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Pierwszy raz w historii Kolbud odbył się Kaziuczek Niemen-
czyński. Jarmark Kaziuki od lat organizowany jest w wielu 
polskich miastach, gdzie cieszy się dużą popularnością. Tra-
dycja kiermaszu sięga czterech stuleci. Jest pewnym nawią-
zaniem do przeszłości Litwy. 

Pierwszy Kaziuczek Niemenczyński
HISTORYCZNY JARMARK
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Kaziuki Wileńskie są wizytówką sztuki ludo-
wej krainy nad Wilią, a nazwa wywodzi się od 
imienia patrona Litwy – Świętego Kazimierza, 
kanonizowanego na świętego w 1602 roku. Tar-
gi są tradycją, która pokazuje bogactwo ziemi 
litewskiej i twórczość jej narodu.
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Nasze kalendariumPIERWSZA TAKA KLASA

Powstaje klasa o profilu 
lotniczym
W minionym tygodniu podpisano porozumienie o współpracy 
pomiędzy 49. Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim a IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdańsku. Jego przedmiotem będzie po-
wstanie i funkcjonowanie klasy wojskowej o profilu lotniczym 
w gdańskiej placówce. 

Klasa o profilu lotniczym to 
nowy pomysł dyrekcji szkoły, 
która po sukcesie realizacji pro-
gramów nauczania w klasach 
policyjnej i straży granicznej 
oraz bezpieczeństwa publiczne-
go postanowiła zrobić następny 
krok. 
– Na propozycję realizowania 
wspólnego projektu 49. Baza 
Lotnicza w Pruszczu Gdańskim 
odpowiedziała z dużą otwarto-
ścią. Dla młodzieży, która wiąże 
swoją przyszłość z lotnictwem, 
chcemy umożliwić zmierzenie 
się z własnymi wyobrażeniami 
o przyszłym zawodzie lotnika 
zarówno w lotnictwie wojsko-
wym, jak i cywilnym. Z naszego 
punktu widzenia wychowanie 
wojskowe przyszłych lotników, 
poznanie zasad i wymogów tego 
zawodu oraz orientacja w tym 
zakresie są niezwykle ważne, 
aby uniknąć rozczarowań i do-
konywać świadomych, satysfak-
cjonujących wyborów. Opiekę 
nad klasą roztoczy również Ae-
roklub Gdański – informuje nas 
Beata Wierzba, zastępca dyrek-
tora IV LO.
W klasie wojskowej o profilu 
lotniczym przewiduje się trzy 
bloki zajęć: ogólnowojskowy, 
lotnictwa wojskowego i lot-
nictwa cywilnego. W ramach 
przedmiotu szkolenie ogólno-
wojskowe uczniowie poznają 
kształcenie obywatelskie, profi-
laktykę i dyscyplinę wojskową, 
regulaminy Sił Zbrojnych RP, 
podstawy szkolenia strzeleckie-
go, obronę przed bronią ma-
sowego rażenia, obronę prze-
ciwlotniczą, ochronę i obronę 
obiektów, szkolenie taktyczne. 
– O awionice, płatowcu i 

zespołach napędowych, sys-
temach uzbrojenia samolotu, 
wyposażeniu wysokościowo-ra-
towniczym oraz aerodynamice 
i zasadach lotu będą się uczyć 
licealiści z lotnictwa wojskowe-
go. Natomiast ogólna wiedza o 
lotnictwie cywilnym, samolocie 
i szybowcu, o zasadach lotu, ale 
i o prawie lotniczym, procedu-
rach operacyjnych, łączności, 
osiągach i planowaniu, meteo-
rologii i nawigacji będzie prze-
kazywana w ramach tematyki 
zajęć Aeroklubu Gdańskiego. 
Przedmiot lotnictwo cywilne 
ułatwi też uczniom zrozumienie 
ważnej lotniczej prawdy o czło-
wieku, jego możliwościach, ale i 
ograniczeniach – dodaje Beata 
Wierzba.
Zajęcia będą prowadzić żołnie-
rze z 49. Bazy Lotniczej z Prusz-
cza Gdańskiego, jak i instrukto-
rzy Aeroklubu Gdańskiego. 
– Niewątpliwie pojawiać się bę-
dzie pytanie: czy absolwent kla-
sy wojskowej o profilu lotniczym 

będzie w przyszłości pilotem lub 
zawodowym żołnierzem? Je-
śli przyszły kandydat do służby 
wojskowej, oprócz wymaganych 
predyspozycji psychofizycz-
nych, wykaże się podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej wiedzą 
na temat lotnictwa czy zagad-
nień wojskowości – z pewnością 
będzie miał większe szanse niż 
osoba, która składając wniosek 
aplikacyjny, tej wiedzy nie bę-
dzie miała. Ale absolwent tej 
klasy będzie również dobrym 
kandydatem na wiele kierun-
ków studiów wyższych zarówno 
na uczelniach cywilnych, jak i 
wojskowych – zapewnia zastęp-
ca dyrektora gdańskiej szkoły.
W Gdańsku będzie to pierw-
sza klasa o profilu lotniczym. 
Oferta klasy jest skierowana 
do absolwentów gimnazjów w 
Gdańsku, Pruszczu Gdańskim 
i okolicach. 

(GR)

• 16 – 19 marca (wtorek – sobota), Międzynar-
odowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Ju-
bilerskich – Amberif, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 23 marca (środa), Duo Acoustic, godz. 19.30, 
Hard Rock Cafe, ul. Długi Targ 35/38

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

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

• 28 marca (poniedziałek), Tricot, godz. 20.00, 
Gdański Teatr Szekspirowski,  
ul. Bogusławskiego 1

• 2 kwietnia (sobota), Nigel Kennedy & Cap-
pella Gedanensis, godz. 20.00,  
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

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

• 3 kwietnia (niedziela), Piotr Rogucki, godz. 
20.00, Klub Parlament, ul. św. Ducha 2

• 5 – 6 kwietnia (wtorek – środa), Kult An-
plakt, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 7 – 8 kwietnia (czwartek – piątek), Forum 
Transportu Intermodalnego Fracht

• 15 kwietnia (piątek), Julia Marcell, godz. 
20.00, klub Żak, al. Grunwaldzka 195/197

• 16 kwietnia (sobota), Varius Manx & Kasia 
Stankiewicz, godz. 20.20, klub B90 w Gdańs-
ku, ul. Doki 1 

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

• 22 – 25 kwietnia (czwartek – poniedziałek), 
Siesta Festival, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 30 kwietnia (sobota), Hans Zimmer,  
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

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

• 12 mają (czwartek), Sean Webster, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

• 27 – 29 maja, Żeglarski Puchar Trójmiasta na 
Zatoce Gdańskiej

• 1 czerwca (środa), mecz towarzyski Polska – 
Holandia, Stadion Energa Gdańsk

• 5 czerwca (niedziela), Julio Iglesias, godz. 
20.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 17 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

• 24 – 26 czerwca (czwartek – niedziela), Hev-
elka Beer Fest, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 29 czerwca – 2 lipca, Open’er Festival w Gdyni

  Podpisanie partnerskiej umowy
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NIETYPOWA KONSTRUKCJA

Mostek na kanale
Bartosz Gondek, rzecznik praso-
wy burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego informuje, że jeszcze w tym 
roku na granicy naszego miasta 
i Gdańska powstanie ciekawa 

ŚWIĘTO Z MUZYKĄ W TLE

Dzień Kobiet w 
Pszczółkach
Z okazji Dnia Kobiet w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Pszczółkach odbyła się 
okolicznościowa impreza.
– Głównym punktem progra-
mu naszej imprezy był wy-
stęp Męskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „Gryf ” z Trą-
bek Wielkich, w repertuarze 
którego 
znalazły się piosenki lekkie, 
łatwe i przyjemne – informuje 
nas Renata Ziółek, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Pszczółkach. 

Impreza spotkała się z dużym 
zainteresowań pań, o czym 
świadczyć może chociażby 
frekwencja na widowni, gdzie 
zasiadło ponad 70 osób.
– Oczywiście w zdecydowa-
nej większości były to panie. 
Występ chóru bardzo się po-
dobał. Nie zabrakło oklasków 
oraz owacji na stojąco. Po 
występie trąbeckiego chóru 
wszyscy spotkali się na słod-
kim poczęstunku – dodaje 
Renata Ziółek.

  Dla pań z gminy Pszczółki wystąpił męski chór 
 z Trąbek Wielkich

konstrukcja mostowa, która będzie 
wspólnym przedsięwzięciem prusz-
czańskiego samorządu i Politechni-
ki Gdańskiej. Most połączy ostatni 
fragment Szlaku Bursztynowego 
z drogą technologiczną na Kanale 
Raduni.
Wojciech Gawkowski, zastępca 

burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
dodaje, że kompozytowe przęsło, 
wykonane z materiałów pochodzą-
cych z recyklingu, jest niezwykle 
trwałe i nie jest podatne na korozję.
– Lekka konstrukcja testowana była 
przez studentów i naukowców poli-
techniki. Okazało się, że jest w stanie 

wytrzymać nawet ciężar samocho-
du – dodaje Wojciech Gawkowski.
Ze względów technologicznych 
kładka zostanie ustawiona w niety-
powy sposób – pod kątem do kana-
łu, co podyktowane jest rozmiesz-
czeniem ścieżek rowerowych.

(BG)
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OBWIESZCZENIE
Starosta Gdański działając na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst-
wa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do 
publicznej wiadomości następujące informacje:

1. przystępuje się do opracowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środow-
iska dla Powiatu Gdańskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023, Prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz Raportu z wykonania powiatowego programu 
ochrony środowiska za okres 2012-2015, 

2. uwagi i wnioski do rozpatrzenia przy opracowywaniu ww. dokumentu można 
składać na piśmie w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 w terminie 21 dni od dnia 
ogłoszenia. 

POWIAT PONOWNIE OTRZYMAŁ RZĄDOWE PIENIĄDZE

Drogowcy zaczną działać od maja
Kolejny raz powiat gdański otrzymał rządowe dofinansowanie na remonty dróg lokalnych. Przypomnijmy, że od kilku lat 
drogowy projekt realizowany jest wspólnie z gminami powiatu gdańskiego.

Do tej pory z tzw. „schetynó-
wek” udało się poprawić stan 
kilkudziesięciu kilometrów 
dróg powiatu gdańskiego. Do 
tego powstały również chodni-
ki, dzięki czemu zarówno kie-
rowcy, jak i piesi mogą czuć się 
znacznie bezpieczniej na na-
szych drogach.
– Tego roku cały nasz projekt 
opiewa na kwotę około 8 milio-
nów złotych, a rządowe wspar-
cie może wynieść 50 proc. war-
tość inwestycji, ale nie więcej 
niż 3 miliony złotych. Do koń-
ca marca chcemy ogłosić prze-
targ, który wyłoni wykonawcę 
zadania, aby drogowcy rozpo-
częli swoje działania od po-
czątku maja – mówi nam Jerzy 
Świs, naczelnik Wydziału In-
frastruktury Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim.
W tym roku główny nacisk 
kładziony będzie na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych, dla-
tego wspólnie z gminami bu-
dowane będą przede wszystkim 
chodniki.

– Ale nie zapominamy też o 
drogach. Na terenie gminy 
Trąbki Wielkie drogowcy dzia-
łać będą na „łączniku” Kaczki 
– Sobowidz. Z kolei na tere-
nie gminy Przywidz działania 
prowadzone będą na drodze 
Borowina – Guzy. Natomiast 
w Pruszczu Gdańskim bardzo 
ważną inwestycją jest przebu-
dowa ulicy Korzeniowskiego. 
Zadanie jest jednak podzielo-
ne na trzy etapy, a w tym roku 
wyremontowany zostanie jej 
najgorszy fragment, a więc od 
ulicy Kopernika do ulicy Emilii 
Plater – informuje Jerzy Świs.
Ważne piesze ciągi komuni-
kacyjne budowane będą cho-
ciażby w gminie Suchy Dąb. 
300-metrowy chodnik poja-
wi się w Grabowym Polu i w 
miejscowości Osice. Z kolei 
w gminie Pruszcz Gdański w 
ubiegłym roku rozpoczęto bu-
dowę chodników w Wiślince, 
ale prace będą kontynuowane 
także w tym roku.
– W gminie Kolbudy chcemy 

dokończyć budowę chodnika w 
Pręgowie, natomiast w samym 
centrum wsi pas drogowy jest 
tak wąski, że nie ma miejsca na 
chodnik, dlatego na fragmen-
cie drogi zrobimy tzw. odcinek 
„strefy 30”, na którym pierw-
szeństwo będą mieli piesi – do-
daje naczelnik Świs.

Jest to oczywiście tylko część 
robót zaplanowana na ten rok. 
Cały projekt może ulec zmianie 
i zostać powiększony o niektó-
re zadania. To jednak zależy 
od tego, czy pozostaną jakieś 
oszczędności po rozstrzygnię-
ciu przetargu.
Stan dróg powiatowych na na-
szym terenie nie jest tragiczny. 
Są jednak miejsca, które wy-
magają interwencji drogowców. 
Mowa tu przede wszystkim o 
trasach: Suchy Dąb – Osice – 
Steblewo, Jodłowno – Roztoka 
oraz o drodze z Granicznej Wsi 
do granicy powiatu.

(lubek)

Przez ostatnie 6 lat Starostwo Powiatowe  
w Pruszczu Gdańskim wyremontowało 6 
mostów. Prace prowadzono w Stanisławowie, 

Lędowie, Przywidzu, Bielkówku i Wróblewie.

Marian Cichon, wicestarosta powiatu 
gdańskiego zapowiada, że to nie koniec, ponieważ 
na swoją kolej czekają dwa następne mosty. 
Mowa o obiektach w Borzęcinie i Kolbudach. 
Dodajmy przy okazji, że powiat administruje  

w tej chwili 31 konstrukcjami mostowymi.

   Ostatnim akordem ubiegłorocznego projektu drogowego była przebudowa ulicy Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim
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RYNEK Z ELEMENTAMI KULTURY

Mają pomysły na ożywienie 
targowiska

Wiosną ubiegłego roku bra-
liśmy udział w symbolicz-
nym otwarciu wybudowanego 
również z unijnych środków 
miejskiego targowiska przy 
dworcu kolejowym w Prusz-
czu Gdańskim. 
Po roku okazało się jednak, że 
ryneczek odwiedza niewielu 
kupujących, a handlujący da-
lecy są od huraoptymizmu. 
– Podjęliśmy już pewne dzia-
łania, aby ten rynek ożywić, 
a tym samym przyciągnąć do 
niego mieszkańców naszego 
miasta. W miniony week-
end odbył się tam chociażby 
Jarmark Wielkanocny zor-
ganizowany przez Centrum 
Kultury i Sportu. Chcemy 
tam ściągnąć kupców branż, 
które w tej chwili są tam nie-
obecne. Poza tym planujemy 
wprowadzić inne funkcje tego 
obiektu, aby pojawiało się tam 

więcej pruszczan – mówi Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
W związku z przebudową 
Centrum Kultury i Sportu, 
gdzie część pomieszczeń za-
adaptowana będzie na kino, 
działalność niektórych sekcji 
artystycznych przeniesiona zo-
stanie właśnie do pomieszczeń 
na terenie miejskiego targowi-
ska. Od kwietnia właśnie tam 
działać będą sekcje gitary i 
plastyczna. 
– Przypomnę, że jeszcze kilka 
lat temu ten ryneczek również 
nie cieszył się wielką popu-
larnością wśród mieszkańców 
miasta, ale wtedy wyglądał on 
koszmarnie, co spowodowa-
ło, że udało się pozyskać unij-
ne środki na jego komplekso-
wą przebudowę. Teraz mamy 
piękny obiekt, ale zdajemy so-
bie sprawę, że do wykreowania 

nowego miejsca potrzeba spo-
ro czasu i pomysłów. Myślę, 
że pomysły mamy i to miejsce 
okaże się za jakiś czas naszym 
wspólnym sukcesem – za-
pewnia burmistrz. 
W różnych miejscach poja-
wiały się sygnały, że to wy-
soka cena najmu boksu od-
straszyła handlujących, ale 
Janusz Wróbel zapewnia, że 
to nieprawda.
– Naszym celem nie jest za-
rabianie na tym obiekcie. Nie 
znam w Pruszczu Gdańskim 
tańszych lokali użytkowych 
od tych, które mamy na miej-
skim targowisku – odpowiada 
na zarzuty gospodarz naszego 
miasta.
Być może wraz z nadejściem 
wiosny ożyje również prusz-
czański ryneczek?

(lubek)

  Tak nowoczesnego targowiska pozazdrościć nam może wielu mieszkańców Pomorza

PRZYWRACAJĄ ŚWIETNOŚĆ ŚWIĄTYNI

Będzie remont wieży kościoła 
Radni Pruszcza Gdańskiego zdecydowali o przyznaniu dotacji w wy-
sokości 300 tys. zł na remont wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzy-
ża Św. Poza tym inwestycja finansowana będzie ze środków Minister-
stwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

– Najstarszy i najbardziej zna-
ny zabytek naszego miasta, a 
więc XIV-wieczny kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego czeka w najbliższym cza-
sie remont wieży – informuje 
nas Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. – Poza pieniędz-
mi z miejskiej kasy, 120 ty-
sięcy złotych pochodzi z Mi-
nisterstwa Kultury, a kolejne 
80 tysięcy złotych z Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Ksiądz prałat Stanisław Łada, 
proboszcz parafii przyznaje, że 
będzie to pierwszy tak poważ-
ny remont wieży kościoła od 
1945 roku. 
– To także kolejny etap przy-
wracania świątyni dawnej 
świetności. Przez ostatnie 
dwanaście lat przywracaliśmy 
stopniowo świetność wnętrzu, 
które obecnie robi niezwykłe 
wrażenie. Mam nadzieję, że po 
wieży uda się nam wyremonto-
wać w kolejnych etapach dach 
i mury świątyni. Potem przyj-
dzie czas na zabytkowy, para-
fialny płot – dodaje ks. Stani-
sław Łada.
Pruszcz Gdański nie ma zbyt 
wielu zabytków, a kościół przy 
ulicy Wojska Polskiego jest 
najcenniejszym obiektem hi-
storycznym, stąd tak duża do-
tacja z budżetu miasta.
– Wcześniej przekazali-
śmy dotacje na prace w ko-
ściele pw. Matki Nieustają-
cej Pomocy i budynek przy 

ulicy Grunwaldzkiej, w któ-
rym znajduje się księgarnia. 
Ale warto też przypomnieć, 
że niemałe środki wydaliśmy 
na remont naszej biblioteki 
przy ulicy Wojska Polskie-
go, która również należy do 

historycznych zabytków nasze-
go miasta – przypomina Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

(KL)

  Niebawem ruszy remont wieży kościoła 
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DLA NICH NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH

Strażacy z Rościszewa na medal
Strażacy z Rościszewa nie czekają na gotowe. Z pieniędzy samorządu wybudowano budynek remizy, ale ochotnicy  
z Rościszewa postanowili wziąć dalej sprawy w swoje ręce i sami zajęli się pracami wykończeniowymi obiektu.

Już w jednym z poprzednich 
wydań „Panoramy” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie informował o inwesty-
cji w Rościszewie. Teraz jednak 
każdą wolną chwilę miejscowi 
strażacy poświęcają na wykoń-
czenie budynku.
– Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni władzom naszej gminy, że 
przekazała pieniądze na budo-
wę remizy. Cieszymy się, że na-
sza współpraca z gminą układa 
się tak dobrze – mówi nam 
Jacek Drewniak, naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rościszewie, która w 2015 roku 
obchodziła 70-lecie istnienia. 
– Postanowiliśmy nasz jubi-
leusz uczcić po zakończeniu 
wszystkich prac. W tym roku 
niestety nam się to nie uda, ale 

jestem przekonany, że uroczy-
ste otwarcie naszej nowej sie-
dziby zorganizujemy za rok.
W nowej remizie znalazło się 
miejsce na dwa boksy, gdzie 
garażowane będą wozy bojowe. 
Jeden z nich – zupełnie nowy – 
pojawić ma się w Rościszewie 
jeszcze w tym roku. Będzie to 
średni wóz bojowy z napędem 
na cztery koła. Jak zauważa na-
czelnik Drewniak, będzie to 
pierwszy tego typu wóz w trą-
beckiej gminie.
Prace wykończeniowe prowa-
dzone są w pokoju strażaka i 
dużej sali.
– Wszystkie potrzebne mate-
riały pozyskujemy od spon-
sorów. Nie jest to niestety ła-
twe zadanie, ale jakoś się nam 
udaje. Za wyjazdy do akcji 

otrzymujemy pieniądze, które 
trafiają do kasy naszej jednost-
ki, dzięki czemu mamy środki 
na zakup potrzebnych materia-
łów budowlanych. Wszystkie 
prace wykonujemy sami w wol-
nej chwili, bo każdy z nas ma 
przecież swoje codzienne, za-
wodowe obowiązki – tłumaczy 
Jacek Drewniak.
Poza sponsorami, działa-
nia ochotników z Rościszewa 
wspiera również Zarząd Wo-
jewódzki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. OSP Rościsze-
wo działa od 1945 roku, a w 
jej szeregach funkcjonuje 38 
ochotników, z czego połowa 
bierze czynny udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że 
miejscowi rycerze św. Floriana, 

spośród wszystkich jednostek 
OSP w gminie Trąbki Wielkie, 
najczęściej wyjeżdżają do róż-
nego rodzaju zdarzeń. 
– Są to oczywiście nie tylko 
pożary, ale również zdarze-
nia drogowe, ponieważ nasza 
jednostka znajduje się w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym. Niedawno otrzy-
maliśmy również najnowszej 
generacji defibrylator. W ubie-
głym roku tylko przez trzy 
kwartały wyjeżdżaliśmy do 
akcji 56 razy, z czego połowę 
stanowiły pożary – informuje 
naczelnik OSP Rościszewo.
Należy jeszcze powiedzieć o 
innych osiągnięciach ochotni-
ków z Rościszewa, którzy od 
wielu lat odnoszą sukcesy w 
zawodach pożarniczych, zaj-
mując czołowe miejsca w im-
prezach rangi gminnej i po-
wiatowej. W jednostce brakuje 
jednak drużyny młodzieżowej, 
dlatego wszyscy chętni – na-
wet z sąsiednich miejscowości 
– mogą wstąpić w szeregi OSP 
Rościszewo. W tej sprawie 

kontaktować można się z na-
czelnikiem Drewniakiem. 
Można więc powiedzieć, że 
strażacy z Rościszewa to zło-
te chłopaki. Czego się nie 
tkną, wszystko zamieniają w 

sukces. A nasza redakcja ży-
czy ochotnikom z Rościszewa 
kolejnych sukcesów na każdej 
płaszczyźnie.

Krzysztof Lubański

 Każdą wolą chwilę strażacy z Rościszewa poświęcają na 
pracę w remizie

 Strażacy z Rościszewa mogą pochwalić się wieloma sukcesami
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TURNIEJ OLDBOJÓW

Pogoń najlepsza w Trąbkach 
Wielkich
Zwycięstwem szczecińskiej 
Pogoni zakończył się rozgry-
wany w Trąbkach Wielkich I 
Ogólnopolski Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Oldboys +35. Na 
2. miejscu sklasyfikowano na-
tomiast Rapid Trans Pszczółki. 
– Zaproszenie na nasz turniej 
przyjęło 12 drużyn z terenów 
Polski północnej, od Szczeci-
na do Elbląga. Nie zabrakło 
oczywiście gospodarzy impre-
zy, a więc drużyny Lir „Orzeł” 
Trąbki Wielkie. W składach 
zespołów pojawiło się wiele na-
zwisk znanych z boisk naszej 
ekstraklasy – informuje Wie-
sław Kempa z Zarządu Gmin-
nego Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe.
Zgodnie z regulaminem, tur-
niej został przeprowadzony w 
dwóch grupach eliminacyj-
nych. Następnie rozegrano dwa 
mecze półfinałowe oraz mały i 
duży finał. 
Do strefy półfinałowej do-
tarło aż trzech reprezentan-
tów powiatu gdańskiego: Lir 
Orzeł Trąbki Wielkie, We-
terani Pruszcz Gdański i Ra-
pid Trans Pszczółki. Czwórkę 
najlepszych drużyn turnieju 

uzupełnili goście ze Szczecina, 
którzy w drodze do finału 5:1 
pokonali gospodarzy impre-
zy. W drugim półfinale ekipa z 
Pszczółek 3:1 ograła Weteranów 
z Pruszcza Gdańskiego. Bar-
dzo zacięty przebieg miał finał 
pocieszenia, w którym dopiero 
rzuty karne zdecydowały, że na 
najniższym stopniu podium za-
wodów stanęli piłkarze z Trą-
bek Wielkich. W wielkim finale 
szczecińska Pogoń 6:3 wygrała z 
Rapid Transem.
Dodajmy jeszcze tylko, że 

królem strzelców turnieju zo-
stał Daniel Patrzałek z Rapid 
Transu. Reprezentant gospo-
darzy Daniel Radziszewski 
uznany został zaś najlepszym 
bramkarzem imprezy, a Daniel 
Dubicki z Pogoni najlepszym 
zawodnikiem turnieju. Z kolei 
Olgierd Moskalewicz wyróż-
niony został nagrodą specjalną 
za pomoc najbardziej potrze-
bującym mieszkańcom gminy 
Trąbki Wielkie.

(lubek)

 KW trąbeckim turnieju najlepsi okazali się zawodnicy 
Pogoni Szczecin (ciemne stroje)
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ROZMAITOŚCI

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Za pół ceny
Weekend za pół ceny w 
gminie wiejskiej Pruszcz 
Gdański odbędzie się w 
dniach 16 – 17 kwietnia. 
Do akcji przystąpiły w 
większości lokale gastrono-
miczne (m.in. „Hito Sushi” 
z Borkowa, „Oberża pod 
Lipami” z Bystrej, „Radu-
nianka” ze Straszyna), ale 
nie tylko. Wśród podmio-
tów, które zdecydowały się 
w dniach 16 – 17 kwietnia 
obniżyć ceny swoich usług 
o 50 procent, znalazły się 

również Hotel i Restauracja 
„Czarna Perła” z Przejaz-
dowa, kwiaciarnia „Alexa 
Flowers & Decorations” i 
studio fotograficzne „2 Sty-
le”. Dwa ostatnie podmio-
ty działają na terytorium 
Gdańska, jednak lokaliza-
cyjnie bliżej im do Borkowa 
w gminie Pruszcz Gdański.
Ostatnie zapisy odbywa-
ją się mailowo: mbielicka@
pruszczgdanski.pl.

(MB)

  Weekend za pół ceny
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 Ulica Ukośna będzie remontowa

Hodowla Owczarka Niemieckiego
Oferuje szczenięta krótko i 

długowłose w różnym wieku.

Posiadamy reproduktora 
owczarka niemieckiego 

długowłosego z 
uprawieniami hodowlanymi 

- oferujemy krycie.

tel.603-281-246

REKLAMA

ZNISZCZONA WOJEWÓDZKA

Remonty kolbudzkich ulic

Wśród tegorocznych in-
westycji zaplanowanych 
w gminie Kolbudy nie za-
braknie zadań drogowych. 
Tym razem większość prac 

prowadzonych będzie w sa-
mych Kolbudach, ale dro-
gowcy pojawią się również na 
drodze Buszkowo-Ostróżki.
- Tylko w samych Kolbudach 
remontowane będą cztery uli-
ce: Ukośna, Spacerowa, Osie-
dlowa i Boczna – mówi Ma-
rek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy. – Nam jednak bar-
dzo zależy na remoncie drogi 
wojewódzkiej nr 221, a więc 
trasy łączącej Gdańsk z Ko-
ścierzyną. Przez ciężarówki, 
wywożące żwir z urobiska, na 
drodze pojawiają się koleiny i 
z każdym miesiącem ulica jest 
w coraz gorszym stanie.
Skończony jest prawie, przy-
gotowywany przez Woje-
wódzki Zarząd Dróg, projekt 
przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 221. Niestety, w tej 
chwili nie ma pieniędzy na re-
alizację tego przedsięwzięcia. 

(GR)
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POMOGŁO MINISTERSTWO

Basen zamiast stoku
400 młodych mieszkańców 
gminy Kolbudy wzięło udział 
w zajęciach, które zorgani-
zowano dla nich podczas fe-
rii. Część z nich, zamiast na 
narciarski stok, jeździła do 
sopockiego Aquaparku i na 
gdańskie lodowisko, gdzie 
mogła szlifować naukę pły-
wania i łyżwiarstwo. Pozo-
stali brali udział w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych or-
ganizowanych w szkołach w 
Kolbudach i Bielkówku.
- Zima w tym roku do nas nie 

zawitała, dlatego musieliśmy 
zmienić program feryjnych 
zajęć. Okazało się jednak, że 
dzieciaki były bardzo zado-
wolone z takiej propozycji – 
mówi nam Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Warto też powiedzieć, że 
feryjne zajęcia finansowa-
ne były przez Ministerstwo 
Sportu oraz Urząd Gminy 
Kolbudy.

(GR)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MARZEC 20168

W CZERWCU PIERWSZE ODBIORY

W Przywidzu zagra Atom Trefl
Bardzo sprawnie przebiega budowa hali widowiskowo-sportowej w Przywidzu. 
Mimo początkowych opóźnień, zaległości zostały szybko nadrobione i zgodnie 
z harmonogramem nowy obiekt sportowy cieszyć będzie przywidzką młodzież 
już od 1 września.

PAMIĘCI ZAMORDOWANEGO PROBOSZCZA

Tryptyk księdza Aeltermann
Wójtowie trzech samorzą-
dów porozumieli się w spra-
wie utworzenia tryptyku dla 
zasłużonego dla regionu, nie-
żyjącego księdza Jana Ael-
termanna. Projekt realizo-
wać mają gminy: Skarszewy, 
Przywidz i Trąbki Wielkie.
- Szlak księdza Aeltermanna 

ma połączyć trzy punkty, z 
którymi związany był kapłan, 
a więc Nowy Wiec, Mierze-
szyn i Przywidz. W realiza-
cję projektu zaangażowali się 
również studenci Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
którzy mają przygotować pro-
jekt tego tryptyku – mówi nam 

Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Ksiądz Aeltermann, Niemiec 
z pochodzenia, tuż przed na-
staniem II wojny światowej, 
był proboszczem parafii mie-
rzeszyńsko-przywidzkiej. Był 
kapłanem niepokornym, któ-
ry nie zgadzał się z ówczesną 

polityką Rzeszy i nazizmem, 
za co został zamordowany 
przez swoich rodaków. Pro-
boszcz zginął we wsi Nowy 
Wiec w gminie Skarszewy.
- Na temat księdza powstała 
już książka, wydaniem któ-
rej zajął się nasz urząd. Teraz 
chcemy go uhonorować jesz-
cze tryptykiem. Każda jego 
część składać ma się z rzeźby 
upamiętniającej proboszcza 
Aeltermanna – dodaje Marek 
Zimakowski.

(GR) 

Budynek, którego budowa roz-
poczęła się jesienią 2014 roku, 
przykryty jest już dachem, 
a prace prowadzone są teraz 
w środku obiektu. Budow-
lańcy zajmują się też pracami 
dociepleniowymi.
– Jestem przekonany, że wszyst-
kie prace wykończeniowe po-
trwają do końca czerwca. Po 
tym terminie rozpoczną się od-
biory, które powinny potrwać w 
okresie wakacyjnym, aby nowy 
obiekt sportowy został urucho-
miony wraz z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego – mówi 
nam Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Jeszcze niedawno sugerowano, 
że halą zarządzać będzie ope-
rator. Jednak teraz wszystko na 
to wskazuje, że zajmie się tym 
Gminny Ośrodek Kultury, któ-
rego siedziba przeniesiona zo-
stanie właśnie do pomieszczeń 
nowej hali.
– Pewnym sprawdzianem 

będzie dla nas uroczystość 
otwarcia hali, podczas któ-
rej planujemy organizację li-
gowego meczu siatkarskiego 
Atomu Trefla Sopot, dzięki 
podpisanej niedawno umowie 
partnerskiej ze Stowarzysze-
niem Trefla – dodaje Marek 

Zimakowski. – To jednak nie 
wszystko, bo nasz obiekt jest 
tak duży, że możemy w nim or-
ganizować mecze nawet rangi 
europejskiej.
Mecz ligowy „atomówek” był-
by bezprecedensową atrak-
cją w gminie Przywidz, gdzie 

widowisk sportowych na po-
dobnym poziomie ze świecą 
można szukać. Spodziewać się 
zatem można, że jeżeli mecz 
dojdzie do skutku, to trybuny 
hali w Przywidzu zapełnią się 
do ostatniego miejsca.

(lubek)

 Hala w Przywidzu już stoi, teraz pora na prace wykończeniowe

 W roku ubiegłym na symbolicznym pomniku Polskiego Rocka zawisła płyta „Czerwonych 
Gitar”. Następna pojawi się po tegorocznym Rock Blue Festiwal

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

KONCERT NA STOKU

Stan Borys na Rock Blue Festiwal
Od pewnego czasu trwają już 
przygotowania do tegorocz-
nej odsłony Rock Blue Festi-
val, który w sierpniu ubiegłe-
go roku zainaugurowano w 
Przywidzu.
- Prowadzone są już rozmo-
wy ze Stanem Borysem i ze-
społem Old Breakout, którzy 
mieliby wystąpić na tegorocz-
nym festiwalu – informuje 
„Panoramę” Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przy-
widz. – Mogę nawet powie-
dzieć, że Stan Borys wstępnie 
zgodził się już wystąpić na 
naszej imprezie, ale musimy 
jeszcze domówić szczegóły 
jego przyjazdu.
Już teraz wiadomo, że tego-
roczny Rock Blue Festiwal 
odbędzie 14 sierpnia i byłby 

połączony z imprezą „Siedem 
stron powiatu”, firmowaną 
przez Starostwo Powiatowe w 
Pruszczu Gdańskim. 
- W tym roku chcieliby-
śmy zmienić również miejsce 

koncertu. Tym razem kon-
cert miałby się odbyć na stoku 
narciarskim na terenie Zielo-
nej Bramy. Wstęp na koncert 
nie będzie biletowany, a dzię-
ki temu, że odbędzie się on na 

stoku, to liczymy na bardzo 
dobrą frekwencję – dodaje 
Marek Zimakowski.

(KL)
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W SKRÓCIE

ZMIANY W TERMINACH

- Informujemy, że w związku ze świętem przypadającym na 
poniedziałek 28 marca, w pierwszych dniach po Wielkanocy 
mogą nastąpić przesunięcia o jeden dzień w terminach od-
bioru odpadów suchych. W pierwszej kolejności odbierane 
będą odpady z nieruchomości, których odbiór przypadałby na 
dzień 28 marca – informuje Bartosz Gondek, rzecznik praso-
wy burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 
Poza tym warto wiedzieć, że zbiórka papieru z zabudowy jed-
norodzinnej przypadająca  na czwartą sobotę miesiąca, a więc 
26 marca, odbędzie się zgodnie z harmonogramem.
- Przypominamy, że od 1 kwietnia zmienia się częstotliwość 
odbioru odpadów mokrych i tworzyw sztucznych z zabudo-
wy jednorodzinnej. Obecna częstotliwość odbioru odpadów 
mokrych z jednego razu na dwa tygodnie zmienia się na je-
den raz w tygodniu, zaś tworzyw sztucznych, zamiast odbio-
ru tylko w pierwszą sobotę miesiąca, odbywać się będzie dwa 
razy w miesiącu, czyli w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca 
– dodaje Bartosz Gondek.

ŚWIĘTO POWROTU DO MACIERZY

Mieszkańców miasta i powiatu zapraszamy na obchody 
Święta 71. Rocznicy Powrotu Pruszcza do Macierzy, które – 
ze względu na wypadający 24 marca Wielki Czwartek, odbę-
dą się dzień wcześniej – 23 marca o godzinie 12.00, na Placu 
Jana Pawła II. 
W samo południe zaplanowano złożenie wiązanek kwiatów 
na placu Jana Pawła II przez władze miasta, gminy, powiatu 
oraz przedstawicieli placówek oświatowych, organizacji kom-
batanckich i pozarządowych. Natomiast o godz. 18.00 odbę-
dzie się msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego.

(GR)

 Z ŻYCIA POWIATU
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 Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański we wrześniu pojadą na Sycylię
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PO WAKACJACH POJADĄ NA SYCYLIĘ

Z ziemi polskiej do włoskiej
Gmina Cedry Wielkie będzie współpracować z włoskim mia-
stem na Sycylii. Jest to efekt wspólnych działań z Pomor-
skim Związkiem Żeglarskim. Termin pilotażowej wymiany 
dzieci zaplanowany został na pierwszy tydzień września. 
Najpierw młodzi Polacy pojadą do Włoch.

Od momentu uruchomienia 
przystani żeglarskiej w Błot-
niku, gmina Cedry Wielkie 
podejmuje wiele działań, któ-
re mają promować i rozwijać 
żeglarstwo. Prowadzona jest 
szkółka dla dzieci i młodzieży, 
a już we wrześniu na Sycylię 
pojedzie grupa młodych ludzi, 
m.in. z gminy Cedry Wiel-
kie, by szlifować żeglarskie 
umiejętności.
– Można powiedzieć, że 
wszystko rozpoczęło się od 
współpracy z Pomorskim 
Związkiem Żeglarskim. Dzię-
ki temu możemy z radością 
powiedzieć, że nasza mło-
dzież uczestniczyć będzie w 
realizacji projektu „Północ – 
Południe”. Pierwsze studyjne 

spotkanie już się odbyło, a 
partnerów zaprosił samorząd 
miasta Ragusa. Nas reprezen-
tował Łukasz Żarna, dyrektor 
Żuławskiego Ośrodka Kultury 
Fizycznej i Sportu – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Wizyta miała na celu nawią-
zanie współpracy w zakresie 
wymiany dzieci z Włoch i Pol-
ski w ramach organizowanych 
wspólnie kolonii żeglarskich. 
Wymieniono także informacje 
dotyczące rozwoju edukacji i 
żeglarstwa w regionach obu 
krajów. Bardzo ważnym ele-
mentem wizyty było nawią-
zanie kontaktu i współpracy z 
lokalnymi szkółkami żeglar-
skimi, połączone z wymianą 

doświadczeń, i przedsiębiorca-
mi działającymi na płaszczyź-
nie turystycznej. Przystań że-
glarska w Błotniku wzbudziła 
zainteresowanie wśród repre-
zentantów samorządu Comuna 
di Ragusa i obecnych przed-
stawicieli szkółek żeglarskich 
z Sycylii. 
– Do Włoch pojadą dzieci z na-
szej szkółki i z gminy Pruszcz 
Gdański. Udział w nim zapro-
ponowany zostanie maluchom 
w wieku 7 – 10 lat, które wyka-
zywać będą największe zaanga-
żowanie w szkółce żeglarskiej 
w Błotniku – dodaje Janusz 
Goliński.

(GR)

POWSTANIE WIŚLANA TRASA

Aktywna polityka rowerowa

– Nasz odcinek zaczynał się 
będzie w Giemlicach, a koń-
czył w Gdańsku. W planach 
mamy budowę dwóch ście-
żek. Jedna z nich służyć ma 
przede wszystkim mieszkań-
com naszej gminy, a druga 
turystom, którzy rowerem 
będą chcieli zwiedzić Żuławy 
Gdańskie – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Dodajmy, że nowa ścieżka 
będzie się łączyć z wybudo-
wanym kilka lat temu Szla-
kiem Mennonitów. Dzięki 
temu gmina Cedry Wielkie 
będzie posiadać bogatą sieć 
ścieżek rowerowych, łączącą 
różne miejscowości rejonu. 
– Budowa nowych szlaków 
rowerowych współfinanso-
wana będzie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Li-
czymy, że otrzymamy na to 
80-procentowe dofinansowa-
nie. Jest to sporo, szczegól-
nie, że koszt całego zadania 
szacujemy na około 6 milio-
nów złotych – szacuje Janusz 
Goliński.
Warto przy okazji jeszcze 
wspomnieć, że gmina, wspól-
nie z firmą Transprojekt, pla-
nuje budowę ścieżki rowe-
rowej z Cedrów Małych do 
Koszwał, skąd można byłoby 
dalej pojechać rowerem aż do 
Gdańska. 
– Dopełnieniem naszej po-
lityki jest miasteczko ruchu 

  Niebawem w miasteczku ruchu drogowego  
w Cedrach Wielkich pojawią się samochody 

drogowego, które zostanie nie-
bawem rozbudowane o kolejne 
elementy, a mianowicie małe 
samochodziki. Dzieci mogły-
by nimi jeździć po miasteczku 
i zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oswajać się z ru-
chem komunikacyjnym – mówi 
wójt Goliński.
Ścieżki rowerowe zawsze 
będą potrzebne, dlatego wła-
dze cedrowskiej gminy nie 

Gmina Cedry Wielkie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumen-
tacji Wiślanych Tras Rowerowych, a więc ponad 16 kilometrów 
ścieżek rowerowych, biegnących m.in. po wale wiślanym.

wykluczają kolejnych inwe-
stycji w tym zakresie.
– Rower staje się coraz waż-
niejszym elementem naszego 
codziennego życia, dlatego 
moim zdaniem warto inwe-
stować w budowę ścieżek ro-
werowych – podsumowuje 
wójt Goliński.

(GR)

ZA DROGIE UTRZYMANIE

Zamiast szkoły – przedszkole
Zapadła ostateczna decyzja 
o likwidacji Szkoły Podsta-
wowej w Trutnowach. Za-
mknięcie podstawówki było 
nieuniknione, ponieważ do 

szkoły uczęszczało zaledwie 15 
uczniów, a koszt jej utrzymania 
był bardzo duży.
– Z oddziałem przedszkolnym 
działały tam właściwie tylko 
trzy klasy. Decyzja zapadła. 
Również kurator oświaty zgo-
dził się na likwidację placów-
ki w Trutnowach. Nie chcemy 
jednak całkiem zamykać pla-
cówki, ponieważ planujemy 
cały budynek zaadaptować na 
przedszkole – mówi nam Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Lada dzień gmina aplikować 

będzie o środki na realizację 
swojego projektu. Według za-
pewnień Janusza Golińskiego 
wszystko wskazuje na to, że 
wszyscy nauczyciele nadal będą 
pracować.
– Z naszym budżetem trudno 
jest utrzymać szkołę, w której 
uczy się tylko 15 dzieci. Muszę 
jednak powiedzieć, że jest to 
pierwsza placówka oświatowa, 
która poddana zostanie likwi-
dacji za mojej kadencji – tłu-
maczy wójt Goliński.

(GR)

  Zamiast szkoły w Trutnowach pojawi się przedszkole
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PRAWDZIWA HISTORIA PAŁACU

Wojanowski majątek urzeka do dziś 
Źródła historyczne podają, że pałac w Wojanowie został zniszczony w 1945 
roku przez Armię Czerwoną. Jednak legenda głosi, że było inaczej.

Adam Naczk z Wojanowa od 
lat pasjonuje się lokalną histo-
rią. Kiedy latem 2012 roku spo-
tkał na terenie wojanowskiego 
parku dwójkę niemieckich tu-
rystów z aparatami fotograficz-
nymi, nie oparł się pokusie na-
wiązania rozmowy. Zwłaszcza, 
że obcy język nie stanowił dla 
niego przeszkody. 
- Panowie, jeden w wieku oko-
ło 50, a drugi 80 lat, przyjecha-
li do Wojanowa z Frankfurtu 
– opowiada. – Cały wojanowski 
majątek należał dawniej do, ich 
kolejno pradziadka i dziadka, 
Hugo Siewierta. 
Hugo Siewert to ostatni znany 
właściciel pałacu, po którym 
obecnie zachował się jedynie 
fragment fontanny i schodów.
- Krewni dworzanina powie-
dzieli mi, że to nie Armia 
Czerwona zniszczyła pałac – 
zdradza Adam Naczk. - Po-
dobno sam Hugo Siewert, ucie-
kając w 1945 roku do Niemiec, 
podpalił go, by nie zamieszkali 
w nim, na przykład, Polacy.
Pasjonat historii z Wojanowa 
zapytał również o sam 9-hekta-
rowy, podworski park, który do 
dziś urzeka, liczącym 700 lat, 
starodrzewem i malowniczymi 
kaskadowymi stawami.
- W wojanowskim parku znaj-
dował się tunel, którym można 
było podróżować jednym ko-
niem z doczepionym rydwanem 
– opowiada. – Na terenie parku 
była również owalna lodow-
nia z czerwonej cegły, w której 
przechowywano mięso. Z kolei 

strumyk, na odcinku przed sa-
mym pałacem, miał tamę spię-
trzającą wodę, która częściowo 
zachowała się do dziś. Ponadto, 
nad stawem była przystań do 
cumowania łódek. Ona rów-
nież się fragmentarycznie za-
chowała. Dowiedziałem się 
również, że na terenie parku 
hodowano sarny i zające. Aby 
nie uciekały, postawiono mur, 

po którym jest jeszcze ślad.
Do dziś przy drodze prowadzą-
cej w kierunku dawnego pała-
cu znajduje się zbiorowa mogi-
ła. Adam Naczk regularnie ją 
pielęgnuję.
- Sprzątam tu i zapalam znicze 
– dodaje. 
Pan Adam koresponduje z 
potomkami Hugo Siewer-
ta mailowo. Od nich właśnie 

otrzymał fotografie pałacu, 
które publikujemy.

Gmina Pruszcz Gdański zre-
witalizuje park w Wojano-
wie. Przywracając jego dawną 
świetność, stworzy miejsce wy-
poczynku, a przy okazji eduka-
cji przyrodniczej i historycznej. 

(MB)

 Archiwalne zdjęcie pałacu w Wojanowie
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 Ćwiczenia w zakładzie Follet w Mokrym Dworze

ĆWICZENIA W MOKRYM DWORZE

Pożar w Follecie!
Spokojnie, to tylko symulacja, 
mająca na celu przećwiczenie 
– z jednej strony ewakuacji 
pracowników Folletu, a z dru-
giej współdziałania gminnych 
i miejskich jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w 
przypadku pożaru w dużym 
zakładzie produkcyjnym.
Dochodzi 18.00. W zakładzie 
Follet w Mokrym Dworze na 
drugiej zmianie pracuje 27 
osób. Nagle w jednym z po-
mieszczeń wybucha pożar. 
Kiedy podjęte przez pracow-
ników próby ugaszenia ognia 
za pomocą ręcznego sprzętu 
gaśniczego nie sprawdzają się, 
kierownik zmiany zarządza 
ewakuację, a w międzycza-
sie wzywa straż pożarną. W 
zakładzie gasną światła, ale 
pracownicy sprawnie wycho-
dzą na zewnątrz, gdzie rów-
nież panuje mrok. Zbierają 
się przy bramie wyjazdowej. 

Następuje przeliczenie załogi. 
Okazuje się, że dwie osoby zo-
stały w środku. Taką sytuację 
zastają jednostki OSP, które 
odpowiedziały na wezwanie. 
Jako pierwsza na miejscu zda-
rzenia zjawiła się straż pożarna 
z Wiśliny. Poszukiwania zagi-
nionych pracowników utrudnia 
wysoka temperatura i wszech-
obecny dym. Strażacy używa-
ją specjalistycznego sprzętu i 
najpierw ratują ludzi, a potem 
mienie zakładu.
– Były to pierwsze tego typu 
ćwiczenia bez dowodzenia 
Państwowej Straży Pożarnej, 
która tego dnia pełniła rolę ob-
serwatora i oceniała przebieg 
akcji – mówi Marek Tułowiec-
ki, podinspektor ds. wojsko-
wych, zarządzania kryzysowe-
go i przetwarzania informacji 
niejawnych w Urzędzie Gminy 
Pruszcz Gdański. – Za nami 
bardzo cenne doświadczenie, 
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ŁADNIEJSZE WSIE

Granty do wzięcia 
Już od 11 marca w Urzędzie 
Gminy Pruszcz Gdański 
(biuro podawcze na parte-
rze) można składać wnioski w 
konkursie „Kwiecista Gmina 
2016”. Do zdobycia są gran-
ty w wysokości do 5 tys. zł z 
przeznaczeniem na upiększe-
nie miejscowości. 
– Celem konkursu jest pod-
niesienie atrakcyjności miej-
scowości, zagospodarowanie 
zielenią, kwiatami i drobną 
architekturą terenów publicz-
nych w sołectwach – mówi Pa-
trycja Weihs z Urzędu Gminy 
Pruszcz Gdański. 

To już III edycja konkursu, 
który cieszy się coraz więk-
szym powodzeniem. W 2014 
roku wnioski zgłosiło 5 so-
łectw, a rok później już 23 
sołectwa.
W tegorocznym budżecie za-
planowano 50000 zł. Projekty 
z największą ilością punktów 
zostaną dofinansowane mak-
symalną kwotą do 5000 zł.
Konkurs kierowany jest do 
wszystkich sołectw z tere-
nu gminy Pruszcz Gdański. 
Wniosek w imieniu sołectwa 
składa sołtys. 

(MB)

  Pieniądze z grantów przeznaczane są na upiększanie wsi 
pruszczańskiej gminy
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które pokazało, że akcja bez 
PSP jest niezwykle trudna. 
Mimo ostatecznego sukcesu, 
udało się zaobserwować kilka 
błędów. Dzięki ich dostrzeże-
niu i omówieniu, strażacy będą 
na pewne sprawy bardziej wy-
czuleni i lepiej się sprawdzą w 
autentycznej akcji. 

Ćwiczenia w zakładzie zor-
ganizowali: OSP Wiślina 
oraz OSP Miasta Pruszcz 
Gdański. Udział wzięły także 
jednostki OSP Łęgowo i OSP 
Jagatowo. 

(MB)

 ŻYCIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI



REKLAMA

N E T  Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy naszym obecnym i przyszłym Klientom oraz 
Partnerom Biznesowym, 
aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, 
nadziei, miłości i odpoczynku, 
a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, 
wiosennym nastroju. 

Zarząd i Pracownicy Firmy BIALL-NET Sp. z o.o.

BIALL-NET to jedna z nielicznych firm w okolicy, która oferuje Państwu dostęp do 
Internetu dostarczanego za pomocą światłowodów, który w przeciwieństwie do 
Internetu radiowego czy LTE nie posiada żadnych ograniczeń transferu prędkości. 

Jak wygląda instalacja usługi FTTH GPON do budynku jednorodzinnego? 
Przyłącze jest wykonywane od punktu dystrybucyjnego (studzienki kablowej, w 
której znajduje się złącze ze spliterem) do budynku Klienta. Przyłącze jest wykonywa-
ne najczęściej rurą HDPE40mm lub mikrorurką o średnicy od 12 do 18mm. 
Następnie jest zaciągany kabel światłowodowy od studzienki kablowej/punktu 
dystrybucyjnego do budynku Klienta w miejsce wcześniej wskazane przez Klienta. 

W miejscu zakończenia kabla światłowodowego jest montowany termin abonencki tzw. ONT (miejsce w którym ma być 
zamontowany ONT musi mieć dostęp do prądu). Następnie żeby uruchomić usługę dostępu do Internetu to od terminala 
abonenckiego jest zaciągany kabel miedziany kategorii 5e do komputera lub routera abonenta. W przypadku gdy abonent 
ma mieć również telewizję to od terminala abonenckiego jest zaciągany kabel kategorii 5e kabel do miejsca gdzie ma być 
uruchomiona telewizja. (światłowód ma 2 włókna jednomodowe i średnicę 3,5mm, kabel kat 5e ma 8 żył miedzianych i 
średnicę 5mm). Następnie przychodzi serwisant BIALL-NET, który konfiguruje komputer do pracy w sieci. W przypadku gdy 
do uruchomienia jest telewizja to serwisant konfiguruje dekoder i podłącza go do naszej sieci oraz telewizora.

Dodatkowo zaproponowane przez nas łącze odporne jest na wszelkie warunki atmosferyczne. Światłowód jednak nie tylko 
nie ma ograniczeń zarówno co do prędkości, ale także co do ilości oferowanych usług. Oznacza to, że wystarczy tylko 
jeden kabel by dostarczyć Państwu zarówno Internet, telefon jak i również cyfrową telewizję.  
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W SUCHYM DĘBIE LICZĄ NA UNIJNE PIENIĄDZE

Rząd nakłada na samorządy coraz więcej zadań 
Pierwszy kwartał tego roku niemal już za nami. Samorządy przygotowują się do konkursów, z których otrzymać można unijne dofi-
nansowanie na lokalne inwestycje. O plany na ten rok zapytaliśmy Barbarę Kamińską, wójt gminy Suchy Dąb.

– Tegoroczny budżet gminy 
Suchy Dąb już znamy. Jakie 
więc zaplanowano inwesty-
cje w tym roku?
– Na plan pierwszy wysuwa 
się bezapelacyjnie budowa sie-
ci kanalizacyjnej oraz oczysz-
czalni ścieków. Rządowi udało 
się wynegocjować kolejne trzy 
lata na budowę kanalizacji. Je-
żeli inwestycje zakończymy do 
końca 2018 roku, to unikniemy 
kar (poniesiemy mniejsze kon-
sekwencje w ramach KPOŚ). 
Musimy to zrobić, ponieważ 
naszej gminy po prostu nie stać 
na dodatkowe obciążenia fi-
nansowe. Takie restrykcje do-
tykają  biedne gminy, które nie 
mają pieniędzy na inwestycje, 
a dodatkowo mają negatywne 
konsekwencje ponieść za ich 
niezrealizowanie. 
– Pytanie wydaje się banal-
ne, ale może nie wszyscy 
wiedzą. Dlaczego gmina 
Suchy Dąb nie ma środków 
na kolejne inwestycje?
– Specjalnie nie zadłużamy 
swoich gmin. Jeżeli gmina nie 
będzie posiadać kanalizacji, 
działki nie będą uzbrojone, a 

 Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb zapowiada, że będzie robić wszystko,  
aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej

wtedy żaden przedsiębiorca nie 
będzie chciał tu inwestować. W 
żaden sposób nie dorównamy 
gminom rozwiniętym. Jeste-
śmy gminą rolniczą. Dodatko-
wo, Państwo dociąża nas ko-
lejnymi zadaniami, co jest dla 
nas bardzo kosztowne. Powiem 
dla przykładu, że tylko w tym 
roku z naszej kasy musimy do-
płacić co najmniej 2,5 miliona 
złotych do edukacji, ponieważ 
subwencja oświatowa nie jest 
wystarczająco wysoka. Eduko-
wanie dzieci i młodzieży jest 
bardzo ważne i potrzebne, a w 
naszej gminie poziom edukacji 
jest wysoki. Jest to jednak efekt 
chociażby dodatkowych zajęć 
i nowych pomocy dydaktycz-
nych, na co mogliśmy sobie po-
zwolić, ponieważ pozyskaliśmy 
pieniądze z Unii Europejskiej. 
Mamy już złożony kolejny 
wniosek na kwotę ok. 2 milio-
nów złotych, a do końca marca 
chcemy złożyć wniosek na po-
zyskanie środków na edukację 
przedszkolną. 
Poprzez dofinansowywanie 
zadań rządowych, musimy się 
bardzo gimnastykować, aby 

gmina funkcjonowała jak na-
leży. W tej chwili zadłużenie 
gminy kształtuje się na pozio-
mie ponad 8 milionów zło-
tych, dlatego wszelkie wydat-
ki planować musimy bardzo 
rozsądnie. 
– Wracając do inwestycji 
kanalizacyjnych. Gdzie 
budowane mają być kolejne 
odcinki sieci?
– Kanalizację planujemy bu-
dować we wsi Grabiny-Zame-
czek oraz w Krzywym Kole, 
natomiast w Suchym Dę-
bie rozbudowywać będziemy 
oczyszczalnię ścieków. Mamy 
już pozwolenie na budowę sie-
ci we wsi Grabiny-Zameczek, 
a niebawem stosowny doku-
ment otrzymamy na rozbudo-
wę oczyszczalni. Z kolei zada-
nie w Krzywym Kole chcemy 
zrealizować w systemie „za-
projektuj i wybuduj”. Powiem 
jeszcze tylko, że całkowity 
koszt tych trzech zadań, któ-
rych realizacja ma być rozło-
żona na 3 lata, szacujemy na 17 
milionów złotych. Teraz cze-
kamy już tylko na ogłoszenie 
konkursu, by złożyć wniosek 

aplikacyjny. Chciałabym, aby 
unijne finansowanie tych za-
dań rozłożone było na 5 lat. Je-
śli otrzymamy unijne wsparcie, 
to wyniesie ono maksymalnie 
70 proc. Dzięki temu uporamy 
się z finansowaniem tych in-
westycji ze środków własnych, 
mimo że i tak będziemy musieli 

posiłkować się kredytami bądź 
pożyczkami. 
– Rozumiem, że budowa 
kanalizacji nie jest jedyną 
inwestycją, którą zaplano-
waliście?
– Oczywiście, że nie. W pla-
nach mamy chociażby budowę 
dróg osiedlowych i transportu 
rolnego, czy świetlic wiejskich, 
połączonych z funkcją spor-
tową w Suchym Dębie i Gra-
binie-Zameczek. Na te zada-
nia chcemy pozyskać środki z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i z LGD.
– Planów jest zapewne 
więcej...… 

– Zgadza się. Potrzeby są bar-
dzo duże. Jednak na nie musi-
my mieć środki i dać sobie cza-
su. Rozwój naszej gminy zależy 
od inwestorów, którzy mogliby 
działać na naszym terenie. Nie-
stety, nasza gmina jest na ubo-
czu głównych ciągów komuni-
kacyjnych, a gmina ma charak-
ter rolniczy, z czego przychody 
do gminnej kasy nie są duże. 
Nie składamy jednak broni. 
Będziemy robić wszystko, by 
żyło nam się tu jak najlepiej.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

O ŻUŁAWACH GDAŃSKICH

W „Tekach Kociewskich”
Staraniem oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Tczewie, ukazał się kolej-
ny, dziewiąty już zeszyt „Tek 
Kociewskich”. W roczniku 
znaleźć można głównie ma-
teriały z IX Nadwiślańskich 
Spotkań Regionalnych, jakie 
w grodzie Sambora odby-
ły się w październiku ubie-
głego roku, ale są też teksty, 
które powinny zainteresować 
miłośników historii powia-
tu gdańskiego. To artykuły 
Tomasza Jagielskiego, na co 
dzień nauczyciela w Zespole 
Szkół w Suchym Dębie, któ-
ry przedstawił „Max Halbe. 
150. rocznica urodzin dra-
matopisarza z Koźlin (1865 – 
1944)” oraz „Leszkowy – hi-
storia wsi żuławskiej od XIV 
wieku” .
– Tekst o Halbe przybliża 
tę postać związaną z ziemią 
żuławską, która współcześnie 
jest zapomniana – wyjaśnia 

autor. - Dzieje wsi Leszkowy, 
położonej nad Wisłą, jak w 
soczewce pokazują losy zie-
mi pomorskiej na przestrzeni 
wieków. Jednocześnie dodaje, 
że materiał w „Tekach Ko-
ciewskich” stanowi fragment 
monografii osady Leszkowy, 
która być może niedługo uj-
rzy światło dzienne.
Jerzy Kornacki w tekście „Je-
rzy Adam Forster – nauko-
wiec rodem z Żuław Gdań-
skich” przypomina życie i 
działalność podróżnika i od-
krywcy związanego z Mo-
krym Dworem.
Dziewiąty zeszyt „Tek Ko-
ciewskich”, podobnie jak 
wcześniejsze, dostępny jest w 
internecie na stronie Kociew-
skiej Biblioteczki Interneto-
wej lub oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w 
Tczewie www.kbi.tczew.pl .

(TJ)

SPOTKALI SIĘ MIŁOŚNICY ŻUŁAW

VI sesja popularnonaukowa 
W Zespole Szkół w Suchym 
Dębie odbyła się VI sesja po-
pularnonaukowa o tematyce 
żuławskiej. 
Uroczystość zainauguro-
wali: Aleksandra Lewan-
dowska – dyrektor Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie, Bar-
bara Kamińska – wójt gmi-
ny Suchy Dąb i dr Michał 
Kargul – prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. 
Zgromadzeni goście uczest-
niczyli w wycieczce po Żuła-
wach Gdańskich. Podczas 

podróży wszyscy poznawa-
li obiekty kultury i pamiątki 
historyczne, związane z tym 
regionem naszego kraju, w 
Krzywym Kole, Steblewie i 
Wiślinie.
W Krzywym Kole poznali 
warsztat i prace podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej. Ks. Krzysztof Zdrojewski 
przybliżył dzieje i zabytki miej-
scowego kościoła pw. Znalezie-
nia Krzyża Świętego. Z kolei 
Tomasz Jagielski opowiedział 

historię ruin świątyni w Ste-
blewie, a Jerzy Kornacki opro-
wadził uczestników po Wi-
ślinie i przypomniał historię 
miejscowej szkoły i dzwonnicy 
cmentarnej.
Zebranym uczestnikom zapre-
zentowano nowy numer „Tek 
Kociewskich nr 9”, który za-
wiera artykuły o tematyce hi-
storycznej i regionalnej. 
Podczas wycieczki wielu 
uczestników poznało pięk-
no i bogatą przeszłość ziemi 
żuławskiej, na terenie gminy 

Suchy Dąb i gminy Pruszcz 
Gdański.
Sesja popularnonaukowa 
to spotkanie miłośników i 
pasjonatów historii Żuław 
Gdańskich, które cieszy się 
dużym zainteresowaniem, 
dlatego będzie kontynuowane 
w przyszłości.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorami VI sesji po-
pularnonaukowej o tematy-
ce żuławskiej byli: Zespół 
Szkół w Suchym Dębie, 
Urząd Gminy Suchy Dąb i 
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział Kociewski w 
Tczewie.

(TJ)
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Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem
duchowego wzbogacenia

i umocnienia dającego radość,
pokój i nadzieję.

Wszelkiej pomyślności
życzy

Leszek Grombala
Wójt Gminy Kolbudy

Wiesław Rusiecki
Przewodniczący 

Rady Gminy Kolbudy

STYPENDIA ROZDANE

Najlepsi z najlepszych 
Wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski, Magdalena Kołodziej-
czak, wręczyła stypendia mo-
tywacyjne za I semestr roku 
szkolnego 2015/2016. 
136 uczniów gminnych szkół 
(w tym 91 uczniów szkół pod-
stawowych i 45 gimnazjal-
nych) otrzymało stypendia 
za bardzo wysokie wyniki w 
nauce lub wybitne osiągnięcia 
sportowe.
Aby otrzymać stypendium 

za wyniki w nauce, należało 
wykazać się wysoką średnią 
ocen (minimum 5,5 w przy-
padku uczniów szkół pod-
stawowych i minimum 5,3 w 
przypadku gimnazjalistów) 
oraz osiągnięciami w kon-
kursach i olimpiadach przed-
miotowych. W przypadku 
sportowców decydowały suk-
cesy na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym.
 

(MB)

  Stypendia otrzymali najlepsi uczniowie  
gminy Pruszcz Gdański
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LEKCJA DEMOKRACJI

Wybrano  
młodzieżową radę 
Ostatniego dnia lutego, zgod-
nie z uchwałą Rady Gminy 
Suchy Dąb, wybrano jej mło-
dzieżową reprezentację.
W jej szeregach zasiądą 
przedstawiciele trzech szkół. 
Szkołę Podstawową w Koź-
linach reprezentować będą: 
Kacper Bielewicz, Mar-
cel Kołsut i Jakub Solis. Ze 
Szkoły Podstawowej w Su-
chym Dębie w radzie znaleź-
li się: Dawid Krygier, Dawid 
Leśkiewicz i Michał Zabada-
ła, natomiast gimnazjum re-
prezentować będą: Martyna 
Dziedzic, Tomasz Dubiella, 
Patrycja Heinrich, Weronika 
Kasińska, Daria Kowalczyk, 
Marcelina Nazimek, Han-
na Okrój, Jan Pawłowicz i 

Karolina Rzepecka.
– Dziękuję wszystkim za 
przygotowanie i przeprowa-
dzenie wyborów, a kandy-
datom gratuluję zwycięstwa. 
Wybory to doskonała lekcja 
demokracji, która zaprocen-
tuje w przyszłości dla naszej 
małej ojczyzny – powiedzia-
ła Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie. 
– Młodzi ludzie, którzy po-
strzegają otaczającą nas rze-
czywistość ze swojej perspek-
tywy, będą bardzo pomocni w 
kształtowaniu jej zgodnie ze 
swoimi pomysłami i ideałami 
– dodała Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb.

(TJ)

  Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb

  Po inwestycji przejazd przez to skrzyżowanie 
 będzie znacznie płynniejszy
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INWESTYCJA ZA 7 MILIONÓW

Ruszyła przebudowa ważnego 
skrzyżowania
Ruszyła jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji ostatnich lat w Pruszczu Gdań-
skim. Tydzień temu rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Ra-
ciborskiego, w związku z czym liczyć się trzeba z utrudnieniami w ruchu.

– Od momentu wprowadze-
nia nowej organizacji ruchu, 
kierowcy poruszający się z 
Gdańska w kierunku Tczewa 
niezmiennie korzystać będą z 
jednej nitki ulicy Grunwaldz-
kiej. Nieco bardziej skompliko-
wanie przebiegać będzie ruch z 
Tczewa w stronę Gdańska. Z 
ulicy Grunwaldzkiej prowadzić 
będzie objazdem przez ulicę 
Krótką i Gdańską – obie jed-
nokierunkowe – i z powrotem 
w Grunwaldzką. Aby rozłado-
wać ewentualne utrudnienia w 
dojeździe do rynku, poczty i 
pawilonów usługowych, wpro-
wadzony zostanie ruch dwu-
kierunkowy na prawie całym 
fragmencie ulicy Obrońców 
Poczty Polskiej. Zamknięta 
będzie także, w swoim dolnym 

odcinku, ulica Raciborskiego. 
Ruch tranzytowy kierowa-
ny będzie przez ulice: Cichą i 
Obrońców Wybrzeża. Utrzy-
many będzie ruch lokalny do 
posesji i punktów usługowych 
przy ulicy Raciborskiego – 
informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Przypomnijmy, że na ulicy 
Grunwaldzkiej powstaną le-
woskręt i prawoskręt, dzięki 
czemu kierowcy wjeżdżający 
w ulicę Raciborskiego nie będą 
blokować przejazdu samocho-
dom jadącym na wprost. Wy-
remontowany zostanie także 
most nad Kanałem Raduni. 
To jednak nie wszystko, ponie-
waż z myślą o pieszych i rowe-
rzystach powstaną dwie kładki 

nad kanałem. Dodajmy jeszcze 
tylko, że prace zakończyć się 
mają 30 września, a ich koszt 

wyniesie 7 mln zł. 

(KR)
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RZĄD PRZEKAŻE PIENIĄDZE

Będzie drugi żłobek
Pruszcz Gdański będzie miał 
drugi żłobek publiczny. Nie-
dawno miasto otrzymało in-
formację o przyznaniu środ-
ków na budowę placówki.
– Była to dla nas bardzo miła 
niespodzianka, ponieważ 
rząd przekazał nam na bu-
dowę żłobka ponad 2,2 mi-
liona złotych. Inwestycja ma 
być zrealizowana w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. Nowy 
żłobek, o powierzchni ponad 
1200 m kw., wybudowany zo-
stanie na osiedlu Bursztyno-
wym, a przyjętych ma być do 
niego 120 maluchów – infor-
muje nas Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Dodajmy jednak, że mia-
sto otrzymało 1 mln zł mniej 
niż wnioskowało, ale miejscy 

radni na specjalnej sesji przyjęli 
uchwałę o przekazaniu dodat-
kowych środków na realizację 
tej inwestycji. Władze Prusz-
cza Gdańskiego spodziewają 
się, że koszt budowy żłobka 
wynieść może nawet 5 mln zł. 
– Przetarg został już ogłoszo-
ny i moim zdaniem do koń-
ca grudnia inwestycja zosta-
nie zrealizowana – zapewnia 

Janusz Wróbel, który dodaje, 
że dzięki tej inwestycji nie 
powinno zabraknąć miejsc w 
żłobkach dla dzieci z Prusz-
cza Gdańskiego.

(lubek)
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INWESTYCJE W JANKOWIE I BORKOWIE

Uniwersalne funkcje świetlic

Niebawem rozpocznie się 
rozbudowa wiejskiej świetli-
cy w Bąkowie. Przetarg został 
ogłoszony, a niebawem po-
znamy wykonawcę zadania.
- Część obiektu jest już wyko-
rzystana, ale postanowiliśmy 
dokończyć budowę obiektu, 
żeby był on przede wszystkim 
bardziej funkcjonalny. Tak 
więc po zakończeniu inwe-
stycji, świetlica będzie dwu-
krotnie większa, a przy okazji 
realizacji tego zadania, chce-
my zainstalować oświetlenie 
na drodze dojazdowej do tego 
budynku – mówi nam Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.

Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy, przypomina z 
kolei, że budynek służy przede 
wszystkim jako lokal wyborczy.
- Naszym zdaniem przy naj-
większych napływach wybor-
ców lokal staje się za ciasny. 
Poza tym w Bąkowie nigdy 
nie mieliśmy swojego lokalu 
wyborczego. Kiedyś korzysta-
liśmy z gościnności właściciela 
pałacu oraz przedszkola. Mu-
sieliśmy w końcu zdecydować 
się na budowę świetlicy, która 
służy też za lokal wyborczy – 
tłumaczy Marek Goliński.
Nie jest to jedyna wieś, któ-
ra zyska nową świetlicę. Bu-
dowa takiego obiektu dobiega 

końca w Jankowie. Dodaj-
my, że świetlica, zresztą jak 
i inne w gminie Kolbudy, 
wyposażona jest w zaplecze 
kuchenne.
- Doczekaliśmy czasów, że 
świetlice wiejskie są uniwer-
salne. Służą za lokale wybor-
cze, miejsce wiejskich zebrań, 
a nawet imprez okoliczno-
ściowych organizowanych 
przez mieszkańców – dodaje 
Leszek Grombala.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
inwestycje finansowane są ze 
środków gminnych.

(KL)

  Świetlica w Bąkowie będzie rozbudowa 
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PROMOCJA KSIĄŻKI

„Jaśminowa herbatka” czeka na płytę
W siedzibie klubu „Bolek i Lolek” na gdańskim Przymorzu odbyła się prezentacja książki „Jaśminowa herbat-
ka”, której autorami są Gabriela Szubstarska oraz Piotr Szczepański.

Promocja „Jaśminowej her-
batki” spotkała się z dużym 
zainteresowaniem gdańskich 
miłośników literatury. Nic 
więc dziwnego, że przymor-
ski klub ponownie wypełnił się 
gdańszczanami. 
- Zaraz po spotkaniu autorskim 
podchodzili do nas ludzie, gra-
tulując udanej książki. Dzie-
lili się z nami swoimi wraże-
niami, co było dla nas bardzo 
miłe – mówi nam Gabriela 
Szubstarska.
„Jaśminowa herbatka” nie po-
wstała przypadkowo. Jak mówi 
nam Piotr Szczepański, trzy lata 
temu parę gdańskich poetów za-
proszono do udziału w 10. In-
stalacjach Lirycznych.
- Ze swoich bogatych zbiorów 
wybraliśmy wiersze, które łą-
czyły się ze sobą w formę dialo-
gu lirycznego. Po trzech latach 
od tamtego wydarzenia ukazała 
się książka, w której zawarliśmy 
te wiersze – mówi nam Piotr 
Szczepański.
Książkę „Jaśminowa herbatka” 
kupić można przede wszystkim 
u samych autorów, którzy już 

wiosną organizować będą spo-
tkania autorskie w różnych czę-
ściach naszego miasta. Wiado-
mo, że spotkania takie odbędą 
się w bibliotece oliwskiej oraz w 
bibliotece na Zaspie.
- Zaraz po spotkaniu promocyj-
nym mówiono nam, aby nagrać 
płytę z wierszami zawartymi w 
książce. Pomysł nie jest wcale 
niemożliwy do zrealizowania. 
Wszystko, jak zawsze, zależy od 
posiadanych środków finanso-
wych. Już dziś wiem, że mamy 
zapewnioną tłocznię, gdzie wy-
konane zostaną płyty. Należa-
łoby teraz poszukać studia, w 
którym odbyłoby się nagranie 
– informuje Piotr Szczepański.
Naszych Czytelników będziemy 
oczywiście informować o postę-
pach nad przygotowaniami pły-
ty z wierszami naszych poetów. 
Natomiast w sprawie spotkań li-
terackich pytać można oczywi-
ście w swojej bibliotece publicz-
nej, gdzie na pewno pojawią się 
informacje o promocji książki 
„Jaśminowa herbatka”.

(KL)   Promocja książki „Jaśminowa herbatka” Gabrieli Szubstarskiej i Piotra Szczepańskiego
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Piotr 
Szczepański
dawno już nie 
dotykałem plaży 
nie siedziałem na 
granicy z morzem 
nie chodziłem by 
na piasku marzyć 
a na niebie 
pisać pamiętniki 
teraz stoję tu 
z dystansem 
trochę obcy albo 
zagubiony w 
szumie fali i 
ogólnym chaosie 
słyszę stare 
romanse lub 
zamorskie pieśni 
lecz nie jestem 
uspokojony
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PUCHAR POLSKI W PRZYWIDZU

Wyścigi Psich Zaprzęgów  
i górskie ściganie
W dniach 16 – 17 kwietnia odbędzie się w Przywidzu Puchar 
Polski w wyścigach psich zaprzęgów (wózki trójkołowe, czte-
rokołowe i specjalne hulajnogi terenowe), bikejoringu (kolarz 
górski + pies zaprzęgowy) i canicrossie (biegacz przełajowy + 
pies zaprzęgowy) w warunkach bezśnieżnych – dryland. 

– Psy, które wezmą udział w 
zawodach, to rasy północne – 
takie jak husky syberyjski, pies 
grendlandzki, alaskan mala-
mute, jak i najszybsze w sporcie 
psich zaprzęgów mieszanki w 
typie eurodog i greyster – zapo-
wiada Janusz Jaromin, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Przywidzu, który jest współ-
organizatorem kwietniowej 
imprezy. 
W wyścigach mogą wziąć 
udział zawodnicy licencjono-
wani oraz amatorzy spełniający 
wymagania PZSPZ.
– Psy muszą mieć aktualne ba-
dania i być oznakowane mi-
kroczipem. Trasa opiera się na 
jednej pętli o długości dwóch 
kilometrów, która jest trudna 

fizycznie. Start znajduje się na 
800-metrowym stoku narciar-
skim, a na każdej pętli zloka-
lizowane są dwa mocne pod-
jazdy i jeden single track dla 
canicrossu, bikejoringu oraz 
scooter. Pozostałe zaprzęgi, 
z dwoma psami i więcej, jadą 
bez single tracka. Do pokona-
nia są dwie pętle, jedna tylko 
dla najmłodszych. Na pierw-
szym podjeździe po stoku nar-
ciarskim mamy premię górską 
i specjalne nagrody dla trzech 
kategorii. Tam też usytuowany 
będzie pomiar czasu – infor-
muje Janusz Jaromin.
Pierwszego dnia zaplanowano 
jazdę indywidualną na czas, 
a w niedzielę odbędzie się 
start masowy dla małych klas 

zaprzęgowych z jednym psem. 
Pozostałe zaprzęgi rywalizo-
wać będą jak dzień wcześniej. 
Dodajmy jeszcze tylko, że za-
pisy prowadzone są na stronie 
www.mushing.pl/?show=ka-
lendarz&zawody=330. Orga-
nizatorzy zachęcają również 
mieszkańców Trójmiasta i 
powiatu gdańskiego do od-
wiedzania Przywidza w tych 
dniach.
– Przy okazji Pucharu Pol-
ski, 16 kwietnia o godzinie 
15.00, odbędzie się również 
wyścig kolarstwa górskiego 
XC. Uczestnicy będą mieli 
do pokonania 16 kilometrów. 
W imprezie mogą startować 
wszyscy chętni, ale rywaliza-
cja toczyć się będzie oczywiście 

z podziałem na kategorie wie-
kowe: mężczyźni od 18 lat, ju-
niorzy 15 – 17 lat, kobiety od 
18 lat, juniorki 15 – 17 lat oraz 
osoby poniżej 18. roku życia, 

które posiadać będą pisemną 
zgodę rodziców – dodaje Janusz 
Jaromin.
Więcej informacji na temat 
imprezy otrzymać można w 

Gminnym Ośrodku Kultury w 
Przywidzu (tel. 58 682 51 93).

(lubek)

  Wyścigi psich zaprzęgów to bardzo widowiskowe wydarzenie
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MIASTO PRZYJAZNE CYKLISTOM

Stacje naprawcze rowerów

– W dwóch miejscach na-
szego miasta powstaną stacje 
naprawcze rowerów. Nieba-
wem od Komisji Gospodar-
ki Komunalnej dowiemy się, 
w jakich punktach Pruszcza 
Gdańskiego zostaną one zlo-
kalizowane. Będzie to miej-
sce, w którym będzie można 
skorzystać z niezbędnych na-
rzędzi, aby naprawić zepsuty 
rower. Te inwestycje mają się 
też przyczynić do tego, aby 
Pruszcz Gdański kojarzony 
był z miastem przyjaznym ro-
werzystom. Budujemy ścieżki 
rowerowe, stawiamy stoja-
ki, a teraz kolej na stacje na-
prawcze – mówi „Panoramie” 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
W naszym mieście nie bra-
kuje ścieżek rowerowych, ale 
Janusz Wróbel zaznacza, że 
potrzebne są kolejne. 
– Brakuje jeszcze kilku od-
cinków, aby wszystkie cią-
gi rowerowe połączyć we 
wspólny system. Najbardziej 
kluczowym, brakującym ele-
mentem jest „przejście” nad 

  Pruszczańscy rowerzyści chcieliby, aby nad torami 
kolejowymi powstała kładka ze ścieżką rowerową

torami w ciągu ulicy Chopi-
na. Trwają właśnie prace kon-
cepcyjne w tej sprawie, które 
prowadzi Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. Mam nadzieję, że w 
przeciągu kilku najbliższych lat 
doczekamy się pomyślnego dla 

Pruszcz Gdański stara się być miastem przyjaznym rowerzystom. Od 
wielu lat budowane są u nas ścieżki rowerowe, a w planach są ko-
lejne inwestycje, które mają ułatwić życie pruszczańskim cyklistom.

nas rozwiązania i uda się po-
łączyć ścieżką rowerową dwa 
końce miasta – podkreśla Ja-
nusz Wróbel. 

(KL)
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MISTRZOSTWA POWIATU

Złoto dla Pruszcza Gdańskiego

– W turnieju udział wzię-
li mistrzowie z gmin: Pruszcz 
Gdański, Kolbudy, Przy-
widz, Trąbki Wielkie i miasta 
Pruszcz Gdański. Powiatowe 
zawody zostały rozegrane syste-
mem „każdy z każdym”. Sędzią 
głównym i zarazem organizato-
rem turnieju był Zenon Kulwi-
kowski. Po rozegraniu 10 me-
czów okazało się, że mistrzami 
powiatu gdańskiego zostali 
gimnazjaliści z Pruszcza Gdań-
skiego, którzy pokonali kolejno 
Trąbki Wielkie 9:2, Przywidz 
12:4, Kolbudy 8:6 i Łęgowo 6:3 
– informuje Wiesław Kempa, 
nasz stały korespondent z Trą-
bek Wielkich.
Wicemistrzami powiatu gdań-
skiego w piłce ręcznej zostali 
natomiast gospodarze imprezy, 
zaś na najniższym stopniu po-
dium zameldowali się zawodni-
cy z Zespołu Szkół w Łęgowie.
– Zespół Gimnazjum nr 1 z 
Pruszcza Gdańskiego będzie 
reprezentował powiat gdański 
w kolejnej eliminacji w drodze 
do finału wojewódzkiego – do-
daje Wiesław Kempa. 

(GR)

  Powiatowe mistrzostwa piłki ręcznej rozegrano  
w Trąbkach Wielkich

Młodzi szczypiorniści Gimnazjum nr 1 z Pruszcza Gdańskiego zwyciężyli 
w powiatowych mistrzostwach, które rozegrano w Trąbkach Wielkich.
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Aleksander Adamczuk, 
Oliwer Korzup, 
Mateusz Solarz, 
Karol Ciołek, 
Kamil Łapiński, 
Jakub Celmer, 
Jakub Kaszowski, 

Emil Wótkowski, 
Patryk Stępień, 
Mateusz Szyperski,
Kacper Kaszowski. 
Trenerem zespołu był 
Tomasz Tałach.

ZŁOCI MEDALIŚCI
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PRZETARG

Szczepienia 
przeciw HPV
Jak informuje Bartosz 
Gondek, rzecznik praso-
wy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego zakończono 
procedury przetargowe 
na szczepienia przeciw-
ko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego (HPV) dla 
13-letnich dziewcząt, za-
mieszkałych na terenie 
naszego miasta. Wyłonio-
nym realizatorem progra-
mu jest f irma SonoExpert 
z Pruszcza Gdańskiego. 
– To kolejna, trzecia już 
edycja programu prof i-
laktycznego, którego za-
daniem jest zapobiec za-
padalności na raka szyjki 
macicy – mówi Małgo-
rzata Czarnecka-Szafrań-
ska, przewodnicząca Rady 
Miasta Pruszcz Gdański, 
która dodaje, że tylko w 
tym roku zaszczepionych 
będzie 139 dziewczynek. 
Cały trzyletni program 
objął natomiast aż 396 
osób.

(GR)

BĘDĄ DODATKOWE INWESTYCJE

Miasto dostało ponad 5 milionów
Pruszcz Gdański otrzymał kolejną dotację na budowę obwodnicy naszego miasta. Dzięki temu miasto nie 
będzie musiało prawdopodobnie zaciągać pożyczek lub kredytów na tegoroczne inwestycje.

– Kończy się okres wydawania 
unijnych pieniędzy z poprzed-
niej perspektywy, dlatego w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Gdańsku prowadzone są roz-
liczenia wszystkich projektów. 
Okazało się, że w obszarze 
budowy dróg pozostały jesz-
cze wolne środki i gdyby nie 
dostał ich żaden samorząd, to 
pieniądze musiałyby wrócić do 
unijnej kasy. Dlatego zarząd 
województwa pomorskiego w 
ostatnich miesiącach dwukrot-
nie podjął decyzję o przyznaniu 
nam pieniędzy na zwiększenie 
procentu dofinansowania inwe-
stycji – tłumaczy nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Przypomnijmy, że nasz samo-
rząd mógł otrzymać dofinan-
sowanie w wysokości 75 proc. 
zadania, a unijne wsparcie bu-
dowy obwodnicy po otrzyma-
niu dodatkowych pieniądzy 
wynosi dopiero ponad 60 proc. 
inwestycji.
– W ostatnich dniach grudnia 
przyznano nam ponad 2 milio-
ny złotych, natomiast niedawno 

ponad 3,2 miliona złotych. Jest 
to dla nas duża niespodzian-
ka, ale faktem jest też to, że od 
kilku miesięcy rozmawiałem o 
tych pieniądzach z członkami 
zarządu województwa pomor-
skiego i miałem cichą nadzie-
ję, iż środki te otrzymamy. Nie 
sądziłem jednak, że będą one 
aż tak duże – przyznaje Janusz 
Wróbel.
Dzięki tym pieniądzom mia-
sto będzie mogło zrealizować 
teraz więcej inwestycji i praw-
dopodobnie nie będzie musiało 
w tym roku zaciągać żadnych 
zobowiązań. 
–Radni podjęli już decyzję, że 
będziemy realizować kilka no-
wych inwestycji, by wspomnieć 
chociażby o parkingu przy uli-
cy Horsztyńskiego, na który z 
niecierpliwością czeka lokalna 
społeczność. Zmodernizowa-
ne będą również ulice Staszica 
i Konopnickiej. Zrealizujemy 
też niewielki, ale interesujący 
projekt, którym jest zagospoda-
rowanie terenów zielonych przy 
ulicy Wojska Polskiego 22 – 24 
– informuje gospodarz miasta.

Przy okazji dodajmy, że właśnie 
kończy się przebudowa ulicy 
Wojska Polskiego, natomiast 
rozstrzygnięto przetarg na prze-
budowę ulicy Kochanowskiego, 
która współfinansowana będzie 
ze środków rządowych.

– Wygrywająca oferta była dla 
nas bardzo korzystna. Firma, 
która wygrała przetarg, za wy-
konanie inwestycji oczekuje za-
płaty w wysokości 5,8 miliona 
złotych, a zakładaliśmy, że bę-
dzie to suma nawet 8 milionów 

złotych. Powiem jeszcze tylko, 
że ze „schetynówki” przyznane 
mamy na ten cel 3 miliony zło-
tych – mówi „Panoramie” bur-
mistrz Wróbel.

(lubek)

  Na budowe obwodnicy Pruszcz Gdański otrzymał dodatkowe pieniądze
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