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Dość niecodzienni goście odwiedzili niedawno Cedry Wielkie. Gośćmi 
Janusza Golińskiego, wójta gminy Cedry Wielkie byli policjanci z Norfolk 
w Wielkiej Brytanii, którzy nie mogli nachwalić powstałego niedawno 
miasteczka ruchu drogowego, z którego korzystają dzieci i młodzież. 

Zachwyceni brytyjscy policjanci
NIE MA SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ

str. 13

Brytyjscy policjanci dowiedzieli się też 
o działaniach preferencyjnych swoich 
polskich kolegów dotyczących zmniejszenia 
liczby wypadków drogowych.
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skowarcZ Zawojował suchy dąb
Skowarcz będzie reprezentował powiat gdański 
w  wojewódzkim finale turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich, który odbędzie się 26 kwietnia w szkole 
w Rotmance. 

kolbudy gminą na 5!
Gmina Kolbudy została wyróżniona nagro-
dą „Gmina na 5! – Dobre Praktyki w  Obsłu-
dze Przedsiębiorców” przyznawaną przez SGH 
w Warszawie. 

str. 10

Zbiornik i park w jednym
Pruszcz Gdański ma problemy z wodami opado-
wymi. W naszym mieście postanowiono „wziąć 
się za bary” z tym problemem i budować zbiorniki 
retencyjne. 

str. 3

sZybciej w wydZiale komunikacji
Załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji 
staje się coraz krótsze, ale też i bardziej komfor-
towe. Metamorfozę urzędu możemy obserwować 
od kilku lat. 

str. 4 str. 14

>> Pamiątkowe zdjęcie brytyjskich policjantów z dziećmi, które odwiedziły akurat miasteczko  
ruchu drogowego w Cedrach Wielkich
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>> Podczas ćwiczeń zawsze się znajdzie wolna chwila,  
żeby zadzwonić do przyjaciela 

limeryki

Pewien pilot oblatywacz 
spod Dęblina,

latał już na wszystkim, 
oprócz zeppelina,

na drzwiach od stodoły,
wpadł wszakże do Soły,

co mu Komorowski  
do dziś wypomina…

***

Mały chłopiec do ojca – 
spójrz tata,

Tam u góry na miotle ktoś 
lata…

Ojciec spojrzał   zdębiał,
Postać na kształt gołębia –

Toż to poseł nasz,  
Kępa Beata!

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reklama:
reklama@panoramapomorza.pl

bogdan Malach

WYSTAWA
jaja  
w muzeum

Wielkimi krokami zbliża 
się Wielkanoc, ale przygoto-
wania do świąt już na pewno 
we wszystkich domach daw-
no się rozpoczęły.

– W  ferworze pieczenia 
i  sprzątania nie zapominaj-
my o  tradycjach, a  wśród 
nich o  malowaniu pisanek. 
Inspirację znaleźć można 
chociażby w  Muzeum Hi-
storycznym Miasta Gdań-
ska – podpowiada Marta 
Ellert z  Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdań-
ska. – Zapraszamy na dru-
gą edycję wystawy „Jaja 
w  Muzeum”. W  tym roku, 
podczas zwiedzania, z pew-
nością poczuć się będzie 
można jak w  domu. Za-
pewni to bowiem ciekawa 
aranżacja wnętrza przedsta-
wiająca kuchnię oraz pokoik 
dziecięcy, czyli miejsca, któ-
re w  każdym domu zamie-
niają się w  przedświąteczny 
warsztat pracy.

Przypomnijmy, że współ-
organizatorem niecodzien-
nego wydarzenia jest Pa-
łac Młodzieży w  Gdańsku. 
Wystawa została otwar-
ta 12 kwietnia, ale będzie 
można ją oglądać aż do  
4 maja. Dodajmy, że ekspo-
zycja dostępna jest w Dwo-
rze Artusa w Sali Makiety.

(Gr)

•	 16 kwietnia (środa), mecz koszykówki Trefl Sopot – 
pGE Turów Zgorzelec, godz. 18.30, hala Ergo Arena

•	 17 kwietnia (czwartek) koncert Grażyny łobaszewskiej, 
godz. 19.00, Scena, Sopot, ul. franciszka Mamuszki 2

•	 20 kwietnia (niedziela) mecz rugby lechia Gdańsk – 
budowlani łódź, godz. 13.00, stadion MOSir,  
ul. Traugutta 29

•	 23 kwietnia (środa), koncert T. love, godz. 20.00, 
pokład, Gdynia, al. Jana pawła II 11

•	 23 – 25 kwietnia (środa – piątek) festiwal filmów 
Afrykańskich – Afrykamera, Centrum Św. Jana, 
Gdańsk, ul. Świętojańska 50

•	 26 kwietnia (sobota), koncert Waglewski fisz Amade, 
godz. 21.00, b90, Gdańsk, ul. Doki 1

•	 1 – 3 maja (czwartek – sobota), Sopocka Majówka 
•	 6 maja (wtorek), koncert Edyty bartosiewicz,  

godz. 19.30, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1
•	 8 – 9 maja (czwartek – piątek) musical Shrek,  

godz. 11.00, Teatr Muzyczny, pl. Grunwaldzki 1
•	 9 – 11 maja (piątek – niedziela), 4. Targi Designu 

i Aranżacji Wnętrz About Design, AmberExpo, Gdańsk, 
ul. Żaglowa 11

•	 10 maja (sobota), koncert Turnau&Zakopower, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

•	 11 maja (niedziela), koncert Marka Dyjaka, godz. 20.00, 
parlament, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

•	 10 maja (sobota), bieg Europejski, Gdynia
•	 10 maja (sobota), koncert André rieu z Orkiestrą 

Johanna Straussa, godz. 20.00, hala Ergo Arena
•	 12 – 13 maja (poniedziałek – wtorek), Trójmiejskie 

Targi pracy, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji 
politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

•	 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

•	 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

•	 6 czerwca (piątek), mecz towarzyski polska – litwa, 
stadion pGE Arena

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

•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina Timberlake’a, 
godz. 20.00, pGE Arena

NA SYGNAlE
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Miejscy wpisywania do odgadnięcia 

ROZWIĄZANIE 

RZĘDAMI 

alka, puls, ciamajda, kwintal, lipiec, IRA, ul, toczeń, klar, Zenon, sekty, Nena, jasiek, nit, 

KOLUMNAMI 

Achilles, lik, kawior, panczeny, sala, mieczyk, darń, Tienen, luks, Ptaki, gnat, Oni,  
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rOWErOWY SEZON rOZpOCZĘTY
Bardzo dobra pogoda zachęca do rowerowych 

wypraw. Coraz więcej cyklistów zauważamy na 
naszych ulicach, a co za tym idzie, również po-
licyjne statystyki zapełniają się zdarzeniami z 
udziałem rowerzystów.

Już na początku kwietnia funkcjonariusze z 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdań-
skim odnotowali aż dwa zdarzenia z udziałem 
rowerzystów. Do pierwszego doszło na ulicy 
Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim, gdzie 
50-letnia kobieta, jadąc rowerem, potrąciła sto-
jącego na chodniku chłopca. Technik kryminali-
styki zabezpieczył ślady, zrobił zdjęcia oraz spo-
rządził szkic sytuacyjny, zbadano też stan trzeź-
wości rowerzystki. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że 50-letnia rowerzystka, jadąc w kierunku 
ulicy Chopina, uderzyła w stojącego pieszego i 
przewróciła się na jezdnię. 14-latek nie odniósł 
żadnych obrażeń, a kobieta (która była trzeźwa) 
z urazem głowy trafiła do szpitala w Gdańsku.

Na ulicy Chopina, także w Pruszczu Gdań-
skim, doszło z kolei do kolizji, w której uczest-
niczyła pijana rowerzystka. Ustalono, że 37-let-
nia mieszkanka Kamińska, jadąc rowerem ulicą 
Chopina, zderzyła się z samochodem kia, któ-
ry włączał się do ruchu. Rowerzystka jechała 

chodnikiem dla pieszych wbrew obowiązko-
wi korzystania z jezdni. Po sprawdzeniu stanu 
trzeźwości obu kierujących okazało się, że ro-
werzystka jest nietrzeźwa i ma 0,56 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. Kobieta zo-
stała opatrzona, ale nie wyraziła zgody na prze-
wiezienie do szpitala. Sprawcą kolizji okazał się 
kierowca auta, dlatego został ukarany manda-
tem i punktami karnymi, natomiast kobieta tra-
fi przed sąd rejonowy w Gdańsku.

rOWErZYSTO, pAMIĘTAJ
O bezpieczeństwie własnym i innych uczest-

ników. Najważniejszy jest rozsądek i znajomość 
przepisów ruchu drogowego. Lepiej wcześniej 
ostrzec pieszego używając dzwonka, niż na nie-
go wpaść. Dbaj o to, aby twój rower był spraw-
ny technicznie, musisz mieć pewność, że masz 
sprawne hamulce i odpowiednie oświetlenie. 
Pamiętaj też o elementach odblaskowych, dzię-
ki którym będziesz lepiej widoczny na drodze 
podczas jazdy po zmroku. Zabezpieczaj ka-
skiem swoją głowę przed urazami w razie wy-
padku. Nie wsiadaj za kierownicę, będąc pod 
wpływem alkoholu. 

(AT)
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NIE prÓŻNuJĄ 

wykonają prestudium
Nie trzeba było zbyt długo czekać na działania zarządu 

Szybkiej Kolei Miejskiej w  sprawie budowy dodatkowego 
toru z Gdańska przez Pruszcz Gdański do Tczewa. Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
informuje, że PKP SKM przygotowuje się do rozpisania po-
stępowania przetargowego na opracowanie prestudium roz-
budowy systemu kolei aglomeracyjnej w stronę Tczewa. 

W  poprzednim numerze „Panoramy” informowaliśmy 
o potrzebie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów 
SKM do Pruszcza Gdańskiego, Tczewa i  Malborka. W  tej 
sprawie interweniowali już samorządowcy zainteresowanych 
miast. Sprawa nie jest jednak prosta, ponieważ aby tak się sta-
ło potrzebny jest dodatkowy tor.

– Prestudium to konsekwencja działań podjętych przez 
burmistrza Janusza Wróbla oraz samorządowców powiatów 
gdańskiego, tczewskiego i malborskiego. PKP SKM w Trój-
mieście zamierza ogłosić postępowanie przetargowe na przy-
gotowanie dokumentu, który będzie wstępną analizą zasad-
ności rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w  kierunku 
Tczewa – informuje Bartosz Gondek.

Przypomnijmy, że właśnie w tej sprawie w imieniu wszyst-
kich zainteresowanych samorządowców Janusz Wróbel wysłał 
pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

– Od dawna postulujemy o większe zaangażowanie spółki 
SKM PKP na południowym kierunku operacyjnym spółki. 
Mam nadzieję, że prestudium będzie pierwszym poważnym 
krokiem w tym kierunku – dodaje burmistrz Wróbel.

Do tematu będziemy oczywiście powracać na naszych 
łamach.

(lubek)

DArMOWA prOfIlAkTYkA

badania rozpoczęte
W poprzednim wydaniu „Panoramy” informowaliśmy o ba-

daniach profilaktycznych, które za miejskie pieniądze prowa-
dzone są w Pruszczu Gdańskim. Mogą w nich uczestniczyć 
przede wszystkim dzieci, ale zezwolić na to muszą ich rodzice 
albo opiekunowie. Niestety, zdarzają się przypadki, że sami ro-
dzice nie chcą, by ich pociechy wzięły udział w profilaktycz-
nych badaniach, które są przecież darmowe. 

– Rozpoczęliśmy realizację programu profilaktyki stoma-
tologicznej w naszych pruszczańskich szkołach. W Zespo-
le Szkół nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 przebadano uczniów 
klas „0”. Przygotowywani do badania są z kolei pierwszokla-
siści oraz uczniowie klas starszych. Natomiast w pozostałych 
szkołach zbierane są zgody rodziców na badania. Korzystając z 
okazji, apelujemy do rodziców, aby ich dzieci skorzystały z tej 
bezpłatnej oferty. Wystarczy, jeśli pisemnie wyrazicie zgodę na 
przegląd uzębienia waszych pociech. Dzieci nie powinny bać 
się stomatologów. Dziś leczenie ubytków, lakowanie zębów czy 
też walka z próchnicą nic nie boli. Jeśli nauczymy nasze dzieci 
dbać o zęby dziś, zaprocentuje to w ich dorosłym życiu. Nagro-
da będzie jedna – pełne uzębienie i piękny uśmiech, który jest 
bezcenny – apeluje Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, radna 
miasta Pruszcz Gdański.

Poza tym, realizowany jest program profilaktyki przeciwko 
nowotworom szyjki macicy, czyli popularne szczepienie prze-
ciwko HPV. W 2013 roku objęto programem szczepień I dawką 
141 dziewczynek i II dawką 128 dziewczynek z rocznika 2000.

– Od stycznia 2014 zaszczepiono dawką III 125 dziewczy-
nek. Każda z nich podlega cyklowi trzech szczepień rozłożo-
nych na 2 lata, co w przyszłości zaowocuje skuteczną ochro-
ną przed tym groźnym nowotworem – dodaje Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.

Więcej o wszystkich darmowych badaniach profilaktycznych 
dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego dowiedzieć się można 
ze strony internetowej miasta albo z plakatów, które pojawiają 
się regularnie na terenie miasta.

(kl)

DNI pruSZCZA

Zagra 
genesis 
classic

Znamy już wszystkich 
wykonawców tegorocznych 
XXV Dni Pruszcza Gdań-
skiego. Pierwszego dnia, 
7 czerwca, zagrają: Dawid 
Kwiatkowski, Zagan Aco-
ustic, Luxtorpeda i  Grub-
Son. W  niedzielę będzie-
my mieli okazję usłyszeć 
Orkiestrę Miasta Pruszcz 
Gdański, eM, a  drugiego 
dnia muzyczną wisienką na 
torcie będzie Ray Wilson 
Genesis Classic.

Więcej informacji o czerw-
cowej imprezie poda-
my w  majowym wydaniu 
„Panoramy”.

(Gr)

>> Ray Wilson
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Zbiornik i park w jednym
Pruszcz Gdański, jak i wiele innych 
miejscowości, ma problemy z wodami 
opadowymi, które w czasie intensyw-
nych deszczów zalewają ulice i piwni-
ce. W naszym mieście postanowiono 
„wziąć się za bary” z tym problemem 
i budować zbiorniki retencyjne.

Nasze osiedla, miasta, a na-
wet wsie są coraz bardzie za-
betonowane, co powoduje, że 
wody deszczowe nie mają swo-
jego naturalnego ujścia.

– Aby zapobiegać podtopie-
niom postanowiliśmy stwo-
rzyć sieć zbiorników retencyj-
nych, które „wyłapią” tzw. złą 
wodę, nie mieszczącą się do 
kanalizacji deszczowej. Nie-
dawno zakończyliśmy budo-
wę takiego obiektu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża. Poza 
tym, wykorzystaliśmy oka-
zję i  stworzyliśmy tu miejsce 
rekreacyjne dla dzieci, które 
mogą korzystać z bezpieczne-
go placu zabaw oraz dorosłych, 
dla których zainstalowaliśmy 
szereg urządzeń do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu. Dodatko-
wa, a więc rekreacyjna funkcja 
tego zbiornika nie była wymy-
słem radnych, ale odpowiedzią 
na głosy mieszkańców, którzy 
apelowali o  stworzenie takie-
go właśnie miejsca – mówi 
„Panoramie” Ireneusz Czer-
necki, radny miasta Pruszcz 
Gdański.

Obiekt przy ul. Obrońców 
Wybrzeża jest monitorowa-
ny, a  kosztował ok. 1 mln zł. 
Kolejny zbiornik retencyjny, 
ale zakryty, powstanie przy 
ul. Obrońców Pokoju. W  tej 
chwili przygotowywana jest 
dokumentacja inwestycji.

– Mam nadzieję, że w czerw-
cu poznamy projekt przedsię-
wzięcia. Ze względów bezpie-

czeństwa będzie to zbiornik 
zamknięty, a na górze chcemy 
wybudować plac zabaw, boiska 
sportowe. Znajdzie się tam 
miejsce również na urządze-
nia fitness, ławeczki, czy par-
kowe oświetlenie. Chcemy też 
w tym miejscu stworzyć alejkę 

ze starodrzewem – dodaje Ire-
neusz Czernecki.

Inwestycja nie należy do ta-
nich przedsięwzięć, dlatego jej 
rozpoczęcie i zakończenie pla-
nowane jest na 2014 rok.

(lubek)

>> Z urządzeń zabawowych i rekreacyjnych przy 
ul. Obrońców Wybrzeża korzystają nie tylko 

mieszkańcy miasta – mówi Ireneusz Czernecki, 
radny Pruszcza Gdańskiego
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DuŻO WIEDZĄ O GOSpODArSTWIE DOMOWYM

pierwsza taka olimpiada

W siedzibie Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w  Gdańsku odbyła 
się I  Wojewódzka Olimpia-
da Wiedzy o  Wiejskim Go-
spodarstwie Domowym. Do 
udziału zgłosiło się 35 dwu-
osobowych zespołów kobie-
cych, wśród których bezkon-
kurencyjna okazała się druży-
na z powiatu kwidzyńskiego.

– W  ciągu 40 minut panie 
musiały odpowiedzieć na 35 
pytań testowych, które – zgod-
nie z regulaminem – dotyczyły 
wiedzy z zakresu racjonalnego 
żywienia, przedsiębiorczości 
na wsi, produktu tradycyjne-
go i  regionalnego oraz dzie-
dzictwa kulturowego regionu 
pomorskiego – informuje Bar-
bara Ditrich z  Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku. 

Część testowa wyłoniła pięć 
finalistów. Do drugiego eta-
pu olimpiady, który wyłonił 
zwycięzców, zakwalifikowano 
drużyny z powiatów: kwidzyń-
skiego, kościerskiego, staro-
gardzkiego, nowodworskiego 
i kartuskiego.

– Nad przebiegiem części fi-
nałowej czuwała komisja, któ-
rej przewodniczył prof. Mi-
rosław Boruszczak z  Wyższej 
Szkoły Turystyki i  Hotelar-
stwa. Finalistki w  kolejności, 
według wylosowanego zestawu 
pytań, odpowiadały na 3 py-
tania dotyczące m.in. znaków 
jakości żywności i  wpływu 
wybranych produktów żywno-
ściowych na zdrowie człowieka 
– dodaje Barbara Ditrich.

Obecny na spotkaniu Ry-
szard Świlski, członek Zarzą-
du Województwa Pomorskie-
go gratulował uczestniczkom 
znakomitego przygotowania 
do olimpiady i  zasobu wiado-
mości na temat produktu tra-
dycyjnego i regionalnego. 

Zwyciężczyniami I  Woje-
wódzkiej Olimpiady Wiedzy 

o  Wiejskim Gospodarstwie 
Domowym zostały Irena Bar-
gieł i  Halina Kuczkowska 
(powiat kwidzyński), które 
w  pokonanym polu pozosta-
wiły: Dorotę Wolską i  Stefa-
nię Konkel (powiat kartuski) 
oraz Lidię Kibort i  Wiesławę 
Hrycyna (powiat nowodwor-

ski). Wyróżnienia przyznano 
Elżbiecie Szczepińskiej i  Ire-
nie Zarembskiej (powiat staro-
gardzki) oraz Annie Zaborow-
skiej i Karolinie Bober (powiat 
kościerski).

(Gr)

>> Uczestniczki olimpiady z wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym  
popisały się niemałą wiedzą na temat produktów regionalnych
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NOWOCZESNE uDOGODNIENIA

szybciej w wydziale 
komunikacji
Załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim staje się coraz krót-
sze, ale też i bardziej komfortowe. Metamorfozę urzędu 
możemy obserwować od kilku lat, a niedawno wprowa-
dzono nowe rozwiązania.

Prace nad unowocześnie-
niem wydziału komunikacji 
prowadzone są na bieżąco.

– Od kilku tygodni klien-
ci tego wydziału mogą łatwiej 
zorientować się kiedy i przy ja-
kim okienku będą mogli ode-
brać prawo jazdy albo zareje-
strować samochód. Zamonto-
waliśmy bowiem dodatkowe 
wyświetlacze, które pojawi-
ły się nie tylko w sali obsługi 
klienta, ale także na koryta-
rzu – mówi Cezary Bieniasz
-Krzywiec, starosta gdański. 
– Dodatkowo udało się stwo-
rzyć jeszcze jedno stanowisko 
rejestracji pojazdów.

Pierwsze udogodnienia dla 
klientów wydziału komunika-
cji wprowadzono 6 lat temu, 
kiedy zainstalowano „sys-
tem numerkowy”, który jed-
nak z czasem stał się nieco 
archaiczny. 

– Technika idzie bardzo 
szybko do przodu, a my nie 
chcieliśmy być z tyłu. Dlatego 
wprowadziliśmy kolejne roz-
wiązania ułatwiające obsługę 
petentów. Przebudowaliśmy 
nieco nasz urząd i zabudowali-
śmy stanowiska obsługi klien-
tów, co też ułatwia ochronę 

danych osobowych interesan-
tów, którzy przychodzą do nas 
załatwić jakąś sprawę – dodaje 
Anna Petter, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.

Poza tym uruchomiona jest 
aplikacja, za pomocą której na 
bieżąco można śledzić kolejkę 
osób oczekujących i przyjść 
dopiero wtedy, kiedy będzie 
nasza pora. To nie wszyst-
ko. Od pewnego czasu jest 

też możliwość rezerwowania 
terminu wizyty w wydziale 
komunikacji przez internet. 
Dzięki takim rozwiązaniom 
znacznie skrócił się okres 
oczekiwania. 

Dodajmy, że w lutym wy-
dział zajmował się sprawami 
3294 osób. Od 1 do 12 marca, 
a więc w niecałe dwa tygodnie, 
odwiedziło go 1726 mieszkań-
ców powiatu. 

(Gr)

>> Anna Petter, naczelnik Wydziału Komunikacji 
pokazuje Cezarowi Bieniasz-Krzywiec, staroście 

gdańskiemu udogodnienia, które usprawnią 
obsługę petentów
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kONkurSY DlA DZIECI

uczyli się pierwszej pomocy

Z okazji ,,Światowego Dnia 
Zdrowia” w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
i Gimnazjum nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim odbył się pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 
przeprowadzony przez pra-
cowników Polskiego Czerwo-
nego Krzyża z Gdańska. 

– W  szkoleniu i  ćwicze-
niach wzięło udział ok. 200 
uczniów gimnazjum i liceum. 
W trakcie pokazu rozdawane 
były też materiały edukacyj-
ne na temat palenia tytoniu, 
HIV/AIDS, nowotworów, 
kobiet ciężarnych, meningo-
koków oraz materiały doty-
czące profilaktycznego pro-

gramu w  zakresie przeciw-
działania uzależnieniu od 
alkoholu, tytoniu i  innych 
środków psychoaktywnych. 
Organizatorem pokazu była 
Państwowa Inspekcja Sani-
tarna – informuje Katarzyna 
Czerepko z Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Pruszczu Gdańskim.

Wcześniej zorganizowa-
no w  Cieplewie konkurs dla 
dzieci na piosenkę w  ramach 
,,Światowy Dzień Zdro-
wia”. Wzięło w  nim udział 7 
przedszkoli. Zwyciężył Zespół 
Kształcenia i  Wychowania 
w Lublewie, a kolejne miejsca 
przyznano Przedszkolu Nie-

publicznemu przy Parafii św. 
Jacka Odrowąża w  Straszy-
nie i  Niepublicznemu Przed-
szkolu ,,Słoneczna Kraina” 
w Łęgowie. 

W  Cieplewie odbył się też 
konkurs na piosenkę w ramach 
interwencji ,,Światowy Dzień 
Zdrowia”. Wśród klas I  wy-
grał Zespół Kształcenia i Wy-
chowania w  Lublewie. Bez-
konkurencyjna wśród klas II 
okazała się Szkoła Podstawo-
wa w Pszczółkach, a w gronie 
klas III Szkoła Podstawowa nr 
2 w Pruszczu Gdańskim. 

(kl)

>> Zdecydowanie zbyt mało Polaków wie jak udzielać pierwszej pomocy
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W klASIE fIN

Zawody modelarskie

W hali sportowej przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych w  Pruszczu Gdańskim 
odbyły się zawody modelar-
skie w  rzutkach (klasa F1N). 
W zawodach wzięło udział ok. 
50 zawodników, którzy rywa-
lizowali w  trzech kategoriach 
wiekowych: do 9 lat, 10-12 lat 
i  juniorzy. Zawody polegały 
na rzucaniu modeli szybow-
ców. Liczył się czas przelotu. 
Zawodnicy wykonywali po 5 

rzutów, natomiast do klasyfi-
kacji liczyły się trzy najlepsze 
próby, które były sumowane.

Wśród najmłodszych zwy-
ciężył Paweł Rumak, który 
w  pokonanym polu pozo-
stawił: Oskara Krzynówka, 
Oliwiera Bielskiego, Maję 
Dyl, Kacpra Gardzisz i  Kac-
pra Szretera. W kategorii 10-
12 lat na sześciu pierwszych 
miejscach sklasyfikowani ko-
lejno zostali: Bartosz Rumak, 

Kuba Chlipała, Maciej Ziem-
bla, Maciej Gardzisz, Piotr 
Czaja i Helena Górska. Z ko-
lei wśród juniorów czołowe 
miejsca przypadły w  udziale: 
Mariuszowi Kita, Rafałowi 
Michałowskiemu, Tomaszo-
wi Kamasowi, Michałowi 
Kalinowskiemu, Adrian-
nie Świergockiej i  Kacprowi 
Dąbkowskiemu.

(Gr)

>> Modelarstwo w dalszym ciągu przyciąga młodych ludzi
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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
dobrego odpoczynku, smacznego jajka,

szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych, spokojnych i cudownych dni

z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzą

Przewodniczący Rady i Radni
 Rady Gminy Trąbki Wielkie

oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie
i pracownicy Urzędu Gminy Trąbki Wielkie

GOłĘbIEWO WIElkIE

szachowe mistrzostwa
Świetlica w Gołębiewie Wielkim była areną 41. Mistrzostw 

Gminy Trąbki Wielkie w szachach. 
Zawody rozegrano w 4 grupach, ale klasyfikację prowadzo-

no w 8 kategoriach. 
Mistrzami w  swoich kategoriach zostali: Anita Zielke 

(Kleszczewo), Wiesław Kosikowski (Czerniewo), Grzegorz 
Żukowski (Gołębiewo Wielkie), Wiktoria Czerw (Gołębiewo 
Wielkie), Hubert Hałun (Trąbki Wielkie), Agnieszka Kor-
kowska (Trąbki Małe) i Kewin Korkowski (Trąbki Małe).

Poza rywalizacją indywidualną prowadzono również klasy-
fikację drużynową, w której już po raz trzeci z rzędu zwycię-
żyło sołectwo Gołębiewo Wielkie, które jako jedyne wysta-
wiło swoich reprezentantów aż w 6 kategoriach. Na podium 
znalazły się jeszcze reprezentacje Trąbek Małych oraz Klesz-
czewa i Trąbek Wielkich, które stanęły na najniższym stopniu 
podium gminnych mistrzostw. Na kolejnych miejscach skla-
syfikowano natomiast sołectwa: Czerniewa, Granicznej Wsi, 
Drzewiny, Zaskoczyna, Klępin i Mierzeszyna. 

Jak informują organizatorzy mistrzostw, ogółem w  zawo-
dach udział wzięło 26 osób z 10 sołectw. Najstarszym szachi-
stą zawodów był 77-letni Czesław Sebzda, a najmłodszym – 
o 70 lat młodszy od weterana szachowych rozgrywek – 7-letni 
Alex Jaworski.

(Gr)

93. urODZINY pANI brONISłAWY

przeżyła prawie 
cały wiek

Wiekowych seniorów w gminie Trąbki Wielkie nie brakuje. 
Już w  poprzednich dwóch wydaniach „Panoramy Pomorza” 
informowaliśmy o  jubilatach, którzy obchodzili co najmniej 
90. urodziny. 

Niedawno Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie 
wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej odwiedził Bronisławę Sieczkę z  Kłodawy, która ob-
chodziła 93. urodziny.

Z  tej okazji pani Bronisława otrzymała upominek wraz 
z  życzeniami. Do życzeń dołączyły się również członkinie 
Klubu Seniora ze wsi Kłodawa. 

– „Droga Pani Bronisławo. W dniu 93. Pani urodzin, ży-
czymy siły i zdrowia na co dzień. Miłości od najbliższej i dal-
szej rodziny, miłych wspomnień z  lat minionych serdecznie 
życzymy. By dalej w szczęściu i zdrowiu dni Pani upływały, 
a  każdy nowy dzień był ciekawy i  wspaniały. Z  okazji tak 
pięknej dla Pani rocznicy Klub Seniora z Kłodawy wszystkie-
go co dobre z całego serca życzy.” – życzył jubilatce z Kłodawy 
miejscowy Klub Seniora.

(kl)
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>> Grażyna Wysiecka, kierownik GOPS  
w Trąbkach Wielkich składa życzenia  
Bronisławie Sieczce z Kłodawy, która 

świętowała 93. urodziny

OD OpErY DO pIOSENkI

Zapraszamy na recitale
Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich zaprasza na cykl re-
citali „Od opery do piosenki”, 
z  którymi wystąpią Anna Fe-
dorowicz i Tomasz Stroynow-
ski, czyli Federowicz-Stroy-
nowski Duo. Pierwszy koncert 
już za nami.

– W  Kłodawie publiczność 
usłyszała pieśni Wolfganga 
Amadeusza Mozarta i  Piotra 
Czajkowskiego, potem piosen-
kę z musicalu „West Side Sto-
ry” i „Over the Rainbow” Judy 
Garland, a następnie najwięk-
sze przeboje Anny German. 
Już po koncercie publiczność 

ustawiła się w  długiej kolej-
ce po zdjęcie Anny Fedoro-
wicz z  autografem – mówi 
Leszek Orczykowski, dy-
rektor GOKSiR w  Trąbkach 
Wielkich.

Kolejne koncerty odbę-
dą się 24 kwietnia w  świetli-
cy w  Mierzeszynie, 8 maja 
w  Szkole Podstawowej w  So-
bowidzu, 22 maja w  Szkole 
Podstawowej w Czerniewie i 5 
czerwca w  sali widowiskowej 
GOKSiR w  Trąbkach Wiel-
kich. Wszystkie recitale roz-
poczną się o godz. 19.00.

(kl)

>> Anna Fedorowicz  
z Federowicz-Stroynowski Duo
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TArGI

dla 
uczniów

W  Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka 
w  Trąbkach Wielkich od-
były się Targi Szkolne, na 
których pojawiło się 21 
stoisk placówek oświato-
wych z Gdańska, Pruszcza 
Gdańskiego oraz Rusocina.

Uczestnicy targów przede 
wszystkim reklamowali 
swoje szkoły, ale też udzie-
lali odpowiedzi na wszel-
kie pytania gimnazjalistów. 
Nie była to tylko teoretycz-
na promocja wykonana za 
pomocą prezentacji multi-
medialnych czy folderów, 
ale również pokazy fryzjer-
skie i  plastyczne. Patrząc 
na zainteresowanie gim-
nazjalistów można śmiało 
powiedzieć, że poważnie 
podchodzą oni do swojej 
przyszłości, chcąc konty-
nuować naukę w  szkole, 
w której znajdą interesujący 
ich kierunek.

(Gr)

TEATr W MIErZESZYNIE

premiera „szato de mereszą”

Nadkomplet publiczności 
obejrzał w  świetlicy w  Mie-
rzeszynie długo oczekiwaną, 
światową prapremierę sztu-
ki Mariusza Czerwińskiego 
„Szato de Mereszą”. 

– Publiczność nie spodzie-
wała się, że ujrzy tak profesjo-
nalne wydarzenie, ale również 
niemal zawodowe kreacje ak-
torów. Piękne stroje, muzy-
ka, oświetlenie i  nagłośnienie 
robiły swoje. Znakomita gra 
aktorska, przede wszystkim 
Adama Dąbkowskiego, Boże-
ny Bukowskiej, Marty Schu-

chardt i  Aleksandry Bukow-
skiej, ale i pozostałych wyko-
nawców, sprawiała, że sztukę 
oglądało się z  dużą przyjem-
nością. Na uwagę zasługiwał 
także taniec w  wykonaniu 
Eweliny Plak – recenzuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

Nie była to typowa sztuka 
teatralna, bowiem w  niektó-
rych fragmentach nawiązywa-
ła do historii Mierzeszyna albo 
jego czasów teraźniejszych, co 

szczególnie zaciekawiło sa-
mych mieszkańców wsi. 

– Widać to było przede 
wszystkim w  nazwiskach po-
staci występujących w  przed-
stawieniu oraz w  efektownym 
i  zaskakującym zakończeniu. 
Nic więc dziwnego, że po 
przedstawieniu autor scenariu-
sza Mariusz Czerwiński i wy-
konawcy zebrali burzę braw – 
dodaje Leszek Orczykowski.

(Gr)

>> Światowa prapremiera „Szato de Mereszą” odbyła się w Mierzeszynie
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kONkurS

opowiedz 
historię

Aż 5 tysięcy złotych wy-
grać można w  konkursie 
ogłoszonym przez Urząd 
Miejski w  Gdańsku. Na-
grodę otrzyma autor naj-
ciekawszych wspomnień 
gdańskich rodzin i rodów. 

– Tematyką utworów 
mogą być historie, aneg-
doty rodzinne, opowie-
ści, opowiadania związane 
z  historią rodzin i  rodów 
mieszkających w  Gdańsku 
– informuje Michał Pio-
trowski z Biura Prasowego 
gdańskiego magistratu.

Wszyscy, którzy chcą 
wziąć udział w  konkursie 
muszą przesłać opowie-
ści o  swoich rodzinach do  
30 czerwca. Można to zro-
bić pocztą tradycyjną na 
adres Biuro Prezydenta 
ds. Kultury, Urząd Miej-
ski w  Gdańsku ul. Nowe 
Ogrody 8/12, 80–803 
Gdańsk albo składać oso-
biście w Zespołach Obsługi 
Mieszkańców nr 1, 3 i 4. 

– W konkursie przyzna-
ne zostaną trzy nagrody 
pieniężne w  wysokości 5, 
3 i 2 tysięcy złotych. Ogło-
szenie wyników konkur-
su odbędzie się 27 lipca na 
antenie Radia Gdańsk oraz 
na stronie www.gdansk.pl – 
dodaje Michał Piotrowski.

Dodajmy, że nagrodzo-
ne opowieści zostaną wy-
emitowane w  całości bądź 
we fragmentach na antenie 
Radia Gdańsk. Szczegó-
łowy regulamin dotyczący 
konkursu znaleźć można na 
stronie internetowej Gdań-
ska – www.gdansk.pl.

(kl)

W ŚWIńCZu I rOSZkOWIE

nowe świetlice
Do końca kwietnia potrwa budowa świetlic wiejskich 

w Świńczu i Roszkowie. W tej pierwszej miejscowości świe-
tlica powstaje w sąsiedztwie boiska i placu zabaw, a w Roszko-
wie – przy ul. Lipowej, także obok placu zabaw.

Są to tzw. obiekty kontenerowe, jednak nie z  charaktery-
stycznym dla nich płaskim dachem, ale spadzistym, nawiązu-
jącym do lokalnego budownictwa. Budowa dwóch świetlic to 
koszt w wysokości 470 tys. zł. 

(Mb)

GMINNE INWESTYCJE

wiosna na drogach
Trwa budowa nowych ulic w Rotmance i Rusocinie. Wkrót-

ce ruszą prace także w innych miejscowościach.
W  Rotmance powstał zbiornik retencyjny i  trwa budowa 

ulic: Gerberowej, Irysowej i Storczykowej.
– Na ulicy Gerberowej budujemy nawierzchnię asfaltową 

wraz z  chodnikami, a na Irysowej i Storczykowej ciągi pie-
szo-jezdne z  kostki betonowej. Wykonamy również kanali-
zację deszczową na tych ulicach – wyjaśnia Adam Futrzyń-
ski z Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański.

Łączna długość nowych odcinków ulic to 550 m. Wartość 
zadania (w  tym budowy zbiornika retencyjnego) to blisko  
2 mln zł. 

Od lutego trwa z kolei budowa ulic w Rusocinie: Klonowej, 
Brzozowej, Cisowej i Głogowej. Łączna długość nowych cią-
gów pieszo-jezdnych z kostki betonowej to 830 m, a inwesty-
cja pochłonie 935 tys. zł.

Wkrótce rozpoczną się prace związane z  budową ulic: 
Lipowej w  Żukczynie, Szafirowej, Spokojnej, Nauczyciel-
skiej i Kwiatowej (jedna odnoga) w Straszynie oraz Sadowej 
w Juszkowie (I etap). 

(Mb)

>> W Świńczu budowa świetlicy wiejskiej 
jeszcze trwa
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>> Budowa ulicy Gerberowej w Rotmance
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ŚWIĘTO ŻułAWSkIEGO TulIpANA

kwiaty dla jana pawła ii
Motywem przewodnim tegorocznej edycji Żuławskiego 
Tulipana będzie kanonizacja Jana Pawła II.

– Kanonizacja wielkiego Po-
laka Jana Pawła II to wydarze-
nie, obok którego nie mogliśmy 
przejść obojętnie. Kwiatowy 
wizerunek papieża będzie miał 
23 metry długości i 13 metrów 
szerokości, a  do jego wykona-
nia zużyjemy co najmniej mi-
lion główek tulipanów w  róż-
nych kolorach, głównie w bieli 
i czerwieni – zapowiada Bogu-
sław Izdebski, projektant i ko-
ordynator układania kwiato-
wych dywanów.

Żuławski Tulipan to jedy-
na tego typu impreza w  Pol-
sce – a  prawdopodobnie także 
w Europie – na tak dużą skalę. 
Coroczne, dwudniowe spotka-
nie jest niezwykłe nie tylko ze 
względu na specjalnie przy-
gotowany dywan z  główek tu-
lipanów, ale z  uwagi na fakt, 
że kwiaty całymi rodzinami, 
przez kilka dni i często w nie-

sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, układają sami 
mieszkańcy gminy Pruszcz 
Gdański. W  sumie każdego 
roku w  przygotowaniach bie-
rze udział ok. 500 osób. Do 
stworzenia kompozycji co roku 
używa się ok. miliona główek 
tulipanów!

– Rezultatem kilkudniowe-
go układania tulipanów jest 
nie tylko robiący wrażenie na 
wszystkich odwiedzających 
Mokry Dwór kwiatowy dywan, 
ale coś znacznie bardziej trwa-
łego i  wartościowego: świet-
na integracja mieszkańców 
i ogromna satysfakcja z wyko-
nanej pracy – mówi Magdale-
na Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. – Gorąco 
wszystkich zapraszam do Mo-
krego Dworu. Wspaniała zaba-
wa i  niezapomniane wrażenia 
gwarantowane!

Do układania kompozycji 
zaprasza też Wiesław Zbroiń-
ski, producent tulipanów i  soł-
tys Mokrego Dworu.

– A  przede wszystkim czło-
wiek, bez udziału którego nie 
byłoby tego niezwykłego wyda-
rzenia – dodaje wójt.

Podziwianiu dywanu z  głó-
wek tulipanów towarzyszą: 
konkurs na najładniejszą kom-
pozycję, pokazy spadochroniar-
skie, stoiska gastronomiczne, 
rękodzieła, koncerty, występy 
dzieci i  młodzieży, pokazy fa-
jerwerków oraz wspólna foto-
grafia uczestników imprezy.

Termin imprezy dyktuje na-
tura (gotowość do zbioru tuli-
panów) i  jest on ogłaszany na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański www.
pruszczgdanski.pl.

(Mb)

>> Do ułożenia kwiatowych dywanów potrzeba co najmniej  
miliona główek tulipanów
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Serdeczne życzenia radości i siły płynącej
z istoty Świąt Wielkanocnych,
zdrowia, szczęścia, pomyślności

oraz wielu radosnych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie
przekazują Państwu w imieniu

Zarządu i Rady Powiatu GdańskiegoZarządu i Rady Powiatu Gdańskiego
Kazimierz Kloka

Przewodniczący Rady 
Powiatu Gdańskiego

Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

SpOrTOWO W fAkTOrII

ii bieg gotów
Nadeszła wiosna, więc czas rozruszać nieco zastygłe po 

zimie ciała. Jak mówią przedstawiciele Centrum Kultury 
w Pruszczu Gdańskim, najlepiej jest biegać, i to po terenach 
malowniczo położonych w zakolach rzeki Raduni, Między-
narodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego, gdzie odbędzie 
się 26 kwietnia II Pruszczański Bieg Gotów. 

Poprzedni Bieg Gotów spotkał się ze sporym zaintereso-
waniem, więc organizatorzy imprezy postanowili wpisać go 
na stałe do kalendarza wydarzeń sportowych naszego miasta. 
Trasa biegu, tak jak w ubiegłym roku, prowadzi przez Fakto-
rię, dalej wzdłuż brzegu Raduni dookoła stawów i z powro-
tem na teren Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kultu-
rowego. Jednak tym razem uczestnicy biegu będą mieli do 
pokonania 4 okrążenia, a  więc 10 km. Zapisy prowadzone 
są w dniu imprezy w biurze zawodów na terenie Faktorii, od 
godziny 10.00. Biegi rozegrane zostaną w trzech kategoriach 
wiekowych oraz kategorii kobiet i mężczyzn. Dla zwycięzców 
przewidziano puchary i medale. 

Najpierw na 500-metrową trasę wystartują dzieci do 12 lat 
(godz. 11.30), a pół godziny później młodzież w wieku 12 – 16 
lat (1 km). Na godz. 12.30 zaplanowano ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród dla najlepszych w tych kategoriach wieko-
wych, natomiast punktualnie o godz. 13.00 nastąpi start do 
biegu głównego, który według organizatorów zakończyć się 
może ok. godz. 15.30. Dodajmy, że start i meta znajdować się 
będą na terenie Faktorii.

(kl)

SpOTkANIE Z GuGAłĄ

Znani w pruszczu 
gdańskim

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Prusz-
czu Gdańskim regularnie odbywają się spotkania z poetami, 
czy też dziennikarzami. Ostatnio do naszego miasta zawitał 
Jarosław Gugała, który zaprezentował książkę „Doskonale, 
a nawet gorzej”. 

– Jest to blisko sto tekstów – felietonów i artykułów poświę-
conych Polsce i Polakom, a także wydarzeniom o charakterze 
międzynarodowym, których autorem jest Jarosław Gugała. 
Dziennikarz gościł w naszej bibliotece w ramach cyklu spo-
tkań autorskich. Pisarz opowiadał o swojej pracy na stanowi-
sku ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Urugwaju, o pol-
skiej i międzynarodowej polityce, sprawach społecznych, eko-
nomicznych, a także muzyce, która jest jego największą pasją 
– mówi Anita Kotwa-Konkol z pruszczańskiej biblioteki.

(kl)

>> Znany dziennikarz Jarosław Gugała zawitał 
niedawno do Pruszcza Gdańskiego
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OkrES ZłOTYMI płYNĄCY

gminy ufają powiatowi
Już tylko pół roku zostało do kolejnych wyborów samorządowych, które 
wyłonią chociażby nową Radę Powiatu Gdańskiego. Z jej obecnym przewod-
niczącym, Kazimierzem Kloką, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Z powiatami mamy do 
czynienia już od 5 lat. Jak oce-
nia Pan funkcjonowanie po-
wiatu gdańskiego?

– W  samorządzie powiatu 
gdańskiego pracuję już drugą 
kadencję. Według mojej oce-
ny ostatnie 4 lata są najlepsze 
dla powiatu gdańskiego. Wy-
starczy spojrzeć chociażby na 
liczby. Budżet obecnej kaden-
cji jest aż o 86 milionów zło-
tych większy niż w latach 2006 
– 2010. Są to pieniądze, które 
wystarczyłyby przynajmniej 
na roczną działalność powia-
tu. Absolutnie rekordowy jest 
tegoroczny budżet, w  którym 
ponad 84 miliony złotych 
przeznaczonych jest na wydat-
ki, a gros z nich to inwestycje. 

– Jakie zatem inwestycje 
pochłoną w tym roku najwię-
cej pieniędzy?

– Ważnym przedsięwzię-
ciem jest remont kanału Radu-
ni. Pierwsza część prac jest już 
niemal na ukończeniu, a trwa-
ją prace przygotowawcze, żeby 
niebawem ruszyć z  robotami 
w części miejskiej kanału. Jest 
to jednak zadanie, które reali-
zujemy za środki zewnętrzne. 
Jednak jeszcze istotniejszy jest 
moim zdaniem program prze-
budowy dróg lokalnych, które-
go koordynatorem jest powiat, 
ale przyłączyły się do niego 
wszystkie samorządy gminne. 
Przypomnę, że w  roku ubie-
głym wydaliśmy na ten cel ok. 
9 milionów złotych. W  tym 
roku kwota ta sięgnąć ma na-
wet 14 milionów złotych. Suk-
ces tego programu to zasługa 
wydziału infrastruktury z  wi-
cestarostą Marianem Cicho-
nem na czele. Poza wyraźnymi 
korzyściami, a więc wyremon-

towanymi drogami, pojawia 
się jeszcze jeden pozytywny 
aspekt tego projektu, a  mia-
nowicie wzrost zaufania samo-
rządów gminnych do powiatu.

– Można więc dość banalnie 
powiedzieć, że zgoda buduje?

– Owszem i  to nie tylko 
w  sprawie programu „schety-
nówki”. Od wielu lat boryka-
my się z problemem przebudo-
wy skrzyżowania ulicy Grun-
waldzkiej z  Raciborskiego 
w Pruszczu Gdańskim. Pozy-
skaliśmy już grunty, wykonano 
wyburzenia budynków, posia-
damy odpowiednią dokumen-
tację, aby zacząć działania do 
udrożnienia tego układu ko-
munikacyjnego. Nieustannie 
prowadzimy rozmowy z  Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajo-

wych i Autostrad na temat tej 
inwestycji i śmiem powiedzieć, 
że w tym, a najpóźniej w przy-
szłym roku drogowcy poja-
wią się na tym skrzyżowaniu. 
W tej sprawie wspólnie z wła-
dzami miasta Pruszcz Gdański 
zrobiliśmy wszystko, co było 
w naszej mocy. 

– Trzeba chyba jednak po-
wiedzieć jasno, że gdyby nie 
zewnętrzne pieniądze, tych 
inwestycji byłoby znacznie 
mniej.

– Można powiedzieć, że 
25 proc. wydatków pokry-
wają środki zewnętrzne. My-
ślę, że naszym sukcesem jest 
umiejętność pozyskiwania 
pieniędzy z  różnych źródeł 
zewnętrznych. Gdybyśmy ich 
nie posiadali, powiat spro-

wadzony zostałby tylko do 
roli urzędniczej. Dopowiem 
jeszcze chociażby, że dzięki 
środkom zewnętrznym udało 
się usprawnić wydział geode-
zji. Wprowadziliśmy również 
tzw. program scaleniowy, na 
co otrzymaliśmy bagatela 3 
mln zł. Poza tym na program 
z  zakresu doskonalenia na-
uczycieli z  powiatu gdańskie-
go otrzymaliśmy kolejne środ-
ki w  wysokości 1,2 mln zł. 
Wymieniłem tylko niektóre 
zagadnienia, na które udało się 
otrzymać zewnętrzne pienią-
dze. Jednak trzeba pochwalić 
przy tym osoby z wydziału fi-
nansowego, które czuwają nad 
ich racjonalnym wydawaniem.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Kazimierz Kloka, przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego
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pOJADĄ DO brukSElI

stypendia przyznane
Już po raz piąty uczniowie gimnazjum w Przywidzu ode-

brali stypendia naukowe przyznane przez wójta. Tym ra-
zem wyróżnionych zostało 9 uczniów, a właściwie uczennic 
z Gimnazjum im. Zawiszy Czarnego w Przywidzu. Gimna-
zjalistki, które otrzymywać będą stypendium mogą pochwalić 
się średnią ocen w pierwszym semestrze co najmniej 5,1. 

Na specjalnym spotkaniu z uczniami Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz wraz z Feliksem Mikulskim, przewod-
niczącym rady gminy, złożyli wszystkim wyróżnionym życze-
nia sukcesów w dalszej nauce, dobrych wyborów w przyszłości 
i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Gimnazja-
listkom wręczono również listy gratulacyjne.

Wśród wyróżnionych znalazły się: Izabela Myrda, Anna 
Przybycień, Daria Sobczuk, Natalia Arendt, Klaudia War-
czak, Paulina Klein, Dominika Talaśka, Monika Kluskiewicz 
oraz Oliwia Ronowicz. 

Dodajmy, że wysokość stypendium zależy od średniej ocen 
za poszczególny semestr. Uczennice, które osiągnęły co naj-
mniej 5,5 otrzymują po 200, zaś między 5,1 a  5,49 po 100 
złotych. Pieniądze będą otrzymywać przez 5 miesięcy. 

– Nie jest to jedyna nagroda dla najlepszych uczennic. Chęt-
ne osoby pojadą w maju na wycieczkę do Brukseli. W Belgii 
zwiedzą Brugię, Brukselę i spotkają się także z polskimi euro-
posłami – mówi Marek Zimakowski.

Warto więc zabrać się do pracy, by średnia ocen na koniec 
roku szkolnego była wystarczająca do otrzymania stypendium 
przyznawanego przez wójta gminy.

(Gr)

>> Na specjalnym spotkaniu w urzędzie gminy 
wójt Marek Zimakowski wręczył stypendia naj-
lepszym uczennicom miejscowego gimnazjum
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rOZWÓJ GMINY pOWINIEN bYĆ rÓWNOMIErNY

unia wspiera edukację w przywidzu
Samorząd gminy Przywidz nie tylko pozyskuje z Unii Europejskiej grube miliony na inwestycje strukturalne. Niemałe 
środki udaje się również pozyskać na realizację programów edukacyjnych realizowanych przez szkoły z terenu gminy.

Na terenie gminy Przywidz 
działają trzy publiczne szkoły. 
W  tej chwili przygotowywa-
ny jest przetarg na wykona-
nie modernizacji oddziałów 
przedszkolnych w  Przywidzu, 
Trzepowie oraz Pomlewie. 

– Na ten cel otrzymaliśmy 
100-procentowe dofinansowa-
nie, a więc prawie 490 tysięcy 
złotych. Zmieni się wygląd 
stołówek, szatni i  toalet. Po-
jawi się również nowe ume-
blowanie. Dzięki temu nasze 
oddziały zmienią się niemal 
nie do poznania. Wszystkie te 

zmiany będzie można zoba-
czyć w nowym roku szkolnym, 
gdyż roboty modernizacyjne 
prowadzone będą w  okresie 
wakacyjnym – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. – Swego czasu 
każdy z  oddziałów otrzymał 
dofinansowanie w  wysokości  
10 tysięcy złotych. Jednak 
ich doposażanie jest przede 
wszystkim finansowane z gmin-
nej kasy.

Dodajmy, że już wcze-
śniej placówki wzbogaciły się 
o nowe place zabaw dla dzieci.  

Ważną inwestycją, z której ko-
rzystać będą wszyscy miesz-
kańcy gminy jest oczywiście 
hala sportowa, która ma po-
wstać w  Przywidzu. Obiekt 
ma nie tylko zarabiać na sie-
bie, ale również być w  miarę 
tani w  utrzymaniu. Dlatego 
też planuje się wprowadzić ta-
kie rozwiązania, które przy-
niosą oszczędności w  trakcie 
użytkowania. 

– Chcemy na przykład, aby 
dach hali był tak skonstru-
owany, żeby wytrzymał ciężar 
ogniw fotowoltaicznych oraz 
instalacji solarnych. Planu-
jemy także inne rozwiązania 
ekologiczne, a poza tym obiekt 
chcemy wyposażyć w  czte-
ry szatnie, a  nie tylko dwie, 
jak początkowo zakładaliśmy 

– dodaje Marek Zimakow-
ski. – Przetarg chcemy ogłosić 
najpóźniej w  lipcu, żeby zaraz 
po wakacjach rozpoczęły się 
pierwsze prace ziemne przy 
budowie hali.

Z  kolei w  lipcu otworzony 
ma być w  Przywidzu park re-
kreacyjno-edukacyjny, na bu-
dowę którego gmina również 
pozyskała zewnętrzne środki. 
W  parku, poza placem wygo-
spodarowanym na rekreację, 
pojawi się „ogród wynalaz-
ców”, a  w  nim postacie, które 
zmieniały świat, by wymienić 
chociażby Newtona czy Ediso-
na. Wartość kosztorysowa tego 
przedsięwzięcia to ok. 600 tys. 
zł, ale 2/3 środków udało się 
pozyskać z  Lokalnej Grupy 
Działania STK Kaszuby. 

– Samorządy otrzyma-
ne środki z  Lokalnej Grupy 
Działania mogły przeznaczyć 
tylko i  wyłącznie na organi-
zację parków. Myślę, że jest to 
dobre kryterium, bo uważam, 
iż gminę trzeba rozwijać rów-
nomiernie. Powinny się zna-
leźć pieniądze na kanalizację, 
wodociągi czy drogi, ale też na 
place zabaw czy parki – uważa 
wójt Zimakowski. 

Realizowany jest jeszcze na 
terenie gminy Przywidz pro-
jekt, finansowany z  „kapita-
łu ludzkiego”, skierowany do 
dorosłych mieszkańców (oso-
by 50+). Mają oni okazję dar-
mowej nauki jednego z dwóch 
języków obcych oraz obsługi 
komputera, ponieważ nauka 
jest w  całości finansowana ze 

środków Unii Europejskiej. 
Również z  unijnych środ-
ków finansowane są zajęcia 
dla dzieci w  ramach wyrów-
nywania szans edukacyjnych. 
Młodzi mieszkańcy gminy 
Przywidz mogą uczestni-
czyć w zajęciach dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu oraz ma-
tematyczno-przyrodniczych. 
Prowadzone są też ćwicze-
nia korekcyjne, logopedyczne 
czy rozwijające zaintereso-
wania artystyczne. Dodajmy, 
że Unia sfinansowała zajęcia, 
w których do końca tego roku 
szkolnego uczestniczyć może 
190 uczniów. 

Grzegorz rudnicki

>> Przekazanie pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoły równych szans – wyrównywanie szans 
edukacyjnych w gminie Przywidz”, w którym uczestniczył Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz
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Z okazji
Świąt Wielkanocnych 
życzymy, aby nastrój 
tych Świąt przybranych 

wiosenną radością
i beztroską utrwalił 

się w się w naszych sercach 
na długi czas i pozostał 

z nami także
w poświątecznej
codzienności.

Leszek Grombala
Wójt Gminy Kolbudy

prZYJAŹNI prZEDSIĘbIOrCOM

kolbudy gminą na 5!
Gmina Kolbudy została wy-

różniona nagrodą „Gmina na 
5! – Dobre Praktyki w Obsłu-
dze Przedsiębiorców” przy-
znawaną przez Szkołę Głów-
ną Handlową w Warszawie. 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy cieszy się z nagrody, 
ale jednocześnie podkreśla, 
że działania urzędu to rzecz 
normalna i takie praktyki po-
winny być stosowane w całym 
kraju.

Jak podaje Jacek Grązie-
wicz z Urzędu Gminy Kolbu-
dy, Studenckie Koło Naukowe 
Przedsiębiorczości i Analiz 
Regionalnych, które funkcjo-
nuje przy Instytucie Przed-
siębiorstwa Kolegium Nauk o 
Przedsiębiorstwie SGH, swój 
ranking przygotowało już po 
raz piąty. Zestawienie, w któ-
rym zbadano gminy w całej 
Polsce, oparte zostało na ba-
daniach jakości obsługi po-
tencjalnych inwestorów przez 
urzędy gmin. Ocenie poddane 
zostały między innymi witry-
ny internetowe samorządów 
oraz jakość kontaktu mailowe-
go, zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim. 

– Wiadomość o nagrodze-
niu była dla nas bardzo miłym 
zaskoczeniem. Przyznam, że 

każdego roku otrzymujemy 
wyróżnienia za naszą działal-
ność. Jednak chciałbym za-
uważyć, że praca moja i pod-
ległych mi urzędników jest 
naszym obowiązkiem i nieco 
się dziwię, iż otrzymujemy 
za to nagrody i wyróżnienia. 
Mamy przecież służyć miesz-
kańcom, którzy poparli nas w 

wyborach. Musimy robić to 
dobrze, aby wszyscy byli z nas 
zadowoleni. Nie robimy tego 
dla splendoru – mówi „Pano-
ramie” Leszek Grombala.

Wójt gminy Kolbudy jak 
mantrę powtarza, że każdy 
przedsiębiorca, który chce in-
westować na tym terenie jest 
szczególnie traktowany.

– Nie ma u nas wielkich za-
kładów produkcyjnych, nie 
ma również rolnictwa, dlatego 
jestem skłonny uchylić nieba 
każdemu, kto będzie chciał 
zainwestować na naszym te-
renie – dodaje wójt Grombala.

(lubek)

>> W gminie Kolbudy zainwestowało już wiele poważnych firm
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WSpÓłprACA kOlbuD Z uffENhEIM WCIĄŻ kWITNIE

jadą spotkać się z nowym burmistrzem
Pod koniec kwietnia delegacja z gminy Kolbudy pojedzie do zaprzyjaźnionego miasta Uffenheim w Niemczech. 
 Tam spotka się z nowym burmistrzem bawarskiego miasteczka i będzie rozmawiać o kolejnych, wspólnych działaniach.

– Wybrany został nowy 
burmistrz, dlatego warto już 
teraz pojechać z wizytą do 
Niemiec, by z nowymi wła-
dzami rozmawiać o konty-
nuacji naszych wspólnych 
działań. Muszę powiedzieć, 
że jesteśmy bardzo zadowo-
leni z naszej dotychczasowej 

współpracy. Myślę, że najwię-
cej korzyści czerpią młodzi, 
bowiem dzięki partnerskiej 
wymianie nasza młodzież ma 
bardzo wiele okazji do szli-
fowania języka niemieckie-
go – mówi „Panoramie” Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.

Dodajmy, że dotychczasowy 
burmistrz Uffenheim nie wy-
startował w wyborach. 

– W oficjalnej delegacji za-
proszonej do Uffenheim znaj-
dują się między innymi władze 
naszego samorządu, a więc 
wójt Leszek Grombala, radni, 
reprezentanci Ochotniczych 
Straży Pożarnych, sołtysi, 
przedstawiciele przedsiębior-
ców i organizacji pozarządo-
wych działających na terenie 
naszej gminy oraz dyrektorzy 
kolbudzkich szkół – informu-
je Jacek Grąziewicz z Urzędu 
Gminy Kolbudy.

Międzynarodowa współ-
praca zaczęła się w maju 2002 
roku, kiedy w festynie z okazji 
strażackiego święta w Pręgo-
wie wzięła udział przebywa-
jąca w tym czasie w naszym 
województwie kapela z Uffen-
heim. Niemieckim gościom 
podobała się zabawa i atmos-
fera pręgowskiego festynu, a 
swoje dobre wrażenia zawieźli 

do Uffenheim, niewielkiego, 
malowniczego miasteczka w 
Bawarii.

Niedługo potem kolbudz-
ką szkołę odwiedziła 40-oso-
bowa grupa uczniów z Uf-
fenheim, której towarzyszył 

wiceburmistrz Ernst Gross. 
Młodzież niemiecka zwiedza-
ła województwo pomorskie, a 
kolbudzka szkoła była jednym 
z punktów programu wyciecz-
ki. Wielkim orędownikiem 
kontynuowania tych kontak-

tów okazał się wiceburmistrz 
Uffenheim Ernst Gross, za-
wodowo zajmujący się edu-
kacją i rehabilitacją dzieci 
niepełnosprawnych.

(Gr)

>> Współpraca polsko-niemiecka została przypiec-
zętowana podpisaniem umowy partnerskiej

>> Każdego roku przedstawiciele Kolbud odwiedzają Uffenheim z okazji 
Święta Walpurgii
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Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele
Gminy Pszczółki!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
 życzymy Wam cichej zadumy nad pustym grobem,
radości z obecności zmartwychwstałego Chrystusa

i objawienia, że po ostatnim tchnieniu ziemskiego istnienia 
czeka na nas nowe życie.czeka na nas nowe życie.

Hanna Brejwo
Wójt Gminy Pszczółki

Roman Klamann
Przewodniczący Rady 

Gminy Pszczółki

Wielkanoc 2014

Małgorzacie Jakubowskiej
oraz jej rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu

śmierci brata Andrzeja
składają przyjaciele

WYbOrY 

świlski  
w parlamencie?

25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Wśród wielu kandydatów różnych ugrupowań politycznych 
znalazł się również przedstawiciel powiatu gdańskiego – Ry-
szard Świlski.

Obecnie pełni on funkcję członka zarządu województwa 
pomorskiego, a przedtem był zastępcą burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

– Europarlament jest miejscem podejmowania decyzji o 
znaczeniu dla całej Europy. Te decyzje dotyczą również na-
szego kraju, regionu i powiatu gdańskiego. Pomorze jest lide-
rem w wykorzystaniu środków unijnych. Moja obecna praca to 
również prowadzenie projektów, które korzystają z pieniędzy 
unijnych. Nowa perspektywa unijna daje dalsze szanse rozwo-
ju regionu. Startuję w wyborach, bo chcę, aby sprawy ważne 
dla Pomorzan były widoczne z perspektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego. O wyborze decydują mieszkańcy Pomorza. Liczę 
na ich głos – mówi „Panoramie” Ryszard Świlski.

(kl)

>> Ryszard Świlski  
kandyduje do europarlamentu
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SZkOlENIE W ulkOWACh

Zachowania proekologiczne
W świetlicy, w  miejscowości 

Ulkowy w  gminie Pszczółki, 
odbyło się szkolenie „Codzien-
ne zachowania proekologiczne”. 
Wzięło w nim udział 20 miesz-
kańców wsi. 

W  proekologicznym szkole-
niu mogli uczestniczyć nie tyl-
ko mieszkańcy wsi Ulkowy. Jak 
informuje nas Olga Laskow-
ska z Urzędu Gminy Pszczółki 
w  zajęciach wzięli udział rów-
nież przedstawiciele tutejszej 

rady gminy, z samą wójt Hanną 
Brejwo na czele. 

– Poruszane zagadnienia 
obejmowały znaczenie ekologii, 
rolę wody w  życiu człowieka, 
wykorzystanie odpadów, ekolo-
giczny dom oraz inspiracje eko-
logiczne. Zajęcia przeprowa-
dzone zostały przez trenerów ze 
Stowarzyszenia Eko Inicjatywa 
z  Kwidzyna w  oparciu o  me-
tody warsztatów. Uczestnicy 
brali udział w  eksperymentach 

m.in. wytrącania osadu po-
przez elektrolizę wody, metody 
oczyszczania wody, w tym z za-
stosowaniem węgla aktywnego. 
Uzupełnili wiedzę w  zakresie 
sortowania odpadów, czy prze-
biegu przetwarzania odpadów 
plastikowych. Ustalili zasady 
funkcjonowania ekologiczne-
go domu, a  także poszukiwali 
ekologicznych inspiracji, rozpo-
znając liście i owoce najpopular-
niejszych drzew rodzimych, czy 

poznając żywność ekologiczną – 
informuje Olga Laskowska.

Dodajmy, że szkolenie zosta-
ło przeprowadzone w  ramach 
projektu „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w  miejscowości 
Ulkowy”, co zostało sfinanso-
wane w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
w latach 2007 – 2013.

(Gr)

>> W proekologicznym szkoleniu wzięli udział 
mieszkańcy wsi Ulkowy
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WArSZTATY

w pszczółkach
W kwietniu i maju dla mieszkańców gminy Pszczółki organizowane będą bez-
płatne szkolenia i warsztaty w ramach projektu „We wszystkich odcieniach 
miodu”. Zajęcia odbywać się będą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczół-
kach, a mogą w nich uczestniczyć młodzi i dorośli mieszkańcy gminy.

W ramach projektu odbędą 
się m.in. warsztaty „Szkoła dla 
Rodziców”, które rozpoczną 
się 1 kwietnia i odbywać się 
będą we wtorki i środy (godz. 
16.30 – 18.00), a będą mogli 
w nich wziąć udział rodzice 
z małymi dziećmi. Dodajmy, 
że pociechy – podczas zajęć – 
będą miały zapewnianą opie-
kę. W programie: super rodzic, 
skuteczna komunikacja, sys-
tem motywacji, rozwój dziec-
ka. Również dorosłym (przede 
wszystkim seniorom) dedy-
kowane są warsztaty kompu-
terowe, które rozpoczną się 3 
kwietnia i odbywać się będą w 
poniedziałki i czwartki (godz. 
16.00 – 17.30 oraz godz. 17.30 
– 19.00). Uczestnicy warsz-
tatów poznają zasady obsługi 
komputera, edytora tekstów, 
arkuszy kalkulacyjnych i ob-
sługę internetu.

Dorośli i młodzież gim-
nazjalna będą mogli uczest-
niczyć z kolei w warsztatach 
liderów lokalnych, które od-
bywać się mają w dwóch gru-
pach. Zaplanowano je na  
8 i 9 maja (8.00 – 15.00) oraz 
22 i 23 maja (godz. 8.00 – 
15.00). W ramach warsztatów 
prowadzone będzie szkolenie 
umiejętności trenerskich i my-
ślenie projektowe. 

Poza tym mają odbyć się 
dla młodzieży gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej warsztaty 
dziennikarskie, podczas któ-
rych przeprowadzone zostaną 
zajęcia z przygotowania audycji 
radiowych. Pierwsze zajęcia za-
planowano na 8 maja, a kolejne 
odbywać się będą w czwartki 
(godz. 14.30 – 16.00). Warsz-
taty tworzenia komiksów roz-
poczną się 10 maja i są organi-
zowane z myślą o młodzieży, 

która będzie tym zaintereso-
wana. Młodzi ludzie poznają 
historię komiksu, przygotują 
scenariusz i rysunki, a zajęcia 
zakończą się publikacją komik-
su. Z kolei dzieci z klas IV – VI 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych będą uczestniczyć w 
warsztatach dekoracji wosko-
wych. Zajęcia zaplanowano na 
7, 8, 14, 15 i 16 kwietnia. 

Zapisy prowadzone są w Bi-
bliotece Publicznej w Pszczół-
kach przy ul. Kościelnej 8A, 
tel. 506 280 387 (biblioteka@
pszczolki.pl). Więcej informa-
cji na temat warsztatów otrzy-
mać można w Urzędzie Gminy 
Pszczółki (tel. 58 682 94 60).

(kl)
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SukCES MIESZkAńCÓW

otwarcie kościoła 
w steblewie

17 maj (sobota) to data waż-
na nie tylko dla mieszkańców 
gminy Suchy Dąb, ale także 
dla całego powiatu gdańskie-
go, bowiem właśnie tego dnia 
odbędzie się wielkie otwarcie 
kościoła w  Steblewie. W  so-
botni, majowy wieczór udo-
stępnione zostaną oficjalnie 
zabezpieczone ruiny średnio-
wiecznej świątyni w  Steble-
wie, która spłonęła w  1945 
roku i  do niedawna niszczała 
w  formie niezabezpieczonej 
ruiny. Na szczęście znaleziono 
środki, dzięki którym udało się 
zabezpieczyć zabytek.

– Prace przy ratowaniu 
świątyni prowadziliśmy w za-
sadzie całą mijającą właśnie 
kadencję. Przez ten czas uda-
ło się nam stworzyć doku-
mentację i  pozyskać z  kilku 
źródeł pieniądze na zabezpie-
czenie obiektu. Udostępnienie 
tej świątyni zwiedzającym to 
spory sukces lokalnej spo-
łeczności, która z  dużą kon-
sekwencją walczyła o ratowa-
nie tego magicznego miejsca, 
wspierając nasze działania 
własną pracą – mówi Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb. 

Wieczorem 17 maja w pod-
świetlonym kościele będzie 
można zobaczyć między inny-
mi Żuławskie Wesele – spek-
takl, będący promocją boga-
tego dziedzictwa kulturowego 
Żuław Gdańskich. Aby jak 
najlepiej przygotować się do 
majowego wydarzenia i  poka-
zać gościom uroki steblewskie-
go zabytku, mieszkańcy wsi 
i  uczniowie posprzątali teren 
wokół kościoła. Warto dodać, 
że podobne akcje prowadzono 
już w latach poprzednich. 

(Gr)

>> Ruiny kościoła w Steblewie to bardzo urokliwe miejsce,  
które będzie można zwiedzić 17 maja
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ZłOTE GODY

Zacny jubileusz
Ostania sesja Rady Gminy Suchy Dąb miała dość nietypo-

wy, ale sympatyczny i podniosły charakter. Podczas spotka-
nia radnych uhonorowano Bronisławę i Wiktora Łaga, którzy 
mogą pochwalić się 50-letnim stażem małżeńskim. 

Za zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i  wyrze-
czeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, 
ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce 
nieprzespane państwo Bronisława i Wiktor Łaga z Suchego 
Dębu zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Wręczyła je wspólnie z Krystyną Bucką – prze-
wodniczącą miejscowej rady, wójt Barbara Kamińska. Dodaj-
my, że medale przyznaje Prezydent RP. 

Państwu Łaga życzymy kolejnych, wspólnych jubileuszy 
spędzonych w zdrowiu, radości i oczywiście w gronie najbliż-
szej rodziny i przyjaciół. 

(Gr)
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>> Bronisława i Wiktor Łaga z Suchego Dębu są 
już małżeństwem ponad 50 lat.  

Na zdjęciu w towarzystwie synowej Bogumiły  
i wnuczki Aleksandry

kupIĆ WÓZEk DlA DZIECkA

„Familiada” pomoże 
4-letniemu jankowi?

4-letni Janek Kalisz 
z  Gdańsk choruje od urodze-
nia na rdzeniowy zanik mię-
śni. Przed ukończeniem pią-
tego miesiąca życia przeszedł 
zabieg tracheotomii i  od tej 
pory pomaga mu oddychać 
respirator.

– Nasz synek jest bardzo po-
godnym i  dobrym dzieckiem. 
Lubi jeździć z  nami na różne 
wyprawy i  jest ciekawy świa-
ta. Ma dar zjednywania sobie 
ludzi, u każdego kto go bliżej 
pozna znajduje od razu miejsce 
w sercu. Rozwijająca się tech-
nologia komputerowa i  coraz 
lepszy sprzęt rehabilitacyj-
ny, dają dzieciom z  niepełno-
sprawnością szanse na lepszą 

Uczestnicy popularnego teleturnieju „Familiada” być może 
zagrają, by pomóc choremu Jankowi z Gdańska. Z prośbą  
o organizację odcinka specjalnego, z którego dochód miałby 
być przeznaczony na zakup wózka transportowego dla 4-lat-
ka, zwróciła się do producenta „Familiady” Fundacja „Bursz-
tynowym Szlakiem”, która pomaga chłopcu i jego rodzinie.

jakość życia, niestety korzysta-
nie z tych możliwości wymaga 
dużych nakładów finansowych 

– mówi Julita Kalisz, mama 
Janka.

Rodzina Kaliszów nie zo-
stała jednak pozostawiona 
swojemu losowi. Pomaga im 
chociażby Fundacja „Burszty-
nowym Szlakiem” czy Arka-
diusz Marzec, prezes zarządu 
portalu www.3gsg.ru.

– O Janku dowiedziałem się 
zupełnie przypadkiem. Oka-
zało się, że jest synem kole-
żanki z czasów szkolnych. Od-
nowiliśmy znajomość, a dziec-
ku udało się już zakupić kom-
puter, który może obsługiwać 
za pomocą ruchu oczu – mówi 
nam Arkadiusz Marzec.

Nie wiadomo, czy odbędzie 
się specjalny odcinek „Familia-
dy”, z którego dochód przeka-
zany będzie na pomoc Janko-
wi, gdyż producent programu 
pism z  podobnymi prośbami 
otrzymuje bardzo dużo. Ro-
dzina i  przyjaciele chłopca 
wierzą jednak, że to właśnie 
on będzie bohaterem teletur-
nieju. My również trzymamy 
za to kciuki.

(lubek)

>> 4-letni Janek  
z Gdańska
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Przewodnicząca
Rady Gminy

Bożena Daszewska

Wójt Gminy
Cedry Wielkie

Janusz Goliński

pOSADZIlI 600 DrZEW

las prawie  
jak nowy

Las na Komarowie w Pruszczu Gdańskim wreszcie zaczyna 
przypominać prawdziwy las. Niedawno uporządkowano jego 
spory fragment, wycięto chore i martwe drzewa, a w ich miej-
sca zasadzono ponad 600 buków, grabów i dębów. Reszta lasu 
zostanie uporządkowana – jeśli pozwoli na to budżet miasta 
Pruszcz Gdański – pod koniec tego roku.

– Plan zagospodarowania przestrzennego określa wyraźnie, 
że w tym miejscu może znajdować się tylko i wyłącznie las. 
Nie mogliśmy zatem zorganizować tu parku – mówi „Panora-
mie” Mariola Barzał, kierownik Referatu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. – Najpierw musieli-
śmy zabrać się jednak do uporządkowania terenu, bowiem las 
był zachwaszczony, co szczególnie przyciągało w  to miejsce 
osoby spożywające alkohol. Poza tym, wystąpiliśmy o pozwo-
lenie na wycinkę drzew chorych, martwych i tych, które mo-
gły się przewrócić.

Jest to las świerkowy, ale jak się okazało, ziemia nie sprzyja 
temu gatunkowi drzew, dlatego nakazano miastu nasadzenie 
drzew liściastych.

– Zasadziliśmy ponad 600 drzew. Kupiliśmy buki, dęby 
oraz graby, a  z  działek przy ulicy Raciborskiego udało się 
przesadzić brzozy. Sadziliśmy je w taki sposób, aby w lesie na 
Komarowie utworzyły się alejki, którymi już teraz można spa-
cerować – dodaje Mariola Barzał.

Rewitalizacji wymaga jednak pozostała część tego lasu. Je-
żeli w miejskim budżecie znajdą się na to środki, to prace będą 
kontynuowane w listopadzie i grudniu tego roku.

(lubek)

>> Las na Komarowie może wreszcie posłużyć 
do spacerów
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10 lAT W uNII 

biała sobota i piknik

NIE MA SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ

Zachwyceni brytyjscy policjanci
Dość niecodzienni goście odwiedzili niedawno Cedry Wielkie. Gośćmi Janusza Golińskiego, wójta gminy Cedry Wiel-
kie byli policjanci z Norfolk w Wielkiej Brytanii, którzy nie mogli nachwalić powstałego niedawno miasteczka ruchu 
drogowego, z którego korzystają dzieci i młodzież.

Wizyta zagranicznych poli-
cjantów w powiecie gdańskim 
nie była przypadkowa, bo-
wiem brytyjscy municypalni 
przyjechali na Pomorze w ra-
mach unijnego programu „Le-
onardo da Vinci”.

– Municypalni z krajów, 
które uczestniczą w projekcie 
odwiedzają jednostki policji 
zagranicznych partnerów. My 
również uczestniczyliśmy w 
podobnych wyjazdach, a te-
raz odwiedzili nas policjanci z 
Wielkiej Brytanii. Realizacja 

projektu ma się przyczynić do 
wymiany doświadczeń z za-
kresu obowiązujących przepi-
sów, ale też ich stosowania w 
praktyce. Nasi brytyjscy kole-
dzy szczególnie zainteresowa-
ni są podejściem Polaków do 
przestrzegania prawa, ponie-
waż wielu naszych rodaków 
przebywa przecież na Wy-
spach – mówi „Panoramie” mł. 
asp. Katarzyna Kotwa z Wy-
działu Prewencji i Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim.

Brytyjscy policjanci dowie-
dzieli się też o działaniach 
preferencyjnych swoich pol-
skich kolegów dotyczących 
zmniejszenia liczby wypadków 
drogowych, których jest w tej 
chwili zatrważająco dużo. 

– Pierwszy raz przyjecha-
liśmy na Pomorze i jesteśmy 
pełni pozytywnych wrażeń. 
Przyglądamy się pracy różnych 
jednostek i wydziałów, a wie-
dzą nasiąkamy niczym gąbki. 
Zauważyliśmy, że technologia 
i sprzęt, który posiadają pol-
scy policjanci są wyższej ja-
kości od tego, którym dyspo-
nują municypalni w Wielkiej 
Brytanii. Poza tym, ogrom-
ne wrażenie wywarło na nas 
miasteczko ruchu drogowego 
w Cedrach Wielkich. Czegoś 
takiego na Wyspach nie ma. 
Prowadzimy z dziećmi poga-
danki o bezpieczeństwie na 
drogach, ale jak wiemy, teoria 
wchodzi jednym, a wychodzi 
drugim uchem. Chcielibyśmy 
mieć również u nas podobne 
miejsce, gdzie dzieci mogłyby 

Mija 10. rocznica wstąpie-
nia Polski do Unii Europej-
skiej. Korzyści możemy ob-
serwować na każdym kroku, 
bo to właśnie dzięki unijnym 
środkom udaje się zrealizować 
wiele inwestycji, dzięki czemu 
w  szybkim tempie nadrabia-
my stracony czas do Europy 
Zachodniej. 

– Przy tej okazji, w ramach 

Dni Otwartych Projektów 
Unijnych, chcemy pokazać 
mieszkańcom tylko część in-
westycji, które były zreali-
zowane dzięki dotacji z  UE. 
8 maja odbędzie się otwarcie 
miasteczka ruchu drogowego 
w  Cedrach Wielkich. Z  ko-
lei w  domu podcieniowym 
w  Miłocinie przygotowa-
na będzie specjalna wystawa 

i  będzie też można obejrzeć 
„Wesele Żuławskie”. Smaku 
przygody pod żaglami będą 
natomiast mogli spróbować 
ci, którzy zawitają na przystań 
żeglarską do Błotnika – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.

Wszystkich chętnych za-
praszamy 10 maja (godz. 
9.00 – 15.00) do wzięcia 

udziału w  bezpłatnych ba-
daniach, które zostaną prze-
prowadzone w  cedrowskim 
ośrodku zdrowia w  ramach 
„białej soboty”. Z  kolei  
8 maja w Żuławskim Ośrod-
ku Kultury i  Sportu o  godz. 
12.30 rozpocznie się Piknik 
Europejski. 

(kl)

w praktyce dowiedzieć się jak 
bezpiecznie zachować się na 
ulicy – mówi nam Police Sup-
port Community Officer Anna 
Bartnik z Norfolk (odpowied-
nik polskiego dzielnicowego).

Miłym słowami ze strony 
brytyjskich policjantów za-
skoczony był Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.

– Cieszę się z tak pochleb-
nych ocen. W Wielkiej Bryta-

nii nie odnotowuje się aż tak 
wielu wypadków drogowych, 
dlatego też takie miasteczka 
ruchu drogowego są zbędne. 
Nie sądzę, aby Brytyjczycy 
wzorowali się na nas i podobne 
obiekty budowali u siebie – do-
daje Janusz Goliński.

Poza Cedrami Wielkimi 
brytyjscy policjanci zawitali 
również do Komendy Powia-
towej w Pruszczu Gdańskim. 

Zwiedzili także Aeroklub 
Gdański, faktorię i spotkali się 
z Januszem Wróblem, burmi-
strzem Pruszcza Gdańskiego.

Dodajmy jeszcze tylko, że z 
miasteczka ruchu drogowego 
w Cedrach Wielkich można 
już korzystać od kilku tygodni. 
Oficjalne otwarcie obiektu od-
będzie się natomiast 8 maja.

krzysztof lubański

>> Maluchy bardzo pilnie uczą się jak zachowywać się na ulicy
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X lat Gminy Cedry Wielkie 
w Unii Europejskiej 

Marina Błotnik
Obwodnica 

Pd. Gdańska 
węzeł Koszwaływww.cedry-wielkie.pl

WOJEWÓDZkI fINAł W rOTMANCE

skowarcz zawojował suchy dąb
Skowarcz będzie reprezentował powiat gdański w wojewódzkim finale turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbę-
dzie się 26 kwietnia w szkole w Rotmance. Wszyscy liczą, że ekipa z gminy Pszczółki powtórzy sukces drużyn z miej-
scowości Grabiny-Zameczek i Leszkowy, zwyciężając w wojewódzkim finale.

Finał powiatowy tym razem 
odbył się w  Suchym Dębie, 
bowiem reprezentacja wła-
śnie tej gminy (KGW Grabi-
ny-Zameczek) była bezkon-
kurencyjna w  roku 2013. Do 
rywalizacji o  zwycięstwo, ale 
zarazem i przepustkę do finału 
wojewódzkiego walczyło 6 Kół 
Gospodyń Wiejskich z Rokit-
nicy, Skowarcza, Przywidza, 
Gołębiewka, Koźlin i Cedrów 
Wielkich.

– Był to już piąty finał po-
wiatowy. Koła Gospodyń 
Wiejskich prezentują coraz 
wyższy poziom we wszyst-
kich dziedzinach. Starają się 
jak najlepiej przygotować do 
konkursu. Trzeba jednak po-
wiedzieć, że na co dzień ich 
działalność jest również bar-
dzo aktywna i  pożyteczna, 
bowiem niektóre koła prowa-
dzą nawet zajęcia edukacyjne, 
chociażby z wypiekania chleba 
– mówi „Panoramie” Cezary 
Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański, który na powiatowym 
finale turnieju wystąpił w stro-

ju nowożuławskim. – Mam 
nadzieję, że uda mi się w końcu 
wystąpić w tradycyjnym stroju 
żuławskim – żartował podczas 
otwarcia turnieju starosta. 

Uczestnicy V Powiatowego 
Turnieju Kół Gospodyń Wiej-
skich rywalizowali w  kilku 
konkurencjach: wyroby pie-
karnicze i  cukiernicze, wyda-
rzenie roku w kole – fotorepor-
taż, piosenka o  mojej okolicy, 
sztuka ludowa w modzie – lato, 
dekoracja stołu oraz ludowy 
taniec polski. Jury zdecydo-
wało, że zwycięstwo należy się 
Kołu Gospodyń Wiejskich ze 
Skowarcza.

– Bardzo się cieszę i  je-
stem dumna ze wspaniałej 
energii, zaangażowania, kre-
atywnoœci, poczucia humoru 
i  perfekcyjnego przygotowa-
nia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Skowarczu, które w oczywi-
sty sposób doprowadziły nasze 
panie do zwycięstwa. Jedno-
czeœnie jestem przekonana, że 
gdyby w turnieju mogło wziąć 
udział więcej kół z  jednej 

gminy, wszystkie trzy pierw-
sze miejsca zdobyłyby przed-
stawicielki gminy Pszczółki. 
A  w  przyszłym roku zapra-
szamy na turniej do Pszczółek 
– mówi Hanna Brejwo, wójt 
gminy Pszczółki. 

KGW w  Skowarczu repre-
zentowały: Krystyna Naroż-
nik, Małgorzata Augustyniak, 
Czesława Czembrowska, Mał-
gorzata Bartkowska, Henryka 
Pietrucha, Bernadeta Siwiń-
ska, Urszula Narożnik, Miro-
sława Narożnik, Wanda Uryć, 
Anna Skolimowska, Aleksan-
dra Zabielska, Barbara Mącz-
kowska, Jolanta Jendrzejewska, 
Barbara Zelewska, Jadwiga 
Puźniak, Irena Banaszak i Mi-
rosława Guszkowska.

– Zewsząd otrzymuję sy-
gnały, że impreza była bardzo 
dobrze zorganizowana. Tego 
typu turnieje mobilizują lo-
kalną społeczność, która jest 
skupiona właśnie wśród Kół 
Gospodyń Wiejskich. Impre-
za była udana, ale zabrakło 
miejsca na podium na naszych 

reprezentantów. Szkoda, bo 
zasługiwaliśmy nawet na zwy-
cięstwo – mówi nam Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb.

Przypomnijmy, że rok temu 
w  Sztumie finał wojewódzki 
Turnieju Kół Gospodyń Wiej-

skich wygrała reprezentacja wsi 
Grabiny-Zameczek, a  w  2012 
roku KGW Leszkowy. O tym, 
czy po raz trzeci z rzędu powiat 
gdański okaże się bezkonku-
rencyjny w  województwie po-
morskim, przekonamy się 26 
kwietnia w  Rotmance. Począ-

tek wielkiego finału, który od-
będzie się w miejscowej szkole, 
o  godz. 10.00. W  imieniu or-
ganizatorów zapraszamy do ki-
bicowania naszemu reprezen-
tantowi ze Skowarcza.

(lubek)

>> KGW Skowarcz zwyciężyło w V Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,  
który w tym roku odbywał się w Suchym Dębie
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hISZpANIA, pOTEM NIEMCY

Zobacz mistrzów świata
Prawdziwa gratka czeka w czerwcu fanów szczypiorniaka 

na najwyższym światowym poziomie. W  Ergo Arenie od-
będą się bowiem dwa mecze reprezentacji Polski. Najpierw,  
4 czerwca w  spotkaniu towarzyskim przeciwnikiem pod-
opiecznych Michaela Bieglera będą aktualni mistrzowie świa-
ta – reprezentacja Hiszpanii. Dokładna godzina rozpoczęcia 
meczu w momencie zamykania tego wydania gazety nie była 
jeszcze znana.

Wiadomo jednak, że trzy dni później, 7 czerwca o  godz. 
16.45, rozpocznie się arcyważny mecz Polski z  Niemcami. 
Będzie to pierwszy pojedynek tych drużyn w walce o awans 
do mistrzostw świata w 2015 roku, które rozegrane zostaną 
już w  styczniu w  Katarze. Rewanż odbędzie się oczywiście 
w Niemczech i miejmy nadzieję, że zwycięsko z dwumeczu 
wyjdą nasi szczypiorniści.

Wszelkie informacje na temat obu spotkań i zakupu biletów 
znaleźć można na stronie internetowej Ergo Areny – www.
ergoarena.pl.

(kl)

WAlECZNY GTS „kArOl”

jeszcze o nich 
usłyszymy

– Nigdy nie spotkałem się z  tak mocno zaangażowaną 
i przesympatyczną grupą, a jestem trenerem już 30 lat – po-
wiedział o sekcji koszykówki dziewcząt jej koordynator, Ma-
rek Gotartowski.

Kadra tej sekcji – zawodniczki reprezentujące GTS „Karol” 
Rotmanka – zadebiutowała w ramach Pomorskiej Ligi Koszy-
kówki w kategorii „zuchów” i od razu odniosła wielki sukces, 
pozostawiając w tyle nawet dziewczynki reprezentujące szkoły 
sportowe. Pierwsze zwycięstwa dodały dziewczynom skrzy-
deł, ale nie przyprawiły o „piórka”. Jedenastolatki od półtora 
roku regularnie i uczciwie trenują pod okiem Romana Paw-
łowskiego i trenera koordynatora Marka Gotartowskiego. 

– Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu – mówi Ma-
rek Gotartowski. – Zaczynamy od ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych, a następnie przechodzimy do zajęć z piłką. Ćwiczymy 
elementy gry w koszykówkę, czyli chwyty, podania, kozłowa-
nie, rzuty do kosza oraz podstawowe elementy obrony. Grupa 
jest bardzo zgrana. Dziewczyny nie tylko są sprawne fizycz-
nie, ale też bardzo dobrze się uczą. Są ambitne, zdyscyplino-
wane i niezwykle koleżeńskie. 

We wrześniu 2012 roku przeprowadzono nabór do zespołu 
GTS „Karol” Rotmanka. 

– Przyjęliśmy nazwę stowarzyszenia ze szkoły w Rotman-
ce, gdyż właśnie stąd pochodzi najwięcej zawodniczek i tu też 
spotkaliśmy się z dużą życzliwością ze strony dyrektora szkoły 
Zygmunta Rzanieckiego – wyjaśnia trener koordynator.

W  24-osobowej drużynie kadry gminy Pruszcz Gdański 
grają również uczennice ze Straszyna i Łęgowa (rocznik 2003 
i młodsze). Nabór sportowych talentów trwa. 

Tymczasem przed zawodniczkami kolejne trudne mecze 
w ramach Pomorskiej Ligi Koszykówki. 

– Są waleczne i  odporne psychiczne, a  to często główny 
klucz do zwycięstwa – dodaje trener.

Prowadzenie na tak dużą skalę przedsięwzięcia szkolenia 
najmłodszych nie byłoby możliwe bez sponsorów, do których 
należą: ASSEL Sp. z o.o., WARBUD JM oraz RADIOLEX 
Sp. z o.o.

(Mb)

>> Koszykarki GTS „Karol” Rotmanka  
walczą jak lwice
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IV lIGA

pierwsza 
wygrana

Dopiero w 4. kolejce run-
dy wiosennej IV ligi pił-
karze GKS Kolbudy wy-
walczyli komplet punktów, 
pokonując na wyjeździe 
4:1 Żuławy Nowy Dwór 
Gdański.

Początek rundy wiosen-
nej nie był zbyt udany dla 
drużyny z  Kolbud, gdyż 
w  trzech pierwszych ligo-
wych meczach GKS nie 
strzelił żadnej bramki, co 
swoje odzwierciedlenia 
miało oczywiście w  wyni-
kach – dwa bezbramkowe 
remisy z Powiślem Dzierz-
goń i  Gryfem Słupsk oraz 
porażka 0:1 z  Olimpią 
Sztum. Napastnicy GKS 
odblokowali się dopiero 
w  Nowym Dworze Gdań-
skim, strzelając rywalom 
4 gole. Ich autorami byli: 
Michał Pastuszka, Olgierd 
Stanisławski, Krzysztof 
Kwasny, Jakub Poźniak.

W  sobotę 12 kwietnia 
GKS Kolbudy podejmo-
wać będą od godz. 16.00 
ekipę Orląt z  Redy, a  już 
w środę 16 kwietnia pojadą 
na spotkanie do Człucho-
wa z miejscowym Piastem. 
Z  kolei 26 kwietnia od 
godz. 16.00 zagrają w Kol-
budach z KS Chwaszczyno.

(Gr)

NOWY TrENEr OrłA

sokołowski  
za jastrzębowskiego

Początek rundy wiosennej 
w  klubie piłkarskim z  Trąbek 
Wielkich stał pod znakiem 
zmian w  sztabie szkolenio-
wym. Funkcję trenera Orła 
objął Jacek Sokołowski, za-
stępując Jerzego Jastrzębow-
skiego, który prowadzi teraz 
tczewskiego Gryfa.

Jak informuje Wiesław 
Kempa z Trąbek Wielkich re-
zygnacja Jerzego Jastrzębow-
skiego z  funkcji trenera se-
niorów Orła była dość zaska-
kująca. Prezes klubu Andrzej 
Kobylarz zaproponował, aby 
szkoleniem zawodników zajął 
się Jacek Sokołowski.

– Ten młody szkoleniowiec 
posiada 28-letnią karierę pił-
karską, którą rozpoczął jako 
10-latek w  Gedani Gdańsk. 
Grał też w  Żurawiu Gdańsk, 
MRKS Gdańsk, Olimpii 
Osowa, Orle Trąbki Wielkie, 
Potoku Pszczółki, KP Sopot, 
GKS Kowale i Handy Gdańsk. 
Karierę piłkarską zakończył 
w Orle Gołubie w 2011 roku. 
Jacek jako zawodnik był bar-
dzo zaangażowany i  profesjo-
nalnie realizował swoje ma-
rzenia związane z  futbolem. 
Grając w  Trąbkach Wielkich, 
był wzorem dla młodszych ko-
legów z  boiska – mówi Wie-
sław Kempa.

Nowy szkoleniowiec Orła 
ukończył kurs trenerski UEFA 
B i trenował: GTS Rotmankę, 
Huragan Polaszki, KS Skorze-
wo i  Santanę Wielki Klincz. 
Debiut na ławce trenerskiej 
nie wypadł jednak pomyślnie, 

bo Orzeł przegrał 0:5 z Geda-
nią. Kibice i  działacze wierzą 
jednak, że były to złe miłego 
początki. 

(kl)

>> Nowym szkoleniowcem Orła Trąbki Wielkie 
został Jacek Sokołowski
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CZEkAJĄ MEDAlE, puChArY I NAGrODY

ii wojewódzki bieg żuławski
26 kwietnia odbędzie się II Wojewódzki Bieg Żuławski na trasie Wiślina – Lędowo 
– Wiślina. Dorośli pobiegną 5 km, a dzieci okrążą boisko.

Start Biegu Skrzatów zapla-
nowano na godz. 10.00, a Bie-
gu Głównego – godzinę później 
z boiska szkolnego w Wiślinie. 
Najmłodsi uczestnicy imprezy 
(roczniki 2005 i  młodsi oraz 
2003 i 2004) będą biegać wokół 
boiska. Dla kategorii wiekowej 
2000 – 2002 przewidziano tra-
sę obejmującą boisko oraz wał 
nad Motławą (ul. Mostowa) 
– w  sumie 1,8 km. Począwszy 
od rocznika 1999, zawodnicy 
pobiegną wałem nad Motławą 
w kierunku Lędowa i z punktu 
zawrotu (przy mostku w Lędo-
wie – ul. Szkolna) wrócą szla-
kiem pieszo-rowerowym do 
Wiśliny. To ok. 5-kilometrowy 
dystans.

Bieg nie tylko zmienił nazwę 
(przed rokiem był to Bieg Doli-
ną Raduni i Motławy), ale rów-
nież trasę.

– Tym razem biegniemy 
z Wiśliny do Lędowa, a nie od-
wrotnie – zaznacza Marek Go-
tartowski, wicedyrektor Ośrod-

ka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Cieplewie. 

Udział w  Biegu Skrzatów 
oraz w Biegu Głównym jest dla 
mieszkańców gminy Pruszcz 
Gdański bezpłatny. Dla uczest-
ników Biegu Głównego spoza 
gminy ustalono wpisowe w wy-
sokości 10 zł. Skrzaty spoza 
gminy pobiegną za darmo.

Na każdego uczestnika im-
prezy czeka pamiątkowy me-
dal oraz poczęstunek. Dla naj-
lepszych w  Biegu Głównym 
(w  swoich kategoriach płci 
i  wieku) przewidziano nagro-
dy finansowe w wysokości 150, 
100 i  50 zł. Najszybsi wśród 
najmłodszych biegaczy otrzy-
mają puchary.

Zapisy do Biegu Główne-
go odbywać się będą w  dniu 
imprezy w godz. 9.00 – 10.30 
(boisko w Wiślinie) oraz dro-
gą elektroniczną poprzez  
www.elektronicznezapisy.pl – 
II Wojewódzki Bieg Żuław-
ski, do 24 kwietnia.

(Mb)

>> W roku ubiegłym nie brakowało chętnych do startu w Biegu Doliną Raduni 
i Motławy. Na podobną frekwencję organizatorzy liczą także w tym roku
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buDuJ I rEMONTuJ Z NAMI 

ścieżki i podjaZdy w kostce brukowej
Mówi się, że ogród jest przedłużeniem naszego domu. Aby tak było, powinniśmy starannie zaplanować przestrzenie na 
posesji. Projektowanie ogrodu możemy zacząć od wyznaczenia ścieżek, podjazdów oraz placów. Odpowiednio wykonane 
i pielęgnowane nawierzchnie będą nam służyły przez długie lata oraz podkreślały charakter architektury domu.

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

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl

Funkcjonalne 
planowanie

Planując powierzchnie utwar-
dzone, zwracamy szczególną 
uwagę na sposób eksploatacji, 
od tego bowiem zależą para-
metry materiału jaki zastosuje-
my w danym miejscu. Na pod-
jazdach dla samochodów oraz 
w  częściach gospodarczych 
ogrodu posadzka będzie nara-
żona na działanie olejów, sma-
rów oraz innych chemikaliów, 
a  także poddana znacznym 
obciążeniom i ścieraniu. Z ko-
lei chodniki i ścieżki w części 
wypoczynkowej użytkowane 
będą w sposób mniej obciąża-
jący. W jednym i drugim wy-
padku zastosowany materiał 
musi być odporny na zmiany 
temperatury, a  szczególnie 
na zamarzanie i  rozmraża-
nie oraz wpływ środków od-
ladzających. Dobry materiał 
wyróżniają wysoka wytrzy-
małość na ściskanie i  ściera-
nie, odporność na mróz i mała 
nasiąkliwość. 

jak dobrać kostkę?
Chętnie wybieranym mate-

riałem, który daje nam pełną 
gamę wzorów i  kolorów jest 
beton. Charakteryzuje się on 

bardzo dobrymi parametra-
mi, a  ponadto posiada wyso-
kie walory estetyczne i  jest 
łatwy w  utrzymaniu. Może-
my wybierać spośród różnych 
kształtów: kostki prostokątne, 
trapezowe, dwuteowe, trójkąt-
ne i  nieregularne. Dobieramy 
również rodzaj powierzchni: 
gładka, tłoczona, stylizowana 
na kamień, drewno lub bruk, 
płukana albo obijana. Gru-
bość kostki wybieramy według 
zasady: 4-6 cm na ścieżkach 
przeznaczonych jedynie dla 
pieszych, 6-8 cm na podjaz-
dach i  placach przeznaczo-
nych dla samochodów. Usta-
lamy wielkość elementów, czy 
będzie to kostka, czy więk-
szych rozmiarów płyty. Z ma-
łej kostki możemy tworzyć 
rozmaite mozaiki oraz kręte 
ścieżki, natomiast z płyt ukła-
damy najczęściej proste, geo-

metryczne kształty na dużych 
powierzchniach. W zależności 
od tego jaką fakturę i kolor wy-
bierzemy, możemy przestrzeni 
nadać indywidualny charakter. 
Zaprojektowanie i  wykonanie 
nawierzchni najlepiej powie-
rzyć zaufanej firmie brukar-
skiej, zaoszczędzimy w  ten 
sposób czas i  pieniądze, za-
pewni  nam to także otrzyma-
nie zaplanowanego efektu. 

pielęgnacja  
nawierzchni z kostki 
betonowej

Równie ważne, co solidne 
ułożenie chodników, jest ich 
pielęgnowanie. Aby zacho-
wały swój estetyczny wygląd, 
regularnie je zamiatamy. Przy-
najmniej dwa razy w roku płu-
czemy je silnym strumieniem 
wody. Silniejsze zabrudzenia, 
tj. plamy z  olejów i  smarów, 

usuwamy przy pomocy od-
powiednich środków. Może-
my także pokryć powierzch-
nie przed domem środkiem 
do impregnacji betonu np.  
SARSILE bruk – PREMIUM. 
Zabezpieczy on nawierzch-
nie przed wnikaniem wody, 
olejów i smarów w pory beto-
nu. Aby środek był skutecz-
ny nanosimy go na nową lub 
oczyszczoną kostkę według 
instrukcji producenta. Za-
bieg ten wykonujemy w  temp  
+5-30 st. C, przy bezdeszczo-
wej pogodzie. 

Solidnie wykonane i zadba-
ne nawierzchnie przed domem 
będą służyły nam przez długie 
lata. Zapraszamy do naszego 
sklepu, a nasi doradcy chętnie 
pomogą w  zaplanowaniu wy-
marzonego podwórza.

Fo
t. S

em
me

lro
ck

kompozycja bruku castello antico z płytami 
bradstone travero, semmelrock
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