej i  45 
zł dla pozostałych. 5 zł od każ-
dego wpisowego przeznaczone 
będzie na nagrody Grand Prix 
PWZBS.

(AN)

  Pamiątkowe zdjęcie młodych piłkarzy z Osiczanki i trenera Adama Nawałki
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POWIATOWE ZMAGANIA

Brydżowe mistrzostwa
W  miniony weekend roze-
grano pierwszy z  siedmiu 
turniejów, które wyłonią bry-
dżowych mistrzów powiatu 
gdańskiego. Inauguracja mi-
strzostw odbyła się w  Jusz-
kowie. Tu również odbędą się 
drugie zawody, które zapla-
nowano na najbliższy piątek, 
26 stycznia.
Najlepszą parę powiatu gdań-
skiego w  brydżu wyłoni nie 
jeden turniej, ale cały cykl 
turniejów. Do indywidualnej 
punktacji końcowej liczyć się 
będą najlepsze wyniki z  pię-
ciu turniejów, w  tym mak-
symalnie z  czterech rozegra-
nych z  tym samym partne-
rem. Prowadzona będzie rów-
nież klasyfikacji gmin. Do 
karcianych rozgrywek mogą 
przystąpić wszyscy chętni, 
którzy znają oczywiście zasa-
dy gry w brydża. Zapisy pro-
wadzone będą na kwadrans 

przed rozpoczęciem każdych 
zawodów. W  zależności od 
liczby par startujących w tur-
nieju rywalizacja prowadzona 
będzie na maksy (co najmniej 
6 par) lub na impy (do 5 par).
Przed nami jeszcze sześć 
turniejów. Najbliższe czte-
ry zawody ponownie roze-
grane zostaną w  Juszkowie 
w świetlicy wiejskiej przy uli-
cy Sportowej 8 (26 stycznia, 
2, 9 i  16 lutego). Pozostałe 
turnieje zaplanowano 23 lu-
tego w  Pszczółkach (Hotel 
„Bartnik”, ul. Tczewska) oraz 
Kolniku, gdzie poznamy mi-
strzów powiatu gdańskiego 
(2 marca, Fundacja „Żyć god-
nie”, ul. Dębowa 4).
O brydżowych mistrzostwach 
naszego powiatu będziemy 
jeszcze informować w  luto-
wym wydaniu „Panoramy”.

(KL)

SOBOWIDZ

Bieg Pamięci
– Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich podpisał z  Funda-
cją Wolność i  Demokracja 
w  Warszawie umowę na zor-
ganizowanie w ramach 6. edy-
cji ogólnopolskiego projektu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” 
biegu w  Sobowidzu. Impreza 
odbędzie się 4 marca – zapo-
wiada Leszek Orczykowski, 
dyrektor trąbeckiego ośrodka.
Wiadomo już, że w  biegu 
może uczestniczyć 170 osób. 
Każda z nich otrzyma pakiet 
startowy zawierający koszul-
kę, medal, materiały promo-
cyjne i  torbę. Bohaterami 6. 
edycji biegu będą żołnierze 
odnalezieni na tzw. „Łącz-
ce” na Cmentarzu Powąz-
kowskim w  Warszawie. Dy-
stans rodzinny, obligatoryjny, 
wynosić będzie 1963 metry. 
Wskazuje on datę śmierci 
ostatniego Żołnierza Wy-
klętego Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”.  Odbędzie się także 
bieg na dłuższych dystansach: 
5 i 10 km.
Warunki uczestnictwa w Bie-
gu i  inne szczegóły dotyczą-
ce tego wydarzenia podane 
są na stronie: b4sportonli-
ne.pl/Bieg_Tropem_Wil-
czym_2018.

(GR)
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FlashWIELKIE SERCA GWIAZD

Nieoceniona praca Przemka Szalińskiego
Przemek Szaliński z Gdańska już niejeden raz pokazał nam, że wielkie są serca gwiazd. Na jego zaproszenie 
przyjeżdżają do Trójmiasto gwiazdy sceny, estrady i ekranu. Przez cały rok młody gdańszczanin i Fundacja Przemek 
Dzieciom odwiedza z artystami dzieci w trójmiejskich szpitalach oraz organizuje spotkania z cyklu „Serca Gwiazd”. 
Podsumowaniem jego działań będzie koncert, który 4 lutego odbędzie się w sali NOT przy ulicy Rajskiej.

Przemek Szaliński i  jego Fun-
dacja Przemek Dzieciom to nie 
anonimowa organizacja cha-
rytatywna. To już wyrobiona 
marka, która pomaga dzieciom, 
a pomocą służą też znane osoby 
z  pierwszych stron gazet. Pa-
trząc na to, kto w  latach ubie-
głych przyjeżdżał na jego za-
proszenie, można powiedzieć, 
że Przemkowi Szalińskiemu nie 
wypada odmówić. Nic zatem 
dziwnego, że lutową imprezę 
uświetnią koncerty Jary Od-
działu Zamkniętego, czy Haliny 
Frąckowiak i Katarzyny Jamróz. 
Na imprezie pojawi się Małgo-
rzata Zajączkowska, Wojciech 
Solarz i  duet Bieryt/Ruciński. 

Zaplanowaną na 3 godziny im-
prezę poprowadzi niezawodny 
duet Zygmunt Chajzer/Roman 
Czejarek.
- Podczas imprezy nie zabrak-
nie dobrej muzyki oraz nie-
spodzianek przygotowanych 
specjalnie na ten wieczór przez 
artystów. Po koncercie będzie 
można spotkać się też z  nimi 
osobiście. Odbędzie się również 
licytacja, podczas której będzie 
można nabyć obraz z  autogra-
fem Franciszka Pieczki, orygi-
nalny plakat z  II Zjazdu Soli-
darności z  autografami Jerzego 
Borowczaka, Henryki Krzy-
wonos i Lecha Wałęsy, kostium 
Małgorzaty Zajączkowskiej, 

w  którym pokazała się na 
ostatnim Festiwalu Filmowym 
w  Gdyni – mówi „Panoramie” 
Przemek Szaliński.
Bilety na lutowy koncert można 
jeszcze nabyć. Szczegóły do-
tyczące ich sprzedaży znaleźć 
można na facebookowej stronie 
Fundacji Przemek Dzieciom. 
Co ciekawe, na imprezę wybie-
rają się nie tylko gdańszczanie, 
bowiem bilety nabywały oso-
by z  Poznania, Warszawy, czy 
Szczecina. 
W ciągu minionego roku odby-
ły się 4 spotkania z cyklu „Serca 
Gwiazd”, a uczestniczyli w nich: 
Maja Ostaszewska, Halina Ku-
nicka, Maciej Orłoś i Wojciech 

Pszoniak. Młody gdańszczanin 
ze swoimi przyjaciółmi – arty-
stami blisko 30 raz odwiedzał 
dzieci w  trójmiejskich szpita-
lach. Maluchy szczególnie ura-
dowane były z wizyty Mikołaja, 
w rolę którego wcielił się nieza-
wodny Wojciech Solarz.
- Szczególnie zapadła mi w pa-
mięci wizyta z Marcinem Doro-
cińskim. Odwiedziliśmy wspól-
nie między innymi 16-letnią 
dziewczynę i okazało się, że jest 
to jej ulubiony aktor. Nastolat-
ka powiedziała nam, że został 
jej tylko tydzień życia, a  wizy-
ta była wspaniałym prezentem. 
Jak się potem dowiedziałem 
dziewczyna zmarła chyba po 

dziewięciu dniach – wspomina 
Przemek Szaliński.
Wszystkie zebrane środki zo-
staną przekazane na Funda-
cję Przemek Dzieciom, która 
z kolei przeznaczy je na pomoc 
najbardziej potrzebującym, 
niepełnosprawnym dzieciom, 
mieszkającym w  Trójmieście 
i okolicach. 
W  roku ubiegłym, podczas 
I  Finału Przemek Dzieciom 
zebrano blisko 20 tysięcy zło-
tych. Sprawca całego zamie-
szania liczy po cichu, że w tym 
roku kwota ta będzie wyższa, 
bo dzięki temu więcej osób bę-
dzie mogło skorzystać z pomocy 
Fundacji Przemek Dzieciom.

- Nie jestem w  stanie podać 
dokładnej kwoty jaką przeka-
zaliśmy na potrzeby naszych 
podopiecznych. Nasza działal-
ność jest niepoliczalna. Udaje 
się kupować wózki inwalidz-
kie, sprzęt rehabilitacyjny, czy 
finansować rehabilitację osób, 
które nie mogą wyjść z  domu. 
Dzięki środkom naszej fundacji 
udało się chociażby wyremon-
tować mieszkanie, w  którym 
żył niepełnosprawny chłopiec. 
Wtedy też różnymi materiałami 
budowlanymi wsparli nas spon-
sorzy – wyjaśnia szef fundacji. 

(lubek)
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ZNALEZIENIE PRACY TO ŁATWIZNA

3035 nowych miejsc pracy 
oraz 14 sfinalizowanych pro-
jektów inwestycyjnych na Po-
morzu. To był dobry rok dla 
regionu, najlepszy od 7 lat. 
W rezultacie, Pomorskie tra-
fiło na czwarte miejsce wśród 
najbardziej dynamicznie roz-
wijających się regionów Euro-
py według Milken Institute. 
Jednym z kryteriów oceny był 
całkowity wzrost miejsc pra-
cy w  ostatnich 7 latach. Pod 
tym względem województwo 
uplasowało się na drugim 
miejscu spośród przebada-
nych regionów.
- Od 2011 zespół Invest in 
Pomerania obsłużył 805 za-
pytań inwestorskich, które 
zaowocowały 83 zakończo-
nymi projektami. Jednak to 
właśnie 2017 rok był rekor-
dowy pod względem nowych 
miejsc pracy i  inwestycji dla 

przemysłu – podsumowuje 
Wojciech Tyborowski, dyrek-
tor Invest in Pomerania.
Na przestrzeni ostatnich sied-
miu lat bezrobocie spadło 
z 13,2 proc. do 5,5 proc. i obec-
nie jest 1 proc. mniejsze niż 
ogólna stopa bezrobocia w Pol-
sce. Województwo pomorskie 
odnotowało także drugi naj-
wyższy wzrost liczby pracu-
jących w  kraju – w  II kwarta-
le 2017 roku wyniósł on 23,8 
proc. (w porównaniu do całości 
kraju: 5,7 proc.). Obecnie licz-
ba zatrudnionych jest prawie 
o  trzysta tysięcy wyższa niż 
w 2011 roku.
Sami mieszkańcy potwierdzają 
łatwość zatrudnienia w Gdań-
sku. W ostatnim badaniu Kan-
tar Millward Brown ponad po-
łowa z 803 przebadanych gdań-
szczan potwierdza, że znale-
zienie pracy w tym mieście jest 

łatwe lub bardzo łatwe.
- Rozwijający się rynek stwa-
rza dalsze zapotrzebowanie 
na pracowników, już nie tylko 
w branży IT, ale także w pro-
dukcji. Właśnie dlatego rozpo-
częliśmy kampanię „Live more. 
Pomerania” mającą na celu 
wszechstronną promocję woje-
wództwa wśród potencjalnych 
pracowników spoza regionu, 
która będzie kontynuowana 
w kolejnych latach – stwierdza 
Marcin Grzegory, zastępca dy-
rektora Invest in Pomerania. – 
Z  roku na rok, Trójmiasto za-
sila coraz więcej przyjezdnych 
z  Polski i  zagranicy których 
przyciągają atrakcyjne oferty 
pracy. 
Wraz z  rozwojem biznesu ro-
śnie także status pomorskich 
miast. Gdańsk i Gdynia otrzy-
mały certyfikat smart city 
(ISO 37120), oba w 2017 roku. 

Gdańsk został także umiesz-
czony na prestiżowej liście „Eu-
ropean Best Destinations” oraz 
zaliczony do czołówki rankingu 
Premium Brands.
W  tym roku Invest in Pome-
rania chce szczególnie zadbać 
o  dalszy rozwój przemysłu. 
Przewidziano rozwój syste-
mu wsparcia dla branż pro-
dukcyjnych i  logistyki poprzez 

uruchomienie zachęt inwesty-
cyjnych dla MŚP oraz przygo-
towanie parków przemysłowych 
w  ramach konkursu grantowe-
go. Zakładamy także dalszy in-
tensywny rozwój sektora usług 
biznesowych o  czym może 
świadczyć m.in. prognozowa-
ny wzrost przestrzeni biurowej 
w Trójmieście. Ma on osiągnąć 
1 milion m2 do 2020 roku. 

- Rok 2018 rozpoczynamy 
już z  trzema firmami, które 
podjęły decyzje inwestycyjne. 
Projekty te ogłosimy prawdo-
podobnie w  pierwszej poło-
wie roku. Rozmawiamy też 
z  kilkoma innymi przedsię-
biorstwami – zdradza Anna 
Rajzer z Invest in Pomerania. 

(KK)

Czwarte miejsce w Europie 
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