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Dwa dni pełne atrakcji czekają nas podczas odbywających się  
7 i 8 czerwca XXV Dni Pruszcza Gdańskiego. Na scenie wystąpią:  
Dawid Kwiatkowski, Zagan Acoustic, Luxtorpeda i GrubSon, Orkiestra 
Miasta Pruszcz Gdański oraz Ray Wilson Genesis Classic. To tylko na-
miastka bogatego programu imprezy z okazji święta naszego miasta.

Święto miasta z gwiazdami
PRZYGRYWKA DO FAKTORII KULTURY 

str.  3

Czerwcowe święto jest tak naprawdę 
przygrywką do tego, co zaplanowano na 
wakacje, czyli kolejnej edycji Faktorii 
Kultury.
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Powstają „Plac dębowy”
Niebawem ukończony zostanie „Plac Dębowy”, 
a w sierpniu ma zostać oddana do użytku siłownia 
pod chmurką. Obie inwestycje realizowane są w sto-
licy gminy – Suchym Dębie. 

Noc PełNa historii
Już 17 maja w Faktorii Handlowej w Pruszczu 
Gdańskim organizowana będzie kolejna edycja 
Europejskiej Nocy Muzeów. Imprezę rozpocznie 
zlot zabytkowych samochodów marki Citroen. 
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PowstaNie Nowe city cedry
Za kilka lat całkowicie może się zmienić wizeru-
nek Cedrów Wielkich. Jest bowiem koncepcja, aby 
w środku wsi powstało swego rodzaju centrum ze 
skwerem, żłobkiem i mieszkaniami. 

str. 5

Pszczółki w drodze Po zdrowie
Na zdrowy sposób spędzania wolnego czasu po-
stawiono w Pszczółkach, gdzie w Parku Lipo-
wym zorganizowano piknik „Pszczółki w drodze 
po zdrowie”. Mimo deszczu frekwencja dopisała.  

str. 10 str. 14

>> Gwiazdą XXV Dni Pruszcza Gdańskiego będzie Ray Wilsson Genesis Classic
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>> Europoseł Jan Kozłowski efektownie chce wjechać do Brukseli

limeryki
Znany chodziarz  
z miasta Łodzi,

sport z małżeństwem  
ledwo godzi,

na spacer chce żona,
a on prawie kona,

bo się już dzisiaj nachodził.

*** 
Pewien olimpijczyk  

wagi ciężkiej w boksie,
ponoć każdą walkę toczył  

był na „koksie”.
Gdy w tej sprawie go pytano,
minę dziwnie miał zmieszaną

i wyraźnie zawstydzony  
patrzył w bok się.

*** 
Młody sprinter  

rumuński  ze Zlatni,
koleżankę  zaciągnął  do szatni, 

chociaż kostium mu wadził,
dziewczę w mig doprowadził…

potem pobiegł i… znów był 
ostatni.

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reklama:
reklama@panoramapomorza.pl

bogdan malach

TURYsTYKA
PO 
mOTłAWIe

Po przerwie, ponownie ru-
szyły kursy gdańskich tramwa-
jów wodnych. Chętni, podobnie 
jak w  latach poprzednich, będą 
mogli wybrać się w rejs po Mo-
tławie czy Martwej Wiśle, dzię-
ki czemu będą mieli doskonałą 
okazję obejrzeć nasze miasto 
z perspektywy wody.

Zarząd Transportu Miej-
skiego w  Gdańsku uruchomił 
funkcjonowanie dwóch linii 
tramwaju wodnego na trasach: 
linia F5: Żabi Kruk – Wester-
platte, przystanki: Żabi Kruk 
– Zielony Most – Targ Rybny 
– Wiosny Ludów – Nabrzeże 
Zbożowe – Twierdza Wisłouj-
ście – Westerplatte – Nowy Port 
Latarnia Morska oraz linia F6: 
Targ Rybny – Narodowe Cen-
trum Żeglarstwa, przystanki: 
Targ Rybny – Wiosny Ludów – 
Sienna Grobla – Tamka – Stogi 
– Górki Zachodnie – Narodowe 
Centrum Żeglarstwa. 

Na każdej trasie przez cały 
tydzień aż do 30 września od-
bywać się będą 3 rejsy dziennie 
w  obie strony, w  godzinach od 
10.00 do 21.00. Natomiast 20 
czerwca na linii F5 będzie wy-
konywany dodatkowy, czwarty 
rejs w obie strony. Linię obsłu-
giwać będą dwa statki pasażer-
skie Żeglugi Gdańskiej, Sonica 
i  Sonica I, posiadające możli-
wość jednorazowego przewozu 
40 osób i 5 rowerów. 

Bilety na rejs kupować moż-
na na statku, a kosztują one: 5 zł 
(ulgowy), 10 zł (normalny) oraz 
5 zł na przewóz roweru. 

(GR)

•	 17 maja (sobota), kabaret hrabi, godz. 12.00, mcKA 
Zatoka sztuki, sopot, al. Franciszka mamuszki 14

•	 17 maja (sobota), Gdańskie Otwarcie sezonu 
Żeglarskiego, marina Gdańsk

•	 18 maja (niedziela), Polska noc Kabaretowa, godz. 
18.00, hala Olivia, al. Grunwaldzka 470

•	 20 – 25 maja (wtorek – niedziela), XII bałtycki Festiwal 
nauki

•	 22 – 25 maja (czwartek – niedziela), 3. Festiwal 
Kultury Azjatyckiej UG made in Azja – edycja made 
in japonia, godz. 18.30, DKF miłość blondynki, 
Gdańsk, ul. Wita stwosza 55 (aula 1.43 /039/ Wydział 
Filologiczny UG)

•	 24 maja (sobota), Śpiewamy młynarskiego na 
Dzień matki, godz. 18.00, Filharmonia bałtycka, ul. 
Ołowianka 1

•	 24 maja (sobota), koncert Perfectu, godz. 19.00, hala 
Olivia, al. Grunwaldzka 470

•	 25 maja (niedziela), „Tosca”, godz. 19.00, Opera 
bałtycka

•	 27 maja (wtorek), Paweł Konjo Konnak – 30 lat 
w kosmosie, godz. 10.00, csW łaźnia 2, Gdańsk, ul. 
strajku Dokerów 5

•	 28 maja (środa), mecz Lechia Gdańsk – Wisła Kraków, 
godz. 20.30, stadion PGe Arena

•	 29 maja (czwartek), IX Pomorskie Forum 
Przedsiębiorczości, godz. 8.30 – 16.30, Park naukowo-
Technologiczny w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98

•	 30 maja – 1 czerwca (piątek – niedziela), Festiwal Top 
Trendy, Opera Leśna w sopocie

•	 2 czerwca (poniedziałek), IX sopockie Integracyjne 
Targi Pracy, godz. 10.00 – 13.00, hala 100-lecia 
w sopocie, ul. jakuba Goyki 7

•	 4 – 8 czerwca (środa – niedziela), 12. międzynarodowy 
Festiwal Filmów Dokumentalnych – DocFilm Festival, 
Kino neptun w Gdańsku, ul. Długa 57 

•	 6 czerwca (piątek), mecz towarzyski Polska – Litwa, 
stadion PGe Arena

•	 7 czerwca (sobota), mecz piłki ręcznej Polska – 
niemcy, godz. 16.45, hala ergo Arena

•	 9 – 15 czerwca, Gdański Festiwal Tańca, Żak – scena 
Teatralna, al. Grunwaldzka 195/197

•	 14 – 16 czerwca (sobota – poniedziałek), XIV Festiwal 
Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 
„Dwa Teatry” w sopocie

•	 24 – 26 czerwca (wtorek – czwartek), balt militery 
expo, Amberexpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

•	 19 sierpnia (wtorek), koncert justina Timberlake’a, 
godz. 20.00, PGe Arena

nA sYGnALe
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 1 
PODNOSI 
OCZKA W 
RAJSTO- 
PACH 

2 
SÓL 
SODOWO- 
POTASOWA 

3→ 
OZDOBA 
NA 
KALENICY 
DACHU 

3↓ 
MIASTO 
W WOJ. 
POMORS- 
KIM 

4 
KUMPEL,  
KOLEŚ 

5 
NP. KAWA, 
HERBATA, 
TYTOŃ 

6 
ŁYŻWY 
NA 
KÓŁKACH 

1 

 7 
SERWUJE 
GO 
BARMAN 
 

8 
„BOŻA…”, 
CZYLI BIED- 
RONKA 

9 
KOBIETA 
POŚLU- 
BIONA 

10 
MONOTY- 
POWY 
RODZAJ 
ROŚLIN 

11 
STYL 
UBIERANIA 
SIĘ 

12 
ZBROJNA 
FORMACJA 
JAKIEJŚ 
PARTII 

2  

13→ 
WSIEWO- 
ŁOD…, 
REŻYSER 
ROSYJSKI 
 

13↓ 
„ZEBRA” 
NA 
ULICY 

3→ 
↓ 

 4  5 6   

14 
WYSPA NA 
ODRZE WE 
WROCŁA- 
WIU 

7    8 9    

15→ 
NAPISAŁ 
„PRZED 
POTOPEM” 
 

15↓ 
… GARFUN 
KEL, 
WOKALI- 
STA 

10 11       

16 
WOREK 
PODRÓŻNY 

17 
CZŁONEK 
RODZINY 

12        

18 
MITYCZNY 
KRÓL 
EGINY 

13→ 
↓ 

        

19 
ZNAK 
ZODIAKU 

 14     15→ 
↓ 

16  

20 
KOBIETA 
LUBIĄCA 
RYZYKO 

17   18   19   

20          

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/pazdur, 7/drink, 9/żona, 10/amarylis, 12/bojówka, 13/Pudowkin, 14/Tamka, 15/Asz, 17/syn, 
18/Eak, 19/rak, 20/ryzykantka, 

PIONOWO 

1/repasaczka, 2/winian, 3/Prabuty, 4/znajomek, 5/używka,6/rolki, 8/krówka, 11/moda, 13/pasy, 
15/Art., 16/sak.  

Hasło: MAJÓWKA  
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DebATA Z POLIcją
W Zespole Szkół w Straszynie odbyła się de-

bata społeczna „Większa świadomość, większe 
bezpieczeństwo”, zorganizowana dla mieszkań-
ców gminy Pruszcz Gdański.

Podczas spotkania poruszane były kwestie 
dotyczące zagrożeń, jakie czyhają na użytkow-
ników internetu, oraz jak bezpiecznie z  nie-
go korzystać. Omówione zostały także tematy 
związane z  bezpieczeństwem w  ruchu drogo-
wym oraz zagrożenia przestępczością wśród 
młodzieży i nieletnich sprawców przestępstw.

W  spotkaniu uczestniczyli policjanci z  Ko-
mendy Powiatowej Policji w  Pruszczu Gdań-
skim oraz zaproszeni specjaliści z  różnych 
dziedzin odpowiedzialnych za ogólnie pojęte 
bezpieczeństwo.

OsKARŻOnA O PObIcIe
12 lat pozbawienia wolności grozi 22-latce, 

która z  dwoma kompanami pobiła mężczyznę 
i  próbowała ukraść laptopa. Kobieta została 
tymczasowo aresztowana na 3 miesiące.

Do rozboju doszło w  styczniu. Jak ustalili 
śledczy, mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego za-
oferował w  internecie sprzedaż wartego 9 tys. 
zł laptopa. Do transakcji miało dojść w miesz-
kaniu pokrzywdzonego. Na spotkanie przy-
szła kobieta w  towarzystwie dwóch mężczyzn.  

Rzekomi kupujący pobili pokrzywdzonego pał-
ką i użyli wobec niego paralizatora elektryczne-
go, a potem założyli mu kajdanki, ukradli lap-
topa i uciekli. Pokrzywdzony wybiegł za spraw-
cami i dogonił kobietę, która trzymała laptopa. 
Mimo że na rękach miał kajdanki, mężczyzna 
popchnął ją i odebrał swoją własność.

22-latkę zatrzymano dopiero w  ostatnich 
dniach kwietnia. Jeden z jej kompanów już sie-
dzi za kratami (za oszustwa). Policja szuka jesz-
cze trzeciego napastnika. Całej trójce grozi kara 
12 lat pozbawienia wolności.

ODWAŻnY PO PIjAKU
Policjanci z komisariatu w Cedrach Wielkich 

zatrzymali 60-latka, który był poszukiwany za 
złamanie orzeczonego zakazu sądowego, a poza 
tym wielokrotnie lekceważył wystawiane we-
zwania do stawiennictwa w gdańskiej prokura-
turze. Do swoich występków dorzucił jeszcze 
naruszenie nietykalności cielesnej policjantów 
i  ich znieważenie, czego dopuścił się podczas 
zatrzymania, a  odwagi dodawał mu na pewno 
alkohol – mężczyzna był pijany.

60-latek usłyszał już trzy zarzuty, za któ-
re może zostać pozbawiony wolności nawet na  
3 lata.

(GR)
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PRZYGRYWKA DO FAKTORII KULTURY

Święto miasta z gwiazdami
Dwa dni pełne atrakcji czekają nas podczas odbywają-
cych się 7 i 8 czerwca XXV Dni Pruszcza Gdańskiego.  
Na scenie wystąpią: Dawid Kwiatkowski, Zagan Acoustic, 
Luxtorpeda i GrubSon, Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański 
oraz Ray Wilson Genesis Classic. To tylko namiastka bo-
gatego programu imprezy z okazji święta naszego miasta.

– Dni Pruszcza Gdańskie-
go to tradycja, którą chcemy 
podtrzymywać. Mieszkańcy 
naszego miasta cały rok czeka-
ją na to święto. Dla niektórych 
jest to jedyny czas, kiedy mogą 
spotkać się ze swoimi dawno 
niewidzianymi znajomymi i 
przyjaciółmi – mówi „Pano-
ramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. 
– Pierwszy dzień jest przede 
wszystkim dedykowany mło-
dzieży. Myślę, że na koncercie 
Dawida Kwiatkowskiego poja-
wią się nie tylko dziewczęta z 
Pruszcza Gdańskiego, ale też 
bardziej odległych pomorskich 
miejscowości. Z kolei drugie-
go dnia spodziewamy się fa-
nów Genesis z całego kraju, 
gdyż koncert Raya Wilsona to 
dla niech nie lada gratka.

Imprezy organizowane w 
ramach Dni Pruszcza Gdań-
skiego odbywać się będą na te-
renie Faktorii i obiektach Cen-
trum Kultury i Sportu przy 
ulicy Chopina.

– Zaczynamy w sobotę o 
godz. 11.00 na terenie Fakto-
rii, gdzie najmłodsi spotkają 
się z Domisiami, bohaterami 
telewizyjnej bajki dla dzieci, 
a imprezę poprowadzi krasnal 
Piksel – równie znana postać 
telewizyjna – informuje Piotr 
Pułkowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu. – Z kolei na 
skate parku odbywać się będą 
zawody na deskorolce. Całość 
wydarzeń na Faktorii zakoń-
czy koncert Dawida Kwiat-

kowskiego, a potem przenie-
siemy się na stadion przy ulicy 
Chopina, gdzie spotkamy się z 
muzyką folk&rock w wykona-
niu zespołu Zagan Acoustic. 
Po nim wystąpi Luxtorpeda, 
a na koniec sobotnich atrakcji 
zagra GrubSon.

Nie tylko muzyka będzie 
dominować podczas święta 
Pruszcza Gdańskiego. Mię-
dzy sobotnimi koncertami na 
stadionie odbędą się pokazy 
kulturystyki, czego jeszcze 
w naszym mieście nie było. 
Zwieńczeniem pierwszego 
dnia będzie oczywiście pokaz 
sztucznych ogni.

– Drugiego dnia, na wybu-
dowanych niedawno ulicach 
Osiedla Wschód, odbędzie się 
półmaraton rolkarski, który 
rozpocznie się o godz. 11.00. 
Godzinę wcześniej, oczywi-
ście na krótszym dystansie, 
swoje umiejętności sprawdzą 
najmłodsi. Z kolei po połu-
dniu, już na stadionie, będzie 
okazja podpatrzeć pokazy 
grup rekonstrukcyjnych. Po-
jawi się Kompania Kaperska, 
która będzie zaciągać mary-
narzy do Royal Navy. Nie lada 
atrakcją będzie finał skoków 
spadochronowych o puchar 
burmistrza naszego miasta. 
Organizatorem zawodów jest 
Aeroklub Gdański. Elimina-
cje zostaną przeprowadzone w 
sobotę, a skoki finalistów bę-
dziemy podziwiać w niedzielę 
– dodaje Piotr Pułkowski.

Część muzyczna rozpocznie 

się o godz. 18.00 od koncer-
tu Orkiestry Miasta Pruszcz 
Gdański z repertuarem lekkim 
i przyjemnym. Wystąpi także 
eM, a na sam koniec tegorocz-
nych Dni Pruszcza Gdańskie-
go zagra Ray Wilson Genesis 
Classic.

Czerwcowe święto jest tak 
naprawdę przygrywką do tego, 
co zaplanowano na wakacje, 
czyli kolejnej edycji Faktorii 
Kultury.

– Inauguracja Faktorii Kul-
tury odbędzie się 28 czerw-
ca, ale niech pozostanie moją 
słodką tajemnicą, co planuje-
my na początek. Tradycyjnie 
odbywać się będą spektakle 
na Scenie Letniej Teatru Wy-
brzeże, gdyż jest to oś napę-
dowa całego przedsięwzięcia 
i właśnie od tego rozpoczęła 
się Faktoria Kultury. Śmiem 
twierdzić, że jest to jedyne 
takie wydarzenie w skali kra-
ju. W programie zaplanowa-
liśmy także cztery piątki fil-
harmoniczne. Działać będzie 
również scena dziecięca, na 
której występować będą akto-
rzy Teatru Miniatura. Nie za-
braknie oczywiście koncertów 
muzycznych – mówi dyrektor 
Pułkowski.

Tegoroczna Faktoria Kul-
tury potrwa aż do 31 sierpnia, 
a na jej zakończenie zaplano-
wano kabareton. Dodajmy, że 
wstęp na wszystkie imprezy 
będzie bezpłatny.

Krzysztof Lubański

>> Podczas wielu imprez pruszczański amfiteatr na faktorii zapełnia się po 
brzegi publicznością nawet z najodleglejszych zakątków Pomorza 

Fo
t. S

ylw
es

ter
 M

az
ure

k

bAsen ZGODnIe Z PLAnem

inwestycja goni 
inwestycję
W wielu rejonach Pruszcza Gdańskiego prowadzone są 
różne inwestycje. Kilka z nich jest szczególnie ważnych 
dla mieszkańców naszego miasta i mowa tu nie tylko o 
przedsięwzięciach drogowych, które ułatwiają porusza-
nie się po Pruszczu Gdańskim.

Już wcześniej wspominali-
śmy, że najdroższym przedsię-
wzięciem realizowanym przez 
pruszczański samorząd jest 
budowa basenu, który koszto-
wać będzie ponad 23 mln zł. 
W  styczniu 2015 roku obiekt 
ma zostać oddany do użyt-
ku i  jak zapewnia nas Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego, termin ten nie 
jest zagrożony.

– Roboty przy budowie ba-
senu prowadzone są dość in-
tensywnie. Lada moment po-
winna pojawić się konstrukcja 
dachowa. Wyłonieni zostali 
także podwykonawcy do prac 
wewnątrz budynku. Mowa tu 
chociażby o wykonaniu niecki 
basenowej – mówi „Panora-
mie” Janusz Wróbel.

Z  kolei bardzo intensywne 
prace budowlane prowadzone 
są w centrum naszego miasta. 
Niebawem będzie można już 
korzystać z  całej ulicy Kos-
saka. Pojawi się tam nie tylko 
nowy ciąg komunikacyjny, ale 
również nowe miejsca parkin-
gowe, co ucieszyć powinno 
szczególnie kierowców. 

– Jednocześnie trwa budowa 
budynków przy ulicy Grun-
waldzkiej, które zostały prze-
znaczone na punkty handlowe 

i  usługowe oraz mieszkania. 
Dzięki temu zamknięta zo-
stanie pierzeja od ulicy Grun-
waldzkiej, na czym nam bar-
dzo zależało. Wcześniej ta za-
budowa nie była możliwa, po-
nieważ nie było dalszej części 
ulicy Kossaka. Także w  tych 
okolicach posiadamy działki, 
które chcielibyśmy sprzedać 
właśnie z  przeznaczeniem na 
usługi i  mieszkania – dodaje 
gospodarz naszego miasta.

Jednak na tym nie koniec 
działań w  tym miejscu, bo-
wiem planowana jest jeszcze 
rewitalizacja pobliskiego par-
ku. To przedsięwzięcie udało 
się wpisać do Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Ob-
szaru Metropolitalnego. Jest 
duża szansa, że przebudo-
wa parku rozpocznie się już 
w przyszłym roku. 

– Pod słowem „rewitaliza-
cja” kryje się właściwie budo-
wa zupełnie nowego parku, 
gdzie pojawią się trakty pie-
sze, ścieżka rowerowa, boisko 
sportowe, plac zabaw. Zosta-
nie też zagospodarowany teren 
przy stawku, pojawi się miejsce 
do wystaw. W  parku będzie 
również możliwość zorgani-
zowania kameralnych koncer-
tów, czy przedstawień teatral-

nych dla dzieci – zdradza część 
planów Janusz Goliński.

Dobrą wiadomość mamy 
z  kolei dla kierowców, którzy 
często podróżują drogą woje-
wódzką w  kierunku Suchego 
Dębu. Jest już pozwolenie na 
budowę, a niebawem powinni-
śmy poznać wykonawcę inwe-
stycji. Według planów, dzia-
łania drogowców rozpoczną 
się w wakacje. Na przebudowę 
ulicy Powstańców Warszawy 
miasto Pruszcz Gdański prze-
znaczy ok. 7 mln zł, co sta-
nowi 25 proc. kosztów. Pozo-
stała część środków pochodzi 
ze środków unijnych. W  tej 
chwili jest to najbardziej nie-
bezpieczna dla pieszych ulica 
w Pruszczu Gdańskim. Po jej 
przebudowie powstaną m.in. 
chodniki i  ścieżka rowerowa, 
dzięki czemu piesi i  cykli-
ści powinni czuć się znacznie 
bezpieczniej. 

Rozstrzygnięto przetargi 
i podpisano umowę na przebu-
dowę ulicy Grota Roweckiego. 
Według umowy inwestycja, 
kosztująca ok. 6 mln zł (3 mln 
zł to pieniądze ze „schetynów-
ki”), ma zostać zrealizowana 
do końca listopada tego roku.

Krzysztof Lubański

>> Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego mówi, że niebawem po-
jawić się ma konstrukcja dachowa na budowanym właśnie basenie
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RemOnT mOsTU

Przetarg unieważniony
Unieważniono przetarg na wykonawcę drogowych działań 

w ramach programu tzw. „schetynówki”. Starostwo Powiato-
we w Pruszczu Gdańskim ogłosiło kolejny przetarg.

– Musieliśmy unieważnić przetarg, ponieważ wszystkie 
osiem ofert zawierało błędy, które uniemożliwiały jego roz-
strzygnięcie. Na 22 maja zaplanowaliśmy otwarcie ofert dru-
giego przetargu – mówi nam Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.

Poza tym niebawem ma ruszyć remont mostu na trasie 
Przywidz – Bliziny, dlatego droga między tymi miejscowo-
ściami zostanie całkowicie zamknięta, a kierowcy będą kiero-
wani w kierunku Trzepowa.

– Na remont mostu w Przywidzu otrzymaliśmy pieniądze 
z rezerwy budżetowej państwa. Cały obiekt zostanie przebu-
dowany, łącznie z przyczółkami. Jego stan techniczny był tra-
giczny i wymagał remontu. Jestem przekonany, że pierwsze 
prace powinny rozpocząć się już w czerwcu – dodaje Marian 
Cichon.

(GR)

PRAce nAD KAnAłem

w lipcu ruszy remont?
Wszystko wskazuje na to, że 

jeszcze latem rozpocznie się re-
mont miejskiej części Kanału 
Raduni. Na początku maja Sta-
rostwo Powiatowe w  Pruszczu 
Gdańskim ogłosiło przetarg, 
który ma wyłonić wykonawcę 
drugiego etapu przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że jesienią 
ubiegłego roku rozpoczął się 
remont kanału od mostu na uli-
cy Raciborskiego w  kierunku 
Gdańska. Inwestycja jest re-
alizowana w ramach programu 
„Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław – 
Powiat Gdański”.

Cezary Bieniasz-Krzywiec, 
starosta gdański, kolejny raz 
przypomina też, że ta inwesty-
cja to największe, ale zarazem 
i  najdroższe przedsięwzięcie 
w historii naszego powiatu.

– Warto przypomnieć, że 
podjęliśmy się tego wyjątkowo 
trudnego przedsięwzięcia nie 
mając inwestora, który by się na 
nie odważył. W  czerwcu mają 
zakończyć się prace związane 
z  pierwszym etapem inwesty-
cji, a chcielibyśmy, żeby w lipcu 
rozpoczęto remontować trud-
niejszy, miejski odcinek Ka-
nału Raduni – mówi starosta 
gdański.

Według kosztorysu ta część 
inwestycji może kosztować 
ponad 30 milionów złotych. 
Prawdopodobnie jednak cena 
będzie niższa, chociaż prowa-
dzenie prac na terenie miasta 
będzie trudniejsze.

– Być może będzie wyma-
gało większego zakresu robót 

albo wprowadzenia innej me-
tody remontu kanału – uważa 
Cezary Bieniasz-Krzywiec.

Dodajmy jeszcze, że pierw-
szy etap remontu Kanału Ra-
duni kosztował ok. 16 mln zł, 
a  w  kosztorysie zaplanowa-
nych było 26 mln zł. Dopiero 
po rozstrzygnięciu przetargu 

przekonamy się, ile kosztował 
będzie drugi etap inwestycji. 
Jak zauważa starosta gdański, 
kompleksowy remont kanału 
w  pełni zabezpieczy miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego 
przez podtopieniami.

(GR)

>> Być może już w lipcu ruszy remont miejskiego odcinka Kanału Raduni
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WOjeWÓDZKI FInAł TURnIejU KGW

wielki klincz bezkonkurencyjny w rotmance
Nie udało się reprezentacji powiatu gdańskiego po raz trzeci z rzędu zwyciężyć w Wojewódzkim Turnieju Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Tym razem Grand Prix wojewódzkiego finału, który odbywał się w Rotmance, zdobyła reprezentacja 
Wielkiego Klincza w powiecie kościerskim.

Przypomnijmy, że po-
przednie dwa finały kończyły 
się sukcesem KGW z  miej-
scowości Leszkowy i  Grabi-
ny-Zameczek. Cichą nadzieję 
mieliśmy, że także i tym razem 
nasze przedstawicielki w  wo-
jewódzkim finale – KGW 
Skowarcz – zdobędą Grand 
Prix. Konkurencja była jed-
nak liczna i  wyśmienita. Do 
rywalizacji w  Zespole Szkół 
w  Rotmance przystąpiło 14 
Kół Gospodyń Wiejskich 
z  województwa pomorskiego. 
Podobnie jak w zawodach po-
wiatowych, uczestnicy woje-
wódzkiego finału rywalizowa-
li w kilku konkurencjach. Jury 
zdecydowało, że KGW Czer-
min najlepiej przygotowa-
ło fotoreportaż z  wydarzenia 
roku w  kole. Zwycięstwo za 
najlepsze wyroby piekarnicze 
i cukiernicze przyznano KGW 
Mosty, a  KGW Lipia Góra 

okazało się bezkonkurencyjne 
w kategorii „Piosenka o mojej 
okolicy”. Najlepiej w ludowym 
tańcu polskim zaprezentowały 
się panie z  KGW Kamienica 
Królewska. Natomiast nasze 
panie ze Skowarcza zosta-
ły docenione w  konkurencji 
„Sztuka ludowa w modzie let-
niej”. Najważniejszą nagrodę, 
a  więc Grand Prix przyznano 
KGW Wielki Klincz i to wła-
śnie w  powiecie kościerskim 
odbędzie się za rok finał ko-
lejnej edycji Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich.

– Niestety, tym razem nie 
udało się naszemu kołu od-
nieść zwycięstwa, co było-
by nie lada wyczynem. Mam 
jednak nadzieję, że za rok 
ponownie przejmiemy palmę 
pierwszeństwa – mówi Ceza-
ry Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański, który podczas im-
prezy w  Rotmance popisywał 

się swoimi nieprzeciętnymi 
umiejętnościami kulinarnymi. 
– W trakcie tego typu imprez 
należy robić potrawy, które są 
proste i  można je potem bez 
większych problemów przygo-
tować w domu.

Tym razem gospodarz po-
wiatu gdańskiego przygoto-
wał szarlotkę z polskich jabłek 
w  miodzie, z  bitą śmietaną 
i cynamonem.

Wojewódzki finał uatrak-
cyjniły występy artystyczne 
KGW Grabiny-Zameczek, 
kółka baletowego działającego 
w Zespole Szkół w Rotmance, 
Zespołu Pieśni i  Tańca Gmi-
ny Pruszcz Gdański „Jagódki” 
oraz Męskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „Gryf ” Trąbki 
Wielkie. 

(Lubek)

Najtańsza  
reklama 
w mieŚcie

Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl

>> Kulinarne popisy Cezarego Bieniasz-Krzywiec, starosty gdańskiego 
cieszyły się dużym zainteresowaniem
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PResTIŻOWe sPOTKAnIe W FAKTORII

Światowa konferencja w Pruszczu gdańskim
„Military Aspects of War” – 

tak nazywa się niezwykle pre-
stiżowa konferencja naukowa, 
która rozpocznie się 16 maja 
w Faktorii w Pruszczu Gdań-
skim. Konferencja „Religious 
Aspects of War” („Religijne 
aspekty wojny”), to pierwsza 
z  cyklu spotkań, gdzie bada-
cze – przedstawiciele różnych 
epok i  dyscyplin naukowych 
– spotkają się, aby przedstawić 
wyniki swoich badań. 

W  konferencji weźmie 
udział ponad 50 naukowców, 
reprezentujących ośrodki na-
ukowe z  Europy, Ameryki 
Północnej, Azji i Afryki. Go-
spodarzem konferencji będzie 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

– Temat wydarzenia – woj-
na i religia towarzyszy ludziom 

od najdawniejszych czasów. To 
temat, który nigdy nie traci na 
aktualności, a dzisiaj nawet zy-
skuje na znaczeniu. Połączenie 
wojny i religii jest wciąż jeszcze 
praktykowane we współcze-
snym świecie – mówi Bartosz 
Gondek, historyk i  rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. – Wybór naszego 
miasta i Faktorii nie był przy-
padkowy. Miejsce znakomicie 
oddaje bowiem charakter kon-
ferencji. Poza tym dysponu-
jemy doskonałym zapleczem 
technicznym i  mamy miejsce 
na pokazy. Faktoria jest też 
obiektem wartym promowa-
nia. Samo miasto oferuje także 
odpowiednie zaplecze hotelo-
we w przystępnych cenach. 

Konferencja, jako projekt 
naukowy, ma na celu poka-

zanie możliwości współpracy 
międzynarodowej trójmiej-
skiego środowiska humani-
stycznego w połączeniu z pro-
mocją ciekawych miejsc nasze-
go regionu. 

– W  sobotę, 17 maja orga-
nizatorzy zamierzają zabrać 
uczestników do Gdańska, 
a  w  niedzielę planowana jest 
wycieczka do Malborka, po-
nieważ zdecydowana więk-
szość uczestników nigdy nie 
widziała tych miejsc, nie mó-
wiąc o  tym, że gros z  tych 
osób nigdy nie była w Polsce. 
Tym bardziej warto pokazać 
się z  dobrej strony – konty-
nuuje Bartosz Gondek, do-
dając jednocześnie, że duży 
odzew w  środowisku history-
ków, archeologów, filologów 
czy socjologów powoduje, 

iż konferencja ma charakter 
interdyscyplinarny.

Przekrój uczestników, ze 
względu na miejsce, z  które-
go pochodzą, jest imponu-
jący. Będzie spora grupa na-
ukowców z Wysp Brytyjskich 
i Rosji, a także goście z USA, 
Włoch, Egiptu, Tajwanu, 
Izraela i krajów bałtyckich. 

Dodajmy, że chętni miesz-
kańcy powiatu gdańskiego 
będą mogli wysłuchać wy-
kładów po wykupieniu biletu 
wstępu do Faktorii. Organi-
zatorami konferencji są Mia-
sto Pruszcz Gdański oraz Ate-
neum – Szkoły Wyższe i Uni-
wersytet Gdański.

(GR)
>> XVI-wieczną Francją wstrząsały krwawe wojny 

religijne. Ich bestialskim apogeum była noc  
św. Bartłomieja w sierpniu 1572 r.

PLAn jesT AmbITnY

Powstanie nowe city cedry
Za kilka lat całkowicie może się zmienić wizerunek Cedrów Wielkich. Jest bowiem koncepcja, aby w środku wsi po-
wstało swego rodzaju centrum, w którym znalazłoby się miejsce na żłobek z przedszkolem, osiedle mieszkaniowe, 
market oraz skwer.

Tereny Gminnej Spółdziel-
ni Samopomocy Chłopskiej 
w  Cedrach Wielkich nie wy-
glądają okazale, ale po prze-
prowadzeniu szeregu inwe-
stycji ten fragment wsi stać się 
może perełką na skalę woje-
wództwa. Plan jest ambitny. 
Jak mówi Janusz Goliński – 
wójt gminy Cedry Wielkie – 
marzeniem była wiele lat temu 
przystań żeglarska w  Błotni-
ku, którą udało się już zbudo-
wać i  korzystają z  niej żegla-
rze. Teraz zrodziło się kolejne 
marzenie.

– Zagospodarowanie tego 
terenu leży oczywiście w  sfe-
rze odległych planów. Jest to 
zbyt potężne przedsięwzięcie, 
abyśmy mogli je sfinansować 
z  gminnych środków. Dlate-
go musimy szukać inwesto-
ra, który byłby zainteresowa-
ny realizacją naszych planów 
w partnerstwie publiczno-pry-
watnym – mówi „Panoramie” 
Janusz Goliński.

Teren, na którym miałoby 
powstać nowe centrum, na-
leży w  tej chwili do GS SCh 
w  Cedrach Wielkich. Wła-
dze gminy są już po wstępnych 
rozmowach z  zarządem spół-
dzielni i doszły do porozumie-
nia, żeby ta część wsi została 
zagospodarowana.

– Nie chcielibyśmy, aby 
działka została sprzedana fir-
mie, która będzie prowadziła 
tam skup złomu, co szpeciło-
by naszą wieś – przyznaje wójt 
Goliński.

Część terenu gmina już ku-
piła. Jest też przygotowana 
koncepcja zagospodarowania 
blisko 3-hektarowej działki. 
Zakłada ona powstanie żłobka 
z  przedszkolem, niewielkiego 
centrum kulturalnego, marketu 
oraz mieszkań. Być może znaj-
dzie się tam również miejsce na 
nową siedzibę Urzędu Gminy.

– Chcemy też, aby powstał 
tam skwer, na którym posadzi-
liśmy cedr, a  więc symbol na-
szej gminy, przy nim stanęłaby 
fontanna. Byłoby to miejsce do 
odpoczynku, ale też do orga-
nizowania niewielkich imprez 
plenerowych – zdradza Janusz 
Goliński.

Wszystko to jest na razie 
koncepcją, którą trzeba omó-
wić z  przedstawicielami wielu 
środowisk. Potem trzeba bę-
dzie poszukać źródła finanso-
wania, ponieważ gminny sa-
morząd skupia się na ważniej-
szych inwestycjach, których 
szczególnie potrzebują miesz-
kańcy Cedrów Wielkich.

Krzysztof Lubański >> Tak może wyglądać nowe centrum Cedrów Wielkich
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ZAPRAsZAmY nA bIesIADę

de mono w trąbkach
Zespół De Mono będzie gwiazdą tegorocznej, 10. już Bie-

siady „Trąbki w Trąbkach”, którą zaplanowano na 29 czerwca. 
– Obok De Mono, który w 90-minutowym koncercie wy-

kona wszystkie swoje hity, wystąpi również zespół New Band 
z  Moniką Schuchardt. Na liście wykonywanych przez nich 
utworów znajdują się najnowsze hity radiowe, a  także stare, 
kultowe przeboje polskie oraz zagraniczne. Zaprezentuje się 
również Łódzkie Trio „Złota Trąbka”. Zespół zagra najbar-
dziej znane utwory muzyki klasycznej, jak również evergreeny 
muzyki rozrywkowej, standardy jazzowe czy wielkie hity mu-
zyki latynoamerykańskiej – informuje Leszek Orczykowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i  Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.

Na biesiadzie nie może oczywiście zabraknąć orkiestry 
dętej. Tym razem na trąbeckiej imprezie przemaszeruje Or-
kiestra Pstrong, w skład której wchodzi 35 muzyków oraz 15 
tombour-majorek i pomponistek.

– Poza tym na scenie pokażą się członkowie sekcji nasze-
go ośrodka. Nie zabraknie pokazów: baletowego, break dan-
ce i  karate. Wystąpią też uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum. Impreza odbędzie się 29 czerwca na stadionie 
w Trąbkach Wielkich – dodaje Leszek Orczykowski.

(GR)

DLA jAnA PAWłA II

wyjątkowy koncert w straszynie
W kościele parafii pw. Św. 

Jacka w  Straszynie odbył się 
wyjątkowy koncert. Dla Jana 
Pawła II zagrali wybitni mu-
zycy – organista Bogusław 
Grabowski i saksofonista Ma-
ciej Sikała.

Mieszkańcy gminy mie-
li niecodzienną okazję wy-
słuchania fragmentów Bacha 
i Muschela, a także autorskich 
improwizacji na saksofon 
i organy. 

Maciej Sikała – saksofoni-
sta grający na sax tenor, sax 
sopran i c-melody – to laureat 
wielu prestiżowych konkur-
sów oraz zdobywca nagród 
i  wyróżnień. Współpraco-
wał i koncertował z czołówką 
polskich i  zagranicznych ja-

zzmanów. Nagrał ok. 50 płyt, 
w tym 4 autorskie.

Bogusław Grabowski – or-
ganista i  kompozytor – od 
1985 roku pełni funkcję 
głównego organisty w  Bazy-
lice Mariackiej w  Gdańsku 
oraz wykładowcy w gdańskiej 
Akademii Muzycznej. Kon-
certuje w  Polsce i  za granicą, 
a  jako kompozytor tworzy 
dzieła na głosy wokalne, chór 
i  organy, a  także na orkiestrę 
symfoniczną.

Koncert zorganizowała 
gmina Pruszcz Gdański przy 
współudziale parafii pw. Św. 
Jacka w Straszynie.

(mb)>> W koncercie w straszyńskim kościele zagrał 
m.in. saksofonista Maciej Sikała
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ŻUłAWsKI TULIPAn jUŻ ZA nAmI

kwiatowy portret jana Pawła ii
Kompozycja 40x40 metrów, w tym tulipanowy portret Św. Jana Pawła II o wymiarach 23x13 metrów – to musiało 
robić wrażenie! Impreza w Mokrym Dworze przyciągnęła w tym roku rekordową liczbę gości.

Tulipanowy dywan po-
wstawał 3 dni – mieszkań-
cy gminy Pruszcz Gdański 
układali go na kolanach, 
w chłodnej i wietrznej aurze. 
Ból pleców odszedł jednak 
w  niepamięć, kiedy na łąkę 
do Mokrego Dworu zjechali 
mieszkańcy całego Pomorza 
(a  jak się okazało przy oka-
zji konkursu na gościa, który 
mieszka najdalej – także z za-
granicy) i  z  nieskrywanym 
podziwem oglądali, fotogra-
fowali i filmowali tegoroczne 
dzieło. 

Kompozycja została opar-
ta na kształcie bramy, przez 
którą Jan Paweł II przechodzi 
do świętości. Portret Papieża 
otoczono dwoma kolumnami. 
Znalazły się na nich fragmen-
ty ornatów papieskich, a  tak-
że symbol papieski i  symbol 
Polski. 

Uroczyste otwarcie tego-
rocznej, szóstej już edycji 
Żuławskiego Tulipana odbyło 
się 3 maja, a  licznie zgroma-
dzonych mieszkańców gminy 
i  turystów witali: wójt Mag-
dalena Kołodziejczak, prze-

wodniczący Rady Gminy Ma-
rek Kowalski, pomysłodawca 
i  współorganizator imprezy 
Wiesław Zbroiński oraz Bo-
gusław Izdebski – projektant 
dywanu i koordynator układa-
nia kwiatów.

Podziwianiu (ze specjalne-
go podestu oraz dźwigu) dy-
wanów towarzyszył konkurs 
na najładniejszą kompozycję 
własną – spośród 12 drużyn 
jury zachwyciła księga ułożo-
na przez mieszkańców Prze-
jazdowa z  sołtysem Januszem 
Sampolskim na czele.

– W  tym roku program 
artystyczny realizujemy na 
dwóch scenach jednocześnie 
– mówił w  sobotę Grzegorz 
Cwaliński, dyrektor Ośrodka 
Kultury, Sportu i  Rekreacji 
Gminy Pruszcz Gdański. 

Na tzw. „dużej scenie” za-
prezentowały się m.in. nasze 
gminne „Jagódki”, które kil-
ka lat temu miały zaszczyt 
uczestniczenia w  prywatnej 
audiencji u Jana Pawła II. 

– Śpiewaliśmy i  tańczyli-
śmy dla Ojca Świętego. Był 
niezwykle wzruszony na-
szym występem. My również 
– wspominała Barbara Bie-
drzycka, kierownik Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jagódki”.

Przed mieszkańcami wy-
stąpili także uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Wiśli-
nie, zespół gospel z  Tczewa, 
trio akordeonowe z  Trójmia-
sta i  chór z Rotmanki, a wie-

czorem rozpoczęła się zabawa 
taneczna. 

Z  kolei „mała scena”, zade-
dykowana wyłącznie najmłod-
szym, gościła aktorów teatrów 
dla dzieci. 

Punktem kulminacyjnym 
sobotniego wieczoru był po-
kaz sztucznych ogni, a  wra-
żenia opowiadano sobie przy 
wspólnym ognisku. 
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GmInne mIsTRZOsTWA 

wędkarskie 
zmagania

W niedzielę 18 maja odbędą się w Postołowie VII Mistrzo-
stwa Gminy Trąbki Wielkie w  Wędkarstwie. Chętni zapi-
sywać się mogą osobiście lub przez internet do 16 maja lub 
w biurze zawodów, do godz. 13.45. Rozpoczęcie rywalizacji 
zaplanowano kwadrans później.

– Zawody odbędą się w  jednej kategorii wiekowej roczni-
ka 1996 i  starsi. W mistrzostwach może uczestniczyć tylko 
jedna drużyna z  każdego sołectwa składająca się co najwy-
żej z trzech osób. O zwycięstwie decydować będzie waga zło-
wionych ryb, a  w  klasyfikacji drużynowej suma „zdobyczy” 
wszystkich członków zespołu. W  przypadku równej wagi 
o wyższej pozycji zadecyduje większa ilość złowionych ryb – 
informuje Leszek Orczykowski, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. 

Dodajmy, że każdy zawodnik może łowić ryby tylko jedną 
wędką i musi posiadać siatkę, w której umieszczał będzie zło-
wione sztuki. Szczegółowe zasady mistrzostw zostaną omó-
wione przed rozpoczęciem wędkowania.

Zgłaszać można się osobiście w  GOKSiR w  Trąbkach 
Wielkich, przez internet na adres: goksir@goksir-trabkiwiel-
kie.pl do godziny 16.00, do piątku 16 maja lub w biurze zawo-
dów do godziny 13.45, wypełniając listę zgłoszeniową.

– W ubiegłym roku najlepsi byli wędkarze z Sobowidza, rok 
wcześniej ekipa z Ełganowa, a w 2011 roku bezkonkurencyj-
ni okazali się zawodnicy z Kleszczewa – przypomina Leszek 
Orczykowski.

(GR) 

meDALe nAsZYch mAsZeRÓW

Podbili rygę
Igor Tracz i jego ekipa zdążyli już nas przyzwyczaić do suk-

cesów na międzynarodowych trasach psich zaprzęgów. Tym 
razem nasi zawodnicy przywieźli medale z Rygi na Łotwie, 
gdzie odbywały się zawody „Racedog Cup”.

Na Łotwę pojechała 5-osobowa grupa zawodników spor-
tu psich zaprzęgów z Ełganowa w składzie: Dominika Sur-
ma, Łukasz Surma, Dawid Hennig, Łukasz Hennig i Oskar 
Trzoska. Towarzyszył im ich szkoleniowiec Igor Tracz, który 
na swoim koncie ma pokaźną liczbę tytułów. Nasi reprezen-
tanci wystartowali w Rydze w konkurencji bikejoering (kolarz 
z psem), rywalizując na krętej i piaszczystej trasie o długości 
4,6 km, która jak mówią uczestnicy zawodów, wymagała do-
brej techniki jazdy i siły. 

Ekipa z Ełganowa oraz ich czworonożni przyjaciele spisa-
li się na medal. Najbardziej doświadczony w  tej stawce Igor 
Tracz z psem Jamalem okazał się bezkonkurencyjny w katego-
rii open mężczyzn. Polski team ustanowił przy okazji rekord 
trasy. Natomiast na najniższym stopniu podium stanął Łukasz 
Hennig, który startował z psem Ozzim. Również 3. pozycją, 
ale w kategorii open kobiet, musiała zadowolić się Dominika 
Surma z Nellą. Polska reprezentacja startowała także w kate-
gorii sztafet, wśród których nie miała sobie równych. Zwy-
cięska drużyna, w której znaleźli się: Olgierd Tracz, Dawid 
Hennig i Łukasz Hennig, okazała się najlepsza. 

(GR)

>> Na najwyższym stopniu podium podczas 
zawodów na Łotwie stanęła nasza sztafeta
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mistrzowie z trąbek małych
Reprezentacja Trąbek Ma-

łych zdobyła tytuł Mistrza 
Gminy w Koszykówce Męż-
czyzn, natomiast zawodnik 
zwycięskiej drużyny Mariusz 
Zaorski uznany został najlep-
szym koszykarzem imprezy.

Jak informuje Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu, 
do rywalizacji o mistrzowski 
tytuł przystąpiły cztery druży-
ny z Trąbek Małych, Pawłowa, 
Domachowa i Trąbek Wiel-
kich, które grały systemem 
„każdy z każdym”.

– Faworytami były druży-
ny z Trąbek Wielkich i Trą-
bek Małych. I rzeczywiście, 
bez problemów pokonały one 
swoich rywali, by następnie 
zmierzyć się w meczu o mi-
strzowski tytuł. W pierwszej 
połowie ze skutecznością było 
kiepsko. Pierwszy celny rzut 
wykonał dopiero w drugiej mi-
nucie Mariusz Zaorski z Trą-

bek Małych. W drugiej po-
łowie zawodnicy obu drużyn 
mieli już lepiej ustawione ce-
lowniki, zdobywając dla swo-
ich zespołów znacznie więcej 
punktów – relacjonuje Leszek 
Orczykowski.

Ostatnie punkty w tym spo-
tkaniu zdobył Łukasz Mu-
rawski, ustalając wynik meczu 
na 26:16 dla ekipy z Trąbek 
Małych. Mistrzowska druży-
na zagrała w składzie: Paweł 
Buczyński, Marceli Burzyń-
ski, Mariusz Górski, Kamil 
Kęsy, Michał Kitowski, Bar-
tłomiej Mejka, Kinga Miel-
czarek i Mariusz Zaorski. Z 
kolei w spotkaniu o 3. miejsce 
zespół z Domachowa poko-
nał rywali z Pawłowa 14:10, 
zdobywając brązowe medale 
gminnych mistrzostw. 

– Najlepszym strzelcem 
turnieju został zdobywca 36 
punktów Łukasz Murawski z 
Trąbek Wielkich, natomiast 

najlepszym zawodnikiem Ma-
riusz Zaorski z Trąbek Małych 
– dodaje Leszek Orczykowski. 

Organizatorem koszykar-
skich mistrzostw był Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.

(GR)

>> Zwycięska drużyna gminnych mistrzostw – 
reprezentacja Trąbek Małych
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Z KsIąŻKą nA TY

znają szkolne lektury
Na początku maja poznaliśmy zwycięzców drugiego etapu Powiatowego Kon-
kursu Czytelniczego „Z książką na Ty”. Zmagania odbyły się w Trąbkach Wiel-
kich. Kolejna runda i podsumowanie turnieju odbędzie się 17 czerwca w Szko-
le Podstawowej w Kłodawie, gdzie najlepszym wręczone zostaną nagrody.

W drugim etapie wzię-
ło udział 58 uczestników z 14 
szkół podstawowych powia-
tu gdańskiego z: Bielkówka, 
Czerniewa, Giemlic, Kłoda-
wy, Lublewa, Pruszcza Gdań-
skiego, Pszczółek, Rotmanki, 
Sobowidza, Trąbek Wielkich 
i Wiślinki. Uczniowie klas II 
– VI musieli wykazać się zna-
jomością lektur szkolnych, od-
powiadając pisemnie na pytania 
testowe dotyczące wcześniej 
ustalonych pozycji. 

Wśród najmłodszych najle-
piej wypadli: Weronika Bober 
ze szkoły w Lublewie, Cezary 
Budka z „czwórki” z Pruszcza 
Gdańskiego i Julia Drążkow-
ska z Wiślinki. Na 2. miejscu 
sklasyfikowano Wojciecha Go-
ike (SP Pszczółki), Martynę 
Gryszczyńską (ZS nr 2 Pruszcz 
Gdański) i Jakuba Jasiaka (SP 
Trąbki Wielkie), a na 3. miej-
scu Mateusza Sadocha (SP 
Kłodawa).

W kategorii klas III zwycię-
żyła Natalia Salamon (ZS Rot-
manka) przed Hubertem Ma-
tejukiem (KSN Pruszcz Gdań-
ski) oraz Oliwią Gadomską (SP 
Wiślinka), Michałem Jasiakiem 
(SP Trąbki Wielkie), Jakubem 

Libanem (ZKiW Lublewo), 
Julią Miernik (SP Kłodawa) i 
Anną Mogiełką (SP Pszczół-
ki). Karol Szamonowicz (ZS nr 
4 Pruszcz Gdański) okazał się 
najlepszy wśród czwartoklasi-
stów, wyprzedzając Alicję Tem-
per (SP Wiślinka) i Julię Mar-
cinkiewicz (SP Trąbki Wiel-

kie). Z kolei w gronie uczniów 
klas V zwyciężył Kacper Kąkol 
(SP Kłodawa), który okazał się 
lepszy od Aleksandry Tuło-
wieckiej (ZS Rotmanka) i Mar-
tyny Szmit (ZS nr 4 Pruszcz 
Gdański). W najstarszej grupie 
wygrał Kacper Karnath (SP So-
bowidz), a kolejne dwa miejsca 

zajęli Paweł Grzelak (ZS Rot-
manka) i Julia Dziemińska (SP 
Trąbki Wielkie).

Ostatnim etapem powiato-
wych zmagań z lekturami bę-
dzie konkurs „Najlepiej czyta-
jąca szkoła”.

(GR)

>> Kacper Kąkol (z prawej) ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie  
zajął pierwsze miejsce wśród uczniów klas V
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KOnceRTY

gwiazdy w kolbudach
We wtorek, 27 maja o  godz. 20.00, w  sali koncertowej 

Urzędu Gminy Kolbudy rozpocznie się koncert wyjątkowej 
gitarzystki, która podczas swojej kariery zagrała między in-
nymi u boku Michaela Jacksona. Występ Jennifer Batten, bo 
o niej mowa, będzie można obejrzeć za darmo.

Amerykańska gitarzystka pracowała jako muzyk sesyjny 
i  artystka solowa. Zadebiutowała w  1992 roku solowym al-
bumem Above Belond and Beyond. Występowała również 
w  teledyskach Jeffa Becka, Michaela Jacksona, Natalie Cole 
i Sary Hickman.

Na tym nie koniec koncertowych niespodzianek, któ-
re przygotowywane są dla mieszkańców gminy Kolbudy.  
28 czerwca na miejscowym stadionie odbędzie się festyn 
z okazji rozpoczynającego się lata. W tym roku organizatorzy 
imprezy zaprosili do Kolbud zespoły Bracia oraz Varius Manx. 

Więcej szczegółów na temat czerwcowego festynu podamy 
w kolejnym wydaniu „Panoramy”.

(KL)

AmbAsADOR RÓWnOŚcI

„równy urząd” 
w kolbudach

W poprzednim wydaniu „Panoramy” informowaliśmy o ty-
tule „Gmina na 5!”, który przyznano samorządowi Kolbud. 
Nie minęło wiele czasu, by Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy, odebrał kolejną nagrodę – „Równy Urząd” i  tytuł 
Ambasadora Równości.

Dla gospodarza kolbudzkiej gminy jest to ważna nagroda, 
ponieważ niewiele lokalnych samorządów stara się o  to wy-
różnienie. W konkursie startują urzędy z całego kraju, ale ty-
tułem uhonorowano tylko 4 najlepsze. Nagrodzone samorzą-
dy zostały wyróżnione za równe traktowanie wszystkich pe-
tentów bez względu na narodowość, wyznanie religijne, wiek 
czy orientację seksualną.

– Urząd jest po to, żeby perfekcyjnie obsługiwać swoich pe-
tentów – bez względu na to, z jakim problemem do nas przy-
chodzą. Tytuł nobilituje, bo tylko cztery samorządy zostały 
nim wyróżnione, a poza tym zmusza do dalszych wysiłków, 
ponieważ inne urzędy powinny się wzorować na samorządach 
wyróżnionych w  konkursie. Musimy świecić przykładem, 
a nie tylko otrzymanym wyróżnieniem – mówi „Panoramie” 
wójt Leszek Grombala.

Dodajmy, że w konkursie zwyciężył Aleksandrów Kujaw-
ski. Gmina Kolbudy wspólnie z Gminą Plichowice i  Staro-
stwem Powiatowym w  Głogowie otrzymały wyróżnienia 
w konkursie „Równy Urząd”. Nagrodzone samorządy otrzy-
mały także tytuł Ambasadora Równości. Poza nimi zaszczyt-
ny tytuł trafił także do: Strzegomia, Częstochowy, Czaplin-
ka, Wałbrzycha i  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego.

(lubek)

>> Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy,  
odebrał nagrodę w konkursie „Równy Urząd” 

 i tytuł Ambasadora Równości
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bąKOWO Ze ŚWIeTLIcą

zagłosują w nowym miejscu
Mieszkańcy Bąkowa w gmi-

nie Kolbudy będą mogli wziąć 
udział w wyborach do Euro-
parlamentu już w nowym lo-
kalu, który stanął przy drodze 
do Otomina.

Obwodowa Komisja Wy-
borcza mieściła się do tej 
pory w siedzibie miejscowego 
przedszkola. Samorządowcy 

gminy Kolbudy postanowi jed-
nak znaleźć inne rozwiązanie.

– Nie jest to może duży 
obiekt, ale moim zdaniem 
powinien być odpowiedni na 
potrzeby wyborów czy też 
wiejskich zebrań – zauważa 
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy. – Z czasem budy-
nek zostanie rozbudowany, by 

mieszkańcy Bąkowa cieszyli 
się wiejską świetlicą z praw-
dziwego zdarzenia.

W sąsiedztwie znajduje się 
boisko sportowe oraz plac za-
baw, ale samorządowcy pla-
nują jeszcze w tym miejscu (w 
ramach budowy ścieżek rowe-
rowych) utworzyć edukacyjno
-wypoczynkowy przystanek 

dla cyklistów. Będzie można 
tu odpocząć, a przy okazji do-
wiedzieć się czegoś nowego. 
Inwestycja będzie finansowa-
ne ze środków unijnych – Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

(GR)

TeLeOPIeKA W KOLbUDAch

Przycisk ratujący życie
Na terenie gminy Kolbu-

dy wprowadzany jest program 
teleopieki, który ułatwić ma 
ratowanie życia mieszkańców 
60+ oraz osób z grupy podwyż-
szonego ryzyka. Jest to szcze-
gólnie istotna usługa dla tych, 
którzy mieszkają sami. Wy-
starczy nacisnąć jeden przy-
cisk, by połączyć się z Centrum 
Operacyjno-Alarmowym.

Gmina Kolbudy, co zauwa-
ża jej wójt Leszek Grombala, 
jest stosunkowo młoda. Jednak 
mieszkają tu również osoby 
starsze, o których nie wolno 
zapominać i którym trzeba za-

pewnić odpowiednią opiekę.
– Już teraz zauważyliśmy 

duże zainteresowanie tym 
programem. Zdecydowaliśmy 
się na zakup urządzeń, które 
nieodpłatnie trafią do naszych 
mieszkańców – dodaje Leszek 
Grombala.

Teleopieka jest usługą dającą 
możliwość całodobowego we-
zwania pomocy w przypadku 
zagrożenia życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa (np. nagłe za-
słabnięcie, upadek). Wystarczy 
nacisnąć przycisk znajdujący 
się na opasce (forma zegarka) 
przypiętej do przegubu ręki, by 

przekazać sygnał do Centrum 
Operacy jno-A la rmowego, 
które zajmie się potem koordy-
nowaniem stosownej pomocy.

Operator centrum, odbie-
rając sygnał od podopieczne-
go, identyfikuje go. Centrum 
posiada też pełną bazę infor-
macji na temat jego choroby, 
adres zamieszkania, spis za-
żywanych leków czy też listę 
medykamentów, na jakie jest 
uczulony. Poza tym centrum 
posiada listę osób, które należy 
zawiadomić w momencie wy-
wołania alarmu. Jeżeli wzy-
wający pomocy może mówić, 

operator centrum powiadamia 
jego najbliższych, a jeśli jest 
potrzeba – także pogotowie. 
Jeśli natomiast osoba nie może 
mówić, wówczas automatycz-
nie wzywana jest karetka po-
gotowia. Pomoc pojawia się 
bardzo szybko, co jest szcze-
gólnie ważne przy ratowaniu 
życia.

Szczegółowe informacje na 
temat teleopieki można uzy-
skać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy 
Kolbudy (tel. 58 691 05 33).

(KL)

jADą DO UFFenheIm

spotkali się z nowym burmistrzem
Mija 10 lat od pierwszej wizyty skromnej, 4-osobowej delegacji gminy Kol-
budy w niemieckim Uffenheim. Od tego czasu zmieniło się wiele, a samorzą-
dowcy z Polski i Niemiec spotykają się przy każdej nadarzającej się okazji. 
Najwięcej zyskała jednak młodzież, która każdego roku odwiedza swoich 
zachodnich kolegów z Bawarii.

– Burmistrz, z którym roz-
poczynaliśmy współpracę, 
przeszedł na emeryturę. No-
wym gospodarzem Uffenheim 
został jego zastępca, który 
podczas naszej ostatniej wi-
zyty w  Bawarii zapewnił nas, 
że nasze wspólne działania nie 
ulegną zmianie – mówi nam 
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy. – Podczas wizy-
ty w Niemczech omawialiśmy 
kolejne wymiany naszej mło-
dzieży. Z kolei pierwsza zagra-
niczna podróż nowego burmi-
strza Uffenheim odbędzie się 
właśnie do Kolbud, z czego się 
oczywiście bardzo cieszymy.

Już niebawem do Niemiec 
pojedzie kilkudziesięciooso-
bowa grupa młodzieży z Kol-
bud, której wyjazd całkowicie 
finansowany jest przez stronę 
niemiecką.

– Można powiedzieć, że 
nawet kieszonkowe mogą za-
brać iście symboliczne, bo 
warunki, jakie zostaną im 
stworzone, będą na wysokim 
poziomie, a  wszystkich pla-
nowanych atrakcji nie jestem 
w stanie wymienić. Do Uffen-
heim pojedzie młodzież z I i II 
klasy Gimnazjum w  Kolbu-
dach. Wymiana młodzieży ma 
przede wszystkim służyć na-
uce języka niemieckiego – do-
daje Jacek Grąziewicz z Urzę-
du Gminy Kolbudy.

Natomiast na przełomie lip-
ca i sierpnia przyjedzie do nas 
20-osobowa grupa z Niemiec. 
Wcześniej Kolbudy odwiedzi 
oficjalna delegacja Uffenheim 
z  jego gospodarzem na czele. 
Z  kolei na wrzesień zaplano-
wano przyjazd niemieckich 
strażaków.

– Dzięki takim spotkaniom 
polscy i  niemieccy strażacy 
wymieniają się swoimi do-
świadczeniami, z czego korzy-

stają obie strony – dodaje Jacek 
Grąziewicz.

(KL)

>> Delegacja Kolbud na paradzie z okazji  
Święta Walpurgi w Uffenheim
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W sKRÓcIe
Przetarg Na tbs

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. przygotowuje przetarg na budowę 
nowego trzyklatkowego, czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Budynek powsta-
nie przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim, na granicy z miejscowością Juszkowo. 

W ramach inwestycji wykonana zostanie również cała infrastruktura towarzysząca, a więc 
chodniki, parkingi i droga dojazdowa. W budynku będzie 35 mieszkań, z których 17 przewi-
dzianych jest do wynajęcia dla rodzin zamieszkujących aktualnie w zasobie komunalnym Gmi-
ny Miejskiej Pruszcz Gdański. Pozostałe lokale przeznaczone są dla osób, które będą uczest-
niczyć w finansowaniu budowy na zasadach partycypacji. Spółka planuje rozpoczęcie budowy 
w połowie tego roku, koniec inwestycji zaplanowano na lato roku 2015.

rzeźby Na Placu jaNa Pawła ii
Na Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim odsłonięto zespół kameralnych rzeźb, zna-

czących drogę do Świętości Karola Wojtyły. Rzeźby, formą i  formatem przystosowane są do 
poznawania ich przez osoby z dysfunkcją wzroku. Przedstawiają one przekraczanie przez Ojca 
Świętego kolejnych bram – tych realnych, architektonicznych: od Katedry Wawelskiej w Kra-
kowie, gdzie dojrzewało jego kapłaństwo, po bramę Bazyliki Św. Piotra w Rzymie oraz tych 
symbolicznych, jak wykreślona przez sylwetkę Matki Bożej z cudownego obrazu w sanktuarium 
w Częstochowie, czy bramie z łukiem świętej aureoli Matki i Syna, po Bramę Niebios. 

(GR)

KULTURALnIe I smAcZnIe

Noc muzeów  
w Pszczółkach

Noc Muzeów zawita tego roku do Biblioteki Publicznej 
w  Pszczółkach, przy której od niedawna swoją siedzibę ma 
również Muzeum Miodu, a jego drzwi 17 maja (sobota) będą 
otwarte dla wszystkich gości wyjątkowo od godz. 18.00 do 
23.00.

W  programie przewidziano oczywiście zwiedzanie Mu-
zeum Miodu. Będzie można również obejrzeć wystawę prac 
(odlewy woskowe oraz batik) uczestników warsztatów dekora-
cji woskowych, które odbywały się w Pszczółkach.

– Warsztaty już się zakończyły. Prowadzone były w biblio-
tece w Pszczółkach w kilku grupach. Zainteresowanie zaję-
ciami było dużo, gdyż uczestniczyło w nich około 200 osób, 
szczególnie dzieci i młodzież. Efekty ich pracy będzie można 
obejrzeć podczas Nocy Muzeów – informuje Olga Laskowska 
z Urzędu Gminy Pszczółki.

Niespodziankę przygotowano także dla tych, którzy zbyt 
długo przetrzymują wypożyczone w  bibliotece książki. Tej 
nocy będzie można je zwrócić i nie ponosić kary za ich nieter-
minowy zwrot. Natomiast dla spragnionych nie tylko strawy 
duchowej przygotowane będą… przysmaki z grilla.

Z kolei w niedzielę rano uczestnicy zlotu Citroena wezmą 
udział w „miodowych warsztatach”, za co otrzymają woskowe 
medale. Z  kolei od godz. 9.00 do 13.00 na parkingu przed 
Hotelem Gregor będzie można oglądać auta biorące udział 
w zlocie.

(GR)

>> Wszystkich chętnych zapraszamy  
do zwiedzenia Muzeum Miodu w Pszczółkach
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WYGRALI POWIATOWY FInAł

otwarcie miasteczka ruchu
Województwo pomorskie – jako jedyne w kraju – ma dwa miasteczka ruchu 
drogowego, których budowy zostały sfinansowane ze środków rządowych.  
Po Człuchowie takim obiektem mogą jedynie pochwalić się w Cedrach Wiel-
kich, gdzie uroczyście otwarto miasteczko ruchu drogowego na początku maja.

Jak już wcześniej informo-
waliśmy, z dobrodziejstw mia-
steczka od kilku miesięcy ko-
rzystają najmłodsi mieszkańcy 
gminy Cedry Wielkie. Obiekt 
cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem zarówno w  tygo-
dniu, jak i w weekendy.

– Ma jednak spełniać nie 
tylko rolę zabawową, ale 
przede wszystkim edukacyjną, 
żeby dzieci i  młodzież uczyła 
się zachowania na drodze. Tu 
będą się też odbywały egza-
miny na kartę rowerową i mo-
torowerową – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.

Obecny na uroczystości 
otwarcia miasteczka Ryszard 
Stachurski, wojewoda pomor-
ski, przyznał, że tylko w  po-
morskim są dwa takie obiekty.

– Inne województwa mogą 
nam tyko pozazdrościć, że to 
właśnie nam udało się pozy-
skać rządowe pieniądze na bu-
dowę dwóch miasteczek w na-
szym województwie – dodaje 
Ryszard Stachurski.

Na uroczystość do Cedrów 
Wielkich zjechało wielu samo-
rządowców – nie tylko tych lo-
kalnych. Pojawili się m.in. eu-
roposeł Jan Kozłowski czy wi-

ceminister administracji i  cy-
fryzacji Bogdan Dombrowski, 
którzy wręczyli nagrody naj-
lepszym uczniom w konkursie 
wiedzy o  bezpieczeństwie ru-
chu drogowego.

W kategorii szkół podstawo-
wych zwyciężyła reprezentacja 
z  Wocław, a  indywidualnie 
najlepszymi okazali się Maciej 
Goncerzewicz (SP Wocławy) 
oraz Mateusz Klimek i Michał 
Bieńkowski (obaj SP Cedry 
Wielkie). Wśród gimnazjów 
wygrała ekipa z Cedrów Wiel-

kich, natomiast indywidualnie 
trzy pierwsze miejsca zajęli: 
Damian Fiedosiuk (Gimna-
zjum Cedry Małe) oraz Ka-
mila Puhaczewska i  Oskar 
Pomirski (oboje Gimnazjum 
Cedry Wielkie).

– W  Pruszczu Gdańskim 
odbył się etap powiatowy tego 
konkursu i  w  kategorii szkół 
podstawowych drużynowo 
zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa im. Obrońców Ziem Pol-
skich w Wocławach, a Maciej 
Goncerzewicz zajął 2. miejsce. 

Z kolei w grupie starszej zwy-
ciężyło gimnazjum z  Cedrów 
Wielkich – informuje Maria 
Teresa Gierszewska, kierow-
nik Referatu Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Gminy Cedry 
Wielkie.

Najlepsi z eliminacji powia-
towych wezmą udział w  tur-
nieju wojewódzkim, który od-
będzie się 17 maja w Gdańsku 
w Pomorskim Ośrodku Ruchu 
Drogowego przy ul. Równej.

(lubek)

>> Pomorscy samorządowcy udowodnili, że równie dobrze radzą sobie na 
rowerach, jak w polityce
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bUDŻeT ObYWATeLsKI 
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą składać projekty 

do Budżetu Obywatelskiego 2015. Termin ich przyjmowa-
nia mija 28 czerwca. Projekty można składać w sekretariacie 
urzędu i w biurze rady miasta. Więcej o obywatelskim budże-
cie na stronie pruszczańskiego magistratu.

GRUPA WsPARcIA 
Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doświadcza-

jących przemocy planowane jest na 22 maja o  godz. 16.00 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusz-
czu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9. Zgłaszać się moż-
na telefonicznie (58 692 17 25) lub u pracownika socjalnego 
z danego rejonu.

DLA beZRObOTnYch
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pruszczu Gdań-

skim organizuje spotkanie z  doradcą zawodowym. Mogą 
w  nim uczestniczyć osoby długotrwale bezrobotne, klienci 
MOPS oraz bezrobotni z  terenu miasta Pruszcz Gdański. 
Zawodowy doradca Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku 
dyżurować będzie w siedzibie ośrodka pomocy społecznej 20 
maja w godz. 10.00 – 13.00.

PRZYZnALI nAGRODę
Rada Miasta Pruszcz Gdański przyjęła uchwałę w sprawie 

przekazania przez miasto pieniędzy na Fundusz Wsparcia Po-
licji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 5000 
złotych zostało przeznaczone na nagrody.

W sKRÓcIe O PUchAR bURmIsTRZA

ii Półmaraton rolkarski
W niedzielę, 8 czerwca, 

w  ramach obchodów XXV 
Dni Pruszcza Gdańskiego 
Centrum Kultury i  Sportu 
w Pruszczu Gdańskim organi-
zuje II Półmaraton Rolkarski 
o Puchar Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. 

– Ubiegłoroczna impreza 
spotkała się z  dużym zain-
teresowaniem zarówno pod 
względem uczestnictwa w  za-
wodach, jak i widzów. W pół-
maratonie wzięli udział za-
wodnicy z całej Polski. Mamy 
nadzieję, że i w tym roku do-
pisze frekwencja. Półmaraton 
rozegrany zostanie na ulicach 
Podmiejskiej oraz Przemysło-
wej. Zawodnicy będą mieli do 
pokonania trzy pętle po 7 km 
każda. Pomiar czasu zapew-
ni firma Good Time z Gdyni. 
Dodatkowo rozegrane zosta-
ną dwa biegi dla dzieci i mło-
dzieży. Mali rolkarze do lat 12 
będą rywalizować na dystansie 

o długości 600 metrów, a mło-
dzież w  wieku 13 – 16 lat na 
1000-metrowej trasie – zapo-
wiada Wojciech Dąbrowski 
z  Centrum Kultury i  Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.

Zwycięzcy w  poszczegól-
nych kategoriach otrzyma-
ją puchary, natomiast trzej 
pierwsi zawodnicy otrzymają 
też medale. 

– Poza tym medale oko-
licznościowe dostaną wszyscy 
uczestnicy zawodów. Dekora-
cja najlepszych odbędzie się 
na scenie głównej, na boisku 
przy ulicy Chopina. Warto 
dodać, że zawody zaliczane 
są do klasyfikacji Pucharu 
Kaszub „Kaszebsci Czelch 
2014” – dodaje Wojciech 
Dąbrowski.

Zawody rozpoczną się 
o  godz. 10.00, bieg główny 
rozpocznie się o  godz. 11.00, 
natomiast dekorację zwycięz-
ców zaplanowano na godz. 
13.00. Więcej informacji 
na temat zapisów w  siedzi-
bie CKiS przy ulicy Chopina 
w Pruszczu Gdańskim.

(KL)

>> I Półmaraton Rolkarski cieszył się dużym zainteresowaniem zawodników
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Pszczółki w drodze po zdrowie
Rekreacyjne festyny nie zawsze muszą opływać piwem i obfitować w grillowane kiełbasy. Na zdrowy sposób spędzania 
wolnego czasu postawiono w Pszczółkach, gdzie w Parku Lipowym zorganizowano piknik „Pszczółki w drodze po zdrowie”.

– Mimo niesprzyjającej aury, 
mieszkańcy naszej gminy chęt-
nie zebrali się w  Parku Lipo-
wym w  Pszczółkach, a  nawet 
przelotny deszcz nie przeszko-
dził w maratonie fitness. Chęt-
nych nie brakowało również 
do zajęć na stepie – relacjonu-
je Olga Laskowska z  Urzędu 
Gminy Pszczółki. – Poza tym 
pięciu lekarzy specjalistów 
udzielało bezpłatnych konsul-
tacji w dziedzinach: diabetolo-
gii, rehabilitacji, dermatologii, 
ortopedii i  alergologii. Tylko 
podczas pikniku udzielono po-
nad 120 porad.

Zamiast wspomnianych już 
grillowanych kiełbas i  piwa, 
panie z  kół gospodyń wiej-
skich w  Skowarczu i  Róży-
nach przygotowały słodki po-
częstunek i  gorące napoje dla 
uczestników pikniku.

– Największym zaintereso-
waniem cieszyła się Rowerowa 
Gra Terenowa, w której wzię-
ło udział prawie 100 osób. Gra 
została rozegrana w 3 katego-
riach wiekowych. Najmłod-
si z  opiekunami wykonywali 
swoje zadania w  parku, mło-
dzież ze szkoły podstawowej 
wykonała pętlę wokół par-

ku, a  gimnazjaliści zajechali 
aż do Kolnika – dodaje Olga 
Laskowska.

W  kategorii „A” bezkon-
kurencyjny okazał się zespół 
w  składzie: Maja Łuczeczko, 
Karol Rasławski oraz Alek-
sandra i  Paweł Łuczeczko. 
Miejsce na podium zajęły 
jeszcze drużyna Barbary Kut-
kowskiej, Julii Alaut, Anny 
i Krzysztofa Kutkowskich oraz 
ekipa Bartosza Tyburskiego, 
Jana Ucińskiego, Oliwiera Ku-
sio i Michała Sudeka.

Drużyna w składzie: Bartło-
miej Troka, Paweł Tyburski, 

Marcin Jocz i  Krzysztof Tro-
ka nie miała sobie równych 
w  grupie „B”. W  pokonanym 
polu zwycięzcy pozostawa-
li ekipę Elizy Olejnik, Mi-
chaliny Olejnik, Zofii Cio-
łek i Aleksandry Olejnik oraz 
zespół Andrzeja Buchholza, 
Szymona Pietruszki, Patry-
ka Kazubowskiego i  Zofii 
Buchholz.

W ostatniej grupie najwięcej 
punktów, a  tym samym zwy-
cięstwo, wywalczyła drużyna 
Agaty Smoczyńskiej, Małgo-

rzaty Juchniewicz, Aleksan-
dry Walczewskiej i  Ireneusza 
Smoczyńskiego. 2. pozycją 
musiała zadowolić się drużyna 
grająca w  składzie: Marta Ja-
sińska, Weronika Sigda, Mar-
ta Pawelec i  Dariusz Karcz. 
Ostatnie miejsce na podium 
ex aequo przypadło ekipom 
Patryka Żukowskiego, Na-
tana Zwolińskiego, Dawida 
Piór, Wojciecha Pietruszew-
skiego i  Piotra Żukowskiego 
oraz Grzegorza Bańskiego, 
Mikołaja Bochenka, Bar-

tosza Bucewka, Marcina 
Karnowskiego.

Prozdrowotny piknik przy-
padł do gustu mieszkańcom 
Pszczółek i  okolic, którzy za-
pewne z chęcią wzięliby udział 
w  podobnej imprezie zorga-
nizowanej w  Lipowym Par-
ku. Kto wie – może niebawem 
nadarzy się ku temu kolejna 
okazja.

(GR)
>> Typowo jesienna pogoda nie przestraszyła chętnych, którzy chcieli 

ćwiczyć na stepperach
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>> Rowerowa Gra Terenowa cieszyła się dużym zainteresowaniem również 
wśród najmłodszych
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DOFInAnsUją ZAKUP

będzie wóz dla osP
Być może jeszcze jesienią tego roku Ochotnicza Straż Po-

żarna z Przywidza doczeka się nowego wozu bojowego. Jego 
kupno jest finansowane m.in. ze środków budżetowych miej-
scowej gminy.

– Do 1 maja wpłaciliśmy, zgodnie z ustaleniami, pierw-
sze 100 tysięcy złotych. Nie wiadomo jeszcze, ile kosztować 
będzie nowy wóz dla straży. Jego cenę poznamy dopiero po 
rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego przez Związek Wo-
jewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakładamy, że 
może to być około 650 tysięcy złotych. Ponad 200 tysięcy zło-
tych wynosi dofinansowanie zewnętrzne, a resztę będzie mu-
siała dołożyć gmina – mówi „Panoramie” Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie OSP Przywidz 
będzie mogło korzystać z nowego wozu. Wszystko jest bo-
wiem zależne od tego, jak długo prowadzone będą procedury 
przetargowe.

– Na terenie naszej gminy mamy jeszcze jedną jednostkę, 
działającą w Jodłownie, oraz grupę strażaków w Nowej Wsi 
Przywidzkiej. Warto zakładać stowarzyszenia OSP, gdyż 
dzięki temu będzie można na swoje potrzeby pozyskiwać pie-
niądze z różnych źródeł, by wspomnieć chociażby akcję 1 pro-
centa – zachęca Marek Zimakowski.

(GR)

nOWA FORmUłA

7 stron powiatu
W tym roku festyn „7 Stron Powiatu”, który od kilku lat 

organizowany jest w Przywidzu zmienia nieco swoją formułę. 
Impreza odbędzie się 5 lipca, a patronat prasowy objęła nad 
nią „Panorama Pomorza”.

– W roku poprzednim festyn połączony był z przeglądem 
„Bazuna”. Są to dwie różne imprezy, dlatego postanowiliśmy 
dla każdej z nich wyznaczyć oddzielne terminy – mówi Janusz 
Jaromin, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, 
który jest organizatorem powiatowego festynu.

Do imprezy pozostało jeszcze sporo czasu i  dokładnego 
programu jeszcze nie znamy. Jednak organizatorzy zapewnia-
ją, że atrakcji na pewno nie zabraknie. Zaplanowano m.in. za-
bawy i animacje dla dzieci. Nie zabraknie muzyki, a gwiazdą 
wieczoru ma być zespół Farba. Poza tym odbędą się Mistrzo-
stwa Powiatu Gdańskiego w  Plażowej Piłce Siatkowej oraz 
zawody wędkarskie. Początek imprezy o godz. 15.00. 

Więcej szczegółów na temat festynu „7 Stron Powiatu” 
w kolejnym wydaniu „Panoramy”.

(KL) 

PATROnAT

PObIeGną W PRZYWIDZU

o puchar wójta
Wszystkich amatorów aktywnego spędzania wolnego cza-

su zapraszamy 8 czerwca do Przywidza, gdzie odbędzie się  
Bieg o Puchar Wójta Gminy, który organizowany jest z okazji 
25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.

– Celem imprezy jest aktywizacja dzieci i młodzieży do 
aktywności ruchowej i prozdrowotnej, popularyzacja i upo-
wszechnianie biegania i marszu nordic walking. Jest to także 
okazja do promocji gminy Przywidz, ale również uczczenie 
25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce – informuje Janusz 
Jaromin, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kreatywna 
Szkoła, któremu pomaga przywidzki GOK oraz instytucje 
gminne. Start imprezy zaplanowano na godz. 13.00. Pierw-
szy bieg rozpoczną uczniowie klas 0-III szkół podstawowych, 
którzy pobiegną na dystansie 600m, a ich start przewidziano 
na godz. 13.30. Po nich odbędą się oczywiście kolejne starty 
biegów w kolejnych kategoriach.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.
gokprzywidz.pl.

(KL)

PRZeTARG nA sKATe PARK

jest plac zabaw nad jeziorem
Samorządy gminne już nie 

tylko inwestują w  wodociągi, 
kanalizację, czy drogi. Co-
raz więcej pieniędzy wyda-
wanych jest na organizację 
miejsc odpoczynku i  rekreacji 
mieszkańców – zarówno tych 
starszych, jak i  dzieci oraz 
młodzieży.

W  jednym z  poprzednich 
numerów informowaliśmy 
o  placach zabaw, które po-
wstały przy szkołach w gminie 
Przywidz. 

– Dobiega teraz do koń-
ca budowa placu zabaw przy 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, który powstaje w  ramach 
projektu „Aktywny maluch”. 
Dzięki temu gmina musiała 
wyłożyć tylko 20 proc. na jego 
budowę, gdyż resztę otrzyma-

liśmy z  zewnętrznego dofi-
nansowania – informuje Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.

Dodajmy, że nowy plac za-
baw w  sąsiedztwie przywidz-
kiego ośrodka kultury to nie 
jedyna rzecz rekreacyjna, która 
tam powstała. W  roku ubie-
głym przy promenadzie po-
wstała siłownia zewnętrzna, 
z której korzystają mieszkańcy 
Przywidza oraz turyści wypo-
czywający na terenie gminy. 
Inwestycja kosztowała 36 tys. 
zł, ale w 80 proc. była sfinan-
sowana ze źródeł zewnętrz-
nych. Podobne urządzenia 
fitness postawiono w  Pomle-
wie i  Suchej Hucie. Siłownia 
na wolnym powietrzu wpły-
wa pozytywnie na zdrowie 

i układ krążenia, a przy okazji 
wzmacnia kondycjê fizyczną 
i  koordynację. Co wa¿ne, jest 
dostępna dla każdego, dzięki 
czemu ułatwia nawiązywa-
nie i  utrwalanie kontaktów 
międzyludzkich, a  przy od-
powiednim doborze ćwiczeń 
działa rehabilitacyjnie.

– Lada dzień będzie z kolei 
ogłoszony przetarg na budowę 
skate parku przy ulicy Jesiono-
wej w  Przywidzu. Będzie to 
oczywiście tylko część dużego 
parku naukowo-rekreacyjnego 
– dodaje wójt gminy Przywidz.

(KL)

>> Plac zabaw powstaje właśnie przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Przywidzu
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eUROPOseł W PRZYWIDZU

Święto „unijnej” szkoły
Niedawno świętowaliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Swoje lokalne święto miała również Szkoła Podstawowa w Przywi-
dzu, która nosi imię Unii. Na specjalnej uroczystości przygotowanej przez 
uczniów pojawili się miejscowi samorządowcy, mieszkańcy wsi oraz Jan 
Kozłowski, poseł Europarlamentu.

Rzadko zdarza się, by tak zna-
mienici goście jak europosłowie 
odwiedzali szkoły, dlatego uro-
czystość w Przywidzu była tym 
bardziej podniosła. Mimo krót-
kiej wizyty, Jan Kozłowski zdą-
żył obejrzeć część Przywidza, 
podziwiając inwestycje zrealizo-
wane ze środków unijnych.

– Wszyscy z  nas zauważy-
li, że przez 10 ostatnich lat, od 
kiedy jesteś w Unii Europejskiej, 
zmieniła się nasza Polska. Mamy 
przede wszystkim nowe szanse 
i  możliwości realizowania róż-
nych przedsięwzięć, nierzadko 
swoich marzeń. Niebawem bę-
dzie można pozyskiwać unijne 
środki z  nowego rozdania. Ko-
rzystając z okazji, chciałbym za-
razić wszystkich optymizmem, 
bo zdobywanie tych pieniędzy 
nie musi być wcale trudne, ma-
jąc szczególnie tak aktywnych 
samorządowców, jak chociaż-
by wójt Zimakowski – mówił 
w Przywidzu Jan Kozłowski.

Długo można byłoby wy-
mieniać inwestycje, które 
współfinansowane były ze 
środków unijnych. Warto 
wspomnieć chociażby o budo-
wie kanalizacji, wodociągów, 
dróg czy projekcie solarnym, 
dzięki któremu chętni miesz-
kańcy mogli na swoich budyn-
kach zamontować solary.

– Unia to nie tylko możli-
wość pozyskiwania pieniędzy 
z  europejskiego budżetu. To 
także szansa pracy za granicą. 
Wielu Polaków pracuje za gra-
nicą, ale po jakimś czasie wra-
ca do kraju i inwestuje w swo-
jej rodzinnej miejscowości. Ta-
kich przykładów nie brakuje 
także w Przywidzu – kontynu-
ował europoseł.

Pozytywy bycia w Unii Eu-

ropejskiej docenia również 
gospodarz gminy Przywidz – 
Marek Zimakowski.

– Jesteśmy narodem, który 
łączy się na wypadek niebez-
pieczeństwa. Pomni doświad-
czeń wojny, przystąpiliśmy do 
Unii Europejskiej, w  której 
czujemy się teraz bezpiecznie. 
Zadowolony jestem, że jeste-
śmy w  jej szeregach. Dzięki 
temu możemy także wyjeż-

dżać za granicę, zdobywać 
nowe doświadczenia, które 
potem możemy wykorzysty-
wać na własnym podwórku. 
Cieszymy się też, że dzięki 
Unii możemy realizować in-
westycje, które nie byliby-
śmy w stanie wykonać jedynie 
z  gminnych pieniędzy – pod-
kreślił Marek Zimakowski.

(lubek)

>> Przy okazji 10. rocznicy wejścia Polski do UE przywidzka szkoła gościła 
europosła Jana Kozłowskiego
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WAŻne PRZeD URLOPem

sprawdź paszport 
Lato zbliża się wielkimi krokami, a tym samym sezon urlo-

powy. Część z nas spędzi go w kraju, niektórzy w Europie, ale 
też i w krajach, do których bez ważnego paszportu nie uda się 
wjechać.

– Odwiedzając biura podróży czy planując trasę wyciecz-
ki, nie zapominajmy o paszporcie – ostrzega Roman Nowak, 
rzecznik prasowy wojewody pomorskiego. – Warto sprawdzić 
do kiedy ważny jest nasz dokument podróży. Planując wyjazd, 
wskazane jest uprzednie sprawdzenie we właściwym przed-
stawicielstwie konsularnym, czy termin ważności posiada-
nego paszportu będzie uprawniał do wjazdu na teren danego 
kraju. Składając wniosek paszportowy już dziś, unikniemy ko-
lejek i niepotrzebnych stresów.

Z myślą o  tych, którzy potrzebować będą ważnych doku-
mentów Urząd Wojewódzki w  Gdańsku wydłuża czas pra-
cy Oddziału Paszportowego. We wtorki aż do końca sierpnia 
urząd czynny będzie od godziny 8.00 do 17.45. 

– W  tej chwili na wydanie paszportu oczekujemy około 
dwóch tygodni. W miesiącach letnich, z uwagi na dużą licz-
bę składanych wniosków, na wydanie dokumentu poczekamy 
dłużej. Więcej czasu poświęcić będziemy musieli również na 
dopełnienie niezbędnych formalności. Dlatego zachęcam, aby 
nie czekać na kolejki w oddziałach i punktach paszportowych, 
składając wniosek o wydanie dokumentu znacznie wcześniej 
– apeluje Roman Nowak. 

Warto wiedzieć, że brak ważnego dokumentu może zmusić 
do odwołania wakacyjnego wyjazdu. 

Szczegółowe informacje na temat warunków składania 
wniosków paszportowych dostępne są na stronie internetowej 
www.gdansk.uw.gov.pl.

(GR)

PRemIeRA „AmbAsADORA”

Noc pełna historii
Już 17 maja w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim organizowana 
będzie kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Imprezę rozpocznie zlot za-
bytkowych samochodów marki Citroen, które staną na trakcie prowadzącym 
do Faktorii. Rozpoczęcie zlotu przewidziano na godz. 17.00.

– Wrota Faktorii zostaną 
otwarte dla zwiedzających 
o  godzinie 20.00, przenosząc 
wszystkich do krainy Gotów. 
Dla naszych gości zaplanowa-
liśmy gry i  zabawy plebejskie, 
a  wśród nich bule, przeciąga-
nie liny, strzelanie z łuku oraz 
tor przeszkód, a  potem ogni-
sko. Będzie też można obejrzeć 
wystawę „Pruszcz Gdański na 
przestrzeni wieków”. Będzie to 
okazja do poznania zwyczajów 
panujących w  gockiej osadzie 
– informuje Mariola Rychter 
z  Międzynarodowego Bałtyc-
kiego Parku Kultury Faktoria 
w Pruszczu Gdańskim.

Również na 17 maja zapla-
nowano premierę filmu „Am-
basador”, a jego emisje odbędą 
się o godz. 20.15 i 22.00. Jest 
to film nakręcony według po-
mysłu Bartosza Gondka i wy-
reżyserowany przez Pawła Sa-

wickiego. Główną jego boha-
terką jest Józefa Krośnicka.

Do tegorocznej Nocy Mu-
zeów przyłącza się również 
Biblioteka Publiczna oraz pa-
rafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. W  bibliotece 
przy ul. Wojska Polskiego 34 
o  godz. 18.00 rozpocznie się 
darmowy koncert „Ballady 
polskie” w  wykonaniu Amelii 
Waszkiewicz (wokal) i Noemi 
Grubba (akompaniament). 
Po jego zakończeniu chętni 
będą mogli zwiedzić zabytko-
wy budynek biblioteki. Z  ko-
lei o  godz. 19.00 nadarzy się 
okazja zwiedzenia i  pozna-
nia historii kościoła pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. 
Chętnych oprowadzał będzie 
przewodnik.

(GR)

OsIąGnIęcIe GODne PODZIWU

Prawie wszyscy mieszkańcy mają kanalizację
Trwa budowa kanaliza-

cji w  miejscowości Ulkowy 
w gminie Pszczółki. Po jej za-
kończeniu wszystkie miejsco-
wości będą posiadały „głów-
ny kręgosłup” kanalizacji. Są 
to bardzo kosztowne i  trud-
ne przedsięwzięcia, dlatego 
Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki nie ukrywa radości, 
że te niewdzięczne, bo ukry-
te pod ziemią przedsięwzięcia 
zostały już niemal zakończone.

Pod koniec 2013 roku gmi-
na Pszczółki rozpoczęła bu-
dowę kanalizacji sanitarnej we 
wsi Ulkowy, która zostanie za-
kończona w pierwszej połowie 
roku 2015. 

– Dzięki tej inwestycji z in-
frastruktury sanitarnej korzy-
stać będzie już ok. 98 proc. 
mieszkańców gminy. Jest to 
znaczne osiągnięcie w  przy-
padku gminy wiejskiej, gdyż 
budowa kanalizacji ze wzglę-
du na rozproszoną zabudo-
wę wiąże się z  koniecznością 
poniesienia bardzo wysokich 
kosztów. Jednocześnie bez-
pośrednie efekty takiej inwe-
stycji nie są spektakularne, 
gdyż są ukryte pod ziemią – 

mówi Hanna Brejwo. – Jed-
nakże dzięki dostępowi do tej 
podstawowej infrastruktury 
wzrasta jakość życia miesz-
kańców oraz atrakcyjność go-
spodarcza skanalizowanego 
terenu, a  także poprawiony 
zostaje stan środowiska natu-
ralnego, które odczuwa skut-
ki przeciekających zbiorników 
bezodpływowych. 

Wartość projektu dotyczą-
cego budowy kanalizacji sa-
nitarnej w  Ulkowach wynosi 
ok. 2,9 mln zł i obejmuje wy-
konanie ok. 8,6 km sieci ka-
nalizacyjnej i  2 przepompow-
ni ścieków. Do infrastruktury 
podłączonych zostanie ok. 300 
mieszkańców wsi. Realizacja 
projektu jest możliwa dzięki 
udziałowi środków Unii Euro-
pejskiej w kwocie ok. 1,7 mln 
zł. Trzeba w  tym miejscu za-
znaczyć, że bez unijnych pie-
niędzy miejscowy samorząd 
nie byłby w stanie sfinansować 
wszystkich inwestycji zwią-
zanych z  budową kanalizacji 
sanitarnej.

– Budowa samej sieci kana-
lizacyjnej nie jest jedynym na-
szym kosztem, ponieważ także 

utrzymanie na odpowiednim 
standardzie oczyszczalni ście-
ków jest niezwykle kosztow-
nym zadaniem. Padł kiedyś 
pomysł, żeby wybudować dwie 
dodatkowe oczyszczalnie, ale 
po podsumowaniu kosztów 
okazało się, że bardziej eko-
nomicznym rozwiązaniem jest 
rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w  Pszczółkach. Jest ona 
również regularnie moderni-
zowana, żeby spełniała wy-
magane normy. Wybudowa-
liśmy między innymi dodat-
kowe zbiorniki sekwencyjne, 
a  projektowane są jeszcze ko-
lejne – informuje wójt gminy 
Pszczółki.

Teraz, kiedy zakończy się 
budowa kanalizacji sanitarnej 
we wsi Ulkowy, gmina ode-
tchnie finansowo. Pieniądze 
będzie można inwestować 
w  inne przedsięwzięcia, by 
wspomnieć chociażby o  dro-
gach, chodnikach, ścieżkach 
rowerowych, czy też miejscach 
rekreacji, z  których korzystać 
będą mogli mieszkańcy gminy. 

(Lubek)

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy” jest finansowany w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013.

>> Ulkowy jest ostatnią miejscowością w gminie Pszczółki,  
w której budowana jest kanalizacja
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DORADcA POmOŻe

Pomoc na rynku pracy
Miejski Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w  Sopocie oraz 
Wojewódzki Urząd Pracy 
wznawiają bezpłatne konsul-
tacje z  doradcą zawodowym. 
Będą się one odbywać w  sie-
dzibie sopockiego ośrodka przy 
ulicy Kolejowej 14.

– Do skorzystania z bezpłat-
nych, indywidualnych konsul-
tacji z  doradcą zawodowym 
zapraszamy mieszkańców So-
potu, Trójmiasta i  sąsiedniego 
powiatu gdańskiego. Propo-
zycja jest skierowana do osób 
bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo oraz pracujących, 

które chciałyby się jednak do-
kształcić lub przekwalifikować 
– zachęca Anna Jarosz, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sopocie. – 
Mile widziane są również mło-
de osoby, które zastanawiają się 
nad dalszą ścieżką kształcenia 
i wyborem zawodu.

Agnieszka Niedałtowska, 
rzecznik prasowy sopockiego 
ośrodka zauważa, że indywi-
dualne konsultacje z  dorad-
cą zawodowym mogą pomóc 
osobom, które mają trudności 
w  samodzielnym określaniu 
swoich potrzeb zawodowych.

– Wszyscy zainteresowani 
otrzymają odpowiednie wspar-
cie. Będą mogli poradzić się 
co do zakresu swojej dalszej 
ścieżki zawodowej, kierun-
ku kształcenia, zatrudnie-
nia, przekwalifikowania się, 
czy ponownego zatrudnienia 
w przypadku utraty pracy albo 
też możliwości założenia in-
dywidualnej działalności go-
spodarczej. Doradca zawodo-
wy pomoże przygotować się 
do rozmowy kwalifikacyjnej, 
napisać CV oraz list motywa-
cyjny – informuje Agnieszka 
Niedałtowska. 

Konsultacje odbywają się 
w siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sopo-
cie przy ul. Kolejowej 14 (pok. 
6 na parterze), raz w miesiącu 
w  każdy drugi piątek miesią-
ca (13.06, 11.07, 8.08, 12.09, 
10.10, 14.11 oraz 12.12) w go-
dzinach 8.00 – 14.00. 

Wymagane są wcześniejsze 
zapisy, co najmniej 2 dni przed 
terminem konsultacji: Dział 
Strategii i  Rozwoju MOPS 
Sopot, pok. nr 7, tel. 551 17 10 
wew. 50.

(GR)

nAGRODY ODebRAne
konkursy rozstrzygnięte

Pruszczańska Inspekcja Sanitarna rozstrzygnęła kolejne 
dwa konkursy, w  których uczestniczyli młodzi mieszkańcy 
powiatu gdańskiego. 

Tym razem organizowano konkursu na plakat (w  ramach 
projektu „Światowy Dzień bez Tytoniu”) i na zakładkę (w ra-
mach projektu „Trzymaj Formę”). Pierwszy z nich kierowany 
był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a  pierwsze trzy 
miejsca przyznano reprezentantom Zespołu Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: Danieli 
Oderskiej, Justynie Matusiak i Kindze Rekowskiej. 

Drugi konkurs dedykowany był uczniom podstawówek 
i gimnazjów. Jury zdecydowało, że zwycięstwo należy się Da-
rii Madejskiej z Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim 
(podstawówki) i Danielowi Rogowskiemu z Katolickich Szkół 
Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim (gimnazja). Natomiast 
wyróżnieniami uhonorowani zostali odpowiednio: Patrycja 
Sulima z Zespołu Szkół w Łęgowie i Jan Orłowski z Katolic-
kich Szkół Niepublicznych. 

(KL)

PODPIsALI DeKLARAcję

uwaga na oszustów
Rośnie liczba osób wprowadzonych w błąd przez niektórych 

sprzedawców energii elektrycznej. Dzięki kampanii „Sprawdź, 
kto sprzedaje Ci energię!” konsumenci dowiedzą się jak ustrzec 
się przed zawarciem niekorzystnej umowy i  na co zwracać 
uwagę, aby uniknąć kosztownych konsekwencji. 

– Energa jest jedną z sześciu firm, obok PGE, Enei, Tau-
ronu, RWE i Polkomtela, która podpisała deklarację pod na-
zwą „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej – czyli 
czego klient może oczekiwać od rzetelnego sprzedawcy”. Ini-
cjatywa Towarzystwa Obrotu Energią, konsultowana z Urzę-
dem Regulacji Energetyki, jest odpowiedzią na liczne skargi 
od klientów, którzy podpisując umowę z nowym sprzedawcą 
zostali wprowadzeni w  błąd – informuje Beata Ostrowska, 
rzecznik prasowy Energa SA. – Tylko od stycznia do mar-
ca tego roku klienci indywidualni firmy anulowali około 900 
wypowiedzeń składanych przez nowych sprzedawców. Byli to 
głównie konsumenci, którzy odstępowali od nowo zawartej 
umowy, aby kontynuować umowę z naszą spółką.

Skala zjawiska jest duża, a spółka nawet uruchomiła infoli-
nię dla klientów, którzy chcieli wyjaśnić sprawę zmiany sprze-
dawcy. W ciągu dwóch miesięcy klienci dzwonili na nią ponad 
860 razy. W większości po to, aby dowiedzieć się, jaka jest pro-
cedura odstąpienia od nowo zawartej umowy. 

– Do najczęstszych metod stosowanych przez przedstawi-
cieli niektórych sprzedawców należy posługiwanie się nazwą 
łudząco podobną do nazwy naszej firmy oraz informowanie 
o konieczności zmiany umowy z powodu np. zmiany siedzi-
by firmy, systemu obsługi klienta, okresu rozliczeniowego, czy 
nawet wymiany liczników. Niektórzy akwizytorzy podczas wi-
zyt w domach klientów podają się m.in. za: energetykę, zakład 
energetyczny, dostawcę prądu czy sprzedawcę prądu, bez do-
precyzowania nazwy swojej firmy – ostrzega Beata Ostrowska.

Co więcej, niektórzy przedstawiciele oferując nową umo-
wę, porównują koszty energii, z kosztami zarówno energii, jak 
i opłat dystrybucyjnych. Nie informują klienta, że oprócz fak-
tury za energię, będzie także regulował fakturę za dystrybucję. 

Kolejną metodą, na którą skarżą się klienci, jest oferowa-
nie nieznacznie niższej ceny energii, ale obwarowanie jej do-
datkowymi i mniej widocznymi zapisami o  innych opłatach. 
Mogą to być stałe wyższe opłaty abonamentowe, a w niektó-
rych przypadkach np. zobowiązanie do odprowadzania składki 
na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie klient płaci więcej niż 
tylko za energię elektryczną i jej dystrybucję.

Aby temu zapobiegać, przygotowano Kodeks Dobrych 
Praktyk Sprzedawców Energii, w którym zawarto zbiór dzia-
łań, jakie rzetelny sprzedawca energii powinien stosować 
w stosunku do konsumentów. Zapisy dotyczą głównie kwestii 
związanych z zapewnieniem klientom możliwie szerokiej in-
formacji i wzorów dokumentów przed i po zawarciu umowy, 
warunków zawierania i  rozwiązywania umów, a  także stan-
dardu rozpatrywania skarg i reklamacji. Deklaracja sprawia, że 
firmy nie tylko gwarantują dobre praktyki, ale też dbają o edu-
kację klientów, aby uchronić ich przed nieuczciwą konkurencją 
oraz wskazać im ich podstawowe prawa, jak choćby 10-dniowy 
okres wypowiedzenia umowy bez konsekwencji. 

(GR)
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W sKRÓcIe

złóż deklarację
W roku 2014 uległa zmianie stawka opłat za odbiór i go-

spodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Suchy Dąb. 
Osoby, które w tym roku nie złożyły jeszcze korekty dekla-
racji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, proszone są o uregulowanie tego niedopatrzenia. 
Wystarczy udać się do Urzędu Gminy w Suchym Dębie, aby 
złożyć nową deklaracją oraz skorygować stawki opłat.

(GR)

KOmPUTeROWe ZAjęcIA

warsztaty  
dla seniorów

Dokładnie 1 maja ruszyły zapisy chętnych do udziału 
w  bezpłatnych warsztatach komputerowych. Mogą w  nich 
uczestniczyć osoby powyżej 55 lat, zamieszkujące w gminie 
Suchy Dąb. Zapisy prowadzone będą do 15 sierpnia.

Zajęcia organizowane są w  ramach projektu „Utworzenie 
kawiarenki internetowej oraz organizacja warsztatów kompu-
terowych dla seniorów z obszaru gminy Suchy Dąb w świetli-
cy wiejskiej w Krzywym Kole”. Zajęcia będą odbywały się dwa 
razy w tygodniu (wtorek i czwartek w godz. 17.00 – 19.00) po 
2 godziny lekcyjne. Organizatorzy zaplanowali 48 godzin za-
jęć podczas 24 spotkań. Inauguracja komputerowych warszta-
tów odbędzie się 2 września, a ich zakończenie – 20 listopada.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób, 
a dojazd każdy musi sobie zapewnić we własnym zakresie.

Rekrutację na warsztaty przeprowadzają sołtysi i  rady so-
łeckie poszczególnych wsi. Chętni muszą wypełnić kartę 
zgłoszenia uczestnika na warsztaty komputerowe, która ra-
zem z dokładnym harmonogramem zajęć znajduje się również 
na stronie urzędu www.suchy-dab.pl.

(GR)

mIejscA ODPOcZYnKU I ReKReAcjI

Powstają „Plac dębowy” i siłownia
W gminie Suchy Dąb po-

wstaje coraz więcej miejsc, 
w których można odpoczywać 
lub aktywnie spędzać wolny 
czas. Niebawem ukończo-
ny zostanie „Plac Dębowy”, 
a  w  sierpniu ma zostać od-
dana do użytku siłownia pod 
chmurką. Obie inwestycje re-
alizowane są w  stolicy gminy 
– Suchym Dębie.

W  samym centrum Suche-
go Dębu powstaje „Plac Dę-
bowy”, który zajmować będzie 
powierzchnię 825 mkw. Jego 
budowa kosztuje ponad 36 tys. 
zł, a w 80 proc. przedsięwzię-
cie finansuje Unia Europejska. 
Barbara Kamińska, wójt gmi-
ny Suchy Dąb, mówi, że plac 
ma być miejscem wypoczynku 
i  rekreacji mieszkańców oraz 
przyjeżdżających tu gości.

– Na placu zostaną zamon-
towane ławki oraz stolik z bla-
tem betonowym. Posadzona 
została oczywiście zieleń, za-
łożone zostaną trawniki dy-
wanowe. Integralnym punk-
tem placu będzie natomiast 
klomb, w  środku którego 
rośnie już dąb czerwonolist-
ny. Plac zostanie oświetlony 
i  ogrodzony od strony drogi. 
Prace mają się tu zakończyć 
lada dzień – dodaje Barbara 
Kamińska.

Trwają – również w  Su-
chym Dębie – prace przy bu-

dowie siłowni zewnętrznej, 
która ma zostać zrealizowa-
na do połowy sierpnia. Na tę 
inwestycję gmina otrzymała 
dofinansowanie z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(także 80 proc. wartości zada-
nia). Według kosztorysowych 
szacunków, inwestycja mia-
ła kosztować 88 tys. zł. Do 
przetargu stanęło siedem pod-

miotów. Ostatecznie komisja 
przetargowa wybrała najtań-
szą ofertę, która jest o 20 proc. 
tańsza od zakładanego kosz-
torysu. Dodajmy, że siłownia 
zewnętrzna powstanie w  są-
siedztwie boiska sportowego 
w  Suchym Dębie. Będzie to 
pierwsze tego typu miejsce do 
ćwiczeń na świeżym powie-
trzu na terenie gminy.

Warto zauważyć, że nie tyl-
ko w Suchym Dębie powstają 
miejsca odpoczynku i  rekre-
acji. Podobne inwestycje, ale 
może na nieco mniejszą skalę, 
realizowane są też w  innych 
wsiach, a  środki na ten cel 
często pochodzą z  funduszy 
sołeckich.

(GR)

>> Prace przy budowie Placu Dębowego powoli dobiegają do końca
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samorządy wykorzystały swoją szansę
Z jAnem KOZłOWsKIm, bYłYm mARsZAłKIem WOjeWÓDZTWA POmORsKIeGO  
I eUROPOsłem ROZmAWIA KRZYsZTOF LUbAńsKI.

– Jana Kozłowskiego bardzo 
często, i to nie tylko ze względu 
na wybory do europerlamentu, 
można spotkać na imprezach 
lokalnych – chociażby na tere-
nie powiatu gdańskiego...

– Cieszę się, że samorzą-
dowcy, z którymi tak dobrze 
mi się współpracowało w dal-
szym ciągu o mnie pamiętają i 
zapraszają do siebie. Staram się 
z zaproszeń korzystać jak naj-
częściej, ponieważ chcę przy 
okazji zobaczyć jakie są efek-
ty naszych wspólnych decyzji 
podejmowanych kiedy byłem 
jeszcze marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego.

– Jak zatem ocenia Pan dzia-
łania samorządowców z po-
wiatu gdańskiego? 

– Nie ma gminy, która nie 
potrafiłaby wykorzystać środ-
ków unijnych. Sumy, które 
udało im się pozyskać zależą 
oczywiście od aktywności, a ta 
jest już różna. Widok nowych 
inwestycji jest bardzo budu-
jący, a powiat gdański bardzo 

dużo skorzystał na środkach 
unijnych. Wspomnę chociaż-
by wójta Janusza Golińskiego 
z Cedrów Wielkich, który za 
mojej kadencji był częstym go-
ściem w urzędzie marszałkow-
skim i próbował nas mobili-
zować do podejmowania kon-
kretnych decyzji, czego pozy-
tywnych efektów nie brakuje. 

– Samorządowcy mówią, 
że pozyskiwanie środków 
unijnych z nowego rozdania 
nie będzie już takim prostym 
zadaniem.

– Moim zdaniem będzie 
wręcz odwrotnie. W pierw-
szym rozdaniu było więcej 
wniosków i potrzeb niż pienię-
dzy, którymi mogliśmy dyspo-
nować. W nowej perspektywie 
będziemy mieli do rozdys-
ponowania więcej pieniędzy, 
ponieważ Polska dostała z bu-
dżetu europejskiego najwięcej, 
bo 106 miliardów euro. Moim 
zdaniem gminy powinny być – 
oczywiście do dopuszczalnej 
granicy – permanentnie zadłu-

żone, żeby mieć wkład własny 
na zadania dofinansowywane 
przez Unię Europejską. Dzięki 
temu prowadzone są przecież 
inwestycje i tworzone miejsca 
pracy. A właśnie na ich two-
rzenie będzie można przede 
wszystkim otrzymywać unijne 
wsparcie z nowego rozdania. 
Wszystko po to, aby obniżać 
bezrobocie szczególnie wśród 
ludzi młodych, ale również 
tych 50+.

– Za kilka dni wybory do eu-
roparlementu, do którego Pan 
ponownie kandyduje. Dlaczego 
warto więc oddać głos na Jana 
Kozłowskiego? 

– Za mojej kadencji woje-
wództwo pomorskie otrzyma-
ło najwięcej pieniędzy z Unii 
Europejskiej. Z kolei teraz, 
wspólnie z kolegami udało się 
nam w Parlamencie Europej-
skim uzyskać dla Polski naj-
więcej pieniędzy ze wszystkich 
krajów członkowskich. Staram 
się też utrzymywać kontakt 
z naszymi samorządowcami, 

aby na bieżąco przekazywać 
im informacje nie tylko doty-
czące Regionalnego Programu 
Operacyjnego, ale także poka-
zuję im możliwości sięgania 
po pieniądze, w sprawie któ-

rych decyzja zapada w Brukse-
li. Niektórzy się tego obawia-
ją, ale staram się ich oswoić z 
myślą, że tam też są pieniądze 
do wzięcia, tylko trzeba podjąć 
pewien wysiłek. W Brukseli 

wykorzystuję doświadczenie, 
które zdobyłem jako marsza-
łek województwa pomorskiego 
i prezydent Sopotu.

– Dziękuję za rozmowę.

>>  Jan Kozłowski kolejny raz stara się o mandat do Parlamentu Europejskiego
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WIŚLInKA 
rekordowy 
bieg 
żuławski

Mimo konkurencyjnej 
imprezy w Pruszczu Gdań-
skim, Bieg Żuławski Wi-
ślina – Lędowo cieszył się 
bardzo dużym zaintereso-
waniem. W  Biegu Skrza-
tów wystartowały 232 oso-
by, a  w  Biegu Głównym 
– 102.

Bieg Skrzatów zaintere-
sował dzieci z  całej gminy, 
a Bieg Główny – uczestni-
ków z całego województwa. 
Najszybszy zawodnik 5-ki-
lometrową trasę Wiślina – 
Lędowo – Wiślina pokonał 
w 16,5 minuty. 

Na wszystkich uczest-
ników czekały medale, 
a dla najlepszych w  swoich 
kategoriach (według płci 
i  wieku) – także puchary 
(w  przypadku dzieci) i  na-
grody finansowe (w  przy-
padku dorosłych). Imprezie 
towarzyszyła loteria fanto-
wa i bezpłatny poczęstunek.

Nagrody ufundowali: 
przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskie-
go Jan Kleinszmidt, Grupa 
ENERGA, WC Serwis, 
Gmina Pruszcz Gdań-
ski, Gminne Towarzystwo 
Sportowe Pruszcz Gdański.

Szczegółowe wyniki bie-
gu na stronie Urzędu Gmi-
ny Pruszcz Gdański www.
pruszczgdanski.pl.

(mb)

>> Najlepsi biegacze 
otrzymywali puchary 

i medale
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KOLARsKI mARATOn

zapraszamy na kaszeberunda
KaszebeRunda to największa 

impreza kolarska dla amatorów 
w Polsce. W tym roku z oka-
zji 10. edycji imprezy odbędzie 
się ona w specjalnej formule 
akademickiej. 

25 maja blisko 1000 uczest-
ników tej kultowej imprezy 
sprawdzi się na trzech dystan-
sach: 65, 120 i 225 km. Ci, 
którzy pokonają jedną z tych 
tras, na mecie w Kościerzynie 
otrzymają jeden z tytułów na-
ukowych: magistra, doktora 
lub profesora kolarstwa. Szcze-
gólne wyróżnienie w postaci 
tytułu Doctora Honoris Causa 

będą mogli odebrać ci uczestni-
cy, którzy przejechali przynaj-
mniej 8 z 10 dotychczasowych 
KaszebeRunda. 

Trasa kolarska rozciąga się po 
przepięknych terenach Szwaj-
carii Kaszubskiej ze startem i 
metą w Kościerzynie. Formu-
ła maratonu pozwala każde-
mu poczuć się zwycięzcą nad 
dystansem i jest niecodzienną 
szkołą charakteru. Nie ma osta-
tecznej klasyfikacji wyników, 
ani pojedynczego tryumfatora.

– Każdy, kto dojedzie do 
mety, będzie znał swój czas, 
by za rok być jeszcze lepszym. 

Priorytetem jest atrakcyjna, do-
skonale oznakowana trasa po-
zwalająca bić własne rekordy 
– mówi Andrzej Gołębiewski, 
organizator i pomysłodawca 
KaszebeRunda.

Na kaszubskie drogi orga-
nizatorzy zapraszają amatorów 
kolarstwa i turystyki rowero-
wej. Niepowtarzalną atrakcją 
maratonu są specjalne, regio-
nalne bufety kolarskie orga-
nizowane przez mieszkańców 
miejscowości, w których poja-
wią się kolarze. Każdy cyklista 
biorący udział w KaszebeRunda 
będzie mógł spróbować przy-

smaków przygotowanych spe-
cjalnie dla uczestników przez 
lokalne Koła Gospodyń Wiej-
skich. Większość produktów 
przygotowywana jest domo-
wym sposobem gwarantującym 
niepowtarzalny smak i świe-
żość. Tradycja, humor, kaszub-
ski folklor i gościnność – tego 
również nie zabraknie na mara-
tonowych przystankach.

W Kościerzynie wystarto-
wać ma także Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego, którego bardzo 
często można spotkać na tra-
sach biegowych.

– Rzeczywiście, częściej 
biorę udział w imprezach bie-
gowych. Jednak każda forma 
sportu jest dobra. Formuła 
maratonu jest unikatowa, nie 
tylko w skali naszego kraju, 
ale także w kontekście euro-
pejskim – podkreśla Ryszard 
Świlski. – Na mecie na każde-
go uczestnika czeka nie tylko 
medal, dyplom z indywidual-
nym pomiarem czasu, ale tak-
że masaż powysiłkowy oraz 
ciepły posiłek.

(KL)

ROZmOWA Z jAnUsZem sAmPOLsKIm

Nowy prezes  
gts Pruszcz gdański 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Gmin-
nego Towarzystwa Sportowego Pruszcz Gdański podsu-
mowało 2-letnią kadencję i w drodze głosowania wyłoniło 
nowy zarząd. Jego prezesem został Janusz Sampolski – wie-
loletni działacz sportowy i sołtys Przejazdowa.

– W GTS Pruszcz Gdański jest Pan dobrze znany…
– Jestem członkiem GTS od 1994 roku. Przez wiele lat za-

siadałem w zarządzie. W wyborach na prezesa wystartowałem 
po raz pierwszy. 

– Kadencja trwa 2 lata. Jak Pan ją wykorzysta?
– Nie zamierzam wprowadzać rewolucji, gdyż zarządzanie 

sportem w naszej gminie oceniam bardzo dobrze. Bogata in-
frastruktura pozwala na uprawianie coraz to nowych dyscy-
plin. W obecnej kadencji chciałbym doprowadzić do reakty-
wowania sekcji zapaśniczej.

– Trenował Pan zapasy?
– Nie. Uprawiałem lekkoatletykę. W szkole średniej rzuca-

łem dyskiem i oszczepem. Moim pierwszym trenerem w klu-
bie „Technik” przy Zespole Szkół Rolniczych w  Rusocinie 
był Piotr Stacewicz, wspaniały nauczyciel i dobry przyjaciel, 
również wieloletni działacz GTS Pruszcz Gdański. Następnie 
trenowałem w klubie Lechii Gdańsk pod okiem trenera Wie-
sława Topolewskiego. 

– Od paru lat organizuje Pan zawody w tenisie stołowym, 
które stanowią memoriał poświęcony pamięci Tomasza Słu-
peckiego, byłego prezesa GTS Pruszcz Gdański. Czy do kalen-
darza cyklicznych, sportowych imprez gminy wpisze Pan coś 
jeszcze?

– Moim marzeniem jest zorganizowanie Gminnej Olim-
piady Lekkoatletycznej. Wspólnie z  Zarządem GTS wy-
pracujemy stanowisko czy olimpiada będzie miała charakter 
otwarty, czy tylko dla mieszkańców naszej gminy. 

– Od czego Pan zacznie „prezesowanie”?
– Od budowania relacji. Liczę na dobrą współpracę z  za-

rządem GTS i z byłym już prezesem Stefanem Dutko, który 
obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Mam nadzieję, że podzieli 
się ze mną swoim doświadczeniem, szczególnie w sekcji piłki 
nożnej. Poza tym, nie wyobrażam sobie zarządzania sportem 
bez ścisłej współpracy z wójtem, radą, sołtysami, Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie, a także powiatowy-
mi i wojewódzkimi organizacjami sportowymi.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Bielicka
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memORIAł mIecZYsłAWA GOcZeWsKIeGO

szachowe zmagania w trąbkach
Już po raz siódmy zorganizowano Memoriał Szachowy 
im. Mieczysława Goczewskiego, który był jednocze-
śnie Indywidualnymi Mistrzostwami Województwa 
Pomorskiego LZS. Rywalizacja przebiegała w Trąbkach 
Wielkich, a organizatorem było m.in. Gminne Zrzeszenie 
„Ludowe Zespoły Sportowe” w Trąbkach Wielkich.

– W turnieju udział wzięło 
46 szachistów, reprezentują-
cych powiaty: gdański, kartu-
ski, wejherowski, starogardz-
ki, pucki, sztumski, kościerski 
i malborski. W gronie tym 
znalazło się także 10 pań. Tur-
niej był rozgrywany w dwóch 
grupach seniorów i juniorów 
na dystansie 7 rund – informu-
je nasz stały Czytelnik Wie-
sław Kempa, sekretarz LZS w 
Trąbkach Wielkich.

W kategorii open memoria-
łowych rozgrywek zwyciężył 
Adam Kirszenstein z UKS 
„Alfil” Gniew. Najlepszy z na-
szych reprezentantów – Wie-
sław Kosikowski z Czerniewa 
sklasyfikowany został na 4. 
miejscu. Wśród seniorek tur-

nieju mistrzowskiego LZS 
bezkonkurencyjna okazała się 
Lidia Myśliwiec z Gołębiewa 
Wielkiego. Helena Górska z 
Trąbek Małych nie miała sobie 
równych w kategorii juniorek. 
Na podium znalazły się także 
Zuzanna Myśliwiec i Wikto-
ria Czerw (obie z Gołębiewa 
Wielkiego). Najlepszym ju-
niorem szachowych potyczek 
w Trąbkach Wielkich został 
natomiast Dawid Brzoskowski 
z Żukowa, a na 5. pozycji zo-
stał sklasyfikowany najlepszy 
wśród szachistów z powiatu 
gdańskiego – Oliwier Wirkus 
z Kolbud. 

Poza tym wręczono nagro-
dy specjalne, które trafiły do 
Norberta Czubka (najlepsze-

go zawodnika gminy Linia) 
i Wiesława Kosikowskiego 
(najlepszego zawodnika gminy 
Trąbki Wielkie). Najstarszym 
zawodnikiem, który wystar-
tował w turnieju, był 77-letni 
Czesław Sebzda z Czerniewa, 
a najmłodszymi zawodnika-
mi w kategoriach juniorskich 
8-letnia Wiktoria Czyż i 7-let-
ni Aleks Jaworski – oboje z 
Granicznej Wsi. 

Przypomnijmy, że Mieczy-
sław Goczewski przez wiele lat 
był oddanym lekarzem, ale też 
sportowcem w gminie Trąbki 
Wielkie.

(Lubek)

>> Pamiątkowa fotografia uczestników szachowego turnieju,  
który rozegrano w Trąbkach Wielkich
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bUDUj I RemOnTUj Z nAmI 

ociePlamy ŚciaNy domu
Minęła zima, a nasz budżet domowy znów się skurczył po opłaceniu energii za okres chłodnych miesięcy? Możliwe, że warto 
rozważyć termomodernizację domu, aby w kolejnym roku zaoszczędzić. A może planujemy budowę domu energooszczędnego? 
Najbardziej rozpowszechnione jest ocieplanie ścian zewnętrzych budynków złożonym systemem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
(w skrócie ETICS), czyli za pomocą płyt styropianowych EPS, płyt perforowanych styropianowych lub wełny mineralnej. Dostawcy 
radzą, abyśmy wybierali kompleksowe rozwiązania systemowe, gdyż one dają nam gwarancję jakości zastosowanej izolacji.

systemy oparte  
na styropianie

Najpopularniejszym obecnie 
sposobem na ocieplenie domu jest 
system KABE THERM z  zasto-
sowaniem płyt styropianowych. 
Charakteryzuje się stosunkowo ni-
skimi kosztami realizacji i łatwością 
wykonania.  Można go stosować na 
typowych podłożach mineralnych 
jakie występują na istniejących bu-
dynkach (beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny, piaskowiec), 
na ścianach surowych z materiałów 
ceramicznych lub silikatowych oraz 
na powierzchniach pokrytych po-
włokami farby elewacyjnej lub tyn-
kiem cienkowarstwowym. Poszcze-
gólne odmiany systemu różnią się 
sposobem wykończenia. Budynki 
szczególnie narażone na działanie 
czynników zewnętrznych zaleca-
my wykończyć niskoalkaliczną po-
likrzemianową wyprawą tynkarską 
NOVALIT T. Na starszych budyn-
kach najczęściej stosujemy łatwą 
w  wykonaniu wyprawę tynkarską 
PERMURO. Jeśli nasza elewacja 
szczególnie narażona jest na zabru-
dzenia najlepiej sprawdzającym się 
wykończeniem będzie silikonowa 
zaprawa tynkarska ARMASIL T. 

Charakteryzuje się ona małą nasią-
kliwością i  zabezpiecza powierzch-
nie przed działaniem opadów oraz 
osadzaniem się zanieczyszczeń.
systemy oparte na styropianie 
perforowanym

Do termoizolacji możemy tak-
że użyć perforowanych płyt sty-
ropianowych KLIMA w  systemie 
KABE THERM RENO. Płyty 
KLIMA cechuje obniżony w  sto-
sunku do zwykłych płyt styropiano-
wych współczynnik oporu dyfuzyj-
nego. Płyty posiadają właściwości 
dyfuzyjne zbliżone do ścian wyko-
nanych z  materiałów porowatych 
(np. ceramiki poryzowanej, betonu 
komórkowego, żużlobetonu). Przez 
ułożenie tego rodzaju izolacji uła-
twimy wysychanie nowo wybudo-

wanym ścianom. System sprawdzi 
się także, gdy wykonamy z niego ter-
morenowację zawilgoconej ściany. 
Do wykończenia ściany w  systemie 
KABE THERM RENO z  perfo-
rowanymi płytami styropianowymi 
KLIMA używamy silikonowej wy-
prawy tynkarskiej ARMASIL T lub 
polikrzemianową NOVALIT T.
systemy oparte na wełnie 
mineralnej

Decydując się na izolację płytami 
z  elewacyjnej wełny mineralnej zy-
skamy na wysokiej paroprzepusz-
czalności, co ułatwia wysychanie 
świeżo wzniesionych ścian, do-
datkowo otrzymamy dobrą izo-
lacyjność akustyczną przegród.  

Osiągnięcie odpowiednich para-
metrów zapewni nam zastosowanie 
systemów KABE THERM MW. 
Najlepsze efekty uzyskamy stosu-
jąc system na ścianach z materiałów 
o strukturze porowatej, tj. beton ko-
mórkowy, żużlobeton, ceramika po-
ryzowana. System oferuje dwa rodza-
je wykończenia: niskoalkaliczną po-
likrzemianową wyprawę tynkarską  
NOVALIT T oraz wyprawę tynkar-
ską ARMASIL T.
co zyskujemy wykonując  
izolacje systemowe?
•	 Redukujemy koszty ogrzewania 

budynku.
•	 Poprawiamy mikroklimat 

wnętrz.
•	 Chronimy ściany przed dzia-

łanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych.

•	 Chronimy elewację przed poro-
stami i grzybami.

•	 Otrzymujemy gwarancję uzy-
skanych parametrów.

Bysewo Sp. z o.o. 
ul. Trakt św. Wojciecha 57  

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl

Zapraszamy do naszego sklepu, a doradcy pomogą w doborze  
najlepszego rozwiązania dla Państwa domu.

UnIKATOWe KIeRUnKI KsZTAłcenIA

trwa nabór do szkół średnich
Maj i czerwiec to szczególnie ważny okres w życiu młodych ludzi. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich zdają 
egzaminy maturalne, a ich młodsi koledzy z gimnazjów muszą zdecydować o dalszym kierunku swojego kształcenia. 
Do 23 czerwca składać można podania o przyjęcie do wybranych szkół.

W powiecie gdańskim dzia-
łają dwie szkoły, którymi za-
rządza powiat – Zespół Szkół 
Rolniczych CKP w Rusocinie 

oraz Zespół Szkół Ogrodni-
czych i  Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim. 

Gimnazjaliści, którzy chcie-

liby zdobyć techniczne wy-
kształcenie mogą kontynu-
ować swoją edukację właśnie 
w  „rolniku” albo „ogrodniku”, 
gdzie wyspecjalizować się 
mogą w  zawodach: technik 
mechanizacji rolnictwa, ży-
wienia, hotelarstwa, archi-
tektury krajobrazu, czy usług 
fryzjerskich. 

– Szkoły, których organem 
prowadzącym jest powiat, ofe-
rują kształcenie także w zakre-
sie liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych oraz szkół poli-
cealnych. W  tym roku poja-
wił się nowy kierunek, który 
kształcić będzie w  zawodzie 
opiekuna osoby starszej. Nie-
które kierunki, prowadzone 
przez nasze szkoły, są unikato-
we w skali województwa, dzię-
ki czemu wielu uczniów dosta-
je pracę jeszcze zanim ukończą 
naukę – mówi Cezary Bieniasz
-Krzywiec, starosta gdański. 

Zespół Szkół Rolniczych 
w  Rusocinie proponuje 4-let-
nie technika o kierunkach: me-
chanik mechanizacji rolnictwa, 
żywienia i usług gastronomicz-
nych, hotelarstwa oraz tury-
styki wiejskiej. Można wybrać 
3-letnią Zasadniczą Szkołę Za-
wodową w kierunkach: mecha-
nik operator pojazdów i  ma-
szyn rolniczych oraz kucharz. 
Podania można też składać do 
3-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej o  kie-
runkach: pracownik pomocni-
czy obsługi hotelowej lub ślu-
sarz. Więcej informacji o  pro-
pozycjach szkoły z Rusocina na 
stronie www.zsrckp.edu.pl.

Z kolei Zespół Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcących 
w  Pruszczu Gdańskim pro-
ponuje 4-letnie szkoły w  kie-
runkach: technik architektury 
krajobrazu, technik usług fry-
zjerskich, technik ekonomista 

i  technik handlowiec. Uczyć 
się można także w  3-letnim 
Liceum Ogólnokształcącym 
(klasa lingwistyczna i bizneso-
wa) albo 3-letniej Zasadniczej 
Szkole Zawodowej (ogrodnik, 
sprzedawca, fryzjer). Więcej 
informacji na temat naboru 
znaleźć można na stronie www.
zsoio.pl. 

Dodajmy, że w  Pruszczu 
Gdańskim działa jeszcze Ze-
spół Szkół Ogólnokształcą-
cych, który także prowadzi na-
bór do pierwszych klas (www.
zso1.pl).

(Lubek)
>> Uczniowie niektórych kierunków szkół tech-
nicznych otrzymują pracę zaraz po zakończeniu 

kształcenia

>> Niektóre kierunki w naszych szkołach są unika-
towe na skalę województwa
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