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Podczas obchodów Dnia Strażaka został nadany sztandar Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Jego 
fundatorem było społeczeństwo powiatu gdańskiego. W uroczystości 
uczestniczył m.in. nadbryg. Marek Kowalski, zastępca Komendanta 
Głównego PSP.

sztandar dla strażaków z Pruszcza GdańskieGo
DAR OD MIESZKAŃCÓW POWIATU

str. 13

Sztandar został nadany w dowód uznania 
za ofiarną, godną i pełną poświęcenia 
służbę na rzecz obrony ludności powiatu 
gdańskiego.
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trąbki w trąbkach
Tegoroczna, 10. Biesiada „Trąbki w Trąbkach” od-
będzie się 29 czerwca. Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół De Mono, którego koncert rozpocznie się 
o godz. 20.30. 

woda oszczędziła Powiat 
Kilka tygodni temu Wisła wyrządziła szkody na 
południu Polski. Na naszym terenie większe za-
grożenie stwarzają mniejsze rzeki, a więc Radu-
nia oraz Kłodawka. 

str. 6

MaMMobus w twojej Miejscowości
Połowa kobiet uprawnionych do bezpłatnego bada-
nia mammograficznego wciąż z tego nie skorzysta-
ła. W czerwcu będą one nadal prowadzone w po-
wiecie gdańskim.

str. 3

walczą o odzyskanie ołtarza
Trwają przygotowania do stworzenia makiety 
zabytkowego ołtarza antwerpskiego, który w tej 
chwili znajduje się w depozycie Muzeum Naro-
dowego w Warszawie. 

str. 4 str. 8

>> Bryg. Dariusz Śmiechowski, komendant powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim  
przekazuje sztandar braci strażackiej 
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bIEnnAlE

nabór 
prac

Gdańska Galeria Miejska 
ogłasza otwarty nabór prac 
na tegoroczną edycję Gdań-
skiego Biennale Sztuki. 
Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 1 września.

– Wydarzenie, które or-
ganizowane jest po raz trze-
ci, prezentuje twórczość 
artystów z terenu woje-
wództwa pomorskiego oraz 
pozwala uchwycić najnow-
sze tendencje i kierunki w 
sztukach wizualnych upra-
wianych przez lokalnych ar-
tystów. W naborach na po-
przednie dwie edycje bien-
nale przyjęliśmy za każdym 
razem ponad 100 zgłoszeń 
– informuje Katarzyna Gu-
mowska z Gdańskiej Gale-
rii Miejskiej.

Zgłoszenia, od profesjo-
nalnych artystów mieszka-
jących lub tworzących na 
terenie naszego wojewódz-
twa, będą przyjmowane do 
1 września.

– Prace, które zostaną 
zgłoszone na tegoroczne 
biennale muszą być wyko-
nane w latach 2012-2014. 
Główną nagrodą dla zwy-
cięzcy jest możliwość wy-
stawienia swoich prac w 
Gdańskiej Galerii Miejskiej 
oraz wydanie katalogu – do-
daje Katarzyna Gumowska.

Dodajmy, że poprzednią 
edycję Gdańskiego Bien-
nale Sztuki wygrał Elvin 
Flamingo. Wernisaż jego 
wystawy odbędzie się 26 
września w galerii przy ul. 
Piwnej. 

(GR)

•	 14 czerwca (sobota), koncert Jose Cura, godz. 20.00, 
Sopot, Opera leśna, ul. Stanisława Moniuszki 12

•	 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

•	 16 czerwca (poniedziałek), koncert amerykańskiej 
grupy Soulfly, godz. 19.00, klub b90, Gdańsk, ul. Doki 1

•	 20 czerwca (piątek), recital – Artur barciś Show, godz. 
20.00, Pick&Roll Club, Sopot, ul. Zamkowa Góra 3-5

•	 21 czerwca (sobota), CudaWianki, plaża Gdynia 
– Śródmieście

•	 22 czerwca (niedziela), Koncerty dla Gdańszczan 
2014 – lorenzo Ghielmi, godz. 15.30, Kościół św. 
Trójcy, Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4

•	 23 czerwca (poniedziałek), Tylko o miłości – Piosenki 
bogusia łyszkiewicza (Chłopcy z Placu broni), 
godz. 19.00, Kawiarnia u Muzyk’uff, Gdynia, ul. 
Derdowskiego 9-11

•	 24 – 26 czerwca (wtorek – czwartek), balt Militery 
Expo, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

•	 26 czerwca (czwartek), koncert Shanna Waterstown, 
godz. 19.30, blues Club Gdynia, ul. Portowa 9

•	 27 – 28 czerwca (piątek – sobota), fląder festiwal, 
Plaża w brzeźnie

•	 27 – 29 czerwca (piątek – niedziela), Ogólnopolski 
Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „bazuna”, 
ośrodek Zielona brama w Przywidzu 

•	 28 czerwca (sobota), Galeria Przymorze Streetball 
Challenge, godz. 10.00, parking Galerii Przymorze w 
Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 1

•	 28 czerwca (sobota), koncert zespołów bracia i Varius 
Manx na pikniku w Kolbudach (ok. godz. 18.00)

•	 1 lipca – 26 sierpnia, 57. Międzynarodowy festiwal 
Muzyki Organowej, Katedra Oliwska

•	 2 – 5 lipca (środa – sobota), Open’er festival, lotnisko 
Kosakowo

•	 4 lipca (piątek), koncert Grupy MoCarta, godz. 20.00, 
Pick&Roll Club, Sopot, ul. Zamkowa Góra 3-5

•	 4 – 5 lipca (piątek – sobota), mecze ligi Światowej 
Polska – Iran, godz. 20.15, hala Ergo Arena

•	 5 – 6 lipca (sobota – niedziela), wyścigi konne, 
hipodrom w Sopocie 

•	 27 lipca (niedziela), koncert backstreet boys, godz. 
20.00, hala Ergo Arena

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

•	 28 – 30 sierpnia (piątek – sobota), AmberMart – 
XV Międzynarodowe Targi bursztynu, AmberExpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

nA SyGnAlE

NASZA KRZYŻÓWKA  6 /2014 

 1 
BOHATER 
„ILIADY” 
HOMERA 

2 
CZĘŚĆ 
GAZETY 

3 
PRZYJĘCIE 
DO 
RODZINY 

4 
SŁYNNY 
KIBOL 
WISŁY 
KRAKÓW 

5 
ALFABET 

6 
„DZIWACZ- 
KA” U 
BRZECHWY 

7 
UCIEKINIER 
Z WOJSKA 

1 

 8→ 
STOLICA 
BUŁGARII 

8↓ 
RODZAJ 
PAŃSZCZY- 
ZNY 

9 
JOAN…, 
PIOSEN- 
KARKA  
AMERYK. 

10→ 
GŁOS 
MYSZY 

2 3 4  

10↓ 
OSŁANIA 
OKO 

11 
PAŃSTWO 
W STAROŻ. 
CHINACH 

5 6 7 8→ 
↓ 

    

12 
TOMASZ…, 
DZIENNI- 
KARZ TV 

13 
JEDNA Z 
BARW 
NASZEJ 
FLAGI 

9    10→ 
↓ 

   

14 
WYLEW 
KRWI DO 
TKANKI 
CIAŁA 

15 
MICHAŁ…, 
B.MINISTER 
OD CYFRY- 
ZACJI 

 11    12   

16 
NIE JEDNA 
W KALEN- 
DARZU 

17 
ODPO- 
WIADA W 
GÓRACH 

13        

18 
JÓZEF…, 
PISARZ 
POLSKI 

19 
MECHA- 
NIZM 
ZEGARKA 

 14      15 

20 
WALUTA 
JAPONII 

21 
… POLK 
LUB FRON- 
CZEWSKI 

16    17  18  

22 
HABIBOLLAH FARSI…, 
POETA PERSKI, AUTOR TZW. 
„DYWANY KASYD” 
 

 19    20   

21     22     

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/łam, 8/Sofia, 9/Baez/ 10/pisk, 11/Czao, 12/Lis, 13/czerwień, 14/krwiak, 16/data, 17/echo, 
19/werk, 20/jen, 21/Piotr, 22/Kaani 

PIONOWO 

1/Ajaks, 3/ afiliacja, 4/Misiek, 5/abecadło, 6/kaczka, 7/dezerter, 8/szarwark, 10/powieka, 15/Boni, 
18/Hen,  

Hasło: CZERWIEC 
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ZMARłA W SZPITAlU
Tragiczny w skutkach okazał się wypadek, do 

którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi 
Grabiny-Zameczek. W wyniku poniesionych ob-
rażeń w szpitalu zmarła 24-letnia kobieta.

Do wypadku doszło w godzinach rannych. Na 
drodze wojewódzkiej zderzyły się dwa auta oso-
bowe – volkswagen golf z peugeotem. Ze wstęp-
nych ustaleń wynikało, że kierowca golfa prze-
kroczył oś jezdni, dlatego zderzył się z nadjeż-
dżającym peugeotem. W wypadku ranne zostały 
dwie osoby, jednak pasażerkę peugeota z ciężkimi 
obrażeniami do szpitala w Gdańsku musiał prze-
transportować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Niestety nie udało się jej uratować. 

ROWEREM nA „WSPOMAGACZU”
Znacznie więcej szczęścia niż rozumu miał 

41-letni gdańszczanin, który trafił z licznymi ob-
rażeniami do Szpitala Wojewódzkiego w Gdań-
sku. Mężczyzna, który podróżował rowerem uli-
cą Piłsudskiego w Rotmance, przewrócił się na 
jezdnię. O zdarzeniu poinformowano dyżurnego 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdań-
skim. Na miejscu pojawili się stróże prawa, któ-
rzy poza rutynowymi czynnościami sprawdzili 
także stan trzeźwości. Po badaniu okazało się, że 
gdańszczanin jechał na „wspomagaczu”, bowiem 

w wydychanym powietrzu miał prawie 3 promi-
le alkoholu. Policja – za naszym pośrednictwem 
– przypomina, że jazda rowerem pod wpływem 
alkoholu skutkuje karą aresztu do 14 dni lub 
grzywną. Sąd może również orzec zakaz prowa-
dzenia pojazdów. 

PO PIJAKU I bEZ UPRAWnIEŃ
Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 

kierowcę nissana primera, którego jazda stanowi-
ła zagrożenie w ruchu drogowym. 38-latek miał 
ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powie-
trzu. To jednak nie koniec jego wykroczeń. Męż-
czyzna nie posiadał również uprawnień do kie-
rowania. Poza tym w trakcie jazdy nie zatrzymał 
się na czerwonym świetle, nie miał zapiętych pa-
sów bezpieczeństwa, a podczas kontroli używał 
wulgarnych słów w obecności stróżów prawa. Za 
jazdę samochodem pod wpływem alkoholu grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kierowca od-
powie także za popełnione wykroczenia drogowe. 

Policja apeluje, aby w przypadku zauwa¿enia 
osób lub pojazdów, które naszym zdaniem stwa-
rzaj¹ zagro¿enie na drodze, informowaæ o tym 
najbli¿sz¹ jednostkê (tel. 997 lub 112).

(GR)

6

Dokładny regulamin oraz 
kartę zgłoszeń  

znaleźć można na stronie 
www.ggm.gda.pl lub 
www.facebook.com/

GdanskaGaleriaMiejska
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nAD KAnAłEM 

rowerem do Gdańska 
Być może jeszcze w wakacje rowerzyści pojadą ścieżką na 

wale Kanału Raduni z  Pruszcza Gdańskiego do Gdańska.  
Byłoby to możliwe po oddaniu przez powiat drogi techno-
logicznej na wale. Dodatkowo, w  przyszłym roku gdańska 
ścieżka ma być połączona z istniejącą ścieżką rowerową.

– Sprawdzamy, czy i w  jaki sposób możliwe jest udostęp-
nienie rowerzystom drogi technologicznej. Jeżeli okaże się to 
prawnie możliwe, odpowiednio ją oznakujemy i udostępnimy 
cyklistom – mówi Marian Cichon, wicestarosta gdański. 

Poza tym miasto Pruszcz Gdański połączy istniejącą już 
ścieżkę rowerową, będącą częścią Bursztynowego Szlaku, 
z gdańską drogą technologiczną specjalnym mostkiem.

– Miasto Pruszcz Gdański wybuduje mostek w przyszłym 
roku. Odpowiednie porozumienie z miastem Gdańsk w tym 
celu zostało podjęte kilka lat temu – dodaje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

(Kl)

bEZPłATnE bADAnIA

Mammobus  
w twojej miejscowości

 
Połowa kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mam-

mograficznego wciąż nie skorzystała z  możliwości zyskania 
spokoju o  swoje zdrowie. Aby to nadrobić wystarczy tylko 
skorzystać z bezpłatnych badań, które w czerwcu prowadzone 
będą w powiecie gdańskim.

– Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne 
w  kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczę-
ściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, 
można powiedzieć, że mammografia to najistotniejsze bada-
nie, któremu świadoma kobieta powinna się regularnie pod-
dawać – informuje Agata Jabłonowska, specjalista ds. marke-
tingu i PR Lux Med Diagnostyka.

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z  tego, jak istot-
na jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając 
wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich 
niemal 100 proc. wyleczenie. 

Mammografię można będzie wykonać w mammobusie. Po-
jawi się on w Pruszczu Gdańskim – 15 i 16 czerwca przy 
Urzędzie Miejskim (ul. Grunwaldzka 20), Kolbudach – 21 
i  22 czerwca przy Urzędzie Gminy (ul. Staromłyńska 1), 
Pszczółkach – 24 czerwca przy Ośrodku Zdrowia (ul. Spor-
towa 1B), Trąbkach Wielkich – 24 czerwca przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej (ul. Sportowa 17b), Przywidzu – 25 czerw-
ca przy Zespole Szkół (ul. Szkolna 1) oraz Suchym Dębie –  
26 czerwca przy Ośrodku Zdrowia (ul. Gdańska 32).

Badania dedykowane są kobietom w wieku 50 – 69 lat (rocz-
niki 1945 – 1964), które w ciągu dwóch ostatnich lat nie miały 
wykonywanej mammografii.

– Aby panie nie musiały czekać w kolejce przy mammobu-
sie, rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 
24 44. Call Center czynne jest 7 dni w  tygodniu. Informa-
cje o badaniach dostępne są również na stronie internetowej 
www.mammo.pl – dodaje Agata Jabłonowska.

(GR)

>> Aby całkowicie wyleczyć raka piersi 
potrzebna jest regularna kontrola i profilaktyka

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pra

so
we

bęDZIE łĄCZnIK

Przy dawnym zoz
Miasto Pruszcz Gdański 

zakończy w tym tygodniu bu-
dowę łącznika przy dawnym 
ZOZ, dzięki któremu piesi 
będą mogli bardziej komfor-
towo dotrzeć z ul. Grunwaldz-
kiej do nowego centrum na-
szego miasta.

– W miejscu łącznika funk-
cjonowała dotąd zwyczajowa 
ścieżka, którą postanowiliśmy 

rozbudować w normalny trakt 
pieszy – mówi Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go. – Przy okazji zbudowa-
liśmy zejście z pochylnią dla 
niepełnosprawnych w stronę 
budynku ZOZ. 

Inwestycja gotowa będzie 
jeszcze w tym tygodniu.

(GR)

>> Do końca tygodnia będzie gotowy łącznik przy 
dawnym ZOZ w Pruszczu Gdańskim
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DAR OD MIESZKAŃCÓW POWIATU

sztandar dla strażaków  
z Pruszcza Gdańskiego
Podczas obchodów Dnia Strażaka został nadany sztandar Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Jego fundatorem 
było społeczeństwo powiatu gdańskiego. W uroczystości uczestniczył m.in. 
nadbryg. Marek Kowalski, zastępca Komendanta Głównego PSP.

Uroczystość nadania sztan-
daru pruszczańskiej jednost-
ce miała niezwykle uroczysty 
charakter. Nie zabrakło na niej 
strażaków, lokalnych polity-
ków i  kompanii honorowych. 
Poza sztandarem jednostka 
w  Pruszczu Gdańskim otrzy-
ma także nowy wóz. 

– Jeszcze przed uroczysto-
ścią przekazaliśmy 100 tys. 
złotych na nowy samochód ra-
towniczo-rozpoznawczy, który 
zaparkuje w strażackim garażu 
już pod koniec czerwca – mówi 
Cezary Bieniasz-Krzywiec, 
starosta gdański, stojący także 
na czele komitetu honorowego 
fundacji sztandaru.

Nowy samochód będzie 
służyć do przewozu specjali-
stycznego sprzętu w przypad-
ku zdarzeń masowych, pod-
topień, a także zanieczyszczeń 
środowiska. Będzie on wyko-
rzystywany także w  wypad-
kach drogowych i  przy poża-
rach, które wybuchają w trud-
no dostępnych miejscach.

– Z dumą przyjęliśmy sztan-
dar, który będzie symbolem 
nie tylko chlubnych tradycji 
pruszczańskiej jednostki, ale 
także wyrazem uznania dla 
pełnionej codziennie trudnej 

służby w  spieszeniu z  pomo-
cą ratowania życia i  mienia 
mieszkańców powiatu gdań-
skiego. Jest to też dla nas wiel-
kie wyróżnienie – mówił na 
uroczystości bryg. Dariusz 
Śmiechowski, komendant 
powiatowy PSP w  Pruszczu 
Gdańskim.

Sztandar został nadany 
w  dowód uznania za ofiarną, 
godną i  pełną poświęcenia 
służbę na rzecz obrony ludno-
ści powiatu gdańskiego, za po-
moc niesioną podczas pożarów 
i klęsk żywiołowych. 

– Uroczystość pokazała jak 
społeczeństwo powiatu gdań-
skiego potrafi docenić wysiłek 
strażaków. Życzę samych do-
brych dni i abyście jak najmniej 
musieli korzystać ze sprzętu, 
który stacjonuje w  garażach 
jednostki powiatowej i  ochot-
niczych strażach pożarnych. 
Wiem, że jesteście dobrze wy-
posażeni w odpowiedni sprzęt 
i  dlatego mieszkańcy powia-
tu gdańskiego mogą się czuć 
bezpieczni – dodał nadbryg. 
Marek Kowalski, zastępca Ko-
mendanta Głównego PSP.

Uroczystość była także do-
skonałą okazją do wręczenia 
strażakom odznaczeń, awan-

sów na wyższe stopnie służbo-
we i  wyróżnienia. Na zakoń-
czenie uroczystości odbyła się 
defilada kompanii honorowej 
Szkoły Głównej Służby Pożar-
niczej w Warszawie, kompanii 
honorowej 49 Bazy Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim z kom-
panią towarzyszącą Komendy 

Powiatowej PSP w  Pruszczu 
Gdańskim, pocztów sztanda-
rowych OSP powiatu gdań-
skiego oraz Orkiestry Mor-
skiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Gdańsku. 

(lubek)

>> Gwóźdź honorowy w drzewiec sztandaru  
wbił także ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, 

metropolita gdański
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RObIĄ MAKIETę AnTWERPSKIEGO OłTARZA

walczą o odzyskanie zabytkowego ołtarza
Trwają przygotowania do stworzenia naturalnej wielkości 
makiety zabytkowego ołtarza antwerpskiego, który w tej 
chwili znajduje się w depozycie Muzeum Narodowego w 
Warszawie, a swego czasu zdobił kościół pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.

Pierwsze plany stworzenia 
naturalnej wielkości makiety 
zabytkowego ołtarza narodziły 
się 2 lata temu. 

– Zofia Franciszkiewicz, 
Małgorzata Czarnecka-Sza-
frańska i Dobrawa Morzyńska 
rozpoczęły wtedy ponownie 
starania o przywrócenie obiek-
tu naszemu miastu. Walka 
o  ołtarz nadal trwa – mówi 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Pierwsze kroki do realizacji 
pomysłu, a  więc stworzenia 
makiety, zostały już zrobione. 

– Gimnazjaliści z  Katolic-
kich Szkół Niepublicznych 
z  Pruszcza Gdańskiego wraz 
z  profesjonalnym fotografem, 
zrobili w  Muzeum Narodo-
wym serię profesjonalnych 
zdjęć sławnego ołtarza an-
twerpskiego. Fotografie po-
służą do stworzenia naturalnej 

wielkości makiety tego wyjąt-
kowego zabytku, którą będzie 
można oglądać w  Centrum 
Kultury i  Sportu w  Pruszczu 
Gdańskim – informuje Bar-
tosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Jedna z inicjatorek przedsię-
wzięcia Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska przyznaje, że 
zarząd Muzeum Narodowego 
w  Warszawie nie chciał zgo-
dzić się na zdjęcia. 

– Argumentowali to re-
montem, brakiem możliwości 
ekspozycji, czy zagrożeniem 
uszkodzenia obiektu. W koń-
cu otrzymaliśmy pozwolenie, 
które skwapliwie wykorzy-
staliśmy, bowiem w  każdej 
chwili decyzja mogła zostać 
zmieniona – mówi Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska. 

Wykonanie fotografii zabyt-

kowego ołtarza to wydarzenie 
bez precedensu. 

– Nikt bowiem nie zrobił 
dotąd dokładnej dokumen-
tacji fotograficznej zabytku.  
Ta będzie pierwsza – dodaje 
Małgorzata Czarnecka-Sza-
frańska. – Pierwsze kroki 
w celu odzyskania naszego za-
bytku rozpoczęto w latach 80. 
Podjęto nawet decyzję, żeby 
ołtarz powrócił do Pruszcza 
Gdańskiego, ale kolejni dyrek-
torzy muzeum nie widzą takiej 
możliwości. 

Dodajmy, że zdjęcia i  ma-
kietę ołtarza będzie moż-
na oglądać od 4 września na 
wystawie w  Centrum Kul-
tury i  Sportu w  Pruszczu 
Gdańskim. Ma być ona po-
łączona z  ekspozycją „Papież 
wolności”. 

(lubek)

>> Staramy się, aby do naszego zabytkowego kościoła 
powrócił ołtarz antwerpski, który teraz znajduje się 

w Muzeum Narodowym w Warszawie  
– mówi Małgorzata Czarnecka-Szafrańska
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Pruszczański oł-
tarz, znajdujący 
się od końca woj-
ny w Muzeum Na-
rodowym, to je-
den z najbardziej 
okazałych zabyt-
ków malarstwa 
niderlandzkiego 
w Polsce. Dato-
wany na 1515 rok, 
jest przypisywany 
warsztatowi Co-
lijna de Cotera, 
mistrza działające-
go w Brukseli na 
przełomie XV i XVI 
wieku. Po 1578 r. 
zabytek trafił do 
Pruszcza Gdań-
skiego do kościoła 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego.
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ChęTnyCh byłO WIElU

warsztaty 
zakończone

Zakończyły się już odbywające się w kwietniu i maju warsz-
taty realizowane w ramach projektu „We wszystkich odcie-
niach miodu”. W zajęciach, które odbywały się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pszczółkach, uczestniczyło ok. 270 
osób. W ramach projektu zorganizowano dla chętnych miesz-
kańców gminy warsztaty: dekoracji woskowych, komputero-
we, dziennikarskie, liderów lokalnych, tworzenia komiksów. 
Prowadzono również szkołę dla rodziców wraz z opieką nad 
dziećmi. 

(Kl)

>> Chętnych do udziału w pierwszych zajęciach 
nie brakowało
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MUZyCZnIE W PSZCZÓłKACh

Przegląd 
piosenki

W Szkole Podstawowej w Pszczółkach odbył się III Prze-
gląd Piosenki Dziecięcej „Piosenki całego świata”. 

– Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie dzie-
cięcej aktywności artystycznej. Swoje piosenkarskie umiejęt-
ności zaprezentowali uczniowie klas młodszych. Dzieci ubra-
ne były w stroje pasujące do treści prezentowanej piosenki. Po-
ziom występów był bardzo wysoki. Uczestnicy zaprezentowali 
zróżnicowany repertuar o  bogatych walorach artystycznych 
i estetycznych.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody rzeczowe, 
za które dziękujemy sponsorom, a byli nimi: Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, Hurtownia Koydo, sklep 
Multum, firma Sarens i  Delikatesy Pomorskie – informuje 
Marzena Biernacka, dyrektor szkoły w Pszczółkach.

Dodajmy jeszcze tylko, że organizacją przeglądu zajęli się 
nauczyciele świetlicy: Lidia Sochal, Karolina Pobłocka, Jolan-
ta Höhn, Klaudia Kulawik-Korzep, Joanna Dembicka.

(GR)

>> Pamiątkowe zdjęcie uczestników przeglądu
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W DRODZE PO ZDROWIE

więcej terenów rekreacyjnych
W gminie Pszczółki dobie-

gają powoli do końca inwesty-
cje kanalizacyjne i drogowe. 
Przyszła więc pora, aby udo-
stępnić mieszkańcom miejsca, 
w których mogą aktywnie spę-
dzać wolny czas. Warto dodać, 
że tworzenie miejsc rekreacyj-
nych w dużej części finanso-
wane jest ze środków unijnych. 

– W maju gmina Pszczółki 
wzbogaciła się o nowe tereny 
do aktywnego wypoczynku 
dla dzieci. Dwa zestawy rekre-
acyjno-sportowe uzupełniły 
przystanek zdrowia, który po-
wstał na placu przy świetlicy 
wiejskiej w Różynach. Jest on 
regularnie odwiedzany przez 
całe rodziny. Poza wyznaczo-
nym terenem dla najmłod-
szych, w pobliżu znajduje się 
10 urządzeń do fitnessu ze-
wnętrznego, z których korzy-
stają osoby dorosłe – informu-

je Olga Laskowska z Urzędu 
Gminy Pszczółki.

Z kolei w Parku Lipowym 
w Pszczółkach powstał zaką-
tek rekreacji dziecięcej otoczo-
ny ścieżką rekreacyjną, przy 
której znajduje się również 
miasteczko fitness. Dodajmy, 
że już wcześniej – w ramach 
projektu „Wykonanie przy-
stanków zdrowia na terenie 
gminy Pszczółki” – w Skowar-
czu, Różynach, Żelisławkach, 
Kolniku, Ulkowach, Klesz-
czewku, Rębielczu i Ostrowi-
tem powstało 10 przystanków 
wyposażonych łącznie w 61 
różnorodnych urządzeń do fit-
nessu zewnętrznego. Dodat-
kowe wyposażenie stanowią 
ławki, kosze na śmieci i stojaki 
rowerowe. 

Inwestycje te finansowane 
są z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiej-
skie. Projekty „Wykonanie 
przystanków zdrowia na tere-
nie gminy Pszczółki” i „Zaką-
tek rekreacji dziecięcej w Par-
ku Lipowym w Pszczółkach” 

są współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach osi 4 LEADER Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

(Kl)

>> Przystanek zdrowia w Kolniku
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MIęDZynARODOWA WSPÓłPRACA

w Pszczółkach  
podsumowano comeniusa
Aż 8 lat trwa już współpraca uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
w Pszczółkach z placówkami oświatowymi w wielu krajach Europy. Dzięki 
temu promują oni przy okazji wieś, gminę i powiat gdański w różnych zakąt-
kach Starego Kontynentu.

Jak informuje Małgorzata 
Gregorkiewicz z podstawówki 
w  Pszczółkach, od 2012 roku 
realizowany był wielostron-
ny projekt partnerski współ-
pracy szkół – Comenius „Our 
Lives by the Sea”. Spotka-
nie podsumowujące działa-
nia nad projektem odbyło się 
w Pszczółkach, a uczestniczyli 
w nim goście z Danii, Francji, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
Włoch i  Turcji. Dodać trze-
ba, ze inicjatorem i koordyna-
torem projektów Comeniusa 
w  Pszczółkach jest właśnie 
Małgorzata Gregorkiewicz. 
A  wszystko rozpoczęło się 
w 2006 roku.

– Razem ze szkołami 
z  Czech i  Islandii przystąpili-
śmy do projektu „Similarities 
and Differences in Myths and 
Legends”, którym koordyno-
wała placówka z Wielkiej Bry-
tanii. Z  kolei w  latach 2009 
– 2011 szkoła koordynowała 
już własny projekt „New Pa-
ths across Europe”, do którego 
przyłączyli się Grecy, Hiszpa-

nie, Włosi i Turcy. Natomiast 
od 2012 roku rozpoczęliśmy 
pracę nad kolejnym projektem 
Comeniusa „Our Lives by the 
Sea”, kóry skupiony jest wokół 
tematyki morskiej. Do pro-
jektu przystąpiły szkoły z Da-
nii, Francji, Grecji, Hiszpa-
nii, Turcji, Wielkiej Brytanii 
i  Włoch. Zgłoszony do kon-
kursu wniosek uzyskał 96,06 
punktów na 100 możliwych 
i otrzymał dofinansowanie Ko-
misji Europejskiej – informuje 
Małgorzata Gregorkiewicz.

W trakcie 2-letniego projek-
tu odbyły się wizyty w każdej 
szkole partnerskiej, na któ-
rych spotykali się dyrektorzy, 
koordynatorzy i  nauczyciele 
realizujący program. W  kilku 
wizytach wzięli udział także 
uczniowie. Poza tym powstał 
blog new-twinspace.etwin-
ning.net/web/p89516/welco-
me i strona internetowa www.
livesbythesea.eu, na których 
zamieszczane są materiały i in-
formacje dotyczące wspólnych 
działań. 

– Powstał profil projektu 
na Facebooku, dzięki które-
mu wszyscy zaangażowani 
nauczyciele mają możliwość 
szybkiej komunikacji i dziele-
nia się postępami i  wynikami 
wykonywanych przez uczniów 
zadań – dodaje Małgorzata 
Gregorkiewicz. – Na początku 
czerwca w Pszczółkach odbyło 
się spotkanie końcowe. Zor-
ganizowany został Dzień Co-
meniusa, na którym podsumo-
wano efekty projektu, a w uro-
czystości uczestniczyli przed-
stawiciele władz oświatowych, 

powiatowych i  lokalnych. 
Dzięki pracy nad projektami 
Comeniusa uczniowie pogłę-
bili wiedzę na temat własnego 
kraju, a  także poznali kulturę 
innych państw europejskich. 
Doskonalili także umiejętność 
posługiwania się językiem an-
gielskim, a  nauczyciele pod-
czas rozmów z  nauczycielami 
z  innych państw wymieniali 
doświadczenia, dzięki cze-
mu wzbogacali warsztat pracy 
o nowe metody i formy pracy. 

(GR)
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>> Pamiątkowe zdjęcie uczestników przeglądu 
piosenki w Pszczółkach
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ODbUDOWUJĄ URSUSA C 451

jesienią ożyje zabytek
Od kilku miesięcy w Zespole Szkół Rolniczych w Rusoci-
nie uczniowie i nauczyciele odbudowują zabytkowy cią-
gnik Ursus C 451. To bohater plakatów propagandowych 
z PRL i narzędzie pracy pierwszej traktorzystki PRL. 
Pojazd ma być gotowy na przełomie czerwca i lipca.

Marek Urbanek, dyrektor 
rusocińskiej szkoły informuje, 
że wyremontowano i  złożono 
cały tylny most oraz pomoc 
kierowcy. 

– Gotowe jest także przed-
nie zawieszenie i  większość 
elementów blacharskich. Przy-
stąpiliśmy już także do mon-
tażu silnika. Musimy jednak 
znaleźć kolejne fundusze, któ-
re pozwolą nam na dokończe-
nie prac przy pojeździe – mówi 
Marek Urbanek.

Uczniowie i  nauczyciele 
spędzili przy ursusie kilkaset 
godzin, by rolniczy zabytek 
znów mógł ożyć.

– Wszystko, co dotąd udało 
się zrobić, osiągnęliśmy dzię-
ki ich ciężkiej pracy oraz do-
tacji od starosty gdańskiego. 
Finansowo i  logistycznie bar-
dzo pomogli też Włodzimierz 
Marszewski, Jacek Hornik, 
pan Kotłowski i firma Cezam 
z  Pruszcza Gdańskiego – do-
daje Piotr Chylak z ZSR w Ru-
socinie. – Bez nich nie byłoby 
mowy o  tak kompleksowym 
i szybkim remoncie ursusa. Do 
zrobienia zostało niewiele. Je-
żeli uda się nam przed waka-
cjami złożyć pojazd, kolejne 
dwa miesiące przeznaczamy 

na regulacje. Jesienią chcemy 
zaprezentować ciągnik dyna-
micznie przed siedzibą staro-
stwa w Pruszczu Gdańskim.

Na renowację zabytkowego 
traktora starostwo przekazało 
8 tys. zł.

– Przed rozpoczęciem re-
montu przeprowadzono in-
wentaryzację, dzięki czemu 
wiadomo było co należy na-
prawić. Kapitalnego remon-
tu wymagał oczywiście silnik 

ursusa, a co ciekawe, w bardzo 
dobrym stanie zachowała się 
skrzynia biegów – mówi Ceza-
ry Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański.

Remont zabytkowego ursu-
sa to autorski projekt Zespołu 
Szkół Rolniczych w  Rusoci-
nie i  Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.

(lubek)

>> Renowacją zabytkowego ciągnika zajęli się 
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie
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OD OPERy DO PIOSEnKI

Finał muzycznych recitali

W Trąbkach Wielkich za-
kończył się cykl recitali „Od 
opery do piosenki”, w których 
wystąpili pianista Tomasz 
Stroynowski i  Anna Federo-
wicz jako Federowicz-Stroy-
nowski Duo. 

Organizatorem cyklu kon-
certów był Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i  Rekreacji 
w  Trąbkach Wielkich. Przy-
pomnijmy, że artyści wystą-
pili w  Kłodawie, Mierzeszy-
nie, Sobowidzu oraz Trąbkach 
Wielkich. 

– Podczas czterech recitali 
na widowni zasiadło 271 osób, 
a  najwięcej w  Sobowidzu, 

bo aż 134 – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich. 

(GR)

>> W czterech miejsco-
wościach gminy Trąbki 

Wielkie wystąpili z reci-
talami Anna Federowicz 

i Tomasz Stroynowski
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STAWIAMy bETOnOWE PUSTynIE

woda oszczędziła powiat
Powiat gdański to ostatni etap biegu królowej polskich 
rzek – Wisły, która kilka tygodni temu tak wiele szkód 
wyrządziła w południowej Polsce. Na naszym terenie 
– jak mówi Ireneusz Czernecki, naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim – zdecydowanie 
większe zagrożenie stwarzają mniejsze rzeki, by wspo-
mnieć chociażby o Raduni czy Kłodawce.

– Podczas tzw. wielkiej 
wody nasze działania ograni-
czyły się jedynie do obserwo-
wania stanu Wisły. Nie od-
notowaliśmy żadnych zagro-
żeń, gdyż wielką rolę odegrała 
tama we Włocławku, która 
przetrzymała wodę. Poza tym 
wysokość wałów i działania 
wszystkich podległych gmin i 
służb spowodowały, że nie do-
szło do najgorszego – wyjaśnia 
Ireneusz Czernecki. – Większe 
zagrożenie na pewno stanowią 
rzeki niepokorne, a więc Ra-
dunia, Motława i Kłodawka. 
Podczas intensywnych desz-
czów niewielki potok staje się 
dużą, rwącą rzeką, która nisz-
czy wszystko, co napotka na 
swojej drodze. 

Jednym z działań, które 
mają na celu poprawienie sta-
nu bezpieczeństwa powodzio-
wego mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego jest chociażby 
prowadzony w tej chwili re-
mont Kanału Raduni.

– Nasze osiedla stają się be-
tonowymi pustyniami. Mamy 
system sieci kanalizacji desz-
czowej, ale podczas intensyw-
nych ulew nie jest on w stanie 
przyjąć całej wody – dodaje 
Ireneusz Czernecki. – Remont 

kanału na pewno da miesz-
kańcom naszego miasta znacz-
nie większe poczucie bezpie-
czeństwa i mam nadzieję, że 
ochroni przed podtopieniami. 
Poza tym, na terenie miasta 
budujemy system zbiorników 
retencyjnych, które mają także 
uchronić przed zagrożeniem 
powodziowym.

Dodajmy, że do zadań Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego należy w 

szczególności zbieranie infor-
macji w zakresie istotnych dla 
powiatu gdańskiego zagrożeń, 
w tym również powodziowych. 

– Świadomość zagrożenia 
„wielką wodą” w czerwcu dalej 
istnieje ze względu na inten-
sywne burze i deszcze na połu-
dniu Polski – ostrzega Ireneusz 
Czernecki. 

(Lubek)

>> – Ireneusz Czernecki, naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Staro-

stwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim mówi,  
że remont Kanału Raduni znacznie poprawi  

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta
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W PROGRAMIE M.IN.: 
–  REGATY OLDBOJÓW w klasie Optymist  

o Puchar Wójta Gminy Kolbudy
–  Bieg Medalowy o Puchar Hotelu Otomin
–  Wyścigi kajakowe
–  Warsztaty marynistyczne dla dzieci
–  Konkursy rodzinne
–  Pokazy kulinarne
–  Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Wójt Gminy Kolbudy oraz Hotel Otomin

zapraszają na 

Gminne Otwarcie 
Sezonu Żeglarskiego
15 czerwca (niedziela) 
godzina 11:00
Hotel Otomin
ul. Żurawia 2, Otomin

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Gminne Otwarcie 
Sezonu Żeglarskiego
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O STYROPIANIE?  
Styropian, fachowo polistyren ekspandowany, jest obecnie najbardziej popularnym materiałem izolacyjnym. Na rynku możemy 
spotkać wiele odmian płyt styropianowych o różnym zastosowaniu. Aby nie zgubić się w gąszczu oferowanych produktów, przyjrzyjmy 
się różnicom i poznajmy ich podstawowe właściwości. Pod lupę bierzemy produkty firmy FS ARBET, która zapewnia nam materiały 
wysokiej jakości, posiadające odpowiednie atesty. 

FASADA SYSTEM KOMFORT, FASADA SYSTEM 
CLASSIC oraz FASADA SYSTEM EXPERT 

Płyty te stosujemy w aplikacjach niewymagających prze-
noszenia obciążeń mechanicznych i  używamy przede 
wszystkim do izolacji cieplnej ścian. Sprawdzają się 
najlepiej m.in. w  takich miejscach, jak: ściany wykony-
wane w systemie ETICS (metodą „lekką mokrą”, BSO) 
lub „lekką suchą”, powierzchnie ścian szkieletowych, 
szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trój-
warstwowych, wieńce, ościeża, nadproża i  inne miejsca 
narażone na powstanie mostków cieplnych, loggie balko-
nowe, ściany warstwowe, jak również ściany szczelinowe 
z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną, 
szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach, w wewnętrznych 
ściankach działowych oraz podłogi między legarami. 

FASADA SYSTEM GRAFIT, 
czyli płyty z domieszką gra tu 

Prawdziwie innowacyjny produkt, charakteryzujący 
się przede wszystkimi podwyższonymi parametrami 
izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor to efekt do-
dania grafi tu, który zwiększa absorpcję promieniowa-
nia cieplnego. W  porównaniu z  tradycyjnymi płytami, 
GRAFIT izoluje lepiej. Umożliwia to nam stosowa-
nie cieńszych płyt, bez utraty właściwości termoizo-
lacyjnych, jakimi charakteryzuje się „grubszy” biały 
styropian. Podwyższone parametry izolacyjne są nie-
zastąpione m.in. przy ocieplaniu loggii balkonowych, 

ościeży i  nadproży oraz 
tam, gdzie wymagana jest jak najmniej-

sza grubość termoizolacji. 
Styropian Fasada System GRAFIT jest szczególnie po-
lecany do termoizolacji budynków energooszczędnych 
i  pasywnych, wart rozważenia w  realizacjach, gdzie 
zbyt gruba izolacja może zmniejszyć walor estetyczny 
budynku. 

PŁYTY STYROPIANOWE 
PODŁOGA/DACH 

Te płyty możemy stosować w aplikacjach wymagających 
przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych, do ter-
moizolacji podłóg poddasza i strychów użytkowych oraz 
nieużytkowych. Z  powodzeniem stosuje się je w  bu-
downictwie mieszkaniowym i  użyteczności publicznej, 
w takich miejscach jak: podłogi na gruncie, podłogi na 
wszelkiego rodzaju stropach o  sztywnej konstrukcji, 

stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewa-
nymi i nieogrzewanymi, stropy nad przejazdami czy ta-
rasy i balkony. 

PŁYTY STYROPIANOWE PARKING 
I PARKING EXPERT 

Produkty niezastąpione w  aplikacjach wymagających 
przenoszenia większych obciążeń mechanicznych. Przy 
ich pomocy izolujemy m.in.: podłogi w  budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej i  przemysło-
wym, podłogi na gruncie i w systemie ogrzewania pod-
łogowego, cokoły przy „metodzie lekkiej-mokrej”, ściany 
poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną na sty-
ropianie od strony gruntu. 

Specjalistyczne 
- HYDROPIAN I TONOPIAN 

HYDROPIAN to nowoczesny materiał, o  do-
skonałych parametrach, odporny na obciążenia. 
Charakteryzuje się wysoką spoistością, dzięki czemu nie 
nasiąka wodą nawet przy długotrwałym, 28 dniowym 
zanurzeniu. 
TONOPIAN – używamy tam, gdzie wymagana jest 
izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych. Sto-
sujemy go do izolacji akustycznej stropów, poprzez za-
stosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą 
pływającą, zapewniającą doskonałe tłumienie dźwięków 
uderzeniowych (do 31 dB). 

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

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl
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KONKURS 

110 lat PG
14 tysięcy złotych to pula 

nagród, jaka jest do wygra-
nia w  konkursie fotogra-
fi cznym ogłoszonym z oka-
zji 110-lecia Politechniki 
Gdańskiej. Prace należy 
przysyłać do 18 czerwca.

Fotografi czny konkurs 
„Politechnika Gdańska 
w  Roku Jubileuszowym” 
ma ukazać uczelnię jako in-
nowacyjny ośrodek nauko-
wy z  bogatymi tradycjami, 
którego głównymi atrybu-
tami są pracownicy nauko-
wi, studenci, kampus aka-
demicki oraz infrastruktura 
badawczo-naukowa.

– Jury przyzna nagro-
dy w  wysokości 4,5 oraz 3 
i  1,5 tysiąca złotych. Prze-
widziano również pięć 
równorzędnych wyróżnień 
z nagrodą fi nansową 1 tysią-
ca złotych – Monika Zdroik 
z gdańskiego magistratu.

Organizatorami kon-
kursu są Politechnika 
Gdańska, Miasto Gdańsk 
i  Związek Polskich Arty-
stów Fotografi ków Okręg 
Gdański. Szczegóły na 
ht tp: //pg.edu.pl /110-lat
-pol itechnik i-gdansk iej/
konkurs-fotografi czny.

(GR)

MIEJSCE DLA CAŁYCH RODZIN

Zdrowy gdański stadion
Gdański stadion PGE Arena, jako pierwszy w kraju trafił do sieci „European Healthy Stadia”. 
Obiekt uznany został za miejsce, które promuje zdrowe aktywności ruchowe, ma w swojej ofercie 
zdrowe potrawy dla stadionowych gości i kibiców, włącza się w kampanie prozdrowotne.

Agnieszka Weissgerber, 
rzecznik prasowy PGE Areny 
mówi, że współpraca z eksper-
tami Healthy Stadia zaowocu-
je z  pewnością dalszym roz-
wojem działań inwestujących 
w zdrowie mieszkańców Trój-
miasta i turystów. 

– Z  ostatniego tylko okre-
su wymienić można chociaż-
by działalność grupy „Biegam 
Bo Lubię”, która zrzesza oso-
by w różnym wieku, pragnące 
dbać o zdrowie z wykorzysta-
niem treningów biegowych. 
Poza tym, co tydzień średnio 
30 osób przyjeżdża rano na 
stadion, żeby wspólnie ćwi-
czyć w  sobotnie przedpołu-
dnie. PGE Arena włączyła się 
ostatnio w  akcje „Rowerowy 
maj” i „Owoc w szkole” – wy-
licza tylko niektóre prozdro-
wotne działania Agnieszka 
Weissgerber.

Poza tym przygotowa-
no także programy, któ-

re mają zachęcić mieszkań-
ców Trójmiasta do działań 
prozdrowotnych.

– Chcemy podtrzymać ist-
niejące i  tworzyć nowe grupy 
ćwiczące na infrastrukturze 
stadionu, ale także wprowa-
dzić stałe zajęcia zdrowego 
trybu życia i odżywiania – wy-
jaśnia Wojciech Dąbrowski, 
CSR Manager na PGE Are-
nie, który dodaje zarazem, że 
stadion jest obiektem zdrowia. 
– Taką tezę podtrzymujemy, 
współpracując z  podmiotami 
zarówno sektora prywatnego, 
społecznego, jak i publicznego. 
Do tego wszystkiego istotne 
dla gości stadionu jest również 
to, że obiekt posiada własną 
kuchnię, a  operator gastrono-
miczny przykłada dużą wagę 
do przygotowywania potraw. 

Tomasz Kowalski, prezes 
zarządu PGE Areny Operator 
mówi z kolei, że bycie w euro-
pejskiej sieci Healthy Stadia 

jest potwierdzeniem tego, że 
gdański stadion efektywnie 
dba o  ekologię, zdrowie gości 
i pozytywne zmiany w ich try-
bie życia. 

– Certyfi kat Healthy Stadia 
traktujemy również jako wiel-
ką odpowiedzialność – dodaje 
Tomasz Kowalski. – Na pewno 

będziemy dbać o dotychczaso-
we standardy i  ciągle się roz-
wijać, między innymi właśnie 
dzięki tej nowo nawiązanej 
współpracy.

Stadion w czasie Euro 2012 
zapewnił Gdańskowi najwięk-
sze jak dotąd sportowe emo-
cje, teraz staje się natomiast 

miejscem, do którego chętnie 
przybywają całe rodziny. Do-
bitnym tego przykładem była 
ostatnio impreza zorganizo-
wana z  okazji Dnia Dziecka, 
na której bawiły się tysiące 
mieszkańców Trójmiasta.

(KL)

>> PGE Arena to już nie 
tylko miejsce atrakcji 
sportowych. To także 

miejsce, w którym spo-
tykają się osoby, które 
chcą w zdrowy sposób 

spędzić wolny czas
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InWESTyCJI bEZ lIKU

rok na półmetku
Rok 2014 na półmetku, można więc powoli podsumować 

inwestycje, które realizowane są na terenie gminy Trąbki 
Wielkie. Część z nich rozpoczęto jeszcze w poprzednim roku. 
Rozpoczęto też nowe przedsięwzięcia, które finansowane są 
jeszcze z obecnej puli środków unijnych, jak chociażby budowa 
świetlic wiejskich w Domachowie, Pawłowie i Łaguszewie.

– Zakończyliśmy już budowę sieci kanalizacyjnej w  tzw. 
aglomeracji trąbeckiej, ale jest jeszcze do zrobienia kanali-
zacja w  miejscowościach Czerniewo i  Czerniec. Niebawem, 
w drodze przetargu, zostanie wyłoniony wykonawca tego za-
dania. Zajmujemy się także znacznie mniejszymi i  tańszymi 
inwestycjami, które są jednak ważne i bardzo doceniane przez 
lokalną społeczność. Mowa tu chociażby o zagospodarowaniu 
centrum wsi Trąbki Wielkie – informuje nas Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.

Nie do poznania zmieniło się też centrum Trąbek Ma-
łych, gdzie w  miejscu basenu przeciwpożarowego powstał 
plac rekreacyjny. Po zakończeniu tej inwestycji wieś zyskała 
zupełnie nowy wizerunek, a mieszkańcy ciekawe miejsce do 
odpoczynku.

Gmina ma też ambitne plany dotyczące aktywizacji osób 
starszych. Powstał bowiem projekt, dzięki któremu kluby se-
niora wzbogacą się o laptopy, aby chętni mogli zacząć tworzyć 
strony internetowe i facebookowe. 

– Staramy się również o  środki na budowę samolotu 
Weißkopfa, o czym już wspominałem na łamach „Panoramy”. 
W tej chwili nasz wniosek przechodzi weryfikację w urzędzie 
marszałkowskim i mam nadzieję, że we wrześniu rozpocznie-
my jego budowę – dodaje Błażej Konkol.

Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku remontowana będzie 
ulica Morenowa w Sobowidzu oraz droga w Rościszewie. 

(GR)

ZAGRA DE MOnO

trąbki w trąbkach
Tegoroczna, 10. Biesiada „Trąbki w Trąbkach” odbędzie się 29 czerwca na 
stadionie w Trąbkach Wielkich. Gwiazdą wieczoru będzie zespół De Mono, 
którego koncert rozpocznie się o godz. 20.30.

– Przyjedzie także do nas 
znakomity zespół muzycz-
ny występujący pod nazwą 
Łódzkie Trio – Złota Trąbka. 
Tworzą go absolwenci Akade-
mii Muzycznej w Łodzi. Na 
biesiadzie zagra także pocho-
dząca z naszej gminy Monika 
Schuchardt z zespołem New 
Band, laureatka wielu konkur-
sów wokalnych. Niewątpliwą 
atrakcją będzie przemarsz Or-
kiestry „Pstrong”, która brała 
udział w produkcjach telewi-
zyjnych i filmowych w kraju 
i za granicą – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

Podczas imprezy zaprezen-
tują się także sekcje GOKSiR 
(baletowa, break dance oraz 
karate). Odbędzie się loteria 
fantowa z cennymi nagrodami 
do wygrania. Wśród wszyst-
kich uczestników loterii rozlo-
sowane będą atrakcyjne nagro-

dy rzeczowe, np. rower i tablet. 
Z kolei w licytacji będzie moż-
na wygrać piłkę z podpisami 
piłkarzy Lechii Gdańsk.

(GR)

14.30 – Przemarsz Orkiestry 
„Pstrong”
15.00 – Uroczyste otwarcie imprezy 
i wręczenie nagród w konkursie 
„Trąbimy o bezpieczeństwie”
15.15 – Występ zespołu teatralnego 
Narnia
15.45 – Występ sekcji baletowej 
GOKSiR
16.00 – Występ sekcji karate GOKSiR
16.15 – Występ sekcji break dance 
GOKSiR
16.30 – Występ uczniów ze szkoły 
podstawowej
16.45 – Występ uczniów 
z gimnazjum
17.00 – Wręczenie nagród we 
Współzawodnictwie Sołectw 2013
17.30 – Występ Moniki Schuchardt 
z zespołu New Band
19.00 – Występ zespołu Złota Trąbka
20.00 – Losowanie głównych nagród 
w loterii
20.30 – Koncert zespołu DE MONO

>> W Trąbkach Wielkich zagra De Mono
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O bURSZTynOWĄ nUTKę

zaśpiewały dla tomka

120 wykonawców, 25 utworów i  2752 złote 
zebrane podczas akcji charytatywnej – II Festi-
wal Piosenki Dziecięcej Bursztynowa Nutka za 
nami.

Nagroda główna – statuetka Bursztynowa 
Nutka – w kategorii solista trafiła do Igi Wie-
czyńskiej z  Niepublicznego Przedszkola „Ba-
jeczka” w Pruszczu Gdańskim. Z kolei w kate-
gorii zespół – do Niepublicznego Przedszkola 
„Wesoła Nutka” z  Rotmanki. Ponadto, jury 
przyznało 6 wyróżnień. 

Wyczekiwana przez wszystkich uczestników 
była nagroda w kategorii Osobowość Sceniczna, 
przyznawana przez wójta gminy Pruszcz Gdań-
ski. Wielkiego pluszowego misia otrzymała 
Martynka Chyła z Niepublicznego Przedszkola 
„Przyjaciele Puchatka” w Borkowie. 

Rozstrzygnięty podczas festiwalu konkurs 
plastyczny na „Projekt okładki płyty CD” 
z utworami laureatów festiwalu wygrała 7-let-
nia Natalia Mueller z Niepublicznego Przed-
szkola „Akademia Krasnoludków” w Tczewie. 

Wokalnym zmaganiom i  konkursowi pla-
stycznemu towarzyszyła akcja charytatyw-
na, z  której dochód zostanie przeznaczony 
na leczenie ortopedyczne poszkodowanego 
w  wypadku 8-letniego Tomka Karpińskiego 
z Bystrej.

Organizatorem II Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej Bursztynowa Nutka w  Cieplewie była 
Fundacja Bursztynowym Szlakiem z Łęgowa. 

(Mb)

>> W II Festiwalu Piosenki Dziecięcej Bursztynowa Nutka  
wzięło udział 120 wykonawców
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JUbIlEUSZ W fOTOGRAfICZnyM SKRÓCIE

10 lat zespołu szkół im. karola wojtyły w rotmance
Zespół Szkół w Rotmance może pochwalić się nie tylko bogatą infrastrukturą i świetnymi wynikami uczniów,  
ale także wspaniałą atmosferą. W tej szkole jest po prostu sympatycznie – powtarzali goście jubileuszu 10-lecia placówki.

Historia budowy ZS w Rot-
mance nie sięga roku 2004, 
kiedy to nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowej placówki, ale 
już roku 1994, kiedy powstał 
mały oddział przy ul. Świer-
kowej. Dzieci przybywało i 
budowa szkoły z prawdziwe-
go zdarzenia stała się po pro-
stu konieczna. W 2001 roku 
Spółdzielnia Rotmanka prze-
kazała gminie Pruszcz Gdań-
ski 2-hektarową działkę na 
wieczyste użytkowanie z prze-
znaczeniem na budowę szkoły. 
Na wniosek rodziców powstał 
Zespół Szkół – a więc szko-
ła podstawowa i gimnazjum. 
Placówka wybrała na swojego 

patrona Ojca Świętego Karola 
Wojtyłę.

Swoje pięciolecie szkoła 
świętowała otwarciem hali 
sportowej. Z kolei w roku 2012 
przy ZS w Rotmance powstał 
„orlik”.

– Stale rosnąca liczba miesz-
kańców Rotmanki zmobilizo-
wała nas do podjęcia decyzji 
o rozbudowie szkoły – mówi 
wójt Magdalena Kołodziej-
czak. – W tym roku zakończy-
my pracę nad dokumentacją 
techniczną, która uwzględnia 
powstanie ośmiu sal lekcyj-
nych, trzech wielofunkcyj-
nych i świetlicy. Rozbudowę 
szkoły szczęśliwie uwzględni-

liśmy już przy jej budowie 10 
lat temu.

Dzisiaj do Zespołu Szkół 
w Rotmance uczęszcza 585 
uczniów. W placówce uczy 65 
nauczycieli.

– Uczniowie naszej szkoły 
regularnie odnoszą sukcesy, 
zarówno w konkursach przed-
miotowych, jak i zawodach 
sportowych czy działalności 
artystycznej – mówi dyrektor 
Zygmunt Rzaniecki. – Rów-
nież wysokie wyniki spraw-
dzianów po 6 klasie i egzami-
nów gimnazjalnych są dla nas 
powodem do dumy.

(Mb)

>> Orkiestra dęta poprowadziła barwny pochód z kościoła do szkoły, gdzie 
odbyła się mniej oficjalna część uroczystości
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>> Mszę świętą – tak jak przed 10 laty  
– koncelebrował arcybiskup Tadeusz Gocłowski

>> Zygmunt Rzaniecki jest dyrektorem szkoły  
w Rotmance od momentu jej otwarcia

>> Jubileusz szkoły połączono  
z obchodami Dnia Dziecka
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>> Młodzież przypomniała historię swojej szkoły,  
a także zadbała o oprawę muzyczną
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II ZlOT RODZInny

żeglarskie święto w błotniku
Na przystani żeglarskiej 

w  Błotniku odbył się II Że-
glarski Zlot Rodzinny. Impre-
za była jednocześnie otwar-
ciem sezonu żeglarskiego 
2014 w  gminie Cedry Wiel-
kie, w  którym uczestniczyli 
także przedstawiciele AWFiS 
w Gdańsku. 

Impreza miała nie tylko 
charakter żeglarski. Na sce-
nie zaprezentował się Chór 
Dziecięcy „Żuławskie Słowi-
ki”, zespół „Stars” ze Szkoły 
Podstawowej w Cedrach Ma-
łych, uczennice Szkoły Pod-
stawowej w  Wocławach oraz 
Gimnazjum w  Cedrach Ma-
łych i  przedszkolaki ze Sło-
necznego Okienka w Cedrach 
Wielkich. 

– Przygotowaliśmy dla 
dzieciaków darmowe rejsy. 
Mogły też bezpłatnie skorzy-
stać z  atrakcji mini wesołe-
go miasteczka – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. – Podczas imprezy 
odbyły się również zawody ka-
jakowe oraz na łódkach typu 
Optymist i  wyścigi na ło-
dziach wiosłowych. Myślę, że 
nasze dzieci spędziły ten dzień 
w bardzo atrakcyjny sposób.

Zmagania sportowe na wo-
dzie trwały kilka godzin i  jak 
informują organizatorzy zawo-
dów umiejętności załóg biorą-
cych udział w  rywalizacji były 
różne, ale wszyscy szczęśliwie 
docierali do mety. Najlepsi 
otrzymali puchary i medale. 

Wśród kajakarzy (podsta-
wówki) miejsca na podium ko-
lejno zajęli: Wiktoria Kowal/
Natalia Siemieniuk, Marty-
na Wansel/Szymon Kupiec 
i  Maja Bukowska/Katarzyna 
Lis. Z  kolei w  gronie gimna-
zjalistów najlepiej zaprezento-
wała się osada Dominik Gą-
siewski/Oskar Pomirski, która 

w pokonanym polu pozostawi-
ła załogi Dawid Maranowski/
Sebastian Rychło i Piotr Smo-
larz/Sebastian Korpalski. 

W  rywalizacji Optymi-
stów w  gronie gimnazjalistów 
zwyciężyła Kinga Piotrowska. 
Miejsca medalowe przypadły 
jeszcze Julii Kawala i  Patry-
kowi Bryks, natomiast w kate-
gorii podstawówek zwyciężyła 
Joanna Golińska, a  na kolej-
nych pozycjach sklasyfikowa-
no Maję Bukowską i Agniesz-
kę Piotrowską.

(Kl) >> Najlepsi żeglarze zostali uhonorowani pucharami i medalami,  
które wręczał wójt gminy Janusz Goliński

SZUKAJĄ ŚRODKÓW WłASnyCh I KORZySTAJĄ Z UnII

wakacje czasem wielu inwestycji
Mimo że przed nami letni sezon, to odpoczynku na pewno nie będzie w gminie Cedry Wielkie, gdzie niebawem roz-
poczną się kolejne ważne inwestycje, które na pewno ucieszą wszystkich mieszkańców.

Z nowej inwestycji w  Ce-
drach Małych ucieszą się na 
pewno amatorzy sportu. Tam 
bowiem powstanie wielofunk-
cyjne, pełnowymiarowe (2x40) 
boisko sportowe. Umowę z wy-
konawcą już podpisano. 

– W  większości inwesty-
cja została sfinansowana przez 
Unię Europejską. Z naszej kasy 
musieliśmy wyłożyć 150 tysię-
cy złotych, natomiast ok. 350 
tysięcy złotych to środki unijne 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie. – Co 
interesujące, do przetargu nie 
przystąpiło zbyt wielu oferen-
tów. Poza tym koszt realizacji 
tego zadania niewiele odbiegał 
od naszego kosztorysu. Wnio-
skuję zatem, że wykonaliśmy 
dobrze kosztorys albo ceny in-
westycji na rynku budowlanym 
nie będą już tak niskie jak kilka 
lat temu.

Będzie to kolejny obiekt 
sportowy w  gminie. Przy-
pomnijmy, że kilka lat temu 
w Cedrach Wielkich wybudo-
wano „orlika”. W  planach jest 

budowa boiska w Koszwałach. 
Jeśli gmina otrzyma dofinan-
sowanie również na tę inwe-
stycję, to obiekt może powstać 
w 2015 roku.

– Chcielibyśmy, aby przy 
każdej naszej szkole powstało 
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią. Mogliby z  nich korzy-
stać młodzi i  starsi mieszkań-
cy gminy. Chcemy stworzyć 
młodym ludziom jak najlepsze 
warunki do uprawiania spor-
tu. Kiedyś nie było warunków, 
a  niemal w  każdej wsi istniał 
klub LZS. Mam nadzieję, że 
jak powstaną boiska, młodzież 
odejdzie od gier komputero-
wych i więcej czasu poświęci na 
sport – dodaje Janusz Goliński.

Obiekty sportowe to oczy-
wiście tylko niewielka część 
zadań zaplanowanych do reali-
zacji na kolejne miesiące. Dzię-
ki unijnemu wsparciu gmina 
będzie kontynuować budowę 
kanalizacji sanitarnej we wsi 
Wocławy. Prace mają tu ruszyć 
już na początku sierpnia. Wła-
dze gminy będą starały się – 

jeszcze w tym roku – pozyskać 
środki unijne na budowę kana-
lizacji w  Stanisławowie. Jeżeli 
się uda to firma, która wygra 
przetarg, na plac budowy wyj-
dzie jeszcze w  tym roku, żeby 
do połowy 2015 roku zadanie 
zostało wykonane. Po jego za-
kończeniu skanalizowane bę-
dzie ok. 80 proc. gminy Cedry 
Wielkie.

– Aby realizować tak dużo 
inwestycji musimy też dyspo-
nować odpowiednimi środka-
mi własnymi. Szukamy ich, 
aby otrzymać jak najwięcej 
unijnego wsparcia. Przypo-
mnę, że lada dzień rozpocznie 
się jeszcze budowa wiejskiej 
świetlicy w Kiezmarku, z któ-
rej korzystać będzie można już 
od maja 2015 roku. Na tę in-
westycję otrzymaliśmy 400 ty-
sięcy złotych z Lokalnej Gru-
py Rybackiej, a  pozostałe 200 
tysięcy złotych to nasze środki. 
Ogłosiliśmy także przetarg na 
rozbudowę remizy strażackiej 
w  Koszwałach – informuje 
wójt Goliński.

Prace przy rozbudowie re-
mizy ruszą w  tym roku, a  ich 
koniec zaplanowano na maj 
2015 roku. OSP Koszwały 
działa w  ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-

czego i musi dysponować dwo-
ma wozami. W tej chwili w re-
mizie nie ma miejsca na drugi 
pojazd, stąd też jej rozbudowa. 
Przy okazji jednostka zostanie 
doposażona, pojawią się także 

szatnie – wszystko po to, aby 
strażacy z Koszwał skutecznie 
czuwali nad bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy.

Krzysztof lubański

>> Na scenie zaprezentowali się najmłodsi  
mieszkańcy gminy 
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>> Niebawem nieco inny obiekt sportowy powstanie w Cedrach Małych
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bAZUnA W PRZyWIDZU

7 stron powiatu
Już 5 lipca odbędzie się w Przywidzu kolejna edycja festynu 

„7 Stron Powiatu”, nad którym patronat prasowy objęła po raz 
pierwszy „Panorama Pomorza”.

Organizatorem festynu, który jest miejscem promocji do-
robku artystycznego mieszkańców powiatu gdańskiego, jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu. W tym roku za-
planowano m.in. zabawy i animacje dla dzieci. Nie zabrak-
nie muzyki, a gwiazdą wieczoru ma być zespół „Farba”. Poza 
tym odbędą się Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w Plażowej 
Piłce Siatkowej oraz zawody wędkarskie. Początek imprezy 
o godz. 15.00. Więcej informacji na temat lipcowej impre-
zy znaleźć będzie można niebawem na stronie internetowej 
www.gokprzywidz.pl. 

Lipcowy festyn to nie jedyna impreza, na którą zaprasza-
my do Przywidza. 27 czerwca odbędzie się tu bowiem kolejna 
edycja Bazuny – Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu 
Piosenki Studenckiej. Impreza tradycyjnie już zawita do Zie-
lonej Bramy. Przegląd rozpocznie się o godz. 19.00 koncertem 
z okazji 30-lecia występów na studenckiej scenie Krzysztofa 
Jurkiewicza.

(Kl) 

RUSZĄ W WAKACJE

Pieniądze  
na przedszkola

Już niebawem rozpocznie się remont oddziałów przedszkol-
nych w  gminie Przywidz, a  więc w  Pomlewie, Trzepowie 
i Przywidzu. Po zakończeniu wakacji maluchy nie tylko będą 
mogły korzystać z  odnowionych pomieszczeń, ale również 
z nowego sprzętu, na zakup którego gmina otrzymała pienią-
dze z Unii Europejskiej. 

– Do wykorzystania mamy około pół miliona złotych – in-
formuje Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz. – Pienią-
dze te zostaną wydane na zakup sprzętu do naszych oddzia-
łów czy też wyposażenie szatni, które zamierzamy również 
stworzyć. Prace prowadzić będziemy oczywiście w  okresie 
wakacyjnym, kiedy nie będzie dzieci.

Inwestycja ucieszy przede wszystkim samych 
przedszkolaków. 

– Doszły również do nas słuchy, że przedszkole będzie 
odnawiane. Cieszymy się z tego powodu, ponieważ sale wy-
magają już remontu i  potrzebne są nowe meble. Dokładnie 
nie wiemy jeszcze co otrzymamy, ale radość już jest ogrom-
na – mówi nam Kamila Kotkowska, nauczyciel przedszkola 
w Przywidzu.

Jak mówi „Panoramie” wójt Zimakowski na terenie gminy 
jest wystarczająca ilość przedszkoli.

– Nie miałem żadnych sygnałów, aby brakowało miejsc 
w przedszkolach dla naszych dzieci. Nikt nie mówi również 
o utworzeniu żłobka, ponieważ rodziny są wielopokoleniowe 
i  maluszkami zajmują się dziadkowie, dzięki czemu rodzice 
nie muszą się o nic martwić i mogą spokojnie pracować – do-
daje Marek Zimakowski.

(lubek)

>> Od września maluchy z Przywidza będą się 
mogły bawić w odnowionej sali
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W OKU ObIEKTyWU

dzień dziecka w gminie Przywidz
Z okazji Dnia Dziecka na terenie gminy Przywidz zorgani-

zowano kilka festynów, m.in w Miłowie, gdzie imprezę wsparły 
firmy Wobet i PGNiG oraz Urząd Gminy. Impreza dla dzieci 
odbyła się również w Zielonej Bramie w Przywidzu, a jej orga-
nizatorem był Gminny Ośrodek Kultury. Z kolei w Jodłownie 
imprezę z okazji Dnia Dziecka połączono z jubileuszem 25-lecia 
kapłaństwa ks. Marka Derebeckiego.

(GR)

>> Chętnych do zabawy przy ognisku w Miłowie 
nie brakowało, a pieczenie kiełbasek  

dla niektórych było nie lada frajdą
>> Na festynie w Przywidzu pojawiła się  

nawet Katarzyna Figura

>>Pamiątkowa fotografia uczestników  
imprezy w Miłowie

>>Goście imprezy w Przywidzu  
nie mieli prawa się nudzić

>>Według organizatorów na festyn  
do Zielonej Bramy zawitało ok. 400 dzieci 
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PIKnIK RODZInny

bawili się na festynie

W Zespole Szkół w Suchym Dębie zorgani-
zowano Rodzinny Piknik, który był też prezen-
tem dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka 
oraz dla ich rodziców. 

Na imprezie nie brakowało popisów arty-
stycznych w wykonaniu szkolnej młodzieży, 
czy też konkursów z nagrodami. Przygotowane 
przez organizatorów atrakcje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem piknikowych gości. Chętni 
mogli malować sobie twarze, odwiedzić stoisko 

fryzjerskie, obejrzeć pokaz pożarniczy i ratow-
nictwa medycznego, czy też jeździć konno. 

Przygotowanie pikniku nie byłoby możliwe, 
gdyby nie wsparcie sponsorów, którym organi-
zatorzy imprezy dziękują za pomoc. Organiza-
torów ucieszyła też wysoka frekwencja na festy-
nie, na którym zjawili się uczniowie z całymi 
rodzinami.

(GR)

>> Podczas Pikniku Rodzinnego w Suchym Dębie artystycznymi  
umiejętnościami popisywały się także maluchy
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Plac dębowy już otwarty

W ostatnich dniach maja uroczyście został 
otwarty Plac Dębowy w Suchym Dębie przy 
ul. Gdańskiej. Będą mogli korzystać z niego 
oczywiście wszyscy chętni, a  niewielki park 
na pewno wzbogaci bazę miejsc rekreacyjnych 
w gminie.

Przypomnijmy raz jeszcze, że nowe miej-
sce rekreacyjne powstało w  ramach projektu 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w Suchym Dębie służącej rekreacji tzw. Pla-
cu Dębowego” i zajmuje powierzchnię 825 m 
kw. Jego powstanie kosztowało ponad 36 tys. 
zł, a w 80 proc. przedsięwzięcie sfinansowała 
Unia Europejska.

– Otwarcie placu nie przebiegało tak, jak 
zwykliśmy to obserwować. Nie było trady-
cyjnego przecięcia wstęgi. Tym razem dzieci 
z  oddziału przedszkolnego „Dębowe Jeżyki” 

przy Zespole Szkół w Suchym Dębie poprzez 
rozwiązanie kokardy dokonały uroczystego 
otwarcia nowego placu – mówi „Panoramie” 
Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb.

Poza gospodynią gminy Suchy Dąb w uro-
czystości uczestniczyli również przedstawi-
ciele miejscowego samorządu, urzędu gminy, 
wykonawcy i proboszcz parafii w Giemlicach 
– ks. Janusz Mehea.

Dodajmy, że na realizację zadania gmina 
pozyskała środki z  Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania 413, objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w zakresie małych projektów.

(GR)

>> Otwarcia Placu Dębowego w Suchym Dębie dokonały maluchy  
z miejscowego przedszkola 
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ODWIEDZIlI PlAnETARIUM

kosmos na wyciągnięcie ręki
Niewiele dzieci, szczególnie z mniejszych miejscowości, 
ma możliwość odwiedzenia planetarium w Toruniu czy 
Olsztynie. Dlatego miłą niespodziankę przygotowano 
uczniom z Zespołu Szkół w Suchym Dębie, do którego 
zawitało „Mobilne Planetarium”.

„Mobilne Planetarium” po-
zwoliło młodym mieszkańcom 
gminy Suchy Dąb wirtualnie 
zwiedzić najodleglejsze za-
kątki wszechświata. Dzieci 
i młodzież podziwiali kosmos 
i  poznawali prawa, które nim 
rządzą. Przy okazji poznali 
budowę teleskopu i  specjali-
stycznego koronografu, czyli 
sprzętu, dzięki któremu moż-
na podziwiać kosmos.

– Można powiedzieć, że 
był to prezent z  okazji Dnia 
Dziecka, ponieważ połowa bi-
letu sfinansowana była z  kasy 
gminy. Zdajemy sobie sprawę, 
że część dzieci nigdy nie poje-
dzie do prawdziwego planeta-
rium, dlatego jest to dla nich 
nie lada atrakcja – mówi nam 
Barbara Kamińska, wójt gmi-
ny Suchy Dąb.

„Mobilne Planetarium” sta-
cjonowało w Suchym Dębie aż 
przez dwa dni. W  tym czasie 
wszyscy chętni mogli poznać 
uroki wszechświata. 

– Pierwszy raz naszą szkołę 
odwiedziło „Mobilne Planeta-
rium”. Tego typu interaktyw-
ne lekcje są bardzo ciekawe 
i  na pewno znacznie bardziej 
przyciągają uwagę uczniów. 
Cieszymy się, że „Mobilne 

Planetarium” odwiedziło na-
szą szkołę, ponieważ doskona-
le wiemy, że wycieczki do tego 
typu miejsc są kosztowne. Dla 
przykładu powiem tylko, że 
na 350 uczniów na wycieczkę 
do Fromborka jedzie 40 osób, 
a  więc tylko około 10 proc. 
W naszej szkole wszyscy chęt-
ni mogli posmakować czym 

jest planetarium i kosmos. Nie 
było dziecka, które nie chcia-
łoby odwiedzić „Mobilnego 
Planetarium” – dodaje Alek-
sandra Lewandowska, dyrek-
tor Zespołu Szkół w  Suchym 
Dębie.

(lubek)

>> Młodzież mogła podziwiać uroki kosmosu 
dzięki „Mobilnemu Planetarium”, które zawitało 

do Zespołu Szkół w Suchym Dębie
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RECEPTA nA DłUGIE ŻyCIE

90. urodziny pana zdzisława
Sędziwego wieku doczekał Zdzisław Mędyk z Koźlin 
w gminie Suchy Dąb, który 29 maja obchodził 90. uro-
dziny. Ciężka praca, zdrowe odżywianie i optymistyczne 
podejście do życia to recepta jubilata na długowieczność.

Zdzisław Mędyk urodził 
się w Prawiednikach w wo-
jewództwie lubelskim, a na 
gdańskich Żuławach zna-
lazł się w sierpniu 1945 roku, 
zaś niedługo potem stanął na 
ślubnym kobiercu. Z żoną Sta-
nisławą wspólne życie dzieli 
już 68 lat. Wspólnie prowadzi-
li gospodarstwo w Koźlinach, 
które przekazali synowi Stani-
sławowi. Poza nim wychowa-
li jeszcze 4 dzieci: Krystynę, 
Wiesławę, Mieczysława i Eu-
geniusza. Doczekali się także 
13 wnucząt i 6 prawnucząt. 
Pan Zdzisław nigdy nie bronił 
się przed pracą, gospodarząc 
na roli, a wolne chwile po-
święcając na działania na rzecz 
Koźlin i gminy Suchy Dąb. 
Jubilat w dalszym ciągu może 
pochwalić się znakomitą pa-
mięcią. Nie brakuje mu też po-
czucia humoru i energii, którą 
pożytkuje na uprawę ogródka, 
gdzie wspólnie z małżonką 
produkują zdrowe i ekologicz-

ne warzywa i owoce. Najlep-
szym sposobem na utrzymanie 
dobrej kondycji jest – zdaniem 
seniora z Koźlin – chodzenie 
po schodach. Jeszcze dziś jubi-
lat jest w stanie wejść pieszo na 
10. piętro wieżowca. 

Z okazji tak niecodziennego 

jubileuszu Pana Zdzisława od-
wiedzili przedstawiciele Urzę-
du Gminy Suchy Dąb. Do 
wszystkich życzeń i serdecz-
ności dołącza się także redak-
cja „Panoramy”.

(GR)

>> Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb 
składa życzenia Zdzisławowi Mędyk z Koźlin, który 

obchodził 90. urodziny
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DO SIERPnIA

darmowe porady
Darmowe porady prawne będą udzielane do 31 sierpnia 

w  poniedziałki i  środy w  godz. 12.00 – 17.00 w  pokoju nr 
8A (parter) w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Można się 
na nie umawiać telefonicznie w  poniedziałki, środy i  piątki 
w godz. od 10.00 do 14.00 (tel. 58 765 00 01). Można też wy-
słać e-mail na adres: poradyprawnegdansk@familijny.pl, po-
dając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w temacie 
wpisując: porada prawna Pruszcz. 

(GR)

WyPłACĄ ZAlEGłOŚCI

zmiany  
w świadczeniach 

O przywrócenie utraconych świadczeń mogą ubiegać się 
osoby, które opiekują się niepełnosprawnym dorosłym człon-
kiem rodziny i utraciły w lipcu 2013 roku prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego. 

Możliwość taką daje ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów, która obowiązuje od 15 maja. W tym celu na-
leży w ciągu 4 miesięcy, a więc do 15 września, złożyć wnio-
sek o zasiłek dla opiekuna. Zasiłek dla opiekuna w wysokości 
520 zł miesięcznie przysługuje jednie osobom, które miały 
ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach 
obowiązujących do 31 grudnia 2012 roku i które utraciły to 
prawo 1 lipca 2013 roku. Osoby, które spełnią warunki okre-
ślone przez ustawodawcę otrzymają zaległą pomoc wraz z od-
setkami wyliczonymi na dzień 14 maja 2014 roku.

Przypomnijmy, że obecnie funkcjonują trzy formy wspar-
cia dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem 
rodziny: świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełno-
sprawnych dzieci, specjalny zasiłek opiekuńczy dla osób opie-
kujących się dorosłym krewnym w kwocie 520 zł oraz zasiłek 
dla opiekuna w kwocie 520 zł. Trzeba jednak spełnić różne 
wymagania i warunki, aby otrzymać któreś z tych świadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania zasiłków 
otrzymać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Pruszczu Gdańskim oraz w Gminnych Ośrodkach Pomocy 
Społecznej na terenie powiatu gdańskiego. 

(GR)

ZACZęłO SIę OD OChROnKI

80. urodziny trąbeckiej podstawówki
Szkoła Podstawowa im. Ku-

negundy Pawłowskiej w Trąb-
kach Wielkich obchodziła 
w  maju swoje 80. urodziny. 
Swoją obecnością jubileuszo-
we uroczystości uświetnili lo-
kalni samorządowcy, działacze 
społeczni, mieszkańcy gminy, 
a także uczniowie i absolwenci 
trąbeckiej podstawówki. 

Obchody 80-lecia trąbeckiej 
podstawówki miały niezwykle 
podniosły charakter. Uroczy-
stości rozpoczęły się od mszy, 
podczas której ks. Edward 
Szymański nawiązał do lat 
wojennych i  okresu, kiedy oj-
czyzna była pod zaborami. 
Wtedy właśnie ważną rolę od-
grywała szkoła, nauka języka 
ojczystego połączona z wiarą. 

– Po mszy przeszliśmy 
pod budynek, w  którym od 
1930 roku mieściła się Polska 
Ochronka, a  od 1934 roku 
aż do wybuchu wojny Polska 
Szkoła Macierzy Szkolnej. 
Pod pamiątkową tablicą rad-
na Romualda Tomczuk, wójt 
gminy Trąbki Wielkie Błażej 

Konkol, córka pisarki Józefy 
Krośnickiej, młodzież szkolna 
oraz Jan Trofimowicz z Ełga-
nowa złożyli wiązanki kwia-
tów i zapalili znicze. Wiązanki 
zostały także złożone pod ta-
blicą pamiątkową patronki na-
szej podstawówki, Kunegun-
dy Pawłowskiej – relacjonuje 
nasz stały Czytelnik Wiesław 
Kempa.

Swoimi wiadomościami 
o historii „zacnej jubilatki” po-
dzieliła się ze wszystkimi Jó-
zefa Krośnicka. Chętni mo-
gli również obejrzeć wystawę 
przygotowaną z  okazji święta 
podstawówki. 

– Obejrzeć można było kro-
niki i szkolne trofea. W gablo-
tach wyeksponowano także 
przedwojenną dokumentację 
szkół macierzy z Trąbek Wiel-
kich i  Ełganowa oraz odzna-
czenia państwowe i  resortowe 
nauczycielki Anny Burdówny 
– kontynuuje Wiesław Kempa.

(Kl)

>> Uroczystości z okazji 80. urodzin Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich miały niezwykle 

podniosły charakter
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nASI bEZ MAnDATU DO bRUKSElI

wybory bez większych niespodzianek
Za nami pierwszy odcinek wyborów – głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Trzy tygodnie temu 
byliśmy świadkami preludium do jesiennych wyborów samorządowych.

Niestety, żaden z kandy-
datów, którzy reprezentowali 
powiat gdański nie otrzymał 
mandatu europosła. Przypo-
mnijmy, że w europarlamencie 
województwo pomorskie repre-
zentować będą tylko Janusz Le-
wandowski i Jarosław Wałęsa 
z PO oraz Anna Fotyga z PiS. 
Bezapelacyjne zwycięstwo na 
Pomorzu odniosła oczywiście 
Platforma, na którą głosowało 
47,69 proc. uprawnionych do 
głosowania. Prawo i Sprawie-
dliwość zyskało poparcie w wy-
sokości 25,62 proc. Dodajmy, 
że najwyższą frekwencję odno-
towano w Sopocie (43,06 proc.), 
a w powiecie gdańskim – 25,28 
proc. 

W powiecie gdańskim bez-
apelacyjne zwycięstwo od-
niósł Janusz Lewandowski, na 
którego głosowało 4221 osób. 
Imponujący rezultat osiągnął 
także Jarosław Wałęsa (2444 
głosy). Trzeci wynik w powie-
cie gdańskim uzyskała Anna 
Fotyga (2234). Bardzo wysokie 
notowanie, ale tylko w powiecie 
gdańskim odnotował Ryszard 
Świlski (1147). Na całym Po-
morzu głosowało na niego zale-
dwie 2037 osób i jest to jeden z 
najsłabszych wyników na liście 

PO. Najwięcej głosów wśród 
naszych reprezentantów otrzy-
mała radna powiatu gdańskiego 
Danuta Sikora z PiS, na którą 
zagłosowało 3759 osób, z czego 
tylko 598 w naszym powiecie. 

– Przede wszystkim cieszę 
się z wyniku wyborczego Plat-
formy Obywatelskiej i dziękuję 
tym, którzy na mnie głosowali. 
Wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego mają swoją specyfikę, 

gdzie wyborca raczej głosuje na 
dane ugrupowanie polityczne, 
a nie na poszczególne osoby. 
Każdemu życzę takiego po-
parcia, jakie otrzymałem, w 
tego rodzaju wyborach. Jed-
nak to nie jest najważniejsze. 
Najważniejsze, że Pomorzanie 
potwierdzili, iż zmiany, któ-
re u nas zachodzą po wstąpie-
niu do Unii Europejskiej idą 
w dobrym kierunku – komen-

tuje wynik wyborów Ryszard 
Świlski.

Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego mówi 
nam z kolei, że wybory do 
europarlamentu nie były 
niespodzianką. 

– Bardzo mnie cieszy wynik 
Ryszarda Świlskiego, który w 
naszym mieście uzyskał dru-
gie miejsce. Wyniki w naszym 
mieście pokazały, że preferen-

cje polityczne mieszkańców 
nie zmieniły się w przecią-
gu kilku ostatnich lat. Pewną 
stratą dla naszego wojewódz-
twa jest brak w europarlamen-
cie Jana Kozłowskiego – mówi 
„Panoramie” Janusz Wróbel.

Dodajmy jeszcze, że na in-
nego naszego reprezentanta 
– Bogdana Dombrowskiego 
(startujący z listy PSL) tylko 
w powiecie gdańskim głoso-
wało 788 osób (1332 w całym 
województwie), z czego aż 261 
w gminie Suchy Dąb, gdzie 
na PSL głosował co drugi 
wyborca. 

– W naszej gminie mieszka 

wielu rolników, którzy sympa-
tyzują z PSL, dlatego ten do-
bry wynik raczej nas nie dziwi 
– dodaje Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb.

Dla niektórych osób majo-
we wybory były tylko przetar-
ciem przed jesienną potyczką 
samorządową. Widać jed-
nak, że nasi lokalni politycy 
w dalszym ciągu są doceniani 
przez mieszkańców powiatu 
gdańskiego. Nie należy jednak 
spoczywać na laurach. Należy 
dalej sumiennie pracować na 
swój dobry wynik na jesieni.

(lubek)

>> Pod koniec maja Polacy brali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego
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UKRÓCIĆ nAłÓG

Podnieść podatek
Za nami Światowy Dzień bez Tytoniu, który obchodzimy 

31 maja. Mimo to w dalszym ciągu rzesze Polaków zaciągają 
się dymkiem. Nie patrzą, że nałóg jest szkodliwy. Każdego 
dnia sięgają po papierosa. Nie dość, że palenie może się skoń-
czyć w najgorszym wypadku rakiem płuc i śmiercią, to jeszcze 
jest bardzo kosztownym „hobby”.

Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogło-
siła, że w tym roku tematem przewodnim Dnia bez Tytoniu 
było podniesienie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. 

Zgodnie z wytycznymi Ramowej Konwencji WHO o uży-
ciu tytoniu (FCTC), kraje członkowskie powinny wdrażać 
politykę cenową na wyroby tytoniowe w celu zmniejszenia ich 
konsumpcji. 

Badania wykazują bowiem, że wyższe podatki są szczegól-
nie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup 
o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynania pa-
lenia wśród młodzieży. Podatek akcyzowy, który powoduje 
wzrost cen wyrobów tytoniowych o 10 proc., zmniejsza kon-
sumpcję tytoniu o około 4 proc. w krajach o wysokich docho-
dach i nawet o 8 proc. w większości krajów o niskich i śred-
nich dochodach. Podnoszenie podatków na wyroby tytoniowe 
skłania palaczy do porzucenia nałogu, zniechęca młodych lu-
dzi do rozpoczęcia palenia oraz jest źródłem przychodów do 
budżetów państw.

(GR)

MInI TU bOGATSZA STAnICA 

nowe rowery  
w juszkowie

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie przystą-
pił do realizacji kolejnych dwóch projektów, na które otrzyma 
unijne dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Jedna z  umów podpisanych pomiędzy OKSiR Cieple-
wo a  Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskie-
go, dotyczy organizacji Dnia Otwartego Centrum Rekre-
acji w  Juszkowie i  doposażenia tamtejszej bazy wodniackiej 
w nowy sprzęt pływający. 

– W gminie Pruszcz Gdański pływać będą rowery wodne 
w kształcie łabędzi – zdradził dyrektor cieplewskiego ośrod-
ka, Grzegorz Cwaliński. 

Druga umowa obejmuje realizację festynu „Na Zdrowie Se-
niora” – imprezy promującej aktywny tryb życia wśród senio-
rów z gminy. 

Finansowe wsparcie, jakie placówka ma otrzymać na sfina-
lizowanie tych dwóch przedsięwzięć z  zakresu tzw. małych 
projektów, to ponad 50 tys. zł. Obie inicjatywy zostały wy-
soko ocenione w konkursie tematycznym na organizację in-
nowacyjnych wydarzeń prozdrowotnych na obszarze LGD 
„Trzy Krajobrazy”.

(Mb)

>> Niebawem po wodach Juszkowa pływać będą 
takie łabędzie 
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ROZMOWA Z AlEKSAnDREM MAChEM, DyREKTOREM PODR

Platforma łącząca jednostki 
skupione wokół rolnictwa
Aleksander Mach od 1,5 roku jest dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku. Jego działania zmierzają ku temu, by ośrodek 
stał się platformą pomiędzy producentami rolnymi, firmami związanymi z tą 
gałęzią gospodarki i naukowcami.

– Pierwszy rok Pana działal-
ności w Pomorskim ośrodku 
doradztwa rolniczego obfito-
wał w konferencje, kongresy 
i fora. ich tematyka była oczy-
wiście różna, ale wszystkie or-
ganizowano po raz pierwszy.

– Nim znalazłem się 
w  gdańskim ośrodku praco-
wałem w firmach prywatnych, 
dzięki czemu mogłem dość 
dobrze poznać biznes rolny, 
ale z  zupełnie innej strony. 
W  PODR musieliśmy przede 
wszystkim określić jakie jest 
miejsce ośrodka w przestrzeni 
rolno-naukowo-biznesowej. 
Rolnictwo to tak naprawdę 
trzy światy: praktycy rolni-
czy zajmujący się uprawą lub 
hodowlą, naukowcy zajmują-
cy się badaniem i wdrażaniem 
nowych odmian albo leków 
na różne choroby oraz świat 
firm, które zajmują się sprze-
dażą środków ochrony roślin 
czy pasz albo prowadzą dzia-
łalność przetwórczą. Te trzy 
światy muszą w symbiozie żyć 
ze sobą, żeby osiągać jak naj-
większe korzyści. Brakuje in-
stytucji, które byłyby platfor-
mą dla wszystkich tych inte-
resów. My chcemy tę lukę za-
pełnić organizując sympozja, 
konferencje albo fora.

– już 16 i 17 czerwca orga-
nizujecie w łapinie koło kol-
bud Forum drobiarskie. duże 
jest zainteresowanie tym 
spotkaniem?

– Powiem nieskromnie, że 
wszystkie tego typu spotkania 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Dodam tylko, że do 
Łapina przyjedzie prof. Tade-
usz Szulc, rektor Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wro-
cławiu, który jest autorytetem 
w dziedzinie drobiarstwa. Za-
interesowanie jest tak duże, 
że o  udziale w  forum będzie 
decydowała kolejność zgło-
szeń. Przypomnę z  kolei, że 
jesienią zainteresowanie orga-
nizowanym przez nas Forum 
Trzodziarskim było tak duże, 
że musieliśmy je przenieść do 
AmberExpo, gdyż uczestni-
czyło w nim ok. 350 producen-
tów trzody chlewnej – mimo 
że udział był płatny. Z  kolei 
w forum w Łapinie nie będzie 
mogło uczestniczyć więcej niż 
200 osób. Udziałem w spotka-
niu zainteresowane są nie tyl-
ko osoby i firmy działające na 

Pomorzu. Chętni zgłaszają się 
z łódzkiego czy Mazowsza. 

– co skłania zatem do 
uczestnictwa w tego typu 
spotkaniach?

– Przede wszystkim moż-
liwość zdobywania wiedzy na 
bardzo wysokim poziomie. 
Każdy chce, aby jego działa-
nia przynosiły jak największe 
korzyści. Ci najlepsi, którzy 
obrali sobie konkretny profil 
działania i  chcą być specja-
listami w  danym kierunku, 
podchodzą do sprawy bardzo 
profesjonalnie, wykorzystując 
każdą okazję do poprawiania 
swoich wyników ekonomicz-

nych. Nic w  tym dziwnego, 
bowiem największy rozwój 
obserwujemy w  bioinżynierii 
i informatyzacji. 

 – z takich konferencji korzy-
stają przede wszystkim więksi 
rolnicy, a jaka przyszłość cze-
ka niewielkie – kilku, kilkuna-
stohektarowe gospodarstwa?

– Tacy rolnicy mogą się zająć 
prowadzeniem gospodarstw 
ekologicznych, których w  tej 
chwili na Pomorzu jest ok. 
900. Pieniądze z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 w  dużej 
mierze będą przekazywane 
na działalność proekologicz-

ną. Myślę, że unijne wsparcie 
powinno nakłonić mniejszych 
rolników do podjęcia decyzji 
i  prowadzenia gospodarstwa 
ekologicznego. 

– Pomorski ośrodek doradz-
twa rolniczego w Gdańsku 
bardzo mocno angażuje się też 
w pszczelarstwo.

– To prawda. Mamy swoją 
pasiekę w Lubaniu, która jesz-
cze 2 lata temu chyliła się ku 
upadkowi. Postanowiliśmy ją 
odbudować. Infrastruktura już 
powstała. W Lubaniu znajdo-
wać się ma Pomorskie Cen-
trum Pszczelarskie, na co uda-
ło się otrzymać środki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Naszą ambicją 
jest podwojenie ilości produ-
kowanych matek, ponieważ 
ośrodek w  Lubaniu ma cha-
rakter reprodukcyjny. Znajdu-
je się tam 55 pni pszczelich, 
a  każdego roku produkujemy 
ok. 600 matek. Po uruchomie-
niu centrum chcemy zwiększyć 
ilość pszczelich rodzin, a  tym 
samym podwoić ilość produ-
kowanych matek. Chwali je 
Pomorski Związek Pszczelar-
ski, ponieważ są to dawne rasy, 
które bardzo dobrze spisują się 
w trudnych warunkach pożyt-
kowych na Kaszubach. 

– rozumiem zatem, że zain-
teresowanie waszymi pszczoła-
mi jest duże?

– Zgadza się. Tworzą się na-
wet kolejki chętnych po nasze 
pszczele matki. Jednak chciał-
bym przypomnieć, że te owady 
to nie tylko miód. Przecież 80 
proc. wszystkich roślin wy-
maga zapylenia. Nikt jeszcze 
genetycznie tego nie zmienił. 
Ten obowiązek ciąży w  dal-
szym ciągu na pszczołach.  
Co ciekawe prowadzimy też 
zapisy rolników, którzy chcie-
liby aby rośliny na ich po-
lach zapylały nasze pszczoły. 
Pszczół jest tak mało, że kolej-
ki tworzą się nawet rok wcze-
śniej. Jest to efekt ich dużej 
śmiertelności. Problem nie do-
tyczy tylko Pomorza, ale nie-
stety całego świata. Prowadzi-
my jednak szeroko zakrojone 
działania, aby zmniejszyć ich 
śmiertelność.

Rozmawiał  
Krzysztof lubański

>> Aleksander Mach od 1,5 roku jest dyrektorem 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Gdańsku
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PUChAR POlSKI

Finał w Pszczółkach
Ostatnim akordem piłkarskiego sezonu w Pszczółkach bę-

dzie wojewódzki finał Pucharu Polski, który 25 czerwca roze-
grany zostanie na stadionie Potoku. W tym roku o przepustkę 
do rozgrywek centralnych walczyć będą zespoły Brdy Prze-
chlewo oraz Wikędu/GOSRiT Luzino.

Dla wielu obserwatorów futbolu na Pomorzu taki skład fi-
nału wojewódzkiego to niespodzianka. Ekipa z Luzina w pół-
finale pokonała 3:0 Cartusię Kartuzy, natomiast zawodnicy 
Brdy okazali się lepsi od piłkarzy z Nowego Dworu Gdań-
skiego, wygrywając 3:1. 

Początek finałowego spotkania Pucharu Polski w Pszczół-
kach zaplanowano na godz. 18.00. Wstęp darmowy.

(GR)

„bIAłO-ZIElOnI”

z podwórka  
na stadion

„Mistrzowie, organizujcie się!” – na komendę trenera Łu-
kasza Gajowniczka dwudziestu 9-letnich chłopców wbiega na 
murawę. Po drugiej stronie boiska pod okiem Pawła Kiedyka 
rozgrzewa się dwudziestka jedenastolatków. Zawodnicy GTS 
Orzeł Straszyn rozpoczęli trening.

Trzy półtoragodzinne treningi tygodniowo, treningi in-
dywidualne z  bramkarzami, gimnastyka i  pływanie – a  na 
wszystkich zajęciach praktycznie stuprocentowa frekwencja. 

– Chłopcy są zdeterminowani, ambitni i wytrwali – mówią 
zgodnie trenerzy szkółki piłkarskiej w Straszynie, zorganizo-
wanej przed dwoma laty w ramach programu „Biało-Zieloni” 
Lechii Gdańsk i Grupy Lotos. 

Od ubiegłego roku szkółka bierze udział w  rozgrywkach 
Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, występu-
jąc jako Orzeł Straszyn 1 (rocznik 2003) i Orzeł Straszyn 2 
(rocznik 2004).

10-latkowie mają już na koncie swój pierwszy sukces – 4. 
miejsce w finale wojewódzkim turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” w kategorii do 10 lat (U-10). Do-
dajmy, że pierwszy raz szkoła z gminy Pruszcz Gdański ukoń-
czyła turniej Tymbarku na tak wysokim miejscu.

– Trening rozpoczynamy od ćwiczeń ogólnorozwojowych 
– wyjaśnia Łukasz Gajowniczek, dla którego rozgrzewka to 
także budowanie dobrej atmosfery w zespole. – Stąd właśnie 
przybijanie „piątek” podczas mijania się z piłką.

Na boisku Zespołu Szkół w Straszynie zawodnicy doskona-
lą podania, przyjęcia, zwody, tzw. dribling (przyjęcie ze zwo-
dem). Każdy trening kończy mecz, który pozwala opanować 
technikę, a przy okazji stanowi dobrą zabawę.

W straszyńskiej szkółce trenują chłopcy z całej gminy.
– Mamy świetną współpracę z rodzicami chłopców, którzy 

przywożą ich na wszystkie treningi – przyznają trenerzy.
To właśnie dla nich, w podziękowaniu za wytrwałość, za-

wsze na zakończenie sezonu organizują mecz dzieci vs rodzice.
Sponsorem szkółek biało-zielonych w  gminie Pruszcz 

Gdański jest firma Energa S.A.

(Mb)
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>> W szkółce piłkarskiej biało-zielonych  
w Straszynie trenują chłopcy z całej gminy 

Pruszcz Gdański

fUnKy TRĄbKI

widowiskowy break dance
W Trąbkach Wielkich po 

raz pierwszy zorganizowano 
zawody break dance „Funky 
Trąbki”, w  których uczestni-
czyło 50 tancerek i tancerzy.

Rywalizacja odbywała się 
w  trzech kategoriach: do 
14 lat, powyżej 14 lat i  dla 

dziewcząt, a  zawodnicy oce-
niani byli przez trzech znako-
mitych tancerzy: Bboy Turtle 
Rock z  Warszawy, Bboy 5.0 
z Nakła i Bboy Slam z Gdy-
ni. Oprawę muzyczną zapew-
niał DJ Kapłan ze Szczecina. 
Po emocjonujących starciach 

najlepszymi okazali się: w ka-
tegorii powyżej 14 lat – Bgirl 
Juliettta z Kusowa, która w fi-
nale pokonała Bboy Bishu 
ze Szczecina, w  kategorii do 
14 lat – Bboy R2D2 z  Na-
kła, który w  finale pokonał 
Bboy Olo (Olgierd Maszyc-

ki) z  Pruszcza Gdańskiego, 
a  wśród dziewcząt najlepszą 
okazała się Bgirl Ewelina 
z  Przebędowa, wygrywając 
z Bgirl Juliettą z Kusowa. 

(GR)

WęDKARSKICh ZAWODÓW CZAS

sportowe moczenie kija
Sezon wędkarski już w pełni, a więc i zawodów spławikowych coraz więcej 
organizowanych jest także w powiecie gdańskim. W jeden tylko weekend 
w gminie Trąbki Wielkie odbywały się dwie imprezy – Zawody Wędkarskie 
Juniorów o Puchar Prezesa Gminnego Związku Ludowe Zespoły Sportowe 
oraz 7. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie.

Juniorskie potyczki wędkar-
skie odbywały się w ramach VI 
Europejskiego Tygodnia Spor-
tu dla Wszystkich w  gminie 
Trąbki Wielkie, którego orga-
nizatorem był miejscowy LZS. 
Dodajmy, że zawody odbyły 
się w Kaczkach.

– Do rywalizacji przystąpi-
ło 13 zawodników. Po czterech 
godzinach sportowych zmagań 
Roman Zielke, prezes naszego 
LZS, który pełnił rolę sędzie-
go głównego zakończył zawo-
dy, a  do pracy zabrała się ko-
misja sędziowska, którą uzu-
pełnili Marek Bławat, Jerzy 
Gębura i  Krzysztof Groszek. 
Dokonano ważenia i  oceny 
złowionych ryb – informu-
je Wiesław Kempa, sekretarz 
LZS w Trąbkach Wielkich.

Bezkonkurencyjny w  węd-
karskich potyczkach okazał się 
Wojciech Wójtowicz z  Klesz-
czewa, który otrzymał puchar 
prezesa GZ LZS w Trąbkach 
Wielkich. Na podium znaleźli 
się jeszcze Klaudiusz Groszek 
z  Trąbek Małych oraz Woj-
ciech Koza ze Złej Wsi. 

Nagrodę przyznano również 
za największą złowioną rybę. 
Taką mógł pochwalić się z ko-
lei Tomasz Bonk z Trąbek Ma-
łych, który złowił 21,5-centy-
metrową płoć. 

– Jako ciekawostki mogę do-
dać, że pierwszą rybę już w 1. 

minucie zawodów złowił Fa-
bian Niedźwiecki, a  najmłod-
szym uczestnikiem zawodów 
był 7-letni Staś Żukowski 
z  Trąbek Wielkich – dodaje 
Wiesław Kempa.

Z kolei w Postołowie odby-
wały się 7. Mistrzostwa Gmi-
ny Trąbki Wielkie w Wędkar-
stwie Spławikowym, w  któ-
rych startowały 22 osoby, 
w tym 3 panie. 

– W walce o pierwsze miej-
sce liczyli się tylko wędkarze 
z Sobowidza, którzy zdeklaso-
wali rywali. Ostatecznie zwy-
ciężył, broniąc tym samym 
tytułu z ubiegłego roku, Adam 
Lataszewicz, który w  czasie 
4-godzinnych zawodów zło-
wił ryby o wadze 1920 g. Tuż 
za nim uplasował się Zbigniew 
Żyła i Krzysztof Zdun. O ich 
przewadze świadczy fakt, że 
łączny wynik drużyny z Sobo-
widza to 5250 g, a wszystkich 
pozostałych uczestników to 

zaledwie 2120 g. Najstarszym 
wędkarzem mistrzostw był 
77-letni Czesław Bodo z Kło-
dawy, który uplasował się na 
8. pozycji. Spośród pań naj-
lepiej wypadła Sabina Jaroń 
z Kleszczewa, która zajęła 10. 
miejsce – informuje Leszek 
Orczykowski, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji.

Dodajmy, że najcięższą rybę 
złowił Zenon Banaczyk z Trą-
bek Wielkich, któremu udało 
się wyciągnąć 200-gramowego 
szczupaka. W klasyfikacji dru-
żynowej z  ogromną przewagą 
wygrali wędkarze z  Sobowi-
dza. Na 2. i 3. miejscu znalazły 
się drużyny z Trąbek Wielkich 
i  Domachowa. Organizato-
rami zawodów byli: Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji i  Koło PZW nr 157 
z Trąbek Wielkich.

(lubek)

>> Drużyna z Sobowidza okazała się najlepsza  
w wędkarskich mistrzostwach gminy
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>> Wojciech Wójtowicz z Kleszczewa odbiera 
puchar za zwycięstwo w juniorskich zawodach 

wędkarskich w Kaczkach
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