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Zakończył się pierwszy etap przebudowy Kanału Raduni. Trwa w tej chwili 
analiza ofert firm, które chcą realizować drugi etap projektu – przebudowę 
miejskiego odcinka kanału. 

Część kanału już przebudowana
POPRAWILI DZIEŁO KRZYŻAKÓW
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Rozwój terenów miejskich powoduje 
szybszy spływ wody. Ta – zamiast wsiąkać, 
spływa po utwardzonych terenach. 
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skM ogłosiła przetarg
Już niebawem będziemy wiedzieć, czy z Gdańska do 
Pruszcza Gdańskiego będzie jeździło więcej skła-
dów SKM. Aby tak było potrzebny jest dodatkowy 
tor. 

kulturalna stoliCa poMorza
Wydarzenia „Faktorii Kultury” cieszą się nie-
przerwanym zainteresowaniem mieszkańców po-
wiatu gdańskiego, a nawet całego województwa 
pomorskiego.
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ChCą rozbudować szkołę w poMlewie
Władze gminy Przywidz już podejmują pierwsze 
działania, aby – po budowie hali w Przywidzu – 
nowe sale gimnastyczne powstały w Pomlewie oraz 
Trzepowie.
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 walerenga i watford zagrają w pruszCzu
Pruszcz Gdański oraz Gdańsk będą gościć dru-
żyny, które zagrają w  drugiej połowie sierpnia 
w międzynarodowym turnieju piłkarskim Euro-
nadzieje 2014. 
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>>  Zakończenie pierwszego etapu remontu Kanału Raduni było swego rodzaju świętem,  
podczas którego wszyscy chętnie stanęli do pamiątkowe zdjęcia 
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>> Tysiące kibiców oglądało w Gdyni samolotowe akrobacje w wykonaniu 
najlepszych pilotów na świecie

liMeryki
Młody masarz Bolesław  

z Włoszczowy , 
zwyczaj miał – przyznam, 

dość nietypowy,
pasztetową we czwartki,

robił w kształcie kokardki,
do tej pory mu włos nie 

spadł z głowy…

***
Działacz społeczny  

Roman z  Łaska,
był taki śliczny,  
jak z obrazka,

ale czar prysnął  
przy obiedzie –
nikt nie chciał  

koło niego siedzieć,
bo przy jedzeniu strasznie 

mlaskał. 
Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reklaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

bogdan malach

•	 14 sierpnia (czwartek), kabaret neonówka, godz. 18.00 
i 21.00, Pick&Roll club, sopot, ul. Zamkowa Góra 3-5

•	 15 sierpnia (piątek), XX maraton solidarności, godz. 
10.00, zbiórka przy Pomniku Ofiar Grudnia 70 w Gdyni

•	 16 sierpnia (sobota), marsz Śledzia, Kuźnica – Rewa 
•	 17 – 23 sierpnia (niedziela – sobota), międzynarodowy 

festiwal mozartowski mozartiana, Park Oliwski,  
Dwór Artusa, Dom uphagena, Katedra Oliwska 

•	 17 sierpnia (niedziela), Gaba Kulka oraz cappella 
Gedanensis, godz. 20.00, faktoria, Pruszcz Gdański

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

•	 22 – 24 sierpnia (piątek – niedziela), Gdańskie noce 
Jazsowe, godz. 19.00, teatr Leśny, Gdańsk,  
ul. Jaśkowa Dolina 

•	 23 – 24 sierpnia (sobota – niedziela), międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych, godz. 10.00, hipodrom, 
sopot, ul. Polna 1

•	 24 sierpnia (niedziela), koncert Ewy bem, godz. 20.00, 
faktoria, Pruszcz Gdański

•	 26 sierpnia (wtorek), stend-up bez cenzury,  
godz. 20.00, Parlament, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

•	 28 – 30 sierpnia (czwartek – sobota), Ambermart – 
XV międzynarodowe targi bursztynu, AmberExpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 29 – 31 sierpnia (piątek – niedziela), Zlot Oldtimerów, 
marina Gdańsk

•	 30 sierpnia – 21 września, mistrzostwa Świata 
w Piłce siatkowej mężczyzn, hala Ergo Arena – mecze 
w trójmieście 1 – 7 września 

•	 30 sierpnia (sobota), Renata Przemyk, godz. 20.00, 
faktoria, Pruszcz Gdański

•	 31 sierpnia (niedziela), Kabaret hrabi oraz Limo,  
godz. 19.00, faktoria, Pruszcz Gdański

•	 6 – 15 września (sobota – poniedziałek), 8. festiwal 
Goldbergowski, kościół św. trójcy w Gdańsku 

•	 11 – 13 września (czwartek – sobota), bike trade show, 
godz. 10.00, AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 12 – 14 września (piątek – niedziela), Ogólnopolskie 
Zawody w skokach przez Przeszkody, hipodrom sopot, 
ul. Polna 1

•	 15 września (poniedziałek), Grammy Winners night 
– Gregory Porter, Włodek Pawlik trio, godz. 19.00, 
Opera Leśna, sopot, ul. stanisława moniuszki 12

•	 15 – 20 września (poniedziałek – sobota), 39. festiwal 
filmowy w Gdyni

•	 19 – 21 września (piątek – niedziela), carmen, godz. 
19.00, Opera bałtycka, Gdańsk, al. Zwycięstwa 15

NASZA KRZYŻÓWKA  - SIERPIEŃ 

 1 
RODZAJ 
STELAŻU W 
DAWNEJ 
SUKNI 

2→ 
ZJAWISKO 
NADPRZY- 
RODZONE 

2↓ 
WIOSENNO- 
LETNI 
MIESIĄC 

1 3 
SKRYSTALI- 
ZOWANY 
MIÓD 
PSZCZELI 

2→ 
↓ 

 3 

4→ 
WÓZ DO 
PRZEWOŻE-
NIA AMU- 
NICJI 

4↓ 
ROŚLINA 
CZĘSTO 
MYLONA Z 
POKRZYWĄ 

4→ 
↓ 

     

5→ 
LEKCEWA-
ŻĄCO O 
OBYWATE- 
LACH USA 

5↓ 
PÓŁWYSEP 
W AUSTRA- 
LII 

6 
SEBASTIAN 
… BUŁECKA, 
WOKALISTA 

5→ 
↓ 

  6  7  

7 
BOCZNA 
CZĘŚĆ 
CZASZKI 
SSAKÓW 

8→ 
DO STRZY- 
ŻENIA 
TRAWY 

8→ 
↓ 

       

8↓ 
HUTNICZY 
PÓŁWYRÓB 
STALOWY 

9 
ŻYŁKA   9      

10 
ZNAK 
ZODIAKU 

11 
WŁOSKA 
FIRMA 
SAMOCHO- 
DOWA 

10        

12 
BOŻEK 
MIŁOŚCI 

11  12  13→ 
↓ 

    

13→ 
CZĘŚĆ  
DRZEWA 

13↓ 
ZAMYSŁ, 
PROJEKT 

14      15  

14 
TŁUSZCZ 
ZE 
SŁONINY 

15 
PRZEWOD- 
NIK Z GRU- 
PĄ 
TURYSTÓW 

16        

16 
MIEJSCE 
PRACY 
GÓRNIKA 

17 
POPULARNY 
BARWIONY 
NAPÓJ 
GAZOWANY 

17        

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/cud, 4/jaszcz, 5/Jankesi, 8/kosiarka, 9/nerw, 10/skorpion, 11/Fiat, 13/pień, 14/smalec, 16/kopalnia, 
17/oranżada, 

PIONOWO 

1/panier, 2/czerwiec, 3/dziarnina, 4/jasnota, 5/jork, 6/karpiel, 7/skroń, 8/kęsisko, 12/Amor, 13/plan, 
15/gid, 

HASŁO: SIERPIEŃ   

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza

8

AKcJA POLIcJI I PZu

„stop wariatom drogowym”
Ruszyła trzecia odsłona kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Dro-
gowym”. Tym razem skierowana jest przede wszystkim do osób najbliższych 
kierowcom, które mogą wpłynąć na ich zachowania podczas jazdy. Cel nie-
ustannie ten sam – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

– Celem pierwszych dwóch 
edycji kampanii było pokaza-
nie kierowcom zachowań na 
drodze, które są nieodpowie-
dzialne i  niebezpieczne. Kam-
pania okazała się skuteczna. 
Choć użycie w  niej określenia 
„wariat drogowy” wzbudzało 
kontrowersje i dyskusje, ponad 
88 proc. badanych stwierdziło, 
że jest ono właściwe dla kie-
rowcy jadącego niebezpiecznie 
– mówi Piotr Glen, dyrektor 
ds. zaangażowań społecznych 
Fundacji PZU. – Obecnie 

większość akcji związanych 
z  promowaniem bezpieczeń-
stwa na drodze straszy, drama-
tyzuje, przeraża, karci naganne 
zachowania kierowców. Podję-
liśmy decyzję, że nie wpiszemy 
się w  ten trend. Zdecydowali-
śmy, że będziemy promować 
pozytywne emocje, dlatego 
postawiliśmy na miłość. Uwa-
żamy, że pasażerom udostęp-
nimy realne narzędzie wpływu 
na zachowania kierowców i na-
prawdę sprawimy, że na pol-
skich drogach będzie bezpiecz-

niej. Niebieskie serce wręczone 
kierowcy przez bliską mu osobę 
może być tym jedynym impul-
sem, który sprawi, że ten opa-
mięta się na drodze.

Przygotowano różne wersje 
serduszka, np. „Tato, czekamy 
w domu. Kocham, jedź ostroż-
nie”, „Sama kredytu nie spła-
cę! Kocham, jedź ostrożnie!”, 
ale ponieważ jest to kampania 
kreatywna, są także serdusz-
ka do wypełnienia przez sie-
bie wymyślonym napisem. Czy 
takie serca zawisną w polskich 

samochodach? Organizatorzy 
kampanii są przekonani, że ich 
najbliżsi zrobią to dla nich. 

– Dzięki takim kampaniom, 
ale także pracy wielu służb, 
w tym policji, stan bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym z roku 
na rok poprawia się. W  2005 
r. odnotowano niewiele ponad 
48 tys. wypadków drogowych, 
w  2013 r. blisko 36 tys., co 
oznacza spadek na przestrze-
ni tych lat o  10 tys. zdarzeń 
– mówi mł. insp. Anna Kuź-
nia, p.o. naczelnika Wydziału 
Profilaktyki Biura Prewencji 
i  Ruchu Drogowego Komen-
dy Głównej Policji. – Dla nas 
bardzo ważne jest partnerstwo 
międzyinstytucjonalne w  bu-
dowaniu odpowiedzialnych po-
staw społecznych na rzecz bez-
pieczeństwa, a  te serca, to nie 
są śmieciowe gadżety do samo-
chodu, a  naładowane emocjo-
nalnie nośniki bardzo intymnej 
informacji otrzymanej od ko-
goś bliskiego.

W  kampanii bierze udział 
policja, która podjęła działania 
w  zakresie prewencji krymi-
nalnej, prezentując jej zasady 
w mediach i wręczając kierow-
com serduszka przy okazji kon-
troli drogowych. Kiedy roz-
pocznie się rok szkolny, będzie 
prowadziła pogadanki w szko-
łach z  dziećmi i  rodzicami. 
Niebieskie serca będą rozda-
wane w szkołach przez patrole 
policji i agentów PZU, podczas 
festiwali muzycznych, jako in-
serty do prasy oraz na stacjach 
benzynowych. 

(At)
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ZŁÓŻ WnIOsEK
Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór 

wniosków o  przyznanie pomocy w  ramach działania „Two-
rzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw”, m.in. na wyposaże-
nie gabinetów rehabilitacji, podstawowe usługi dla ludności, 
działalność związaną z rekreacją lub turystyką. Planuje się, że 
nabór potrwa do 25 sierpnia. Szczegółowe informacje udzie-
lane są w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” przy ulicy Szkolnej 5 
w Lędowie lub telefonicznie: 666 350 070, 58 306 33 55. 

KOncERt I WERnIsAŻ
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza  

14 sierpnia (czwartek) o godz. 19.00 na koncert „W rytmie mu-
sicali”, podczas którego wystąpią Barbara Gadomska, Mar-
ta Jaszewska, Monika Lewandowska. Wstęp wolny. Z kolei  
22 sierpnia (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się wernisaż wy-
stawy Urszuli Dulewicz (batik).

Dodajmy, że obie imprezy odbędą się w  siedzibie GTPS 
w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 2.

InWEntARYZAcJA AZbEstu
Jeszcze w  sierpniu przeprowadzona będzie w  Pruszczu 

Gdańskim inwentaryzacja azbestu. Wykonawcami prac in-
wentaryzacyjnych będą pracownicy firmy WGS84 Polska Sp. 
z o.o. działający na podstawie upowa¿nień burmistrza.

– Prosimy mieszkańców o  wsparcie pracowników w  wy-
konywanych przez nich czynnościach. Wszelkie informacje 
dostępne są pod numerem telefonu 58 775 99 31 – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. 

schODAmI nA DWORcu PKP
Wreszcie można korzystać z  ruchomych schodów prowa-

dzących z tunelu dworca PKP do PKS w Gdańsku Głównym. 
Prace przy ich naprawie trwały 3 miesiące, a przedsięwzięcie 
kosztowało ponad 1 mln zł.

hOt-sPOt W PRusZcZu GDAńsKIm
Pod koniec lipca ruszyły w Pruszczu Gdańskim dwa nowe 

punkty miejskiego bezpłatnego dostępu do internetu – hot
-spoty. Nadajniki zostały zamontowane na placu zabaw przy 
ul. Gałczyńskiego oraz na terenie rekreacyjnym przy ul. Po-
wstańców Warszawy/Słoneczna. W ten sposób po wschodniej 
stronie Pruszcza Gdańskiego działają już cztery hot-spoty. 
Wcześniej darmowy internet pojawił się w parku przed ko-
ściołem bł. Michała Kozala i w nowo wybudowanym parku 
rekreacyjnym przy ul. Modrzewskiego. 

muRALE WItAJą KIbIcÓW
Na stadionie PGE Arena zakończyły się prace nad muralem 

Mariusza Warasa, znanego i  pracującego dla wielu osób na 
świecie polskiego artysty. Wykonał on dla gdańskiego stadio-
nu murale z mechanicznymi lwami, które witają teraz gości 
bursztynowego stadionu. 

uLIcA nsZZ sOLIDARnOŚć
Okolice ulicy Przemysłowej w  Pruszczu Gdańskim były 

w  czasach pierwszej „Solidarności” areną antykomunistycz-
nych wystąpień pracowników znajdujących się tam zakładów 
przemysłowych. Realizując inicjatywę radnych: Marka Kra-
wycińskiego i  Piotra Kalińskiego, odsłonięto uroczyście ta-
bliczkę z nazwą nowej ulicy: „ul. NSZZ Solidarność”. 

WALKI W ERGO AREnIE
Jedna z  najsłynniejszych marek światowego kickboxin-

gu i walk na zasadach K-1 Rules, King of King’s powraca do 
Polski. 17 października w Ergo Arenie, największe gwiazdy 
światowego K-1 i kickboxingu będą walczyć podczas gali Kok 
World GP 2014 in Gdańsk. 

KOLEJnA WYREmOntOWAnA DROGA
W  miejscowości Sobowidz nastąpił kolejny odbiór dro-

gi wyremontowanej w  ramach tegorocznej „schetynówki”, 
w  którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządo-
wych powiatu gdańskiego i gminy Trąbki Wielkie. 

WYstAWA ZDJęć Z fILmu „mIAstO 44”
Niezwykłą wystawę zdjęć z filmu „Miasto 44” w reżyserii 

Jana Komasy można zobaczyć na sopockim molo, w kawiarni 
Let’s Art, tuż obok słynnej fontanny na Placu Zdrojowym. 
W  70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zapre-
zentowano wyjątkowe kadry z  filmu i  fotosy z  planu, wraz 
z  komentarzami o  kulisach powstawania najbardziej ocze-
kiwanego filmu tego roku. Odwiedzający Sopot będą mogli 
oglądać wystawę do końca sierpnia.

W SKRÓCIEPOPRAWILI DZIEŁO KRZYŻAKÓW

Część kanału już przebudowana
Zakończył się pierwszy etap przebudowy Kanału Raduni. Trwa w tej chwili 
analiza ofert firm, które chcą realizować drugi etap projektu – przebudowę 
miejskiego odcinka kanału.

– Jestem przekonany, że 
po zakończeniu tej inwestycji 
mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego, ale również powiatu 
gdańskiego, będą spać spokoj-
nie. Kanał Raduni jest bardzo 
dobrze przygotowany na wiel-
ką wodę – zapewnia Cezary 
Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański. 

Przy okazji przebudowy 
kanału powstała także tzw. 
droga serwisowa, która może 
być traktowana jako ścież-
ka rowerowa, prowadząca do 
Gdańska.

– Kanał Raduni jest ogrom-
nym, bo około 14-kilometro-
wym zbiornikiem retencyj-
nym, który utrzymuje wodę 
spływającą z  górnych tarasów 
Pruszcza Gdańskiego i  po-
łudniowych dzielnic Gdań-
ska – przypomina Krzysztof 
Roman, pełnomocnik ds. re-
alizacji projektu w Starostwie 
Powiatowym w  Pruszczu 
Gdańskim.

Poza przebudową kanału 
potrzebny jest jeszcze zrzut 
do rzeki Raduni na tere-
nie lub w  pobliżu Pruszcza 
Gdańskiego. 

– Pojemność kanału jest 
ograniczona. Po wybudowa-
nia zrzutu do Raduni uwol-
nimy tereny inwestycyjne 
w  mieście i  gminie wiejskiej 
Pruszcz Gdański, bowiem 
w tej chwili nie ma możliwości 
odprowadzenia wód deszczo-
wych z  górnych tarasów. Bez 
dodatkowego zrzutu do rzeki, 
wody mogą się przelać przez 
wały Kanału Raduni. Aby tak 
się stało musiałyby być eks-
tremalne warunki pogodowe. 
Mam nadzieję, że pieniądze 
na tę inwestycję uda się nam 
pozyskać z  nowego unijne-
go rozdania – dodaje Cezary 
Bieniasz-Krzywiec.

Dodajmy, że pierwsze zrzu-
ty do Raduni znajdują się do-
piero na terenie Gdańska. Na 
naszym terenie nie ma niestety 
żadnego.

– Rozwój terenów miejskich 
powoduje szybszy spływ wody. 
Ta – zamiast wsiąkać, spływa 
po utwardzonych terenach. 
Kanalizacja deszczowa rów-
nież przyspiesza jej spływ. 

Niezbędne jest uświadamianie 
społeczeństwa, że bardzo waż-
ne jest zatrzymywanie wody 
tam, gdzie spadła. Potrzebne 
są do tego studnie chłonne na 
każdej posesji albo zbiorniki 
retencyjne. Ma to ogromny 
wpływ na ograniczenie prze-
pływów powodziowych w ka-
nale i  w  Raduni – tłumaczy 
Krzysztof Roman.

Zakończona właśnie inwe-
stycja nie jest tylko dobrą wia-
domością dla mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego, czy też 
powiatu. 

– Przedsięwzięcie ma także 
ogromne znaczenia dla miesz-
kańców Gdańska. Jest to tylko 
namiastka ogromnego progra-
mu powodziowego dla całych 
Żuław, w  który zaangażowa-
ne są samorządy dwóch woje-
wództw: pomorskiego i  war-
mińsko-mazurskiego. Dodam 
jeszcze, że projekt ten dotyczy 
terenu, na którym mieszka 
250 tysięcy osób – podkre-
śla Ryszard Świlski, czło-
nek Zarządu Województwa 
Pomorskiego.

Firma Aarsleff, która pod-
jęła się realizacji projektu, jest 
już zaprawiona w bojach przy 
tego typu przedsięwzięciach.

>> Samorządowcy powiatu gdańskiego sami chcieli się przekonać  
jak wygląda wyremontowany odcinek Kanału Raduni
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– Przy realizacji projektu 
nie natrafiliśmy na szczególnie 
uciążliwe problemy. Inwestor 
był wymagającym partnerem, 
ale dążącym do pełnego suk-
cesu. Zależy nam na jakości 
i  solidności, a  obserwując re-
akcję niektórych osób, śmiem 
twierdzić, że ten cel udało się 
osiągnąć. Poprawialiśmy bu-
dowlę, którą siedem wieków 
temu zbudowali Krzyżacy. 
Przechodzimy zatem do hi-
storii. Sądzę, że naszej pracy 
nie trzeba będzie poprawiać 
przez następnych kilka wie-
ków – mówi „Panoramie” 
Przemysław Nowak, dyrektor 
generalny spółki Aarsleff.

Czasu na świętowanie nie 
było, bowiem już sprawdzane 
są oferty firm, które chcą za-
jąć się przebudową miejskiego 
odcinka Kanału Raduni.

– My również złożyliśmy 
swoją ofertę. Konkurencja jest 
jednak bardzo duża. Chcieli-
byśmy zająć się dalszą przebu-
dową kanału, ale decyzja nale-
ży do inwestora, który kieruje 
się pewnymi kryteriami. Jed-
ną z nich jest cena. Oferty są 
z kolei w dalszym ciągu niższe 
od planowanych przez inwe-
stora. W  ostatnim czasie do-
chodziły jednak do nas głosy, 
że nie cena będzie najważniej-
szym kryterium decydującym 
o wygraniu przetargu na reali-
zację inwestycji budowlanych. 
Cieszylibyśmy się, gdyby ja-
kość wykonanych przez nas 
dotychczas prac mogła pode-
przeć naszą ofertę – dodaje 
Przemysław Nowak.

Realizacja II etapu, a  więc 
miejskiego odcinka kanału (od 

mostku na ul. Raciborskiego 
do kładki w ciągu al. Wojska 
Polskiego) być może rozpocz-
nie się jeszcze w sierpniu. 

– Jest to jedna z  najważ-
niejszych inwestycji w  hi-
storii Pruszcza Gdańskiego. 
Dzięki niej zapewnimy bez-
pieczeństwo przeciwpowo-
dziowe mieszkańcom naszego 
miasta. Poza tym zmieni się 
wizerunek Pruszcza Gdań-
skiego. Wiązało się to będzie 
oczywiście z pewnymi utrud-
nieniami, ale musimy uzbroić 
się w cierpliwość. Rzecz war-
ta jest jednak pewnych wy-
rzeczeń – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego, który dodaje, 
że nie ma nic złego w  zabu-
dowywaniu górnych tarasów. 
– Ale trzeba przy tym pamię-
tać o  utworzeniu miejsc dla 
wód odpadowych i stworzeniu 
punktów, w  których będzie 
ona przechowywana.

Sam kanał na pewno nie 
wystarczy, aby zatrzymać 
wody opadowe, dlatego też 
miasto Pruszcz Gdański nie 
szczędzi pieniędzy na budowę 
zbiorników retencyjnych. 

– Wystarczyło uruchomić 
zbiorniki przy ulicy Podko-
morzego i  Cichej, żeby już 
przy pierwszej ulewie miesz-
kańcy przekonali się, że ich 
piwnice nie będą zalane – do-
daje burmistrz Wróbel.

Dokładny termin rozpo-
częcia przebudowy (i  zakres 
prac) Kanału Raduni podamy 
we wrześniowym wydaniu 
„Panoramy”.

Krzysztof Lubański

Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Żuław  – Etap I  – Powiat Gdański”
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bęDZIE PLAc ZAbAW
Coraz więcej placówek oświatowych ma nowoczesne 

i atrakcyjne place zabaw. Taki powstaje również przy szkole 
w Bielkówku. Na budowę placu zabaw pieniądze udało się po-
zyskać z rządowego programu „Radosna szkoła”.

– Swego czasu podobny plac zabaw, finansowany ze środ-
ków „Radosnej szkoły”, powstał w Kolbudach. Teraz przyszła 
kolej na Bielkówko – mówi Marek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.

ZmIAnA tERmInu
Mieszkańcy gminy Kolbudy, będący w trudnej sytuacji ma-

terialnej, mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawniczych. 
Mecenas Jacek Dmowski przyjmuje interesantów w sali nr 101 
Urzędu Gminy Kolbudy. Najbliższy termin – 13 sierpnia (śro-
da) od godziny 13.00.

muZYcZnY fEstIWAL
Zapraszamy na koncerty VII Międzynarodowego Festiwalu 

Muzycznego, które odbędą się 17, 24, 31 sierpnia oraz 7 wrze-
śnia o godz. 17.30 w kościele pw. św. Floriana w Kolbudach. 

(GR)

W SKRÓCIE

ZERWAŁO DAch DOmu

pożary przeplatane 
burzami

Polskę, a  tym samym Pomorze, nawiedzają coraz bardziej 
ekstremalne zjawiska pogodowe. Tropikalne upały przeplata-
ne są burzami, potężnymi ulewami i wichurami, których do-
świadczyli chociażby mieszkańcy powiatu gdańskiego.

W  pierwszą niedzielę sierpnia strażacy musieli walczyć 
z  pożarami pól w  miejscowościach Radunica i  Leszkowy. 
Ogień trawił rżyska i uprawy. Na szczęście udało się uratować 
przed ogniem kilkadziesiąt hektarów zbóż. 

Na tym nie koniec tragicznych wydarzeń w  naszym po-
wiecie. Tydzień temu, 4 sierpnia, wichura z  potężną ulewą 
przetoczyła się przez gminę Kolbudy. Najbardziej ucierpieli 
mieszkańcy miejscowości Buszkowy.

– Wichura zerwała dach domu. Jest to już druga tragedia, 
która spotkała właścicieli tego budynku, gdyż 2 lata temu ich 
dom spalił się – mówi nam Marek Goliński, wicewójt gmi-
ny Kolbudy. – Na miejscu zjawili się nasi strażacy, z którymi 
przez kilka godzin walczyliśmy, aby zabezpieczyć jak najle-
piej dom. Rodzina nie jest zamożna, dlatego gmina – w miarę 
swoich możliwości – będzie starała się im pomóc. Poza tym 
wichura powyrywała z  korzeniami potężne drzewa, uszka-
dzając w niektórych miejscach drogę. 

Anomalie pogodowe zdarzają się coraz częściej na naszym 
terenie, dlatego warto jak najlepiej zabezpieczyć swój majątek 
przed wichurą czy ulewnymi deszczami, ubezpieczając cho-
ciażby swoje nieruchomości. Już wiele osób przekonało się, że 
warto wydać kilkaset złotych na rok i ubezpieczyć swój dom, 
aby w razie nieszczęścia liczyć na uzyskanie odszkodowania. 

(KL)

>> W miejscowości Buszkowy w gminie Kolbudy 
wichura zerwała dach z domu
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OŚWIAtOWE InWEstYcJE

będą sale w lublewie i pręgowie
Wakacyjny okres szczegól-

nie sprzyja remontom w szko-
łach. W  gminie Kolbudy 
do inwestycji oświatowych 
przygotowywano się już od 
początku tego roku, aby moż-
na było je realizować w lipcu 
i sierpniu.

W  Zespole Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjal-
nego w Kolbudach montowa-
na jest winda.

– Dofinansowanie na tę 
inwestycję otrzymaliśmy 
z  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Winda jest 
niezbędna, ponieważ do kol-
budzkiej szkoły uczęszczają 
dzieci, które muszą jeździć 
na wózkach inwalidzkich. 
Dla nich będzie to duże uła-
twienie w  poruszaniu się po 
naszej szkole – przyznaje Ma-
rek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.

Na tym nie koniec inwesty-
cji w  kolbudzkiej szkole. Jak 
mówi nam Marek Goliński 
przebudowywane jest rów-
nież główne wejście do obiek-
tu. Remontowane są niektóre 
sale dydaktyczne i wymienia-
ne posadzki.

– Przygotowujemy się rów-
nież do budowy sal gimna-
stycznych w  Lublewie oraz 

Pręgowie. Mamy już gotowe 
projekty, a  nawet pozwolenia 
na budowę. Teraz zajmujemy 
się pozyskaniem środków ze-
wnętrznych na realizację tych 
zadań. Dodam, że oba obiekty 
będą wyglądać identycznie – 
kontynuuje Marek Goliński.

W  Lublewie podejmo-
wanych działań jest jednak 
znacznie więcej, ponieważ 
władze gminy postanowiły 
najpierw zmienić ogrzewanie 
szkoły z  tradycyjnego na ga-
zowe. Prace te muszą zakoń-
czyć się przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. Dodajmy, 
że w sąsiedztwie szkoły roz-
pocznie się niebawem budo-
wa remizy strażackiej.

Oświatowe inwestycje 
w  Lublewie i  Pręgowie pro-
wadzone będą w latach 2016 
– 2017. Jeżeli udałoby się po-
zyskać zewnętrzne dofinan-
sowanie, to budowa sali gim-
nastycznej w  Lublewie ru-
szyłaby już w drugiej połowie 
2015 roku. Przypomnijmy 
jeszcze tylko, że trwa w  tej 
chwili przygotowywanie 
niezbędnej dokumentacji do 
budowy nowej szkoły w Ko-
walach – o czym informowa-
liśmy w poprzednim wydaniu 
„Panoramy”.

(lubek)

>> Władze gminy Kolbudy starają się o środki 
zewnętrzne, które przyspieszą budowę sali gim-

nastycznej przy szkole w Lublewie
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PRZYJADą stRAŻAcY Z nIEmIEc

zaprosili rodaków z litwy
Od wielu lat gmina Kolbudy organizuje w Borsku na Kaszubach obozy żeglar-
skie. Uczestniczą w nich nie tylko młodzi Polacy. Od 4 lat do Borska przyjeż-
dżają również nasi młodzi rodacy z Ukrainy, a w tym roku po raz pierwszy na 
zaproszenie kolbudzkiego samorządu odpowiedzieli także gimnazjaliści z Litwy.

– Według nas właśnie 
w  Borsku są znakomite wa-
runki wietrzne, które sprzyjają 
uprawianiu żeglarstwa. Poza 
tym, są tam bardzo dobre wa-
runki noclegowe. Wszystko to 
spowodowało, że właśnie tam 
organizujemy obozy żeglarskie 
– mówi Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy. – W tym 
roku po raz pierwszy zaprosi-
liśmy gimnazjalistów z  Nie-
meczyna, który leży 25 km od 
Wilna. Bardzo się cieszymy, 
że odpowiedzieli na nasze za-
proszenie. Niemeczyn w  70 
procentach zamieszkują Po-
lacy, a  burmistrzem jest Mie-
czysław Borusewicz, również 
Polak. Przy okazji aktywnego 
spędzania wolnego czasu po-
kazaliśmy naszym rodakom 
odrobinę ojczyzny ich ojców.

Samorządowcy z Kolbud już 
zdążyli odwiedzić swoich ko-
legów na Litwie. Z  rewizytą 
do Polski ma z  kolei przyje-
chać Mieczysław Borusewicz, 
żeby zająć się formalną częścią 
współpracy polsko-litewskiej.

– Taką współpracę nawiąza-
ły już szkoły i  ich uczniowie, 
którzy korespondują ze sobą, 
odwiedzają się na razie mul-
timedialnie, na facebooku – 
mówi nam Leszek Grombala. 

Przypomnijmy, że gmi-
na Kolbudy współpracuje już 
z  niemieckim miastem Uf-
fenheim, leżącym w  Środko-
wej Frankonii. Każdego roku 
mieszkańcy obu miejscowo-
ści odwiedzają się nawzajem. 
Polsko-niemiecka współpraca 
odbywa się na kilku płaszczy-
znach: samorządowej, mło-
dzieżowej, oświatowej czy 
strażackiej, a  nawet religijnej, 
gdyż niedawno gościli w Kol-
budach ministranci z Niemiec. 
Niebawem do Kolbud przyjadą 
z kolei strażacy.

– Postanowiliśmy przenieść 
święto strażaków na wrze-
sień, aby w uroczystości mogli 
uczestniczyć również goście 
z  Uffenheim. Przyjedzie do 
nas ponad 40-osobowa delega-
cja z Niemiec. Mam nadzieję, 
że obecnością na uroczystości 
zaszczycą nas władze woje-
wódzkie i  powiatowe Pań-
stwowej Straży Pożarnej – in-
formuje gospodarz kolbudzkiej 
gminy.

(Lubek)
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chORYch cORAZ WIęcEJ

uwaga na kleszcze
Tylko w tym roku na terenie naszego województwa odnoto-

wano już 240 przypadków boreliozy – choroby zakaźnej prze-
noszonej na człowieka przez kleszcze. 

Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Gdańsku, w roku 2013 w naszym regionie stwier-
dzono 507 zachorowań, podczas gdy w roku 2001 było ich za-
ledwie 28. Z każdym rokiem liczba zachorowań na boreliozę 
jest coraz większa.

Dodajmy, że kleszcze to pasożyty, które przenoszą liczne 
wirusy i  bakterie. Napotkać je można nie tylko w  lesie, ale 
i w miejskich parkach i ogródkach. Przełom lipca i  sierpnia 
to czas, w którym szczególnie warto zabezpieczyć się przed 
kleszczami. 

(GR)

POJEDZIEmY nOWYmI uLIcAmI

drogowcy 
opanowali miasto 

Drogowcom nie są straszne tropikalne upały, które nawie-
dzały Pomorze i w pocie czoła realizują inwestycje na naszym 
terenie. W Pruszczu Gdańskim prace prowadzone są w kilku 
punktach.

Jak informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, przełom lipca i  sierpnia to peł-
nia sezonu remontowego, ponieważ obok startu największych 
letnich remontów – ulic Powstańców Warszawy, Obrońców 
Wybrzeża i Grota Roweckiego – trwają także mniejsze, nie-
zwykle pożyteczne inwestycje. Jedną z nich jest realizowana 
właśnie budowa ulicy Konwaliowej, która kosztuje dokładnie 
606615 złotych.

Stefan Skonieczny, przewodniczący Rady Miasta Pruszcz 
Gdański zapowiada, że remont ulicy Konwaliowej potrwa do 
końca sierpnia.

– Jeszcze w tym roku zrealizowany zostanie także remont 
ulicy 11 Listopada. Przy okazji przebudowy ulicy, powstanie 
w pobliżu również park fitness – dodaje Stefan Skonieczny.

Z kolei jesienią mają zostać zakończone prace przy – ocze-
kiwanym przez mieszkańców okolic ulic Olszewskiego i Wró-
blewskiego – projekcie budowy nowoczesnego układu drogo-
wego z infrastrukturą rekreacyjną i zbiornikiem retencyjnym. 
Radny Ireneusz Czernecki podkreśla natomiast, że jest to 
duże zadanie, które realizowane będzie etapami. 

Prace prowadzone są również na osiedlu „Komarowo”, 
gdzie pełną parą trwają prace przy budowie rozległego terenu 
rekreacyjnego – o czym informowaliśmy już w jednym z po-
przednich wydań „Panoramy”.

– Wygląd i  infrastruktura terenu zaprojektowane zosta-
ły zgodnie z życzeniami mieszkańców. Pierwsi użytkownicy 
będą mogli korzystać z placu już w połowie września – dodaje 
radny Jerzy Kłys.

Inwestycje drogowe na terenie naszego miasta realizowane 
są nie tylko ze środków miejskich. Niektóre inwestycje realizo-
wane są w ramach „schetynówki”, a w przebudowie ulicy Po-
wstańców Warszawy partycypuje także urząd marszałkowski.

(GR)

>> Jeszcze w sierpniu zakończyć się ma re-
mont ulicy Konwaliowej w Pruszczu Gdańskim
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AtRAKcJA DLA tuRYstÓW

powstaje trasa wiślana
Samorządy bardzo chętnie 

stawiają na inwestycje, które 
mają służyć aktywnemu wypo-
czynkowi Polaków. Budowane 
są parki rekreacji, siłownie na 
świeżym powietrzu oraz ścież-
ki rowerowe.

W  ostatnim czasie bardzo 
głośno zrobiło się o  budowie 
Trasy Wiślanej, której patro-
nuje prezydent Bronisław Ko-
morowski. Przypomnijmy, że 
biec ona będzie wzdłuż Wisły, 
a  prace nad projektem na Po-
morzu koordynuje Urząd Mar-
szałkowski w Gdańsku. Na te-
renie powiatu gdańskiego Tra-
sa Wiślana przebiegać będzie 
oczywiście przez gminy Suchy 
Dąb oraz Cedry Wielkie.

– Chcielibyśmy tak stwo-
rzyć trasę, aby zahaczała ona 
o marinę w Błotniku. Startując 
z przystani możemy ruszyć do 
Kiezmarka, a dalej przez Lesz-

kowy, Giemlice, Długie Pole 
i  Cedry Wielkie wrócimy do 
Błotnika, przejeżdżając wcze-
śniej oczywiście przez Ce-
dry Małe. Po drodze możemy 
zwiedzić zabytki naszych ziem, 
czy zajrzeć do restauracji i zjeść 
coś dobrego. Będzie to dodat-
kowa atrakcja dla tych, którzy 
przypłyną jachtem do mariny 
w  Błotniku i  będą chcieli tu 
spędzić jakiś czas – mówi „Pa-
noramie” Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Poza tym, samorządowcy 
z  Cedrów Wielkich planują, 
aby trasa rowerowa połączyła 
Cedry Małe, a przy okazji inne 
miejscowości gminy z  Gdań-
skiem. Część trasy już jest, 
a  wykorzystano do tego starą 
„siódemkę”. 

Trasa Wiślana nie będzie 
mało kosztowała. Znacz-
na część będzie finansowana 

przez Unię Europejską, ale 
gmina Cedry Wielkie bę-
dzie musiała wyłożyć 2, może  
3 mln zł. Wójt Goliński uwa-

ża jednak, że inwestycja warta 
jest takiego wydatku.

(lubek)

>> Trasa Wiślana po wale „królowej polskich rzek” 
będzie najdłuższą ścieżką rowerową w Polsce
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DROGOWcY W AKcJI

Cierpliwość mile widziana
Pełną parą ruszyły prace drogowe w ramach tegorocznej „schetynówki”. 
Pierwsze prace skończyły się, a mieszkańcy już cieszą się z nowych asfalto-
wych dróg. Kierowcy będą musieli się jednak uzbroić w cierpliwość, bo w nie-
których miejscach utrudnienia w ruchu będą poważne.

– W miejscowości Klonowo 
Dolne oddano fragment wyre-
montowanej drogi powiatowej 
Egiertowo-Przywidz. Na od-
cinku 4,2 km wymieniono na-
wierzchnię jezdni oraz utwar-
dzono pobocza – informuje 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.

To nie jedyna inwestycja, 
która w ramach „schetynówki” 
zostanie zrealizowana na tere-
nie gminy Przywidz. W ubie-
głym tygodniu rozpoczęła się 
przebudowa mostu w  ciągu 
drogi powiatowej Przywidz – 
Bliziny w Przywidzu. 

– W  trakcie prowadzenia 
robót całkowicie zamknięta 

jest droga powiatowa. Ruch 
kołowy kierowany jest na ob-
jazd drogą wojewódzką nr 221 
i  drogą wojewódzką nr 233 
przez Trzepowo. Z  przejścia 
będą mogli korzystać jedynie 
piesi. Zakończenie prac prze-
widujemy na 30 września. 
W  przypadku jakichkolwiek 
zmian dodatkowe informacje 
pojawią się na stronie inter-
netowej powiatu www.powiat
-gdanski.pl – dodaje Marian 
Cichon.

Utrudnień w ruchu, w związ-
ku z pracami na naszych dro-
gach napotkamy jednak kilka. 
Jedną z najważniejszych inwe-
stycji – o  czym już informo-

waliśmy w lipcowym wydaniu 
„Panoramy” – jest przebudo-
wa ulicy Obrońców Wybrze-
ża w  Pruszczu Gdańskim, od 
Wojska Polskiego do torów 
w Juszkowie. 

– Na terenie miasta wymie-
nione zostaną wszystkie in-
stalacje podziemne. Od nowa 
zbudowane zostaną także 
chodniki i  położona zostanie 
zupełnie nowa nawierzchnia. 
W  związku z  tym zamknię-
to ruch kołowy od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Cichej oraz od 
ul. Kwiatowej do granicy mia-
sta Pruszcz Gdański, wprowa-
dzając objazdy ulicami Wojska 
Polskiego, Sportową i  Spo-

kojną. Zakaz ruchu nie bę-
dzie obowiązywał mieszkań-
ców. Zakończenie robót re-
montowych przewidujemy na  
30 października. Przeprasza-
my za zaistniałe utrudnienia 
i  prosimy wszystkich użyt-
kowników dróg o  dostosowa-
nie się do zmienionej organiza-
cji ruchu – mówi wicestarosta 
Cichon.

Prace w  ramach „schety-
nówki” trwają oczywiście 
również w  innych częściach 
naszego powiatu. O  ich prze-
biegu będziemy informować 
na bieżąco.

(lubek)

>> Na otwarciu drogi w Klonowie Dolnym pojawiło się wielu samorządowców i mieszkańców
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bIEsIADOWALI sEnIORZY

wielki dzień pszczół w kolniku
W Parku Rekreacyjnym w Kolniku mieszkańcy gminy Pszczółki obchodzili „Wielki Dzień Pszczół”. Biesiada skierowa-
na była przede wszystkim do seniorów, którzy licznie i chętnie pojawili się na imprezie.

– Nasze letnie spotkania 
stały się już tradycją. Imprezę 
uświetnił występ grupy teatral-
nej, w  której działają nie tylko 
młodzi ludzie, ale również se-
niorzy – mówi „Panoramie” 
Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki. – Z czystym sumie-
niem mogę powiedzieć, że se-
niorzy z terenu naszej gminy są 
bardzo aktywni. Nie trzeba ich 
namawiać, żeby sami podjęli ja-
kieś działania. Staramy się rów-
nież tworzyć programy, dzięki 
którym jeszcze bardziej mo-
glibyśmy aktywować starszych 
mieszkańców gminy Pszczółki.

Gości w  Kolniku do bie-
siadowania zachęcał Daniel 
Juchniewicz oraz zespół „Bie-
siada”, a  swoje artystyczne 
umiejętności zaprezentowały 
też panie z  KGW Skowarcz. 
Można było także wziąć 
udział w  kalamburach, qu-
izach i konkursach.

Biesiadę w  Kolniku zorga-
nizowano już po raz drugi, ale 
Hanna Brejwo zapowiada, że 
impreza co roku odbywać się 
będzie w innej miejscowości. 

(lubek)

GMINA PSZCZÓŁKI

GMINA
PSZCZÓŁKI

POWIAT
GDAŃSKI

PATRONAT MEDIALNY:

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt „Organizacja imprezy promującej lokalne tradycje pszczelarskie – Święta Miodu Pszczółkowskiego”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

GWIAZDA
WIECZORU 

7 września 2014 r.
Park Lipowy
w Pszczółkach

Wójt Gminy Pszczółki Hanna Brejwo 
zaprasza na

Uroczysta Msza Święta w Kościele NSPJ
w Pszczółkach o godz. 13:00

W Parku Lipowym:
• rozpoczynamy o 12:00
 zabawami dla rodzin z dziećmi
• kabaret „Pod Napięciem”
• zespoły Syjon, Zagan Acoustic i Ivy’s Toys
• Pszczele Miasteczko, w tym budowanie
 gniazd dla dzikich pszczół
• warsztaty tworzenia biżuterii woskowej
• stoiska z miodami,
 produktami pszczelimi
 i potrawami na miodzie
• porady dietetyka
• i wiele innych atrakcji

>> Goście chętnie brali udział w konkursach

>> Swoje miejsce do zabaw znalazły też dzieci

>> Na imprezie w Kolniku pojawili się głównie 
starsi mieszkańcy gminy Pszczółki

>> W Kolniku zaprezentowała się grupa teatralna, 
w której działają także seniorzy
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PORA nA DOŻYnKI

zapraszamy  
do przywidza

Pod prasowym patronatem „Panoramy Pomorza” odbędą 
się 30 sierpnia (sobota) dożynki gminne, które tradycyjnie zo-
staną zorganizowane na plaży w Przywidzu.

Uroczystości dożynkowe rozpoczną się o  godz. 15.00 od 
mszy w przywidzkim kościele. Oficjalne otwarcie imprezy za-
planowano na godz. 16.00 na plaży w Przywidzu. Po krótkim 
wystąpieniu oficjeli, wystąpi Kabaret „Kuńda” z programem 
„Wieś się śmieje”. Po nich (ok. godz. 17.20) zaprezentują się 
młodzi mieszkańcy gminy z  grup „Rozetka” i  „Dzieciaki-
Śpiewaki”. O  godz. 18.00 zaplanowano potyczki sołeckie, 
a  pół godziny później koncert disco polo zespołu GrabQ , 
a zaraz po nich wystąpi zespół Fines. Z kolei o godz. 20.00 na 
scenę wyjdzie gwiazda tegorocznych dożynek – grupa Spike, 
która znana jest przede wszystkim z koncertów disco polo. Na 
koniec dożynkowego święta zaplanowano zabawę pod gwiaz-
dami, a do tańca grać będzie Fines.

Wszystkich, którzy chcą w końcu odpocząć od codziennych 
obowiązków w  gospodarstwie, zapraszamy do Przywidza. 
Organizatorzy zapewniają dobrą pogodę i udaną zabawę.

>> Każdego 
roku na 

święto plonu 
rolnicy 

przygoto-
wują wieńce 
dożynkowe
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KOmPEtEntnY PRZYWIDZ

uczy się języków i informatyki
Zakończył się projekt „Kom-

petentny Przywidz”, który był 
realizowany ze środków Unii 
Europejskiej (z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego). Jego 
zwieńczeniem było spotkanie, 
w którym wzięli udział uczest-
nicy projektu. 

– Uczestnicy otrzymali cer-
tyfikaty potwierdzające zdo-
bycie kompetencji językowych 
z  angielskiego oraz niemiec-
kiego i certyfikaty ECDL po-
twierdzające zdobycie kompe-
tencji z  zakresu ICT – infor-
muje Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz, który oso-
biście pogratulował wszyst-
kim uczestnikom uzyskanych 
wyników. 

Projektem zostało objętych 
53 mieszkańców gminy Przy-
widz, którzy uczęszczali na 
bezpłatne zajęcia w okresie od 
września 2013 roku do czerw-
ca 2014 roku. 

– Projekt był skierowany do 
osób niepełnosprawnych, 50+, 
bezrobotnych, z  wykształce-
niem średnim i  niższym, po-
wracających na rynek pracy po 
przerwie związanej z  urodze-
niem i  wychowaniem dziecka 
i odchodzących z rolnictwa lub 
rybołówstwa – wyjaśnia Kin-
ga Waloch-Rohde z  Urzędu 
Gminy Przywidz.

Jak wylicza Kinga Waloch
-Rohde z  zajęć z  języka an-
gielskiego skorzystało 27 osób 
natomiast na język niemiecki 
uczęszczało 26 osób. Zajęcia 
były prowadzone w  niewiel-
kich grupach, co korzystnie 
wpływało na jakość kształce-
nia. Łącznie certyfikaty po-

twierdzające zdobycie kompe-
tencji językowych otrzymało 
39 uczestników, co stanowi 
ponad 73 proc. wszystkich 
uczestników.

– Osoby objęte wsparciem 
mogły również skorzystać 
z  bezpłatnych zajęć kompu-
terowych, zakończonych ze-

wnętrznym egzaminem. Z za-
jęć ECDL skorzystało 36 osób. 
Wszyscy, którzy podeszli do 
egzaminu, otrzymali stosow-
ne certyfikaty – dodaje Marek 
Zimakowski. 

(GR)

>> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz wręczał certyfikaty za ukończone 
kursy w ramach projektu „Kompetentny Przywidz”
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GOtOWI nA PRZYJęcIE 6-LAtKÓW

Chcą rozbudować szkołę w pomlewie
Wielokrotnie już informowaliśmy Czytelników „Panoramy” o planach budowy hali widowiskowo-sportowej w Przywi-
dzu. Początek inwestycji zbliża się wielkimi krokami, ale władze gminy już podejmują pierwsze działania, aby nowe 
sale gimnastyczne powstały również w Pomlewie oraz Trzepowie.

Placówki oświatowe w  obu 
tych miejscowościach nie są 
duże. Samorządowcy z gminy 
Przywidz postawili sobie za 
cel, aby dzieci uczyły się w jak 
najlepszych warunkach.

– Planujemy wybudować 
nie tylko sale sportowe, ale 
również zaplecze socjalno-
sanitarne. Przy okazji szkoła 
w Pomlewie powiększyłaby się 
o dodatkowe sale dydaktyczne 
– zdradza nam Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 
– Już w tej chwili zauważamy, 
że w  Pomlewie brakuje sal 
lekcyjnych. Jest to efekt tego, 
że akurat w  tej miejscowości 
osiedla się coraz więcej osób, 
a tym samym zwiększa się ilość 
uczniów. Dowodem na po-
twierdzenie moich słów niech 
będzie fakt, że Pomlewo ma 
już nie jednego, a  dwóch re-
prezentantów w  radzie gminy 
Przywidz. Dobitnie to świad-
czy o rozwoju tej miejscowości.

Jeżeli tak szybko przybywać 
będzie mieszkańców, to za 10 
lat we wsi może mieszkać na-
wet dwa razy więcej osób niż 
w tej chwili. Rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w  Pomlewie 
jest zatem potrzebna, dlatego 
na 2015 rok zaplanowano przy-
gotowanie dokumentacji tech-
nicznej. Według bardzo wstęp-
nych szacunków rozbudowa 
podstawówki w  Pomlewie 
może kosztować ok. 2 mln zł.

– Budowę sali gimnastycz-
nej planujemy również przy 
szkole w  Trzepowie, gdzie 
w  tej chwili dzieciaki muszą 
ćwiczyć na korytarzu. Tu nie 
trzeba powiększać zaplecza 
dydaktycznego, dlatego inwe-
stycja będzie kosztowała mniej 
– dodaje Marek Zimakowski.

Przy okazji zbliżającego się 
1 września warto również po-
ruszyć temat 6-latków, którzy 
pojawią się w szkołach. 

– Mamy trzy szkoły pu-

bliczne, w  których na pewno 
zwiększy się liczba uczniów. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to 
zmuszeni będziemy wprowa-
dzić zmianowość. Na pewno 
takich praktyk nie będziemy 
stosować w Trzepowie. Z kolei 
szkoła w Przywidzu dysponu-
je dwoma budynkami, dlatego 
nie powinno być tu problemu 
z  wolnymi salami lekcyjny-
mi. Problem może pojawić się 
w Pomlewie, gdzie szkoła jest 
niewielka, a  uczniów przyby-
wa z  każdym rokiem – tłu-
maczy Kinga Waloch-Rohde 
z Urzędu Gminy Przywidz.

Wiadomo już, że nie wszyst-
kie 6-latki z  terenu gminy 
Przywidz pójdą do szkół. Poza 
tym, niektórzy rodzice zapisu-
ją swoje pociechy do placówek 
oświatowych w  Kolbudach, 
a nawet Gdańsku albo do szkół 
niepublicznych.

(lubek)

>> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, prezentuje wstępną koncepcję 
budowy sali gimnastycznej

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



nEWs@PAnORAmAPOmORZA.PL     sIERPIEń 20148 żyCie powiatu

AKtYWnIE nA sPEKtAKLu

teatralnie  
w sobowidzu

Te dzieci, które przyszły do sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Sobowidzu na przedstawienie Teatru „ART-RE” 
z Krakowa, nie żałowały. Dwoje aktorów przedstawiło ada-
ptację sceniczną wiersza Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka” 
pod tytułem „Pchła Krętaczka”. Opowiedzieli oni historię 
eleganckiej Pchełki, która kłamie i oszukuje. Kotu wmawia, 
że hoduje lwy, lamparty i  pantery. Słonia zapewnia, że zo-
stanie jego żoną. Świni w cukierni wyjada krem z rurek i nie 
płaci. Wreszcie dopada ją sprawiedliwość za sprawą Psa – sę-
dziego. Skruszona Pchła obiecuje poprawę, radząc jednocze-
śnie dzieciom na widowni, by nie popełniały jej błędów i były 
zawsze wobec wszystkich miłe i  szczere. Dzieci z  powagą 
przyjmowały rady, ale humorystyczne dialogi wywoływa-
ły salwy śmiechu wśród młodych widzów. Zadowolone były 
także wtedy, gdy mogły aktywnie uczestniczyć w spektaklu. 
Chętnie również odpowiadały na pytania aktorów.

Widać było, że spotkanie z  teatrem dostarczyło im dużo 
wrażeń.

(LO)

>> W sobowidzkiej szkole dzieci mogły aktywnie 
uczestniczyć w spektaklu „Pchła Krętaczka”
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hIstORYcZnE WYDARZEnIA

walerenga i watford zagrają  
w pruszczu gdańskim
Pruszcz Gdański oraz Gdańsk będą gościć drużyny, które zagrają w drugiej 
połowie sierpnia w międzynarodowym turnieju piłkarskim Euronadzieje 2014. 
W uroczystym losowaniu uczestniczył Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Turniej piłkarski, w  któ-
rym coraz chętniej uczestni-
czyć chcą najlepsze europej-
skie kluby, organizowany jest 
w  Trójmieście od kilku lat. 
Rok temu w  Pruszczu Gdań-
skim stacjonowała ekipa Bo-
russii Dortmund, która przy 
okazji rozegrała towarzyski 
mecz z  Czarnymi Pruszcz 
Gdański. Spotkanie zgroma-
dziło wielu kibiców, dlatego 
władze miasta odpowiedziały 
na zaproszenie Olafa Dramo-
wicza, prezesa Klubu Sporto-
wego Olivia, przyłączając się 
do grona organizatorów. 

Jak przystało na profesjo-
nalny turniej, losowanie miało 
uroczysty charakter.

– Było to wyjątkowe wyda-
rzenie i  przeżycie dla wszyst-
kich osób związanych z  piłką 
młodzieżową. Do Galerii Bał-
tyckiej, gdzie odbyło się loso-
wanie, przybyło wielu oficjeli, 
a wśród nich m.in. wiceprezes 
Lechii Gdańsk – Andrzej Ju-
skowiak, wicemarszałek wo-
jewództwa – Ryszard Świlski, 
wiceprezydent miasta Gdań-
ska – Maciej Lisicki, Janusz 
Wróbel – burmistrz Prusz-

cza Gdańskiego. Wydarze-
nie uświetnili swoją obecno-
ścią piłkarze Lechii, Mavro-
udis Bougaidis, Adam Buksa 
i  Tiago Valente. Losowanie 
cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem klientów centrum 
handlowego – informuje Olaf 
Dramowicz.

Tegoroczna edycja pierw-
szy raz w historii turnieju po-
łączy organizacyjnie Gdańsk 
i  Pruszcz Gdański. Turniej 
wzbogacił się o  promocyjny 
element, który na pewno bę-

dzie stałym punktem kolej-
nych edycji wydarzenia. Fina-
ły rozpoczną się 22 sierpnia na 
obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku 
przy ulicy Traugutta 29 oraz 
Centrum Kultury i  Sportu 
w  Pruszczu Gdańskim przy 
Chopina 34. Finał rozegrany 
zostanie 24 sierpnia o  godz. 
14.00 w Gdańsku, na stadionie 
przy ulicy Traugutta 29.

W  Pruszczu Gdańskim 
swoje mecze rozgrywać będą 
zespoły z grup C i D. Dodaj-

my, że w grupie C grać będą: 
Czarni Pruszcz Gdański, 
brytyjski Watford FC, Znicz 
Pruszków i  fińskie Pallo-
kerho Keski-Uusimaa. Z kolei 
w grupie D rywalizować będą: 
Walerenga IF z  Norwegii, 
Śląsk Wrocław, Broomapoj-
karna IF ze Szwecji oraz Arka 
Gdynia. W Gdańsku – ze zna-
nych marek – zagrają Torpedo 
Moskwa, Lechia Gdańsk i FC 
Mińsk.

(lubek)

>> Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, losował grupy 
eliminacyjne międzynarodowego turnieju Euronadzieje

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pra

so
we

ŻEGLARsKIE POŻEGnAnIE LAtA

będzie się działo...
W sobotę,  6 września, na 

terenie zmodernizowanej Przy-
stani Żeglarskiej w Kolbudach 
odbędzie się festyn „Żeglar-
skie Pożegnanie Lata”. Gwiaz-
dami wieczoru będą kabaret 
Neonówka oraz zespół Golden 
Life.  

Zanim jednak na scenę wyj-
dą gwiazdy pasjonaci sportów 
wodnych będą mogli zmierzyć 
się w wielu konkurencjach.

- Już od godzin porannych 
zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w  re-
gatach żeglarskich i wyścigach 
kajakowych – mówi Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy. - Dla wszystkich tych, któ-
rzy kochają wodę albo też do-
piero chcą się w niej zakochać, 
przygotowaliśmy wiele atrak-
cji. Będzie można wziąć udział 
w  wielu konkurencjach wśród 
których każdy znajdzie coś dla 
siebie. A  po dniu pełnym że-
glarskich wrażeń zapraszamy 

do odpoczynku podczas części 
artystycznej festynu.

Jednak oprócz występów ar-
tystów organizatorzy tradycyj-
nie przygotowali dla gości fe-
stynu wiele atrakcji.

- Jak to zwykle bywa podczas 
kolbudzkich festynów każdy 
znajdzie coś dla siebie –  konty-
nuuje Leszek Grombala. - Naj-
młodsi z  pewnością zachwy-
ceni będą tak lubianymi przez 
nich „dmuchańcami”. Dziew-
czynki – zarówno te małe, jak 
i  trochę większe – nie mogą 
ominąć punktu szycia lalek. 
Wśród atrakcji nie zabraknie 
malowania buziek oraz namio-
tów z  eksperymentami, gdzie 
każdy będzie mógł zapoznać 
się z  podstawowymi prawami 
fizyki. Wszystkich z pewnością 
zainteresuje show kucharskie, 
tzw. live cooking, które popro-
wadzi znany trójmiejski dzien-
nikarz, a  jednocześnie mistrz 
kuchni Michał Turek.

W  godzinach popołudnio-
wych ożyje festynowa scena, 
na której zagoszczą prawdziwe 
gwiazdy. Szantami i  piosenką 
turystyczną rozpocznie część 
artystyczną festynu Grupa 
Muzycznego Wsparcia, lau-
reat Ogólnopolskiego Tury-
stycznego Przeglądu Piosenki 
Studenckiej BAZUNA. Ka-
baretu Neonówka, który za-
gości na scenie około godziny 
19.00 przedstawiać nie trzeba. 
Wystarczy powiedzieć, że sale 
podczas występów tego kaba-
retu zawsze pękają w  szwach, 
a  legendarny już skecz „Nie-
bo” wybrany został podczas 
Przeglądu Kabaretów „PAKA” 
w Krakowie skeczem trzydzie-
stolecia. Przed godziną 21.00 
na scenę wyjdzie zespół Gol-
den Life, który zagra najwięk-
sze hity.

JG
Kabaret neonówka
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ARtYstYcZnE LAtO W fAKtORII

pruszcz gdański kulturalną stolicą pomorza
Wydarzenia tegorocznej „Faktorii Kultury” cieszą się nieprzerwanym zainteresowaniem mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego, powiatu, ale też całego województwa pomorskiego. Zaplanowanych imprez zostało już niewiele, bo cykl 
„Faktoria Kultury” kończy się w ostatni weekend sierpnia.

Kolejny sezon „Faktorii Kul-
tury” udowodnił, że Pruszcz 
Gdański na okres wakacji staje 
się kulturalną stolicą Pomorza, 
a może nawet i kraju. To wła-
śnie tu, w  pruszczańskim am-
fiteatrze odbywają się przed-
stawienia Teatru Wybrzeże 
z  Gdańska, koncerty znanych 
polskich artystów, spektakle 
dla dzieci, a  także koncerty 
muzyki poważnej i klasycznej.

– Frekwencja jest podobna 
do tej sprzed roku. Mniej osób 
zauważamy na spektaklach dla 
dzieci. Nie ma się jednak cze-
mu dziwić, ponieważ słoneczna 
pogoda spowodowała, że ma-
luchy wolały odpoczywać nad 
wodą – mówi „Panoramie” Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. – Podobnie 
jak w  latach ubiegłych zauwa-
żamy, że nasze miasto odwie-
dzają goście niemal z  całego 
województwa, a nawet bardziej 
odległych zakątków kraju.  

Dochodzą mnie słuchy, że nie-
którzy zazdroszczą nam takiej 
bogatej, letniej oferty kultural-
nej i między innymi z tego po-
wodu mogliby przeprowadzić 
się do Pruszcza Gdańskiego.

Takiemu postępowaniu nie 
ma się co dziwić. Rzadko bo-
wiem zdarza się, że tak szeroka 
gama wydarzeń kulturalnych – 
i do tego na wysokim poziomie 
– jest dostępna za darmo. We-
dług naszych informacji naj-
większą publikę zgromadziły 
koncerty Brodki i zespołu „Pod 
Budą”. 

Przed nami już niestety 
tylko trzy weekendy kultury 
w  pruszczańskiej Faktorii. 16 
sierpnia o godz. 20.00 rozpocz-
nie się premiera spektaklu „Akt 
równoległy” Teatru Wybrzeże, 
a w niedzielę 17 sierpnia zapra-
szamy na przedstawienie dla 
dzieci „Afrykańska przygoda” 
(godz. 14.00). Tego samego 
dnia o godz. 20.00 rozpocznie 

się koncert Gaby Kulki oraz 
Cappelli Gedanensis. 

Na 22 sierpnia (piątek, godz. 
19.00) zaplanowano „Wieczór 
muzyki klezmerskiej” w  wy-
konaniu muzyków Filhar-
monii Bałtyckiej. W  sobotę,  
23 sierpnia o godz. 20.00, chęt-
ni będą mogli zobaczyć spektakl 
„Akt równoległy”, a w niedzielę  
24 sierpnia dzieci zapraszamy 
na godz. 14.00 na „Czytamy 
z Miniaturą”. 

30 sierpnia o  godz. 20.00 
rozpocznie się koncert Renaty 
Przemyk, a 31 sierpnia o godz. 
14.00 dzieci będą mogły obej-
rzeć „Czerwonego Kapturka”. 
Ostatnim akordem „Fakto-
rii Kultury” będzie kabare-
ton, podczas którego wystąpią 
Limo oraz Hrabi (31 sierpnia, 
godz. 19.00). Wszystkie kon-
certy i przedstawienia są oczy-
wiście bezpłatne.

(lubek) >> W tym roku wystąpił także zespół Pod Budą z Andrzejem Sikorowskim
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>> Z kolei młodzi fani rapu z niecierpliwością 
czekali na występ grupy Kaliber 44

>> Tłumy przybyły do Pruszcza Gdańskiego  
na koncert Brodki
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OtRZYmALI DOfInAnsOWAnIE

powstały siłownie
Dwie nowe minisiłownie na świeżym powietrzu powstały 

w miejscowości Stanisławowo oraz w Długim Polu w gminie 
Cedry Wielkie. 

Wartość budowy siłowni zamknęła się kwotą 25 tys. zł, 
z czego kwota dofinansowania wynosi 16 tys. zł. 

(GR)

W cEDRAch WIELKIch

święto plonu 
Tegoroczne żniwa zbliżają się już do końca. W tym roku po-

goda dopisała i rolnicy ze spokojem mogli zbierać plony swojej 
pracy. Teraz przyjdzie pora na świętowanie podczas gminnych 
dożynek, które odbędą się 6 września w Cedrach Wielkich.

W  tym roku dożynki gminy Cedry Wielkie odbędą się  
6 września przy Zespole Szkół (ul. Osadników Wojskowych 21).

– Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 mszą w kościele 
pw. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich. Po niej zaplano-
waliśmy pokaz musztry paradnej w wykonaniu ,,Baltic Gate-
way Pstrong Orkiestra’”, konkursy na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy i  na tradycyjny chleb dożynkowy. Odbędzie się 
też wręczenie dyplomów w konkursie ,,Piękna Wieś”. Nie za-
braknie występów dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zapre-
zentują się: zespół taneczny „Stars”, chór Żuławskiego Ośrod-
ka Kultury i  Sportu „Rapsodia”, zespoły „Female” i  „Band” 
oraz chór Żuławskie Słowiki i  „Tęczowy mix” – informuje 
Maria Gierszewska z Urzędu Gminy Cedry Wielkie.

W  programie przewidziano również pokaz mody „Strój 
rolnika na wesoło”, w  którym wystąpią uczniowie placówek 
oświatowych z terenu gminy.

– Zaplanowaliśmy także konkursy dla dzieci, młodzie-
ży i  dorosłych. Odbędzie się kiermasz książki. Dzieci będą 
mogły skorzystać z parku rozrywki dla dzieci. Swoje stoiska 
wystawią sołectwa i  koła gospodyń wiejskich. Będzie to też 
okazja do wręczenia pucharu dla zwycięskiej drużyny w  ra-
mach rozgrywek piłkarskich „Wakacyjna liga Orlika” – dodaje 
Maria Gierszewska.

O godz. 16.30 zaplanowano występ KGW Leszkowy i Ce-
dry Wielkie, a godzinę później pokazy taek-won-do. O godz. 
18.00 odbędzie się występ zespołu „Midnight” Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i  Sportu w  Cedrach Wielkich, a  o  godz. 
20.00 koncert zespołu „AbbaMia”. Od godz. 21.30 zaplano-
wano z kolei zabawę taneczną przy zespole „Relax”.

– Dodatkowe atrakcje i konkursy odbędą się w siedzibie fir-
my „Roltop” w Cedrach Małych, gdzie początek zabawy za-
planowano na godz. 10.00 – mówi Maria Gierszewska.

Dokładny program dożynek gminy Cedry Wielkie zna-
leźć będzie można niebawem na stronie internetowej gminy, 
Żuławskiego Ośrodka Kultury i  Sportu oraz na plakatach, 
które pojawią się na terenie całej gminy.

(lubek)

>> Wieńce są nieodłącznym elementem dożynek
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REKREAcYJnY RAJD

rowerem po żuławach
Aż 100 amatorów rowerowej 

rekreacji wzięło udział w  VII 
Żuławskim Rajdzie Rowero-
wym, którego organizatorem 
był Żuławski Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i  Rekreacji w  Ce-
drach Wielkich.

– Dzień był słoneczny, 
wręcz wymarzony do rajdu 
rowerowego. Uczestnicy wy-
cieczki otrzymali kamizelki 
odblaskowe i  koszulki, któ-
rych zakup współfinansowany 
był przez Starostwo Powia-
towe w  Pruszczu Gdańskim. 
Pierwszy przystanek był po 
dystansie 9,5 km, w  miejsco-
wości Kiezmark. Po krótkim 
odpoczynku, zregenerowaniu 
sił, ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Po kolejnych 6 km zatrzyma-
liśmy się w  Żuławkach – re-
lacjonuje Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i  Rekreacji 
w Cedrach Wielkich.

Niektórzy uczestnicy rajdu 
potrzebowali pomocy tech-
nicznej. Na tym miejscu nie-
zawodni byli jak zawsze Adam 
Siemieniuk oraz Przemysław 
Patryka, którzy pełnili funkcję 
rajdowych mechaników i  nie 
odmówili pomocy nikomu, kto 
jej potrzebował. 

– Następny przystanek miał 
miejsce w  miejscowości No-
wotna. Po krótkim postoju 
i  ochłodzeniu słodkimi loda-
mi pojechaliśmy dalej do Ste-
gny, przez Jantar do Mikosze-
wa. Tam po dłuższej przerwie 
przeprawiliśmy się promem na 
drugą stronę Wisły i  ruszyli-
śmy w dalszą drogę przez So-
bieszewo, Trzcinisko, prosto 

do celu, czyli Przystani Że-
glarskiej w Błotniku. Po dotar-
ciu do mety rozpaliliśmy ogni-
sko i  usmażyliśmy kiełbaski – 
kontynuuje Łukasz Żarna.

Przez całą trasę rajdu rowe-
rzystom towarzyszyła policyj-
na eskorta, a  nad zdrowiem 
i  kondycją rajdowiczów czu-
wała opieka medyczna, którą 
sprawowała Hanna Wróbel. 

– Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyłączyli się do nas 
i  wzięli udział w  tej wesołej 
imprezie. Już teraz, za po-
średnictwem „Panoramy Po-
morza”, zapraszamy za rok 
na VIII Żuławski Rajd Ro-
werowy – zaprasza dyrektor 
ŻOKiS.

(GR)

>> 100 osób wzięło udział w VII Rowerowym Rajdzie Żuławskim
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komplet na przystani w błotniku
Sprzedana została działka w sąsiedztwie przystani żeglarskiej w Błotniku. 
Zgodnie z umową sprzedaży w ciągu 2 lat powstać tu ma stocznia jachtowa.

– Była to bardzo dobra de-
cyzja. Właściciele firmy poszu-
kiwali właśnie takiego miejsca, 
gdzie będą mogli na miejscu 
wodować swoje większe jed-
nostki, których nie będą musie-
li transportować drogą lądową. 
Poza tym, właściciele stoczni 
już zwodowali w  Błotniku je-
den ze swoich jachtów – mówi 
nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Przypomnijmy, że w  tym 
roku przystań w  Błotniku zo-
stała powiększona o nowe po-
mosty. Wolnych miejsc jednak 
już nie ma, a  władze cedrow-
skiego samorządu już rozważa-
ją kolejną rozbudowę obiektu.

– Chcemy, aby w  Błotni-
ku powstały również pomo-
sty dla kajakarzy. W tej chwili 
w  naszej marinie cumuje 120 
jachtów, dlatego doszliśmy 
do wniosku, że potrzebna jest 
kolejna rozbudowa przysta-
ni. Planów nie mamy jeszcze 
sprecyzowanych, ale trzeba 
wyprowadzić kolejne pomosty 

dla jachtów – dodaje Janusz 
Goliński.

Zainteresowanie mari-
ną w  Błotniku jest ogromne, 
mimo że nie ma tu bazy noc-
legowej ani gastronomicznej. 
Ze względów proceduralnych 
przez 5 lat nie może być tu pro-
wadzona tego typu działalność. 

Po tym okresie wszystko się 
jednak zmieni.

– To jest na razie bolączka 
tego miejsca. Wiadomo, że wie-
lu chciałoby tam widzieć punkt 
gastronomiczny, ale z tym mu-
simy jeszcze trochę poczekać. 
Jestem jednak przekonany, że 
za 2 lata przystań będzie samo-

finansująca. Prowadzimy wie-
le działań, by gmina stała się 
bardziej przyjazna turystom, 
ale jasno trzeba powiedzieć, 
że fundamentem jest tu rolnic-
two – podsumowuje gospodarz 
gminy Cedry Wielkie.

(lubek)

>> Na przystani w Błotniku zacumowanych jest już 120 jachtów,  
a chętnych jest jeszcze więcej

Fo
t. U

G 
Ce

dry
 W

iel
kie



sIERPIEń    nEWs@PAnORAmAPOmORZA.PL 11żyCie gMiny suChy dąb

Rodzinny Przystanek Cyfrowy
  wystawa „Od Jaskiniowca do Internetowca”
  warsztaty dla dzieci „Dźwięk i Obraz”
  wizyta Serca i Rozumu
  wata cukrowa dla wszystkich
   porozmawiajmy o Internecie; konsultacje 

dostępności Internetu

Program Pikniku
   13.00 - Msza Święta; po mszy 

poczęstunek pod Wróblówką
   17.00 - zabawa taneczna: zespół + DJ; 

bufet płatny

w dniu 15 sierpnia
zapraszamy na Rodzinny Piknik Cyfrowy

miejsce: plac przed Wróblówką  od godziny 17 00

Organizatorzy akcji:

Sołtys Rada Sołecka Wróblewa Orange Polska

hIstORIA GmInY suchY Dąb

książka już zdobyła nagrodę
Książka „Zarys dziejów 

gminy Suchy Dąb na Żuła-
wach Gdańskich od czasów 
najdawniejszych, do 1939 
roku”, otrzymała na XV Ko-
ścierskich Targach Książki 
Kaszubskiej i  Pomorskiej Co-
sterina 2014, trzecią lokatę, 
w kategorii opracowań nauko-
wych i esejów.

– Można powiedzieć, że 
książka jest wielką historią 
małej gminy. Cieszę się, że 
mamy swoją tożsamość i  tra-
dycję, którymi możemy się po-
chwalić szerszemu gronu osób. 
Na naszych suchodębskich 
ziemiach działo się napraw-
dę dużo – mówi „Panoramie” 
Barbara Kamińska, wójt gmi-
ny Suchy Dąb.

Dodajmy w tym miejscu, że 
to właśnie gmina sfinansowała 
wydanie historycznej książki, 
która jest odbierana bardzo po-
zytywnie wśród mieszkańców. 
Przygotowaniem książki zajął 
się Dariusz Dolatowski, który 
przez pewien czas związany 
był z  Żuławami Gdańskimi 
i  zajmował się pisaniem ksią-
żek dotyczących właśnie tych 
terenów.

– Pracuję wśród ludzi, dzięki 
czemu doskonale wiedziałam, 
że mieszkańcy są spragnieni 
wiedzy historycznej o  naszej 
gminie. Dlatego też Dariusz 
Dolatowski otrzymał zielo-
ne światło na przygotowanie 
książki i  z  wielką pasją oraz 
fascynacją wywiązywał się ze 
swojego zadania – dodaje Bar-
bara Kamińska.

Dzięki książce mieszkańcy 
Suchego Dębu mogą teraz do-
wiedzieć się wiele ciekawych 
informacji na temat miejsc i lu-
dzi, którzy kiedyś tu mieszkali. 

– Nagroda, która została 
przyznana na targach w  Ko-
ścierzynie była dla nas dużym 
zaskoczeniem. Jest to tym bar-
dziej miłe, że książka pachniała 
jeszcze drukarską farbą. To dla 
nas ogromny sukces – przyznaje 
dumnie wójt gminy Suchy Dąb.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
książkę wydało gdańskie Wy-
dawnictwo Oskar. Do tworze-
nia okładki wykorzystano nato-
miast grafiki Barbary Jankow-
skiej, która również mieszka 
w gminie Suchy Dąb.

(KL)

>> Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb  
prezentuje książkę, która opisuje historię gminy
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ZŁÓŻ WnIOsEK

weź 
wyprawkę

W  gminie Suchy Dąb  
8 września upływa wstępny 
termin składania wniosków 
o  przyznanie dofinansowa-
nia na zakup podręczni-
ków. Wnioski są do pobra-
nia w  szkołach, do których 
uczniowie będą uczęszczali 
w roku szkolnym 2014/2015. 
Tam również można uzy-
skać niezbędne informacje 
dotyczące przyznawania 
szkolnych wyprawek. 

Dofinansowanie zakupu 
podręczników szkolnych nie 
jest na tym samym poziomie 
i  uzależnione jest od tego, 
do której klasy uczęszczać 
będzie dziecko oraz od tego, 
czy jest niepełnosprawne. 
Z  pomocy skorzystać mogą 
rodzice uczniów klas II, III 
i  VI szkoły podstawowej 
i klas III szkoły ponadgim-
nazjalnej, zasadniczej szkoły 
zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego lub technikum. 
Poza tym warunkiem otrzy-
mania pomocy jest dochód, 
który nie może przekroczyć 
539 zł netto na osobę. Do 
wniosku należy dołączyć za-
świadczenie o wysokości do-
chodów, a w uzasadnionych 
przypadkach oświadczenie 
o wysokości dochodów.

(GR)

KORZYŚcI Z PODPIsAnEJ umOWY

przejrzysta gospodarka wodno-kanalizacyjna
1 lipca firma Ecol-Unicon 

przejęła dotychczasowe obo-
wiązki gminy w  zakresie bie-
żącej eksploatacji sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, pracy 
oczyszczalni ścieków, usuwa-
nia awarii oraz dostarczania 
wody i odbioru ścieków z tere-
nu gminy Suchy Dąb. 

Podpisana umowa o  kon-
cesji z  gdańską firmą ma na 
celu poprawę funkcjonowania 
gospodarki wodno-ściekowej 
oraz stworzenie warunków do 
jej dalszego rozwoju.

– Podpisanie umowy z firmą 
zewnętrzną daje nam kilka ko-
rzyści. Poza tym mam nadzie-
ję, że zmniejszy się problem 
z  nielegalnym pozbywaniem 
się nieczystości płynnych. 
Tam, gdzie nie ma kanaliza-
cji, mieszkańcy mają przy-
domowe szamba. Niestety, 
nie wszyscy w  sposób legalny 
opróżniają szamba. Odnoto-
wywaliśmy również zbyt duże 
ubytki wody. Według naszych 
wyliczeń tylko połowa pobra-
nej wody była ofakturowa-
na. Reszta gdzieś „znikała” – 
mówi nam Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb.

Władze gminy wierzą, że 
gospodarka wodą i  ściekami 
zostanie w  końcu uregulowa-
na, co przyniesie też finansowe 
korzyści gminie.

– To jednak nie wszystko. 
Urzędnikom naszej gminy 
odejdą obowiązki związane 
z gospodarką wodno-ściekową. 
Dzięki temu będą mogli się za-
jąć zadaniami inwestycyjnymi 
– dodaje Barbara Kamińska. 
– Przypomnę, że nieustannie 
zajmujemy się usprawnieniem 
systemu wodno-kanalizacyj-
nego. W  tej chwili przygo-
towujemy projekt na budowę 
kanalizacji ściekowej w  miej-
scowości Grabiny-Zameczek. 
Natomiast całą inwestycję mu-
simy zakończyć do czerwca 
2015 roku.

Zawierane są już umowy 
z Ecol-Unicon na dostarczenie 
wody i  odprowadzenie ście-
ków. Przedstawiciele tej firmy 
odwiedzają też gospodarstwa 
domowe i  przedsiębiorstwa 
na terenie gminy, aby zawrzeć 
nowe umowy. Przedstawią 
także regulamin świadcze-
nia usług, odczytu aktualnych 
stanów wodomierzy, plom-
bowania i  zakładania nowych 
wodomierzy oraz wypełnienia 
ankiety. Należności z  nowo 
wystawionych przez firmę Ecol
-Unicon faktur należy wpłacać 
na rachunek bankowy wska-
zany na dokumencie. Z  ko-
lei płatności za wodę i  ścieki 
z  faktur wystawionych przez 
urząd gminy od 1 kwietnia do 

30 czerwca 2014 roku należy 
regulować w  siedzibie Urzędu 
Gminy Suchy Dąb lub u sołty-
sów. Spłatę dotychczasowego 
zadłużenia i  poprzednich fak-
tur wystawionych przez gminę 
Suchy Dąb należy regulować 
tak, jak dotychczas, w siedzibie 
urzędu.

Więcej informacji można 
uzyskać w  Urzędzie Gmi-
ny Suchy Dąb (tel. 58 682 86 
20) lub w firmie Ecol-Unicon 
(tel. 58 300 14 18). Z  kolei 
awarie można zgłaszać przez 
całą dobę do nowego zarządcy 
pod numerem telefonu 58 683 
91 96. Biuro Obsługi Klien-

ta ds. wodno-kanalizacyjnych 
znajduje się w  budynku Stra-
ży Pożarnej w  Suchym Dę-
bie – dawna siedziba Policji, 
a czynne jest w godzinach 9.00 
– 15:00.

(lubek)

>> Niebawem potrzebna będzie modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Suchym Dębie
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WYnIKI EGZAmInÓW

powyżej średniej!
Niedawno poznaliśmy średnie wyniki sprawdzianu szó-

stoklasistów i  egzaminu gimnazjalnego w  szkołach gminy 
Pruszcz Gdański. Uczniowie wyróżniają się na tle powiatu, 
województwa, a nawet kraju!

– Od 10 lat gmina Pruszcz Gdański sukcesywnie rozbudo-
wuje i modernizuje swoje szkoły, aby stworzyć jak najlepsze 
warunki do nauki i pracy. W ślad za inwestycjami poprawia-
ją się wyniki w nauce, a to cieszy ogromnie – przyznaje wójt 
Magdalena Kołodziejczak.

Średni wynik sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej 
w  gminie Pruszcz Gdański to 26,78 pkt na 40 możliwych.  
To więcej niż średnia powiatu (25,35), województwa (25,54) 
i kraju (25,82). Najlepszy wynik osiągnęła Szkoła Podstawowa 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie – 32,17 pkt. 

Równie dumni możemy być z naszych gimnazjalistów, któ-
rzy zdawali w sumie z 8 przedmiotów. Przykładowo, w dzie-
dzinie historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści osią-
gnęli średnią w wysokości 57,8 proc., podczas gdy średnia po-
wiatu w tej części egzaminu wyniosła 56 proc., a wojewódz-
twa – 57 proc. 

Wyraźnie najwyższe wyniki ze wszystkich przedmiotów 
osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół w  Rotmance. Średnia 
z egzaminu z języka polskiego wyniosła tu 70,4 proc., a z ję-
zyka angielskiego – 84,9 proc.

(mb)

>> Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce 
nagradzani są przez Magdalenę Kołodziejczak, 

wójta gminy Pruszcz Gdański

GmInA PRZYcIąGA 
tuRYstÓW

doskonała 
agroturystyka 
pod gdańskiem 

Cisza, spokój i  wiejskie powietrze – nawet kilkudniowy 
urlop w takich okolicznościach pozwala na zregenerowanie sił 
i wypoczynek od zgiełku dnia codziennego. 

Gmina Pruszcz Gdański przyciąga turystów pięknym szla-
kiem kajakowym rzeką Radunią, rowerowym Szlakiem Men-
nonitów i licznymi miejscami rekreacji „pod chmurką”. War-
to się tu zatrzymać na dłużej i „naładować baterie” w jednym 
z gościnnych gospodarstw agroturystycznych. 

– Każde z tych miejsc jest warte zobaczenia – uważa Mag-
dalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański. – Zale-
dwie kilka kilometrów od aglomeracji gdańskiej mamy iście 
wiejski klimat, dający szansę na „złapanie oddechu” bez zbęd-
nych dalekich podróży.

(mb)

>> „Chata Żuławska” w Krępcu może gościć 16 
osób jednocześnie. Z agroturystyki chętnie korzy-

stają kajakarze ze szlaku kajakowego po niecce 
Raduni. Z kolei atrakcją dla rodzin z dziećmi  
jest duży ogród, łąka i oswojone zwierzęta  

gospodarskie – kozy i klacz

>> „Orzechowe Ranczo” w Wiślinie oferuje nocleg 
dla 9 osób, a w najbliższej perspektywie – 13.  
Pokoje mają indywidualne łazienki i wspólną 

kuchnię. Na terenie posesji znajduje się plac zabaw 
dla dzieci. Wkrótce tuż przy gospodarstwie zosta-

nie urządzona stanica kajakowa na rzece Motławie

>> „Marysia” w Mokrym Dworze posiada 5 pokoi, 
aneks jadalny i świetlicę. Właściciele oferują 

domowe jedzenie, w tym chleb własnego wypieku, 
świeże jajka, a także miody prosto z pasieki

>> „Jaworowo” w Jagatowie oferuje swoim 
gościom pokoje, saunę, jacuzzi na świeżym powie-

trzu i sportowe łowienie ryb. Istnieje możliwość 
zorganizowania biesiady z grillem i tańcami 

>>„Zielona Farma” w Rokitnicy liczy 21 miejsc noc-
legowych. Gospodarstwo jest nastawione przede 
wszystkim na rodzinne pobyty. Latem odbywają 

się tu półkolonie dla dzieci – z wyżywieniem i licz-
nymi atrakcjami – zarówno na świeżym powietrzu, 

jak i pod dachem świetlicy

>>Gościniec „Pod Kasztanem” w Rokitnicy  
dysponuje noclegiem dla 25 osób. 
Właściciele gospodarstwa oferują  

również organizację imprez (w tym wesel),  
podczas których serwują m.in.  

wędzone na miejscu łososie
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nAGRODY PRZYZnAnE

piękne posesje 
i balkony

Znane są już wyniki konkursu na Najpiękniejszą Posesję 
i  Najpiękniejszy Balkon Pruszcza Gdańskiego. Najlepszych 
wyłoniła komisja konkursowa, w  skład której weszli radni 
Pruszcza Gdańskiego oraz pracownicy tutejszego magistratu. 

Jak podaje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, ideą konkursu jest upiększanie prze-
strzeni miejskiej. 

– Ukwiecone balkony i  zielone posesje zdobią miasto, co 
sprawia, że żyje się w nim przyjemniej. Konkurs jest również 
swego rodzaju zachętą do proekologicznych zachowań miesz-
kańców – tłumaczy Bartosz Gondek.

W tym roku komisja konkursowa pierwsze miejsca posta-
nowiła przyznać Barbarze Mireckiej (balkon budynku przy 
ul. Kossaka 2B/4) oraz Henrykowi Budzińskiemu (posesja 
przy ul. Zastawnej 15). Drugie miejsce przyznano już tylko 
w kategorii „posesja”, a otrzymali je Roman i Jan Łabęccy (ul. 
Św. Wojciecha 11), Piotr Lewandowski (ul. Obrońców Pokoju 
46a/1) i Eugenia Frydrych (ul. Gen. Józefa Bema 29). Kolej-
nych miejsc nie przyznano.

Przyznano z kolei siedem wyróżnień, którymi uhonorowa-
ni zostali: Jarosław Barcikowski, Grażyna Bobek, Małgorzata 
Bednarska, Henryk Mikaszewicz, Janina Kościelak, Geno-
wefa Rozenkiewicz oraz Maria Pacewska.

(GR)

DZIęKI GOsPODYnIOm...

ładnie  
i bezpiecznie 

Nie tak dawno reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich 
w Lędowie ma już na koncie pierwszy unijny projekt. Panie 
pozyskały środki na zagospodarowanie terenu przed świetlicą.

Zakres prac, które miały na celu nie tylko poprawę estetyki, 
ale przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników świetli-
cy, obejmował: wycinkę kilku topól, korektę koron kilkunastu 
drzew, ułożenie płyt betonowych, zakup ziemi, wyrównanie 
terenu i  obsianie go trawą, ustawienie tablicy informacyjnej 
oraz gabloty, zakup dwóch stołów i czterech ław, a także wy-
konanie folderów promocyjnych. Wartość projektu to prawie 
30 tys. zł.

– Zarówno w pisanie wniosku, jak i realizację tego przed-
sięwzięcia najbardziej zaangażowali się prezes naszego koła 
Maciej Wysocki oraz wiceprezes Elżbieta Gromadzińska – 
zaznaczają gospodynie.

KGW Lędowo reaktywowało swą działalność przed trzema 
laty. Na rzecz stowarzyszenia aktywnie działa osiem pań. 

– Do tej pory zajmowałyśmy się głównie organizacją oko-
licznościowych imprez, jak Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, 
bal karnawałowy czy spotkanie opłatkowe dla seniorów – 
wyjaśniają. – Pomyślałyśmy jednak, że warto zrobić dla wsi 
coś, co w niej pozostanie na dłużej. Przecież wszyscy z tego 
korzystamy.

(mb)

>> Członkinie KGW w Lędowie pozyskały środki 
na zagospodarowanie terenu przed świetlicą
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umOWA PODPIsAnA

powstanie mikrobiogazownia

W  gabinecie Mieczysława 
Struka, marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, podpisano 
umowę, na mocy której pro-
totyp mikrobiogazowni rol-
niczej zostanie zainstalo-
wany w  Lubaniu, w  Pomor-
skim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego.

– Przedsięwzięcie jest efek-
tem współpracy pomiędzy: 
Instytutem Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii 
Nauk, koncernem Energa, Po-
litechniką Gdańską i  naszym 
ośrodkiem – informuje Paulina 
Hering z Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku. 

Podpisy pod umową złoży-
li: Jan Kiciński, zastępca dy-
rektora ds. naukowych IMP 
PAN, Marcin Szpak z Energi, 
Józef Sienkiewicz, prorektor 
ds. nauki PG oraz Aleksander 
Mach, dyrektor PODR.

– Biogazownia rolnicza 
służyć będzie do produkcji 
biogazu z  biomasy roślin-
nej, odchodów zwierzęcych 
lub odpadów organicznych. 
Zbudowana będzie z  układu 
podawania biomasy, komo-
ry fermentacyjnej, zbiornika 
biogazu, układu kogeneracyj-
nego i podczyszczania bioga-
zu, układu automatyki oraz 
zbiornika magazynującego 

poferment – dodaje Paulina 
Hering. 

Dodajmy, że głównym zało-
żeniem dla budowy mikrobio-
gazowni jest jej wykorzystanie 
dla zasilania w  energię elek-
tryczną gospodarstw rolnych 
zdolnych wytworzyć biomasę 
dla zapewnienia ciągłej pro-
dukcji biogazu. Otrzymana 
w ten sposób energia ma obni-
żyć koszty utrzymania gospo-
darstwa i zmniejszyć ilość od-
padów generowanych podczas 
produkcji roślinnej lub zwie-
rzęcej. Mikrobiogazownia bę-
dzie wytwarzać ok. 7-10 kWe.

(GR)

>> W gabinecie marszałka Mieczysława Struka podpisano umowę, na mocy 
której powstanie w Lubaniu mikrobiogazownia
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mŁODZIEŻOWE mOcZEnIE KIJA

wędkowanie w czasie wakacji
Na stawie Jerzego Gębury w Kaczkach odbyły się Wakacyjne Zawody w Węd-
karstwie Spławikowym dla dzieci i młodzieży. Bezkonkurencyjni okazali się 
Paula Rogall z Trąbek Wielkich i Maciej Zdun z Sobowidza.

Wędkarskie zawody zor-
ganizowane zostały przez 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich oraz miejscowe Koło 
PZW nr 137 „Pstrąg”. 

– Do rywalizacji przystąpi-
ło 12 osób. Wędkowano 2,5 
godziny. Warunki dla uczest-
ników były trudne, gdyż było 
upalnie, a  i  deszcz ich nie 
oszczędzał. Wszyscy jednak 
byli zadowoleni, bo ryby „bra-
ły” – mówi Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.

Łącznie złowiono 30 kg ryb 
– najwięcej karasi, ale trafiały 
się też płotki, a nawet lin. 

– Zwycięzcami zawodów 
zostali Paula Rogall z  Trąbek 
Wielkich w kategorii uczniów 
szkół gimnazjalnych i  Maciej 
Zdun z Sobowidza w kategorii 
uczniów szkół podstawowych. 
Ciekawostką zawodów był 
fakt, że o  3. miejscu w  kate-
gorii uczniów szkół podstawo-
wych zadecydowała dogryw-
ka. Zarówno Krzysztof Ro-
gall z Sobowidza, jak i Maciej 
Zalewski z  Trąbek Wielkich, 
uzyskali po 2,48 kg ryb, dlate-
go też ustalono, że 3. miejsce 
zajmie ten, który pierwszy zło-
wi rybę w dodatkowych zawo-
dach. Po 7 minutach Krzysztof 
Rogall wyciągnął z wody nie-
wielkiego karasia i tym samym 
wyprzedził rywala – relacjo-
nuje Leszek Orczykowski.

Nagrodami dla młodych 
wędkarzy były statuetki, me-
dale, dyplomy, akcesoria węd-
karskie i zabawki.

(GR)

GRUPA MŁODSZA
1. Maciej Zdun (Sobo-

widz) – 5,56 kg, 2. Kamil 
Zdun (Sobowidz) – 4,61 kg, 
3. Krzysztof Rogall (Sobo-
widz) – 2,48 kg, 4. Maciej 
Zalewski (Trąbki Wielkie) – 
2,48 kg, 5. Wojciech Lata-
szewicz (Sobowidz) – 1,84 
kg, 6. Dominik Zarzeczny 
(Gołębiewo Wielkie) – 1,01 
kg, 7. Kewin Korkowski 
(Trąbki Małe) – 0,87 kg, 8. 
Kamil Rogall (Trąbki Wiel-
kie) – 0,39 kg.

GRUPA STARSZA
1. Paula Rogall (Trąbki 

Wielkie) – 6,50 kg, 2. Fa-
bian Niedźwiedzki (Trąbki 
Wielkie) – 3,02 kg, 3. Karol 
Szarmach (Trąbki Wielkie) – 
0,72 kg, 4. Damian Wasyna 
(Trąbki Wielkie) – 0,25 kg.

>> Młodzi wędkarze rywalizowali na stawie w Kaczkach

Fo
t. L

es
ze

k O
rcz

yk
ow

sk
i



nEWs@PAnORAmAPOmORZA.PL     sIERPIEń 201414 rozMaitośCi

bęDZIE DODAtKOWY tOR?

skM ogłosiła 
przetarg 

Już niebawem będziemy wiedzieć, czy z Gdańska do Prusz-
cza Gdańskiego i dalej do Tczewa będzie jeździło więcej skła-
dów Szybkiej Kolei Miejskiej. Aby tak było potrzebny jest do-
datkowy tor. 

Temat dodatkowego toru dla pociągów SKM poruszaliśmy 
w jednym z poprzednich wydań „Panoramy Pomorza”. Przy-
pomnijmy, że z taką inicjatywą wyszły samorządy Pruszcza, 
Gdańska, Tczewa i Malborka. W tej sprawie wystosowano pi-
smo do PKP SKM oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdań-
sku, w  którym samorządowcy postulowali jak najszybszą 
budowę nowego toru z Gdańska, przez Pruszcz Gdański do 
Tczewa i  stworzenie koncepcji dotyczącej obsługi transpor-
towej południowej części województwa pomorskiego w  do-
kumentach strategicznych, między innymi w  Regionalnej 
Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim 
na lata 2007 – 2020. Niedawno otrzymaliśmy informację, że 
ogłoszono przetarg na opracowanie takiego dokumentu.

– Otrzymaliśmy list intencyjny z prośbą o przygotowanie 
prestudium wykonalności rozbudowy systemu kolei aglome-
racyjnej w kierunku Tczewa. Rozpatrzyliśmy ten wniosek po-
zytywnie, dlatego ogłosiliśmy przetarg – informuje Marcin 
Głuszek, rzecznik prasowy trójmiejskiej SKM.

Otwarcie ofert odbyło się 8 sierpnia, a wykonawcę prestu-
dium powinniśmy poznać lada dzień. Wstępną analizę wyko-
nalności powinniśmy poznać za 8 miesięcy. 

Samorządowcy z Pruszcza Gdańskiego i sąsiednich powia-
tów nie chcą, by ta część województwa pomorskiego była od-
cięta od aglomeracji trójmiejskiej.

– Chcemy, aby pojawił się dodatkowy tor, którym będą mo-
gły jeździć składy SKM. Nie chcemy, aby nasze miasto, cały 
powiat gdański i sąsiedni Tczew były odcięte od Trójmiasta. 
Dlaczego w  naszym kierunku ma jeździć mniej pociągów 
SKM niż do Wejherowa? – pytał Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Potrzebę większej częstotliwości kursów na trasie Gdańsk–
Tczew widzi również prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej 
– Maciej Lignowski. 

– Zdajemy sobie sprawę, że powinno być więcej połączeń 
regionalnych, czy też aglomeracyjnych w kierunku Pruszcza 
Gdańskiego i dalej do Tczewa. Dodatkowy tor na pewno by 
to zmienił, ponieważ kursowanie naszych składów jest uza-
leżnione od innych pociągów – mówi „Panoramie” Maciej Li-
gnowski, prezes PKP SKM w Trójmieście.

Jeżeli prestudium utwierdzi w przekonaniu, że dodatkowy 
tor dla pociągów SKM jest potrzebny, to i tak inwestycja nie 
zostanie zrealizowana w ciągu roku, a raczej kilku albo nawet 
kilkunastu lat. Najpierw poznamy jednak wyniki wstępnej 
analizy, która pokaże, czy dodatkowy tor w kierunku Prusz-
cza Gdańskiego jest potrzebny.

(lubek)

>> Samorządowcy chcą, aby jeszcze więcej 
pociągów SKM jeździło do Pruszcza Gdańskie-

go i dalej do Tczewa oraz Malborka
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tRąbKI WIELKIE
zakończenie 
wakacji

Już tylko dwa tygodnie 
zostały do zakończenia 
wakacji, po których dzieci 
i  młodzież wrócą do swo-
ich szkolnych obowiąz-
ków. W  tym roku Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu 
i  Rekreacji w  Trąbkach or-
ganizował dla osób, które 
nigdzie nie wyjechały na 
letni odpoczynek, szereg 
ciekawych zajęć.

– W piątek 29 sierpnia na 
placu herbowym w  Trąb-
kach Wielkich odbędzie 
się uroczyste „Zakończenie 
Wakacji”. Najpierw o  go-
dzinie 10.00 młodzi widzo-
wie obejrzą przedstawie-
nie Teatru ART-RE „Wilk 
i  Zając”. Następnie, na bo-
isku, rozpoczną się Waka-
cyjne Zawody Modelarskie, 
w których rywalizować będą 
rakiety i latawce – informu-
je Leszek Orczykowski, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.

Natomiast w  hali spor-
towej miejscowego gimna-
zjum odbędzie się Turniej 
Tenisa Stołowego dla dzieci 
i młodzieży. 

– Dla pozostałych uczest-
ników imprezy przygoto-
wane zostaną gry i  zabawy 
z  atrakcyjnymi nagrodami. 
Imprezę zakończy poczę-
stunek i  uroczyste rozda-
nie nagród – dodaje Leszek 
Orczykowski.

(GR)

ODKRYcIE W PRusZcZu GDAńsKIm

archeologiczne odkrycie
Pruszcz Gdański to jedno z największych stanowisk archeologicznych Pomorza 
Gdańskiego. Nic zatem dziwnego, że podczas prac budowlanych przy ulicy Gro-
ta Roweckiego natrafiono na relikty osady powstałej półtora tysiąca lat temu.

– Archeolodzy zidentyfiko-
wali pięć obiektów, zawierają-
cych przede wszystkim frag-
menty ceramiki, które wstęp-
nie mogą wskazywać na okres 
wędrówki ludów – mówi Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. – Jeżeli w ra-
mach ratunkowych prac arche-
ologicznych oraz późniejszego 
opracowania stanowisk okaże 
się, że mamy tu do czynienia 
z osadą, będzie to bardzo waż-
ne uzupełnienie wiedzy o dzie-
jach naszego miasta.

Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego dodaje, że prace 
wykopaliskowe trwają tu nie-
przerwanie od końca wieku 
XIX. 

Od VIII wieku przed naszą 
erą, nad brzegiem jeziora la-
gunowego, rozwijał się prężny 
ośrodek handlu prowincjonal-
nego, a potem dalekosiężnego, 
który od II wieku przed naszą 
erą do IV wieku naszej ery, stał 
się jedną z  centralnych stacji 

końcowych słynnego „Szlaku 
Bursztynowego”.

– Okres wędrówek ludów, 
trwający od IV do VII wieku 
to schyłkowy, ale niezwykle 
ciekawy czas funkcjonowania 
ośrodka handlowego na terenie 
Pruszcza Gdańskiego. Tym 
bardziej, że właśnie w  tym 
czasie nastąpiło odsuwanie się 
jeziora lagunowego – mówi 
Bartosz Gondek. – Od lat szu-
kamy w centrum miasta śladów 
po stałych siedzibach ludz-
kich. Dotąd większość odkryć 
w tym rejonie stanowiły bogate 
cmentarzyska.

Prace archeologów potrwa-
ją w  tym miejscu jeszcze jakiś 
czas. Jak mówi nam burmistrz 
Wróbel, znaleziska trafią praw-
dopodobnie do muzeum arche-
ologicznego, a  być może nie-
które przedmioty znalezione 
w naszym mieście będzie moż-
na oglądać na ekspozycjach 
w pruszczańskiej Faktorii.

(KL)

>> Przy ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdań-
skim natrafiono na relikt osady powstałej 1500 lat 

temu
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mIstRZOstWA ŚWIAtA

siatkarskie 
emocje 

Fani piłki siatkowej odliczają dni do siatkarskiego mun-
dialu, który zawita również do Trójmiasta. Najlepsze drużyny 
globu gościć będą na Wybrzeżu od 1 do 7 września. W naszej 
hali swoje mecze rozgrywać będzie m.in. reprezentacja „zbor-
nej”. Mimo że w Trójmieście nie zagrają Polacy, to emocji na 
pewno dostarczą inni uczestnicy mundialu.

Hala Ergo Arena jest jedną z kilku, w których rozgrywane 
będą mecze zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Siat-
kowej. Jest to też kolejna impreza tak wysokiej rangi. Przypo-
mnijmy, że w marcu odbyły się tu Halowe Mistrzostwa Świata 
w Lekkiej Atletyce, które zakończyły się wielkim sukcesem 
sportowym, ale przede wszystkim organizacyjnym. Sopot – 
jako gospodarz imprezy – wychwalany był na każdym kroku. 

Gospodarzem siatkarskich mistrzostw jest z kolei Gdańsk. 
– 4 lata temu podpisaliśmy umowę z Polskim Związkiem 

Piłki Siatkowej na promocję mistrzostw świata. Są to nie tyl-
ko banery i flagi wiszące w naszym mieście, ale także audycje 
w telewizji Polsat. 4-letnia promocja siatkarskich mistrzostw 
kosztowała miasto Gdańsk 7 milionów złotych – mówi „Pa-
noramie” Marcin Sylwańczyk, gdański pełnomocnik siatkar-
skiego mundialu. 

Tu mecze eliminacyjne rozegrają zespoły grupy C, w której 
– w drodze losowania – znalazły się Rosja, Bułgaria, Egipt, 
Chiny, Kanada i Meksyk. Bez wątpienia faworytami grupy są 
Rosjanie oraz Bułgarzy i  to między nimi powinna rozegrać 
się walka o 1. miejsce w grupie. Mecz tych drużyn zakończy 
zmagania eliminacyjne w grupie C (7 września, godz. 20.15). 
Bilety można kupić już od 20 do 60 zł na jeden mecz, zaś 
za najdroższy karnet na cały dzień (dwa mecze) trzeba będzie 
zapłacić 90 zł. Z  kolei karnet na wszystkie mecze grupy C 
w Ergo Arenie kosztuje 500 zł. Na tym zakończą się niestety 
mistrzostwa w Ergo Arenie. Mecze kolejnej fazy siatkarskich 
mistrzostw odbędą się bowiem w Łodzi, Bydgoszczy, Wrocła-
wiu i Katowicach. 

– Mamy informacje, że wszystkie bilety zostały już wyprze-
dane na mecz Rosja – Bułgaria. Pozostałe mecze cieszą się 
mniejszym zainteresowaniem, ponieważ nasi kibice podąża-
ją – jak zwykle zresztą – za reprezentacją biało-czerwonych. 
Trybuny nie powinny jednak świecić pustkami. Nie wiemy 
jeszcze ilu kibiców przyjedzie do Gdańska. Na te informacje 
czekamy – dodaje Marcin Sylwańczyk.

Bilety można nie tylko kupić w  internecie. Specjalnie dla 
Rosjan otworzono punkt sprzedaży biletów w Kaliningradzie, 
ponieważ nasi goście ze wschodu nie są jeszcze przekonani do 
transakcji internetowych.

– Dużym zaskoczeniem była dla nas informacja z Katowic, 
gdzie swoje mecze rozgrywać będzie reprezentacja Finlan-
dii. Już na koniec lipca wiadomo było, że na Śląsk wybiera się  
3 tysiące kibiców „suomi” – mówi nam Marcin Sylwańczyk.

Miejmy nadzieję, że siatkarski mundial zakończy się nie 
tylko sukcesem organizacyjnym, ale przede wszystkim spor-
towym – najlepiej złotym medalem wywalczonym przez pol-
ską reprezentację. 

(Lubek)
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>> Polscy kibice potrafią stworzyć na trybu-
nach niezapomnianą atmosferę

POWALcZą W POstOŁOWIE

golfowe mistrzostwa
W  ostatnią niedzielę sierpnia od godziny 14.00 odbywać 

się będą w  Postołowie Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie 
w konkursach golfowych.

– Zawody odbędą się w dwóch konkurencjach: na najdalsze 
i najbliższe uderzenie piłki do dołka. Oddzielnie rywalizować 
będą panie i mężczyźni. W obu kategoriach może uczestni-
czyć dowolna ilość osób z poszczególnych sołectw. Chciałbym 
przy okazji zaznaczyć, że nie będą obowiązywały żadne ogra-
niczenia wiekowe – zapowiada Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

O  zwycięstwie w  klasyfikacji drużynowej decydować bę-
dzie suma punktów zdobytych przez najlepszych zawodników 
i najlepsze zawodniczki. Uwzględniana będzie kolejność tylko 
jednego zawodnika (zawodniczki) z każdego sołectwa w po-
szczególnych konkurencjach.

(GR)

RusZYŁA IV LIGA

bez goli na początek
Bezbramkowym remisem zakończyło się inauguracyjne 

spotkanie w IV lidze pomiędzy Pogonią Lębork a GKS Kol-
budy. Po pierwszej kolejce, która została rozegrana w miniony 
weekend, pierwszym liderem rozgrywek w IV lidze jest zespół 
Centrum Pelplin, który rozgromił 6:0 Amatora Kiełpino. 

Podobnie jak w poprzednim sezonie, powiat gdański w roz-
grywkach IV ligi reprezentować będzie tylko ekipa z Kolbud. 
Pierwszy mecz nowego sezonu przed własną publicznością 
kolbudzki zespół rozegra 16 sierpnia (sobota), a  jego prze-
ciwnikiem będzie sztumska Olimpia, która na inaugurację 
1:3 przegrała z  Gryfem Słupsk. Z  kolei w  3. kolejce, którą 
zaplanowano na 20 sierpnia, GKS Kolbudy zagra na wyjeź-
dzie z  MKS Władysławowo, a  już w  sobotę 23 sierpnia na 
stadionie w Kolbudach podejmować będzie drużynę GOSRiT 
Luzino. Ostatni mecz rundy jesiennej GKS zagra 22 listopada 
w Kolbudach.

(KL)

bIEG  
WEstERPLAttE

zapisy 
już 
trwają

Pod koniec lipca wystar-
towały zapisy do 52. Biegu 
Westerplatte, który odbę-
dzie się 13 września. Chęt-
ni, którzy chcą wziąć udział 
w biegowej imprezie swój 
akces mogą zgłaszać do 28 
sierpnia do godz. 23.59.

W tym roku przewidzia-
no 3900 miejsc startowych. 
Zgłoszenia można dokonać 
na stronie www.westerplat-
te.sts-timing.pl. Po wy-
pełnieniu elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego 
należy dokonać opłaty star-
towej w wysokości 25 zł. 
Bieg Westerplatte jest naj-
starszą imprezą biegową w 
Polsce, na stałe wpisaną w 
kalendarz ważnych wyda-
rzeń sportowych. 

W tym roku trasa 10-ki-
lometrowego biegu ule-
gnie zmianie. To efekt prac 
remontowych torowiska 
tramwajowego na Przerób-
kę i Stogi. Tym razem, start 
i meta będą się znajdować 
na Westerplatte.

Bieg ma formułę otwar-
tą. Wystartować może 
każdy i co istotne, również 
każdy może wygrać. Naj-
lepsi biegacze otrzymują 
czeki na łączną kwotę po-
nad 20 tys. zł. Kolejna kwo-
ta 10 tysięcy złotych to pula 
nagród rzeczowych, które 
zostaną rozlosowane wśród 
wszystkich, którzy ukończą 
bieg. Każdy uczestnik uho-
norowany zostanie okaza-
łym, pamiątkowym meda-
lem, odlanym specjalnie na 
tę edycję imprezy.

(KL)

POWIAtOWE POtYcZKI PIŁKARZY

Mistrzowie z suchego dębu
Tylko pięć drużyn stanęło do rywalizacji o mistrzostwo 
powiatu gdańskiego w piłce nożnej. W zawodach, które 
rozegrano w Trąbkach Wielkich, bezkonkurencyjna okazała 
się reprezentacja Suchego Dębu. Na kolejnych miejscach 
sklasyfikowano zespoły miasta Pruszcz Gdański oraz Trą-
bek Wielkich, Pszczółek i gminy wiejskiej Pruszcz Gdański.

W związku z tym, że na tur-
nieju w Trąbkach Wielkich nie 
pojawiły się reprezentacje Kol-
bud, Przywidza i Cedrów Wiel-
kich, turniej rozgrywany był 
systemem „każdy z każdym”, a o 
zwycięstwie decydowała oczy-
wiście największa liczba zdo-
bytych punktów. Mecze trwały 
2x20 minut. 

Bezkonkurencyjna w iście 
tropikalnych warunkach oka-
zała się reprezentacja gminy 
Suchy Dąb, która zwyciężyła 
w trzech pojedynkach, poko-
nując 1:0 Trąbki Wielkie, 2:0 
Pszczółki i 8:0 gminę wiejską 
Pruszcz Gdański. Do swojego 
punktowego dorobku mistrzo-
wie powiatu dorzucili jeszcze 
1 punkt za remis z drużyną 

miasta Pruszcz Gdański. To 
właśnie ekipa ze stolicy nasze-
go powiatu zajęła 2. miejsce w 
piłkarskim turnieju. Na najniż-
szym stopniu podium stanęli 
natomiast gospodarze powiato-
wych mistrzostw – reprezenta-
cja Trąbek Wielkich, która oka-
zała się lepsza od ekipy gminy 
Pruszcz Gdański, legitymując 
się lepszym stosunkiem bramek.

Najlepszym strzelcem mi-
strzostw został zdobywca 4 
goli Krystian Rąbczyk, repre-
zentujący drużynę Suchego 
Dębu. Organizatorzy uznali 
zaś, że tytuł najlepszego bram-
karza trafi do Pawła Kućmy – 
także z Suchego Dębu. Dodaj-
my, że puchary i medale, a tak-
że nagrody rzeczowe wręczali 

Marian Cichon, wicestarosta 
gdański oraz Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.

(lubek)

mIstRZOWsKA 
DRuŻYnA

Wojciech Adrjan, Mateusz 
Janka, Bartosz Koszykowski, 
Patryk Kućma, Paweł Kuć-
ma, Adam Kujawiak, Domi-
nik Malanowski, Sebastian 
Oliński, Paweł Malinowski, 
Krystian Rąbczyk, Wojciech 
Rutkowski, Michał Stęp-
niak, Maciej Szajerski.

>> Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie turnieju w Trąbkach Wielkich
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

MALUJEMY WNĘTRZE
Szykujesz się do remontu pokoju, a może kolor Ci się już znudził? Tym razem podpowiemy Wam co zrobić, aby po pomalowaniu ściany 
dobrze się prezentowały, a farba nie odchodziła. Kluczem do sukcesu będzie odpowiednie przygotowanie podłoża. 

Bysewo Sp. z o.o. 
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57  

tel. +48 783 296 231 
www.bysewo.pl

OCENA STANU I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przed rozpoczęciem pracy powinniśmy sprawdzić z jaką ścianą mamy do 

czynienia. Jeśli pokój jest wyklejony tapetą, należy ją usunąć. Stare powłoki 
farb najlepiej zmyć. Usuwamy także odpadające tynki. Wszelkie dziury i nie-
równości uzupełniamy szpachlą. Jeżeli nasza ściana bardzo chłonie wodę, 
to przed malowaniem pokrywamy ją gruntem (np. marki Silveno) Grunt 
zmniejszy wchłanianie wody, poprawi przyczepność i zwiększy wydajność 
farb. 

WYBÓR FARB
Odnaleźć się w szerokiej ofercie farb na rynku nie jest łatwo. 

Tym razem przedstawimy Wam produkty Silveno, sprawdzone i bardzo 
dobrej jakości.

SILVENO MATT EFFECT
Farba do malowania wszystkich 

rodzajów wnętrz (przede wszyst-
kim przedpokoju, sypialni, salonu). 
Dostępna w szerokiej palecie kolorów. 
Pozwoli nam szybko i skutecznie 
pomalować ścianę trwale kryjąc po-
przedni kolor. 
Farbę z łatwością rozprowadzimy 
po powierzchni wałkiem malarskim, 
a trudniejsze miejsca pokryjemy 
za pomocą pędzla.

CECHY FABRY SILVENO MATT EFFECT:
• uniwersalna,
• silnie matowa, 
• tworzy paroprzepuszczalną powierzchnię - zabezpieczy Cię przed pleśnią,

• bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zadrapania),
• I klasa szorowalności - zabrudzenia można usuwać za pomocą wilgotnej 

szmatki bez 
• obawy o utratę koloru, czy odbarwienia czyszczonej powierzchni,
• nie żółknie,
• odporna na starzenie.

FARBY DO WNĘTRZ SILVENO SATIN EFFECT
Farba o satynowym połysku, która rozświetli pomalowane pomieszczenia. 

Ze względu na właściwości możemy ją zastosować w każdym pomieszczeniu. 

CECHY FABRY SILVENO SATIN EFFECT:
• niezawodnie kryje wszystkie malowane powierzchnie,
• nie matowieje - wielokrotnie możesz zmywać uporczywe plamy i zabru-

dzenia przy gniazdkach, czy włącznikach
• bezkonkurencyjna w klasie odporności 

na szorowanie - przy użyciu wilgot-
nej szmatki, usuniesz ze ścian rysunki 
dzieci. Twoi mali malarze i Ty możecie 
spać spokojnie,

• bezpieczna dla zdrowia Twojego i Twoich 
bliskich – nie zawiera rozpuszczalników 
organicznych,

• Twoje ściany cały czas oddychają, 
bo nasza farba przepuszcza parę wodną. 

EVA Fusion Technology to innowacyjna tech-
nologia polegająca na połączeniu najlepszych 
surowców z innowacyjnymi spoiwami o wy-
jątkowej jakości i odporności na starzenie: 
kopolimer octanu winylu i etylenu, polioctan 
winylu, kopolimer akrylowy i żywica akrylowa. 
Produkty marki Silveno mieszczą się w naj-
wyższej, czyli I klasie szorowalności. 
Zastosowanie EVA Fusion Technology w naszych farbach 
umożliwia:

• usuwanie plam i zabrudzeń,
• paroprzepuszczalność i oddychanie ścian,
• osiągnięcie trwałości koloru przez długie lata,
• odporność na szorowanie i wielokrotne zmywanie.
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W NASZYM SKLEPIE UZYSKAMY 
DLA CIEBIE DOWOLNY KOLOR. 

ŚWIętO uLIcY mARIAcKIEJ

targi bursztynu w gdańsku
W dniach 28 – 30 sierpnia w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AmberExpo w Gdańsku odbędą się 15. Między-
narodowe Targi Bursztynu Ambermart, podczas których zaprezentuje się blisko 160 wystawców z Polski i zagranicy.

Jeśli mówimy o  „złocie północy”, 
to nie możemy pominąć Morza Bał-
tyckiego, a  tym samym Gdańska, 
który uważany jest za światową stoli-
cę bursztyniarzy. To właśnie dlatego 
w Polsce odbywają się z  dużym po-
wodzeniem międzynarodowe targi 
bursztynu. 

Organizatorzy Ambermart – Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Bursz-
tynników oraz Międzynarodowe 
Targi Gdańskie podają, że w  ubie-
głym roku targi odwiedziło ponad 3 
tys. gości z Unii Europejskiej, Rosji, 
Chin oraz krajów arabskich. 

– Wydarzenie jest świetną okazją 
do spotkania producentów z  han-
dlowcami, którzy przed grudniowym 
szczytem świątecznym chcą posze-
rzyć swoją ofertę i  zaopatrzyć się 
w nowości z rynku bursztynniczego. 
W tym roku swoją ofertę zaprezentu-
je blisko 160 wystawców z Polski i za-
granicy – informują organizatorzy.

Targom towarzyszyć będzie, po-
dobnie jak w  latach ubiegłych, po-
kaz mody i  biżuterii z  motywami 
bursztynu.

30 sierpnia, na zakończenie targów 
Ambermart, odbędzie się czwar-
ta edycja „Święta ulicy Mariackiej”, 
na której swoje siedziby mają liczne 
pracownie i  galerie bursztynnicze. 
Tegoroczne obchody „Święta ulicy 
Mariackiej” odbędą się pod hasłem 
„Mariacka unplugged”. Dodajmy, że 
Mariacka jest prawdopodobnie jedy-
ną ulicą na świecie, przy której znaj-
duje się tak wiele sklepów z  bursz-
tynem. Dlatego też wielu nazywa ją 
„ulicą Bursztynową”.

Dodajmy jeszcze, że w  marcu 
przyszłego roku, również na terenie 
centrum AmberExpo, odbędą się 22. 
Międzynarodowe Targi Bursztynu, 
Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Am-
berif. W przeciwieństwie do Amber-
mart, które są wydarzeniem otwar-
tym dla wszystkich, targi marcowe 
są imprezą skierowaną do branży, na 
którą wstęp mają tylko osoby i firmy 
związane z  biżuterią, jubilerstwem 
i sztuką użytkową.

(KL)
>> Mariacka to prawdopodobnie jedyna ulica na świecie, przy której znajduje się tak wiele 

sklepów z bursztynem
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