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EuropEjska jakość w pszczółkach 
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach otrzymała Euro-
pejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w pro-
jekcie eTwinning „Our Lives by the Sea”.
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poDpIsalI lIsT InTEncyjny 
Podpisano list intencyjny w sprawie rozpoczęcia dzia-
łań zmierzających do zawiązania partnerstwa w celu 
realizacji projektu „Szlak Hymnu Narodowego.

Dobry 2015 rok Dla sTraży pożarnEj 
Rok 2015 zapowiada się szczególnie dobrze dla stra-
żaków z Lublewa. Od 1 stycznia jednostka zostanie 
włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy...  
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DroGowcy skoŃczylI ul. rowEckIEGo
Zakończyła się przebudowa ulicy Grota Roweckiego. 
Inwestycja drogowa na pewno ucieszy kierowców, któ-
rzy muszą jeździć z południowych części miasta.

>> Grażyna Krawiec już od 13 lat tworzy rodzinę zastępczą. Podczas naszej wizyty piekła akurat chleb dla dzieci 
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Rodzina zastępcza jest również 
szansą na nowy dom dla dzieci, 
które mają małe szanse na 
adopcję, ponieważ nie mają 
uregulowanej sytuacji prawnej.

wystarczy miłoŚĆ i cierpliwoŚĆ

podaruj dziecku serce
Nie wszystkie dzieci spędzą święta ze swoimi biologicznymi 
rodzicami. Wielu maluchom swoje domowe ciepło i serce oddają 
rodziny zastępcze, stwarzając im prawdziwie rodzinny dom, 
którego nigdy wcześniej nie doświadczyły.
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lIMErykI
Domorosły elektryk  

z Karpacza,
przy naprawie baterii  

rozpaczał –
miał ze cztery anody,

ani jednej katody,
toż to ludzkie pojęcie 

przekracza…

***
Młody policjant  
z miasta Łodzi,

po służbie do Marioli  
chodził –

wszelako nie krył  
swej radości,

gdy po pół znajomości,
dorodny syn się mu urodził…
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bogdan malach
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Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 
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3/iks, 5/bogatka, 9/ważenie, 10/Renata, 11/kontroler, 12/merc, 14/dzik, 17/teka, 18/Reni, 
19/tępienie, 20/ryt, 21/Anwar, 

PIONOWO 

1/ostmarkier, 2/agent, 3/IKEA, 4/kanoe, 5/barometr, 6/”Ożenek”, 7/anarchia, 8/Tito, 13/rapt, 
14/dren, 15/zen, 16/inia,  

HASŁO: BOŻE  NARODZENIE  
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Sylwester Wysocki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” doskonale 
poradziłby sobie zapewne w roli św. Mikołaja 
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•	 18 grudnia (czwartek), roman puchowski,  
godz. 19.30, blues club, gdynia, ul. portowa 9

•	 19 grudnia (piątek), koncert greg miller elvis tri-
bute, godz. 20.00, klub scena, sopot, al. franciszka 
mamuszki 2

•	 20 grudnia (sobota), „czarno-białe ślady”, koncert 
rockowy, godz. 20.00, restauracja pge atom club – 
stadion pge (poziom 1)

•	 20 – 21 grudnia (sobota – niedziela), halowe zawody 
regionalne w skokach przez przeszkody, hipodrom 
sopot

•	 28 grudnia (niedziela), mecz trefl sopot – polphar-
ma starogard gdański, godz. 17.00, hala ergo arena

•	 31 grudnia (środa), rewia filmowa, godz. 18.00,  
teatr muzyczny w gdyni, pl. grunwaldzki 1

•	 4 stycznia (niedziela), waldemar malicki i filharmo-
nia dowcipu: co tu jest grane, godz. 20.00,  
filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

•	 5 stycznia (poniedziałek), miasta kobiet, godz. 
18.00, instytut kultury miejskiej, gdańsk, ul. długi 
targ 39/40

•	 6 stycznia (wtorek), artur andrus, godz. 18.00,  
filharmonia bałtycka, gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 11 stycznia (niedziela), wielka orkiestra Świątecz-
nej pomocy 

•	 14 stycznia (środa), warsztaty „orły hr”, olivia  
business centre, gdańsk, al. grunwaldzka 472

•	 16 stycznia (piątek), gala evening pracodawców po-
morza, godz. 19.00, amberexpo, gdańsk, 
ul. Żaglowa 11

•	 17 stycznia (sobota), muzyka klasyczna w stoczni, 
godz. 19.00, klub b90, gdańsk, ul. doki 1

•	 23 – 24 stycznia (piątek – sobota), tosca, godz. 
19.00, opera bałtycka, gdańsk, al. zwycięstwa 15

•	 25 stycznia (niedziela), 10. charytatywny bal prze-
bierańców dla dzieci, godz. 14.00 – 18.00, sheraton, 
sopot, ul. powstańców warszawy 10

•	 29 stycznia (czwartek), the Jillioneire (of major la-
zer), s.f.i.n.k.s 700, sopot, al. franciszka mamuszki 1

•	 1 lutego (niedziela), sara baras, godz. 20.00,  
filharmonia bałtycka, gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 4 – 5 lutego (środa – czwartek), V targi wyposażenia 
i produktów dla gastronomii food-to-go,  
amberexpo, gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 26 lutego – 1 marca, et gdynia open 2015  
(snooker), gdynia arena

•	 7 – 8 marca, targi mother&baby, amberexpo, 
gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 29 marca (niedziela), musicalomania, godz. 12.00, 
teatr muzyczny w gdyni, pl. grunwaldzki 1

koleJni oszukani

strzeż się „wnuczka”
Każdego tygodnia słyszymy w mediach o kolejnych oszukanych osobach 
starszych, które dają się zwieść oszustom. W dalszym ciągu najczęstszym 
sposobem wyłudzenia pieniędzy jest tzw. metoda „na wnuczka”.

W  ostatnim czasie kilku 
mieszkańców Pomorza zosta-
ło okradzionych z  pieniędzy 
właśnie na tzw. metodę „na 
wnuczka”. Powiedzmy tylko, 
że jedna osoba z Sopotu stra-
ciła w ten sposób ok. 13 tys. zł.

Policja, również za pośred-
nictwem „Panoramy”, wielo-
krotnie apelowała o zachowa-
nie czujności oraz prowadziła 
akcje profilaktyczne i informa-
cyjne. Mimo to, oszuści dzia-
łający między innymi metodą 
„na wnuczka”, wciąż wyłudza-
ją pieniądze od starszych osób. 

Dlatego też postanowiliśmy 
jeszcze raz zamieścić rady, aby 

ustrzec się kradzieży – często 
oszczędności całego życia.
seniorze! daJ sobie 
czas do namysłu

Po pierwsze: rozmowę 
z  osobą, która podaje się za 
wnuczka czy inną bliską osobę, 
powinieneś zakończyć komu-
nikatem typu: „Nie mogę teraz 
podjąć decyzji. Muszę chwilę 
się zastanowić. Zadzwoń do 
mnie za pół godziny”.
skorzystaJ z pomocy 
bliskich

Po zakończeniu rozmo-
wy natychmiast skontaktuj się 
z  kimś bliskim, najlepiej z  ro-
dziną wnuczka w  celu uzyska-

nia pewności, że osoba, która 
do nas dzwoniła jest tą, za którą 
się podaje. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu nie będziesz narażony 
na ryzyko samodzielnego po-
dejmowania decyzji i  wspólnie 
zastanowicie się, co zrobić dalej.
koniecznie powiadom 
policJę!

Jeżeli masz wrażenie, że 
ktoś próbuje cię oszukać na-
tychmiast powiadom o  tym 
Policję. Zadzwoń na bezpłat-
ny numer alarmowy 997 albo, 
jeżeli korzystasz z  telefonu 
komórkowego na numer 112. 
Przekaż dyżurnemu informa-
cje o swoich podejrzeniach.

Policjanci natychmiast po-
dejmą odpowiednie działania 
i  pomogą rozwiązać tę sytu-
ację. Nie poniesiesz żadnych 
konsekwencji, nawet jeżeli te-
lefon od rzekomego wnuczka 
nie był próbą oszustwa. Poli-
cjanci są po to, aby cię chro-
nić, nie bój się zwrócić do nich 
o  pomoc. Znane są przypad-
ki, kiedy osoby starsze podej-
rzewając, że mogą być ofiarą 
oszustwa, zawiadomiły Policję 
przed przekazaniem pienię-
dzy. Dzięki temu udało się za-
trzymać takich oszustów i  ich 
pomocników.
inne porady  
dla starszych osób

Nie wpuszczaj do domu nie-
znanych osób. Poproś rodzinę 
o  wyposażenie drzwi w  wi-
zjer, czyli tak zwanego juda-
sza i  blokadę drzwi w  postaci 
łańcucha.

Wszystkie wizyty instala-
torów i  innych przedstawi-
cieli administracji są zawsze 
zapowiadane na tablicy ogło-
szeń. Nie bój się legitymować 
przychodzących osób przed 
wpuszczeniem do domu. Ni-
gdy, pod żadnym pozorem nie 
powierzaj swoich pieniędzy 
obcym osobom. Kiedy wydaje 
ci się, że ktoś próbuje cię oszu-
kać, natychmiast powiadom 
Policję.

Najlepszym miejscem prze-
chowywania pieniędzy jest 
konto bankowe. Nie trzymaj 
dużych sum gotówki w domu, 
takie „schowki” jak przysło-
wiowa skarpetka, szafka z bie-
lizną, skrytka pod materacem, 
puszka po kawie czy schowa-
nie ich pomiędzy kartki książ-
ki, nie uchronią pieniędzy 
przed złodziejem.

(gr)
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straszyn – Juszkowo 

kolejne pieniądze 
dla gminy

Gmina Pruszcz Gdański otrzyma ponad 2,6 mln zł z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. 
„schetynówki”, na budowę nowego połączenia drogowego 
pomiędzy Straszynem i Juszkowem.

Inwestycja o wartości 5,3 mln zł, która będzie polegała na 
budowie nowej drogi, ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia, 
jest niezwykle ważna dla mieszkańców. Nie tylko połączy 
dwie miejscowości i pozwoli mieszkańcom Straszyna spraw-
nie dotrzeć do Pruszcza Gdańskiego, ale także da możliwość 
przystąpienia do przebudowy ul. Ogrodowej w Juszkowie. 

Nowa droga połączy ul. Sadową w  Juszkowie z  ul. Spo-
kojną w Straszynie. Będzie biegła równolegle do obwodnicy 
Trójmiasta.

Gmina nie pierwszy raz pozyskała środki z  tzw. „schety-
nówki”. Wcześniej wybudowała ul. Raduńską i  Plażową 
w  Straszynie (2009 r.), Dworcową w  Straszynie (2011 r.), 
Sportową w  Juszkowie (2012 r.) i  Pocztową w  Straszynie 
(2013 r.).

(mb)

Fo
t. M

ag
da

len
a B

iel
ick

a/U
G 

Pr
us

zc
z G

da
ńs

ki

pomogło starostwo

pogotowie z nowym 
defibrylatorem

Samodzielne Publiczne Po-
gotowie Ratunkowe w Prusz-
czu Gdańskim zakupiło nowy 
defibrylator. Urządzenie kosz-
towało 59 tys., a 45 tys. zł po-
chodziło z  funduszy powiatu 
gdańskiego. 

Defibrylator to jeden z naj-
nowszych, przenośnych mo-
deli na rynku medycznym 
z  przeznaczeniem do pracy 
w  ratownictwie medycznym 
w  ekstremalnych warunkach 
środowiskowych. Nowy sprzęt 
wykorzystywany będzie na 
pokładzie specjalistycznej ka-
retki udzielającej pomocy po-
trzebującym na terenie powia-
tu gdańskiego.

Jak mówią pruszczańscy ra-
townicy medyczni defibrylator 
posiada znacznie czytelniej-
szy, dokładniejszy zapis EKG, 
co jest szczególnie ważne przy 
reanimacji. Posiada on także 
czujnik pomiaru karbooksy-
hemoglobiny, który pozwala 
wykryć zatrucie tlenkiem wę-
gla (czadem).

– Z  naszej pomocy korzy-
sta chociażby Policja i  Straż 
Pożarna, dlatego też nie mo-
żemy zapominać o pruszczań-
skim pogotowiu ratunkowym 
– mówi nam Cezary Bieniasz
-Krzywiec, starosta gdański. 
– Dzięki dotacji pogotowie 
zakupiło sprzęt, który ma ra-
tować życie mieszkańców po-
wiatu gdańskiego.

Jak zauważa Anna Gór-
ska, dyrektor Samodzielne-
go Publicznego Pogotowia 
Ratunkowego w  Pruszczu 
Gdańskim specjalistyczny 
sprzęt medyczny nie należy do 
tanich.

– Zwróciliśmy się o  pomoc 
w  sfinansowaniu zakupu defi-
brylatora do starostwa powia-
towego, które jest organem za-
łożycielskim pogotowia. Cie-
szymy się, że w kasie powiatu 

udało się znaleźć środki na ten 
cel – dodaje Anna Górska.

Nowy sprzęt jest potrzebny, 
ale miejmy nadzieję, że nie bę-

dzie potrzeby, aby go używać.

(lubek)
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>> Ratownicy medyczni z Pruszcza Gdańskiego 
mogą od niedawna korzystać z nowego 

defibrylatora

wystarczy miłoŚĆ i cierpliwoŚĆ

podaruj dziecku serce
Nie wszystkie dzieci spędzą święta ze swoimi biologicznymi 
rodzicami. Wielu maluchom swoje domowe ciepło i serce 
oddają rodziny zastępcze, stwarzając im prawdziwie rodzinny 
dom, którego nigdy wcześniej nie doświadczyły.

W  Polsce wciąż brakuje ro-
dzin zastępczych. Powodów 
takiej sytuacji może być kilka. 
Jednym z  nich jest zapewne 
obawa przed niewiadomą, jaka 
czeka po przyjęciu dziecka. 
Żadnych obaw nie mieli Gra-
żyna i  Jan Krawiec z  Jankowa 
w  gminie Kolbudy, którzy ro-
dziną zastępczą są już od 13 
lat. W tym czasie w  ich domu 
mieszkało 47 dzieci.

– Mieszkają u  nas dzieci do 
czasu wyjaśnienia ich sytuacji 
prawnej. Z  naszego domu tra-
fiają zazwyczaj do rodzin ad-
opcyjnych. Taki los spotkał 30 
osób, które mieszkały z  nami. 
Pozostałe wróciły do rodzin 
biologicznych albo na stałe do 
rodzin zastępczych. Pierw-
szym dzieckiem, które trafiło 
pod nasz dach, był wcześniak, 
którego odebraliśmy prosto 
ze szpitala. Cała rodzina była 
podekscytowana, dzieci bardzo 
się cieszyły, a mi przybyło spo-
ro obowiązków, bo noworod-
kowi trzeba przecież poświęcić 
dużo uwagi w  dzień i  w  nocy. 
Poradziłam sobie z  wychowa-
niem trójki swoich dzieci, dla-
tego zajmowanie się kolejnym 
nie sprawiło kłopotów – opo-
wiada nam Grażyna Krawiec.

Nie zawsze było jednak ró-
żowo, bo do Krawców trafiały 
dzieci w różnym wieku i z róż-
nymi charakterami, które czę-
sto nie znały i nie przestrzegały 
żadnych zasad. Te poznawały 
dopiero w domu pani Grażyny 
i jej męża Jana.

– Mamy kontakt niemal ze 
wszystkimi, którzy tu miesz-
kali, dlatego mam możliwość 
zaobserwować, jakie postępy 
robią, żyjąc w  rodzinie adop-
cyjnej. Cieszymy się, że w koń-

cu mają normalny dom – mówi 
mieszkanka Jankowa.

Stworzenie rodziny zastęp-
czej nie jest na pewno łatwym 
zadaniem, nie przynosi to tak-
że ogromnych kokosów, ale 
Grażyna Krawiec apeluje to 
wszystkich, którzy mają odpo-
wiednie warunki, aby spróbo-
wali założyć zawodową rodzi-
nę zastępczą, gdyż jest bardzo 
dużo dzieci, które oczekują 
odrobiny zainteresowania czy 
rodzinnego ciepła.

– Dzieci potrzebują przede 
wszystkim miłości, dlatego za-
chęcam te rodziny, które mają 
w  sobie niewyczerpane pokła-
dy miłości, a przy tym odrobi-
nę cierpliwości, bo wiadomo, 
że nie wszyscy są grzecznymi 
aniołkami. Potrafią jednak od-
wdzięczyć się za okazane ciepło 
– zachęca Grażyna Krawiec.

W rodzinie zastępczej dzie-
ci, pozbawione opieki rodziny 
biologicznej, mają szansę na 
prawidłowy rozwój, bezpiecz-
ne dzieciństwo i  wychowy-
wanie się w  ciepłej, rodzin-
nej atmosferze. Do rodziny 
zastępczej dzieci trafiają na 
określony czas, potrzebny ro-
dzicom naturalnym na rozwią-
zanie swoich problemów (np. 
podjęcia terapii uzależnień, 
znalezienia pracy, polepszenia 
warunków mieszkaniowych). 
Rodzina zastępcza jest rów-
nież szansą na nowy dom dla 
dzieci, które mają małe szanse 
na adopcję, ponieważ nie mają 
uregulowanej sytuacji praw-
nej oraz dla dzieci chorych 
i niepełnosprawnych. 

krzysztof lubański

Wiele dzieci czeka na swoją szansę, na ciepło,  
na miłość, na dom… 

Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą. 
Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą mogą 

zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, 
al. Niepodległości 759 a, tel. 58 555 10 22, dpz@mopssopot.pl

>>Uśmiech na twarzy dziecka jest dostateczną 
nagrodą za stworzenie prawdziwie ciepłego 

i rodzinnego domu
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ul. Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk 
(wejście od Świętojańskiej, vis a vis 

kościoła św. Mikołaja)

tel: 58 301 46 95
starysklep@gmail.com

www.starysklep.pl
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uwaga na fałszywe maile

wysyłają wirusy 
Koncern Energa informuje o fałszywych mailach z wirusem, 

które wykorzystują domenę @energa.pl. Fałszywe wiadomości 
przychodzą z adresu sekre r tariat@energa.pl. 

– Jest to pisownia oryginalna zawierająca błąd literowy. Ma-
ile nie posiadają treści, tylko załącznik „cennik .xml.zip” zawie-
rający wirusa – informuje Beata Ostrowska, rzecznik prasowy 
koncernu Energa. – Prosimy o ignorowanie takiej korespon-
dencji i nieotwieranie dołączonych do niej załączników. Infor-
macje nie zostały wygenerowane przez Grupę Energa. Jest to 
próba podszycia się pod spółki naszej grupy w celu zainfekowa-
nia komputera odbiorcy. 

Energa zaleca ignorowanie wszelkiej korespondencji przy-
chodzącej z domeny @energa.pl, która zawiera błędy literowe 
w adresie. Spółka przestrzega przed otwieraniem załączników, 
które są częścią takiej korespondencji. Może to spowodować 
zawirusowanie komputera. 

– Sprawa została skierowana do organów ścigania. Trwają 
czynności wyjaśniające – dodaje Beata Ostrowska. 

(gr)

pal ekologicznie

nie truj siebie  
i sąsiadów

Jesień i zima to okres, w którym nasila się problem zanie-
czyszczenia powietrza zwłaszcza w  rejonie osiedli domków 
jednorodzinnych. Podczas zimnych dni i nocy mieszkańcy za-
czynają się dogrzewać. Niestety, w wielu domach wciąż bez-
myślnie i nieodpowiedzialnie jako materiał opałowy wykorzy-
stuje się odpady komunalne, m.in. stare ubrania, płyty meblo-
we, tworzywa sztuczne i wiele innych odpadów.

W związku z tym po raz kolejny przypominamy, że proceder 
ten jest niedopuszczalny! Spalane śmieci emitują do atmosfery 
wiele trujących związków chemicznych: tlenek węgla, nieorga-
niczne związki chloru i fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siar-
ki, metale ciężkie. Przy spalaniu jednego kilograma odpadów 
polichlorku winylu – popularnego PCV, z którego wykonane 
są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 
litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy 
kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej do 
powietrza emitowanych jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który 
tworzy z wodą truciznę – kwas pruski. Nie można spalać rów-
nież sklejek czy płyt wiórowych, bo emitowany jest szkodliwy 
formaldehyd.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpa-
dów z  tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków 
foliowych, odpadów z  gumy czy lakierowanych materiałów. 
W  wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rako-
twórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może 
objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci cho-
rób nowotworowych.

Pamiętajmy też, że kominy domów jednorodzinnych sta-
nowią źródło tzw. niskiej emisji ponieważ nie wyniosą zanie-
czyszczeń na duże odległości, przez co ich rozproszenie przez 
wiatr staje się niemożliwe. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż 
powstałe zanieczyszczenia (w połączeniu z dużą wilgotnością 
powietrza w okresie jesienno-zimowym) pozostają zawieszone 
w powietrzu, kumulują się, a następnie osadzają na wszystkim, 
co otaczają.

Wydobywający się z  komina dym w  kolorze bladopoma-
rańczowym lub w  różnych odmianach czerwieni świadczy 
o wrzucaniu do pieca różnego rodzaju śmieci (plastiki, pusz-
ki, obierki, stare ubrania). Jeżeli dym z komina jest w kolorze 
czarnym albo białym może to oznaczać, iż w piecu spalany jest 
węgiel albo drewno. Może to też świadczyć o spalaniu opon.

W przypadku zauważenia podanych wyżej sygnałów, połą-
czonych z wydobywaniem się duszącego i gęstego dymu na-
leży bezzwłocznie powiadomić Straż Miejską (tel. 683 29 53) 
lub Ochronę Środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (tel. 775 99 31).

(bg)

go_pro! w trĄbkach wielkich

Efektowna promocja wiedzy
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich została zakwalifikowana, 
jako jedna z 20 bibliotek w Polsce, do udziału w projekcie pod nazwą „GO_
PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji 
wiedzy i praktyki programistycznej”.

Jest to projekt edukacyj-
ny i  modernizacyjny, którego 
głównym celem jest stwo-
rzenie nowoczesnych miejsc, 
w  których dzieci i  młodzież 
będą mogli poznawać tajniki 
cyfrowego świata. Na potrzeby 
projektu biblioteka otrzymała 
wsparcie w  wysokości 20000 
zł, w tym 15000 zł w postaci 
wyposażenia, w skład którego 
wchodzi m.in. komputer typu 
all-in-one Acer, projektor RI-
COH do projekcji multime-
dialnej, tablet Lenovo oraz 
dwa zestawy klocków Lego 
Mindstorms.

– Zajęcia prowadzić będą 
Bogusława Chylińska z  gim-
nazjum oraz Anna Chmielew-
ska z biblioteki, które uczest-
niczyły w 3-dniowym szkole-
niu dla Trenerów GO_PRO! 
w  zakresie algorytmiki, pro-

gramowania i  metod eduka-
cji pozaformalnej. W  ramach 
projektu przeprowadzone 
zostaną zajęcia z  oprogra-

mowania, w  których weźmie 
udział co najmniej 60 uczniów 
z  gimnazjum i  szkoły pod-
stawowej. Później utworzony 

zostanie tzw. Klub Kodera, 
w ramach działalności którego 
rozwiązywane będą bardziej 
rozbudowane problemy pro-
gramistyczne – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

Pierwszych siedem zajęć 
odbyło się w  październiku. 
Uczestniczyli w  nich ucznio-
wie drugich i  trzecich klas 
gimnazjum. Zajęcia rozpo-
czynały się od części teore-
tycznej dotyczącej algoryt-
mów, uczestnicy zapoznawali 
się z podstawowym zestawem 
Lego Mindstorms, a następnie 
budowali i prezentowali swoje 
roboty. 

– Następne tygodnie to ko-
lejne spotkania z  robotami. 
Uczniowie budowali roboty, 
a następnie próbowali je „oży-
wić”, czyli tak zaprogramować, 
aby samodzielnie wykonywały 
powierzone im funkcje. Oka-
zało się, że programowanie nie 
jest takie straszne, a same za-
jęcia sprawiają uczniom mnó-
stwo radości – dodaje Leszek 
Orczykowski. 

Projekt jest realizowany 
przez Stowarzyszenie Eduka-
cji Pozaformalnej „Meritum” 
w  Krakowie, w  ramach za-
dania publicznego zleconego 
przez Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji. Honorowy 
patronat nad projektem objęły: 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich oraz Fundacja IT Le-
ader Club Polska. 

(gr)
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>> Klub Kodera zajmuje się rozwiązywaniem bardziej rozbudowanych 
problemów programistycznych
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rusza przebudowa kanału

skanska wchodzi na teren budowy
Firma Skanska zajmie się realizacją drugiego etapu przebudowy Kanału 
Raduni w Pruszczu Gdańskim. Umowę z wykonawcą podpisał już Zarząd 
Powiatu Gdańskiego. Prace przygotowawcze rozpoczną się jeszcze w tym 
roku, a koniec robót przewidziano na listopad 2015 roku.

Już w jednym z poprzednich 
wydań informowaliśmy o prze-
targu na przebudowę miejskie-
go odcinka Kanału Raduni 
w  Pruszczu Gdańskim. Przy-
pomnijmy, że przetarg wygrała 
spółka Skanska, ale dwóch ofe-
rentów złożyło odwołania.

Do przetargu zgłosiło się 
siedem podmiotów. O zwycię-
stwie miała decydować cena, 
dlatego też komisja przetar-
gowa dokonała wyboru naj-
korzystniejszej oferty spośród 
ofert nieodrzuconych i  speł-
niających wszystkie wymogi 
SIWZ– a  więc tej, którą za-
proponowała spółka Skanska. 
Według szacunków koszt re-
alizacji drugiego etapu prze-
budowy Kanału Raduni mógł 
wynieść nawet 24,7 mln zł, 
natomiast spółka Skanska wy-
kona prace za ok 18,3 mln zł. 
Kilka miesięcy trzeba było jed-
nak czekać na decyzję Krajowej 
Izby Odwoławczej, która poin-
formowała ostatecznie, że pro-
cedura przetargowa przebiega-
ła poprawnie.

– Decyzja Krajowej Izby 
Odwoławczej była tylko po-
twierdzeniem tego, że pracow-
nicy starostwa są kompetentni 
w  swoich działaniach. Teraz, 
kiedy mamy już wszystkie for-
malności za sobą, spółka Skan-
ska może zająć się przebudową 
kanału – na co wszyscy czeka-
my z  wielką niecierpliwością 
– mówi „Panoramie” Cezary 
Bieniasz-Krzywiec, Starosta 
Gdański.

Remont kanału obejmie  
1,2 km odcinka miejskiego, od 
mostu przy ul. Raciborskiego 
do kładki w  ciągu ulicy Woj-
ska Polskiego. Pierwsze prace 
przygotowawcze rozpoczną się 
jeszcze w  tym roku, a  zakoń-
czenie realizacji II etapu prze-
budowy kanału planowane jest 
na listopad 2015 roku.

Przypomnijmy również, że 
w lipcu zakończono przebudo-
wę Kanału Raduni na odcinku 
od mostku na ulicy Racibor-
skiego do granicy z  miastem 
Gdańsk. To zadanie wykonała 
spółka Aarsleff. 

Dodajmy jeszcze, że zada-
nie realizowane jest w ramach 
projektu „Kompleksowe za-
bezpieczenie przeciwpowo-
dziowe Żuław – Etap I – Po-
wiat Gdański”, współfinan-
sowanego przez Unię Euro-

pejską ze środków Funduszu 
Spójności w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i  Środowisko, lata 2007 
– 2013.

(lubek)

>> Cezary Bieniasz-Krzywiec, Starosta Gdański 
i Andrzej Dołżycki pełnomocnik Skanska S.A. 

z podpisaną umową na przebudowę miejskiego 
odcinka Kanału Raduni w Pruszczu Gdańskim
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koncert

Marsi w Ergo arenie
Grupa Thirty Seconds to Mars wraca do Polski! Koncert 

w Ergo Arenie odbędzie się 8 kwietnia, a bilety można już 
nabywać. 

Polscy fani Thirty Seconds to Mars nie musieli długo cze-
kać na kolejną wizytę swoich ulubieńców. Przypomnijmy, że 
ostatni koncert odbył się 22 czerwca w Rybniku. 

– Bez wątpienia było to niezapomniane show. Sukces pod 
każdym względem. W  związku z  tym uznaliśmy, że warto 
zaprosić zespół raz jeszcze – mówi Janusz Stefański z agencji 
koncertowej Prestige MJM, która jest organizatorem wystę-
pu amerykańskiej grupy w Trójmieście. 

Wiadomość o  kolejnym występie w  Polsce z  pewnością 
bardzo ucieszy fanów, którzy od zakończenia rybnickiego 
koncertu zabiegali o ponowne sprowadzenie Marsów do na-
szego kraju. Warto przypomnieć, że rybnicki koncert wzbu-
dzał duże emocje również z powodu wokalisty Jareda Leto. 
Do Polski przyjechał wszak tegoroczny zdobywca Oscara. 
A to niezwykle rzadkie wydarzenie. Jared po świetnych ro-
lach w „Witaj w klubie” i „Requiem dla snu” wystąpi w kolej-
nej ekranizacji „Batmana” jako Joker. 

Sprzedaż biletów na koncert Thirty Seconds to Mars już 
się rozpoczęła. Wejściówki można nabywać za pośrednic-
twem stron: www.imprezyprestige.com, Eventim.pl i eBilet.
pl, w sieci salonów Empik i kasie Ergo Areny. 

(gr)

rada powiatu

zarząd po świętach
Milkną powoli echa samorządowych wyborów. Za nami 

pierwsze posiedzenie Rady Powiatu Gdańskiego, podczas 
którego radni odebrali oficjalne zaświadczenia, złożyli ślu-
bowanie, a także wybrali przewodniczącego i wiceprzewod-
niczących. Przewodniczącym rady na kolejne 4 lata został 
Piotr Ołowski, który zastąpił Kazimierza Klokę. Funkcje 
wiceprzewodniczących powierzono zaś Annie Burzymskiej 
i  Andrzejowi Pastuszce. Podczas pierwszego posiedzenia 
Rady Powiatu Gdańskiego nie wybrano członków zarządu. 
Jak się dowiedzieliśmy nie nastąpi to raczej przed Bożym 
Narodzeniem.

W  nowej Radzie Powiatu Gdańskiego zasiadają: Irene-
usz Szweda, Małgorzata Mularczyk, Stefan Skonieczny, 
Piotr Ołowski, Michał Trembacz, Jarosław Karnath, Bog-
dan Dombrowski, Ireneusz Lech, Bernard Pawlak, Michał 
Olejnik, Marian Cichon, Dariusz Drelich, Anna Burzym-
ska, Robert Aszyk, Tomasz Kempa, Mateusz Sroka, Dorota 
Bąk, Andrzej Gralla, Barbara Biedrzycka, Karolina Helmin
-Biercewicz, Cezary Bieniasz-Krzywiec, Andrzej Pastuszek 
i Marcin Wittner.

(gr)

>> Przewodniczącym Rady Powiatu 
Gdańskiego został Piotr Ołowski
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doceniona za 16 lat pracy w samorzĄdzie

pierwsza kobieta na tym stanowisku
Po raz pierwszy w  historii 

Pruszcza Gdańskiego pracą 
rady miasta kierować będzie 
kobieta – Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska. Pani prze-
wodnicząca nie obawia się 
nowego wyzwania, bo – jak 
powiedziała „Panoramie” – 
w  poprzedniej kadencji miała 
trzech doskonałych nauczy-
cieli, zasiadających w  prezy-
dium rady, od których nauczy-
ła się bardzo dużo.

W  ubiegłej kadencji prze-
wodniczącym Rady Miasta 
Pruszcz Gdański był Stefan 
Skonieczny, który w  listo-
padowych wyborach samo-

rządowych wybrany został 
na radnego powiatowego. 
Jego miejsce, decyzją rad-
nych, zajęła Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska. 

– Jest to duże wyróżnienie 
i  docenienie mojej 16-letniej 
pracy w  radzie miasta. Nie 
obawiam się nowego wyzwa-
nia, bo wiem, że mam duże 
wsparcie wśród moich ko-
legów radnych – mówi nam 
przewodnicząca rady miasta.

Dodajmy w  tym miejscu, 
iż radni zdecydowali, że wi-
ceprzewodniczącymi rady 
zostaną Ireneusz Czernecki 
i Marek Krawyciński.

– Swoją kilkunastoletnią 
pracą w  naszym samorządzie 
Małgorzata zasłużyła sobie na 
tę funkcję. Myślę, że bez pro-
blemów poradzi sobie z nową 
rolą, co zresztą już udowod-
niła na pierwszych posiedze-
niach rady – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego, który wygrał 
wybory na burmistrza naszego 
miasta już w pierwszej turze. 

– Każde wybory są inne. 
Wynik, jaki osiągnąłem mo-
bilizuje do jeszcze większej 
pracy – dodaje Janusz Wróbel.

(lubek)

raDnI MIasTa 
pruszcz GDaŃskI 

Mariusz Badziąg, Adam Bodo, 
Magdalena Braun-Moskwa, Bar-
tłomiej Chrząszcz, Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska, Ireneusz 
Czernecki, Grzegorz Gnaciński, 
Piotr Kaliński, Jerzy Kłys, Marek 
Kamola, Marek Krawyciński, Wi-
told Kulik, Hubert Lewandowski, 
Krzysztof Lisowski, Marcin No-
wakowski, Danuta Olech, Leszek 
Parzymies, Joanna Rojek-Rybak, 
Jan Sabała, Andrzej Ślusarczyk, 
Szymon Zander >> Pierwsze zdjęcie radnych  

miasta Pruszcz Gdański
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nowa remiza i wozy straŻackie

Dobry 2015 rok dla straży pożarnej
Rok 2015 zapowiada się szczególnie dobrze dla strażaków z Lublewa w gminie Kolbudy. Od 1 stycznia jednostka 
zostanie włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, wiosną do lublewskiej jednostki trafić mają dwa wozy 
strażackie, a w czerwcu oddana ma zostać do użytku nowa remiza.

Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy, nie po raz 
pierwszy przypomina, że naj-
mniejszą, mało doposażo-
ną i  pracującą w  najgorszych 
warunkach była Ochotnicza 
Straż Pożarna z Lublewa. 

– Mimo trudnych warun-
ków to właśnie strażacy z Lu-
blewa najczęściej musieli wy-
jeżdżać do akcji ratowniczych 
– mówi Leszek Grombala. – 
Od kilku miesięcy prowadzo-
na jest w końcu budowa nowej 

remizy, w której znajdą się ga-
raże na dwa samochody. Oba 
stare samochody, które mimo 
swojego wieku wykorzystywa-
ne były do akcji ratowniczych, 
odchodzą do muzeum. Budo-
wa remizy w  całości finanso-
wana jest ze środków gmin-
nych. Owszem, obiecano nam 
środki z różnych źródeł, ale na 
obietnicach się skończyło.

W  przyszłym roku do Lu-
blewa trafią także dwa samo-
chody – jeden nowy, drugi 

używany – które będą wyko-
rzystywane przede wszystkim 
do ratownictwa drogowego. 
Dlatego też druhny i  druho-
wie z  lublewskiej jednostki 
przechodzić będą specjalne 
szkolenia ratownictwa me-
dycznego, które finansowane 
będą przez gminę. Dodajmy, 
że nowe samochody doposa-
żone będą oczywiście w  od-
powiedni sprzęt. Zakup po-
jazdów finansowany jest z bu-
dżetu gminy Kolbudy oraz 

z  kas Wojewódzkiego Zarzą-
du Państwowej Straży Pożar-
nej i  Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gdańsku.

– Nie chcieliśmy, aby do 
Lublewa trafiły ciężkie wozy 
z  dużymi zbiornikami na 
wodę. Mają to być pojazdy 
średnie i lekkie z napędem na 
cztery koła, ponieważ strażacy 
działają na terenie wyżynnym, 
gdzie inne wozy nie poradzi-
łyby sobie w  ekstremalnych 
warunkach. Poza tym nasi 
ochotnicy bardzo często wy-

jeżdżają zabezpieczać różnego 
rodzaju niewybuchy, zanim 
zabiorą je na poligon wojsko-
wi saperzy. Między innymi do 
takich wyjazdów otrzymamy 
strażacki samochód osobowy 
– tłumaczy Leszek Grombala.

Przypomnijmy przy okazji, 
że na terenie gminy Kolbudy 
działają jeszcze dwie jednost-
ki OSP – w Pręgowie i  stoli-
cy gminy. W obu miejscowo-
ściach gmina planuje rozbu-
dowę remiz.

– W  Pręgowie rozbudowa 
będzie nieznaczna. Chcemy 

tam poprawić warunki socjal-
ne, żeby strażacy mieli miejsca 
na szatnie. Większy zakres 
planujemy z kolei w kolbudz-
kiej remizie, gdzie naprawy 
wymaga chociażby dach. Tu 
również chcemy poszerzyć 
obiekt o część socjalną – doda-
je wójt Kolbud, który zapew-
nia, że wszystkie trzy jednost-
ki systematycznie będą wspie-
rane finansowo przez lokalny 
samorząd.

(lubek)

>> W Lublewie działają nie tylko druhowie, ale też i druhny, które odnoszą 
sukcesy w sportowych zawodach pożarniczych

>> Na czerwiec zaplanowano uroczyste otwarcie remizy w Lublewie
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szlak hymnu narodowego

podpisali list intencyjny

Podpisano list intencyjny 
w sprawie rozpoczęcia działań 
zmierzających do zawiązania 
partnerstwa w  celu przygo-
towania i  realizacji projektu 
„Szlak Hymnu Narodowe-
go: Westerplatte – Będomin. 
Szlak edukacyjny historycz-
no-patriotyczny i  rekreacyjny 
pieszo-rowerowy.” Trasa mia-
łaby przebiegać m.in. przez 
gminy Przywidz i Kolbudy.

O  pierwszych działaniach 
zmierzających do utworzenia 
Szlaku Hymnu Narodowe-
go pisaliśmy już kilkukrotnie 
na łamach „Panoramy”. Ale 
raz jeszcze przypomnijmy, 
że szlak ma łączyć Muzeum 
Hymnu Narodowego w  Bę-
dominie z  półwyspem We-
sterplatte, a  dodatkowo ma 
się łączyć z  funkcjonującymi 

już Szlakami Menonitów, Cy-
sterskim oraz projektowanym 
przez Europejską Federację 
Cyklistów Szlakiem Żelaznej 
Kurtyny.

Nowy szlak edukacyjno
-rekreacyjny ma szansę po-
wstać już w ciągu najbliższych 
czterech lat. List intencyjny 
w sprawie rozpoczęcia działań 
zmierzających do zawiązania 
partnerstwa w  celu przygo-
towania i  realizacji projektu 
podpisali m.in. Mieczysław 
Struk – marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, Cezary 
Bieniasz-Krzywiec – starosta 
gdański, Marek Zimakowski 
– wójt gminy Przywidz i  Le-
szek Grombala – wójt gminy 
Kolbudy.

Warto w  tym miejscu za-
uważyć – co podkreślono rów-

nież podczas uroczystości, na 
której podpisano list intencyj-
ny – że pomysłodawcą budo-
wy Szlaku Hymnu Narodo-
wego był właśnie wójt Marek 
Zimakowski. 

– Należy wiedzieć i pamię-
tać o  miejscach, które mówią 
o  naszej lokalnej tożsamości 
i  patriotyzmie. Warto byłoby, 
aby Szlak Hymnu Narodo-
wego „zahaczał” właśnie o  te 
miejsca oraz o te, które w jakiś 
sposób mogłyby przyczynić 
się do edukacji osób korzy-
stających z trasy, łączącej dwa 
bardzo ważne miejsca dla Po-
laków. Ilość osób podpisana 
pod listem intencyjnym świad-
czy o tym, że idea jest słuszna 
– mówi wójt gminy Przywidz.

(lubek)

>> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz jest pomysłodawcą budowy 
Szlaku Hymnu Narodowego
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wyprzedzaJĄ harmonogram

rośnie hala sportowa
Pełną parą ruszyła budowa 

hali sportowej w  Przywidzu. 
Wykonane do tej pory pra-
ce wyprzedzają zaplanowany 
wcześniej harmonogram robót.

O rozpoczęciu budowy hali 
sportowej w Przywidzu infor-
mowaliśmy już w  poprzed-
nim wydaniu „Panoramy”. 
W  przeciągu miesiąca udało 
się zrobić wszystko, co było 
zaplanowane na ten rok.

– Inwestycja została rozło-
żona na dwa lata. Jeśli tylko 
pozwoli na to pogoda, pra-
ce będą kontynuowane na 
początku przyszłego roku – 
mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

Przypomnijmy raz jeszcze, 
że nowa hala oddana zosta-
nie do użytku w połowie 2016 
roku. Inwestycja kosztuje po-
nad 8,5 mln zł, z czego 2 mln 
zł gmina otrzyma od Mini-
sterstwa Finansów. 

>> Prace przy budowie hali sportowej 
w Przywidzu wyprzedzają założony harmonogram
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zabawa w parze z edukacJĄ

park został wybudowany
Zakończono budowę parku edukacyjno-rekreacyjnego 
w Przywidzu. Przypomnijmy, że głównym celem i 
założeniem powstania parku przy ulicy Jesionowej było 
stworzenie nowoczesnej i innowacyjnej przestrzeni 
kulturalnej gminy, jak również miejsca, które sprzyja 
aktywnemu wypoczynkowi i nauce.

Umowa z wykonawcą, fir-
mą PPU Zieleń z Gdańska, 
została podpisana pod koniec 
września, już na początku 
grudnia wszystkie prace zo-
stały zakończone, a właśnie 
teraz przeprowadzane są od-
biory techniczne. Dodajmy, 
że wartość całego projektu 
wyniosła dokładnie 520632 
złote, z czego 80 proc. jego 
wartości pochodzi ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

– Park podzielony jest na 
dwie części. W jednej zlo-
kalizowany jest skatepark, w 
którym znajdują się: miniram-
pa H120, fala z londongap, 
quarter pipe 2 levele, funbox 
piramida z longbox banan i 
poręcz prosta – informuje Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz. – Z kolei w czę-
ści edukacyjnej znajdują się 
stacje poświęcone 7 wielkim 
uczonym i odkrywcom. Przy 
każdym stanowisku znajduje 
się element obrazujący osobę 

i doświadczenie związane z jej 
pracą lub wynalazkiem.

Dodajmy, że każda sta-
cja składa się z 4 elementów: 
medalionu z wizerunkiem 
postaci oraz tablicą informa-
cyjną, modelu urządzenia do 
doświadczeń, ławki, kolistego 
placyku. Medalion został wy-
konany z zawibrowanego na 
gładko betonu, na którym po-

wstał mural – wizerunek po-
staci lub nadruk z portretem 
odkrywcy, tablica informacyj-
na z opisem postaci i sposo-
bu wykonania doświadczenia 
umieszczonego na medalio-
nie. Dodajmy, że park prze-
znaczony będzie też na orga-
nizację imprez plenerowych.

(gr)

Na tym jednak nie koniec 
inwestycji w  infrastruktu-
rę sportową, bowiem gmina 
szykuje się do budowy znacz-
nie mniejszych sal gimna-
stycznych, które powstaną 
przy szkołach podstawowych 
w  Pomlewie i  Trzepowie. Na 
razie jednak należy przygoto-

wać dokumentację technicz-
ną, na co trzeba będzie po-
szukać środków w  gminnym 
budżecie.

O  postępach na budowie 
w Przywidzu będziemy infor-
mować na bieżąco.

(kl)

>> Budowa parku edukacyjno-rekreacyjnego 
w Przywidzu została już zakończona
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rekordowe zainteresowanie

olimpiada 
z nagrodami

Aż 946 uczniów z Pomorza bierze udział w pierwszym eta-
pie VIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Jest to pra-
wie tyle, co w poprzedniej edycji konkursu.

– Świadczy to wyraźnie o  tym, że zagadnienia związane 
z naszym codziennym bezpieczeństwem nie są młodym lu-
dziom obojętne. W tym roku hasło konkursu, adresowane-
go do uczniów klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych, brzmi 
„Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”. Dodatkową zachętą 
do wzięcia udziału w olimpiadzie są zapewne bardzo atrak-
cyjne nagrody. Do wygrania są bowiem: darmowy indeks 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, laptopy oraz cy-
frowe aparaty fotograficzne – informuje Wojciech Siółkow-
ski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdańsku.

W ramach pierwszego etapu olimpijczycy piszą test w swo-
ich szkołach. Konkurs odbędzie się w 44 placówkach na tere-
nie województwa pomorskiego: w Gdańsku, Sopocie, Rumi, 
Kwidzynie, Gniewie, Pelplinie, Tczewie, Kościerzynie, 
Człuchowie oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański – czyli 
tam, gdzie w organizację przedsięwzięcia włączyły się lokalne 
straże miejskie i gminne. W Trójmieście (Gdańsku i Sopocie) 
w zmaganiach uczestniczy 410 osób z 20 szkół.

– Drugi etap olimpiady odbędzie się 18 lutego, a  finał  
26 marca w Sopocie. Wtedy każdy z uczestników będzie mu-
siał między innymi zaprezentować autorski projekt dotyczący 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoim miejscu 
zamieszkania – dodaje Wojciech Siółkowski.

Głównymi organizatorami konkursu są: Straż Miejska 
w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

(gr)

szybcieJ i bezpiecznieJ

Drogowcy skończyli Grota roweckiego
Zakończyła się przebudo-

wa ulicy Grota Roweckiego 
w  Pruszczu Gdańskim. In-
westycja drogowa na pewno 
ucieszy kierowców, którzy 
muszą jeździć z  południo-
wych części miasta w okolice 
ulicy Chopina albo dalej, na 
osiedle Wschód.

Przebudowa ulicy Gro-
ta Roweckiego w  Pruszczu 
Gdańskim to niezwykle stra-
tegiczna inwestycja drogowa 
w  naszym mieście. Dzięki 
temu powstał nie tylko skrót 
z  ulicy Matejki na Chopina, 
ale również ciąg pieszo-rowe-
rowy oraz rondo na skrzyżo-
waniu z  ulicą Matejki. Cała 
inwestycja kosztowała ok.  
6 mln zł, a  część środków 
pochodziła z rządowego pro-
gramu („schetynówka”).

Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego pod-
kreśla, że ulica ułatwi po-
ruszanie się mieszkańców, 
chcących skrócić sobie prze-
jazd z  południowej części 
miasta w  okolice ulicy Cho-
pina, czy dalej na osiedle 
Wschód. 

– Dzięki temu nie trze-
ba będzie przebijać się przez 
ulicę Grunwaldzką i  główne 

skrzyżowanie naszego miasta. 
Kiedy kierowcy pojadą Grota 
Roweckiego zostanie odcią-
żona główna arteria Pruszcza 
Gdańskiego, dzięki czemu 
przejazd przez miasto będzie 
jeszcze szybszy – mówi „Pa-
noramie” Janusz Wróbel. 

Przypomnijmy, że prze-
budowa drogi niesie za sobą 
jeszcze jedną ważną korzyść. 
Chodzi tu przede wszystkim 
o bezpieczeństwo dzieci, któ-
re podążają tą trasą do Szkoły 
Podstawowej nr 3. Rondo na 
pewno spowolni ruch na tej 

ulicy. Powstał też parking dla 
rodziców, a dzieci będą mogły 
bezpośrednio z auta przejść na 
teren szkoły. Przy ulicy Grota 
Roweckiego powstał też par-
king na około 100 miejsc.

(gr)

>> Od niedawna kierowcy mogą się cieszyć z nowej ulicy Grota Roweckiego
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uczestniczĄ w Życiu szkoły

Dzieje się w suchym Dębie

Organizacja pracy w  Ze-
spole Szkół w  Suchym Dę-
bie i  działania nauczycieli 
są ukierunkowane na dobro 
młodego człowieka, a  mają 
na uwadze jego wszechstron-
ny rozwój.

– Uczniowie chętnie 
uczestniczą w  życiu szko-
ły, bo czują się współgospo-
darzami, rozwijają tu swoje 
zainteresowania i  pasje, re-
alizują marzenia, a  przede 
wszystkim pogłębiają swoją 
wiedzę. Mocną stroną naszej 

placówki jest bogata oferta 
zajęć pozalekcyjnych podno-
szących efekty kształcenia. 
Dzięki nim nasi wychowan-
kowie mogą liczyć na dobry 
wynik ze sprawdzianu szó-
stoklasisty i  egzaminu gim-
nazjalnego – mówi Aleksan-
dra Lewandowska, dyrektor 
Zespołu Szkół w  Suchym 
Dębie.

W  suchodębskiej szkole 
od 2 lat istnieje grupa PaT, 
starająca się zapobiegać nało-
gom XXI wieku.

– W  przedstawieniach te-
atralnych poruszamy trudne 
tematy dotyczące młodych 
ludzi. Udział w zajęciach Pa-
T-u  pozwala nam kreatyw-
nie spędzać wolny czas. Re-
alizujemy się, przygotowując 
przedstawienia, wyjeżdżając 
na festiwale, zjazdy, szkole-
nia. Nasza grupa jest bardzo 
prężna i  chętna do działa-
nia – informuje Julia Suska, 
uczennica klasy 3a.

(gr)

Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb.

W pierwszej kolejności pragnę podziękować Mieszkańcom Gminy za zaufanie, którym mnie 
obdarzyli, wybierając mnie na stanowisko Wójta Gminy na drugą kadencję. Jest to dla mnie 
oznaka aprobaty dla moich dotychczasowych wysiłków. Poparcie, które wyrazili Mieszkańcy 
w wyborach, to jednocześnie olbrzymia odpowiedzialność, aby sprostać oczekiwaniom zarów-
no tych, którzy z uznaniem odbierają moje działania, jak i  tych, którzy oczekują szybszych, 
dalej idących zmian.

Gmina Suchy Dąb to duże wyzwanie dla zarządcy, który musi mierzyć się na co dzień z licz-
nymi problemami, w głównej mierze wynikającymi z uwarunkowań ekonomicznych. Rolniczy 
charakter Gminy, stosunkowo niewielka liczba mieszkańców i ograniczone źródła przychodu 
poważnie utrudniają jakiekolwiek procesy inwestycyjne. Dlatego też, wspólnie z pracownikami 
urzędu, nieustannie poszukujemy i  skutecznie pozyskujemy dodatkowe środki, bez których 
Gmina nie mogłaby się rozwijać. W poprzedniej kadencji udało się uzyskać dodatkowe dofi-
nansowanie w kwocie aż 11.396.814 złotych z UE oraz z innych źródeł kwotę ok. 2 mln. To 
dzięki tym środkom i naszej wytężonej pracy możliwe stało się zrealizowanie kluczowych dla 
Gminy inwestycji.

Po pierwsze, wykonano 18 km kanalizacji, z której korzysta już około 1125 Mieszkańców, 
tj. blisko 30% Mieszkańców Gminy. Przy Zespole Szkół w Suchym Dębie zrealizowany zo-
stał kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Ponadto, 
następuje rozbudowa CARITAS w Krzywym Kole, wykonano też siłownię zewnętrzną, plac 
dębowy, chodniki w Koźlinach i Krzywym Kole, drogę transportu rolnego oraz wiele innych, 
pomniejszych inwestycji, które na co dzień ułatwiają życie Mieszkańców Gminy i  integrują 
naszą społeczność.

Gmina odniosła również olbrzymi sukces w zakresie pozyskiwania nieruchomości. W 2014 
roku wywalczyliśmy pozytywne decyzje potwierdzające nabycie przez Gminę łącznie 170 ha 
nieruchomości, które posłużą pozyskaniu dodatkowych środków finansowych do budżetu 
Gminy. Walka o te nieruchomości nie była prosta z uwagi na zawikłany stan prawny, dlatego 
też pozyskanie tak znacznego majątku stanowi ogromne osiągnięcie. Ponadto, udało mi się 
pozyskać działkę o pow. 0,4609 ha pod rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz 1,4721 ha pod 
drogę.

W obecnej kadencji chcę skupić się na dalszym rozwoju Gminy. Na tę chwilę największym 
zadaniem będzie wykonanie drugiego etapu kanalizacji w Grabinach-Zameczku. Długość sieci 
w ramach tego etapu wyniesie około 11 km. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę.

Planowana jest również rozbudowa mocno już wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków 
w Suchym Dębie, kontynuacja budowy i rozbudowy sieci wodociągowych oraz budowa chod-
ników w kolejnych miejscowościach (Grabiny-Zameczek, Osice, Suchy Dąb wewnątrz wsi). 
Inwestycje te bezsprzecznie przyczynią się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa Miesz-
kańców Gminy. W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Gmina planuje również zakup wozu 
bojowego dla OSP w Suchym Dębie, który jest w krajowym systemie ratownictwa.

Chciałabym też ożywić Gminę poprawiając estetykę miejscowości i zwiększając ruch tury-
styczny, co stworzy nowe miejsca pracy i przysporzy dodatkowych dochodów Mieszkańcom. 
W planach są szlaki rowerowe (między innymi trasa rowerowa R-9 Wiślany Szlak Rowerowy) 
oraz włączenie Gminy do udziału w projekcie Kajakiem przez Pomorze.

Drugą, niezwykle istotną dla mnie kwestią jest integracja naszej lokalnej społeczności. Nie 
chcę, aby ktokolwiek, niezależnie od wieku czy wykształcenia, czuł się w jakikolwiek sposób 
odizolowany. Dlatego też z radością patrzę na młodzież, która po godzinach szkolnych korzy-
sta z Orlika. Cieszy mnie też niezmiernie widok naszych seniorów, którzy aktywnie uczestni-
czyli w zorganizowanym przez Gminę kursie obsługi komputera i korzystania 

z internetu. Moim marzeniem jest, abyśmy stworzyli silną, lokalną społeczność, dumną ze 
swoich korzeni i odważnie patrzącą w przyszłość.

Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb

>> Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb
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szkółka na przystani

Goście w cedrach wielkich

Przystań żeglarska w  Błot-
niku to chyba jedno z najczę-
ściej i  najchętniej odwiedza-
nych miejsc w  gminie Cedry 
Wielkie. Nie dziwi więc fakt, 
że odwiedzają ją znamieni-
ci goście z  Prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim 
na czele.

– Niedawno mieliśmy przy-
jemność gościć byłego mini-
stra sprawiedliwości Marka 
Biernackiego, europosła Jana 
Kozłowskiego oraz Jana Szy-
mańskiego, dyrektora Depar-
tamentu Programów Unijnych 
Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku. Była to robocza 
wizyta, a  jej celem było wy-
korzystanie przystani żeglar-
skiej w Błotniku oraz oddane 
niedawno do użytku boisko 
przy Zespole Szkół w  Ce-
drach Małych – mówi Janusz 

Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.

Przy okazji Janusz Goliński 
przedstawił gościom koncep-
cję rozbudowy Zespołu Szkół 
w Cedrach Wielkich (o czym 
piszemy także w  sąsiednim 
artykule). 

Dodajmy, że gmina włą-
czyła się w realizację projektu 
„Kajakiem przez Pomorze”.

– Chcemy wybudować 
dwa pomosty kajakowe. Jeden 
z nich stanąłby w Trzcinisku, 
a  drugi właśnie na przysta-
ni w  Błotniku – dodaje wójt 
Goliński.

Nie będzie to jedyna in-
westycja, która planowana 
jest w  Błotniku. Niebawem 
powstanie tu także szkółka 
żeglarska. 

– Ogłosiliśmy nawet prze-
targ na budowę hangaru i bu-

dynku szkoleniowego. Okaza-
ło się jednak, że oferenci pro-
ponują ceny dwa razy wyższe 
od tych, które szacowaliśmy, 
dlatego przetarg będziemy 
musieli ogłosić po raz kolejny 
– mówi wójt.

Przypomnijmy, że w  bli-
skim sąsiedztwie przystani 
powstać ma niewielka stocz-
nia. Teren został wykupiony 
przez inwestora, który w ciągu 
2 najbliższych lat ma urucho-
mić swoją działalność w Błot-
niku, gdzie przeniesiona zo-
stanie także siedziba firmy. 
Jak zdradza nam Janusz Go-
liński, inwestorzy gromadzą 
niezbędną dokumentację, by 
już wiosną postawić w Błotni-
ku pierwszą halę, w której pro-
dukowane będą jachty.

(lubek)

>> Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie oprowadza gości  
po przystani w Błotniku
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komputery rozdane

skomputeryzowana wieś
Na początku grudnia firma 

„Cezar” z Radomia dostar-
czyła 80 zestawów kompute-
rowych wraz z podstawowym 
oprogramowaniem w ramach 
projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w 
gminie Cedry Wielkie”. Ze-
stawy komputerowe otrzy-
mało 30 gospodarstw domo-
wych oraz Szkoła Podstawowa 
w Trutnowach (4 zestawy), 
Szkoła Podstawowa w Wocła-
wach (7), Szkoła Podstawo-

wa w Giemlicach (3), Zespół 
Szkół w Cedrach Wielkich 
(16), Zespół Szkół w Cedrach 
Małych (10), Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej (4), 
Żuławski Ośrodek Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich 
(4). Dodajmy jeszcze tylko, że 
dodatkowo jednostki sektora 
publicznego otrzymały dru-
karki. Wszystkie dostarczone 
komputery zostały sprawdzo-
ne pod względem technicz-
nym przez informatyka za-

angażowanego w realizację 
projektu. 

Warto wspomnieć jeszcze, 
że w ramach tego samego 
projektu osoby, które otrzy-
mały zestawy komputerowe 
wcześniej przeszły szkolenie 
informatyczne. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

(kl)

niecierpliwe czekanie

35 milionów na inwestycje
Wielu samorządowców z niecierpliwością czeka na kolejne 
unijne pieniądze, które „rozdawane” będą prawdopodobnie 
dopiero w drugiej połowie 2015 roku. Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie też z niepokojem nasłuchuje wieści 
na co i ile środków unijnych będzie mógł pozyskać na 
swoje gminne inwestycje.

W  rozmowie z  „Panora-
mą” gospodarz gminy Cedry 
Wielkie przyznał, że tylko 
3 duże inwestycje, które za-
planowano na najbliższe lata 
kosztować mogą nawet 35 mi-
lionów złotych. Aby je zreali-
zować potrzebne są zewnętrz-
ne pieniądze. 

– Wiele środków przezna-
czamy w tej chwili na przygo-
towanie dokumentacji i  pro-
jektów. Tak jest chociażby 
z  kanalizacją, którą musimy 
wybudować w  Cedrach Ma-
łych Kolonii, Leszkowach, 
Giemlicach i  Długim Polu. 
Przygotowujemy też doku-
mentację techniczną budowy 
szlaku pieszo-rowerowego 
Koszwały – Cedry Małe i wo-
dociągu na tym samym od-
cinku. Wszelką dokumentację 
techniczną posiadamy z  ko-
lei na budowę Wiślanej Trasy 
Rowerowej – wymienia Janusz 
Goliński.

Przypomnijmy, że do po-
łowy 2015 roku zakończona 
zostanie budowa kanaliza-
cji w  Stanisławowie i  Wo-
cławach, rozbudowa remi-
zy w  Koszwałach, a  także 
budowa wiejskiej świetlicy 
w Kiezmarku. 

– Według wszelkich infor-
macji, które docierają do mnie 
wynika, że unia nie dofinan-
suje budowy hali sportowej 
przy Zespole Szkół w  Ce-
drach Wielkich, dlatego bę-
dziemy musieli wcielić w życie 
„Plan B”, a  więc zabieganie 

o  inne źródła finansowania. 
Pieniądze możemy otrzymać 
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, Totalizatora Spor-
towego, a być może z rezerwy 
Ministerstwa Oświaty – mówi 
Janusz Goliński.

Urzędnicy z Cedrów Wiel-
kich szacują, że rozbudowa 
szkoły w  Cedrach Wielkich 
kosztować może nawet 10 mln 
zł. Gmina może z kolei, real-
nie, ze źródeł zewnętrznych 
pozyskać 4 – 5 mln zł, a resztę 
będzie musiała wygospodaro-
wać z własnego budżetu. Wójt 
Goliński zapowiada jednak, 
że rozbudowa szkoły najpóź-
niej ruszyć ma w  2016 roku, 
a w 2018 roku obiekt zostanie 
oddany do użytku.

– Potrzebne jest także zain-
westowanie niemałych środ-

ków w oczyszczalnię ścieków, 
która wymaga modernizacji. 
Na wszystko potrzebne są 
jednak pieniądze. Nie może-
my tylko wydawać. Musimy 
też wypracowywać dochód. 
W  tym miejscu warto po-
wiedzieć chociażby o  tym, 
że około 1 miliona złotych 
zarobiliśmy na obniżeniu 
podatku od środków trans-
portowych. Według naszych 
szacunków w przyszłym roku 
suma ta może wzrosnąć nawet 
dwukrotnie – dodaje Janusz 
Goliński.

O  wszystkich działaniach 
inwestycyjnych w  Cedrach 
Wielkich będziemy oczywi-
ście informować na łamach 
„Panoramy”.

krzysztof lubański

>> Trwa budowa kanalizacji w Stanisławowie  
i Wocławach
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KANDYDAT NA WÓJTA GMINY KOLBUDY

KWW Leszka Grombali

SKUTECZNOŚĆ 
I DOŚWIADCZENIE

KWW Le

SZUKASZ PRACY?!
Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży, 

jesteś osobą energiczną 
i nastawioną na wyzwania 

- zgłoś się do nas!
Zaproponujemy Ci 

konkurencyjne warunki. 
Szukamy najlepszych handlowców!

Wyślij aplikację na 
rekrtutacja@biall.net.pl
lub zadzwoń 513 156 678

szybko - solidnie - komfortowo

BAWILI SIĘ W PRZYWIDZU

Seniorzy mieli 
swój bal

W Przywidzu odbył się Bal Seniora organizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, miejscowy Zespół 
Szkół oraz przywidzki urząd gminy. Na niecodziennej im-
prezie pojawiło się ponad 150 zaproszonych gości. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół 
w Przywidzu pod kierunkiem Grażyny Bach-Żelewskiej i 
Ewy Bradtke. Dodatkową atrakcją był występ wokalny przy-
gotowany przez Tomasza Łoś oraz pokaz zumby przygotowa-
ny przez Renatę Grulkowską i występ zespołu kaszubskiego 
pod kierunkiem Ireny Wałdoch. Natomiast oprawę muzycz-
ną sprawował chojnicki zespół Mat-Mar. Na zakończenie 
wszyscy seniorzy otrzymali słodki upominek. 

– Gośćmi naszych seniorów byli Ryszard Świlski, członek 
zarządu województwa pomorskiego i Marian Cichon, wice-
starosta gdański. Imprezy dla seniorów, którzy w ostatnim 
czasie zintensyfi kowali swoje działania na terenie naszej gmi-
ny, organizowane są regularnie i widzimy, że są potrzebne, 
bo cieszą się ich dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że 
starsi mieszkańcy gminy skupiają się chociażby wokół Uni-
wersytetu III Wieku, czy nawet kół gospodyń wiejskich – 
mówi nam Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

(GR)
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  
wszystkim naszym obecnym  i przyszłym Klientom, 
Partnerom i Współpracownikom,  
życzymy spokojnych Świąt,  
odpoczynku w rodzinnym gronie,  
oraz wielu sukcesów  
w życiu prywatnym i zawodowym,  
w Nowym 2015 Roku.

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

szybko - solidnie - komfortowo

BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin ul. Słoneczna 43, 80-174 Gdańsk#
tel: 58 727 77 77 e-mail: bok@biall.net.pl

współpraca z biall-netem się opłaca

kablówka i szybki internet także na wsi

Szybki internet dostępny 
będzie w  ciągu najbliższych 
kilku miesięcy na terenie kil-
kunastu miejscowości w  gmi-
nach Kolbudy, Przywidz 
i Trąbki Wielkie. 

– Realizując inwestycję, 
która jest dofinansowana ze 
środków unijnych, chcemy 
nawiązać współpracę z  lo-
kalnymi firmami, które po-
siadają odpowiedni sprzęt 
do robót ziemnych – mówi 
Malwina Szczepaniec z  firmy 
BIALL-NET.

Warto wiedzieć, że BIALL-
NET nie jest anonimową fir-
mą. Na gdańskim rynku dzia-
ła już od prawie 20 lat, a  od 
jakiegoś czasu swoje usługi 
świadczy także na terenie 
gminy Kolbudy. W  ostatnich 
dwóch miesiącach firma odno-
towała znaczące zainteresowa-
nie swoją ofertą w Otominie. 

– To nie jest wyjątek – za-
znacza Malwina Szczepa-
niec. – Coraz większe zainte-

resowanie naszymi usługami 
zauważamy także w  innych 
wsiach powiatu gdańskiego, 
gdzie będzie kładziony świa-
tłowód. Tych, którzy chcie-
liby dowiedzieć się o  naszej 
firmie czegoś więcej, odsyłam 
do facebooka (facebook.com/
BIALLNET) albo na na-
szą stronę internetową www.
biall.net.pl. Tam można cho-
ciażby podpatrzeć jak wyglą-
da nasza współpraca z  klien-
tami w Gdańsku, gdzie mamy 
specjalne promocje i konkursy 
z  atrakcyjnymi nagrodami. 
Po prostu doceniamy stałych 
klientów.

Dla nowych klientów z po-
wiatu gdańskiego BIALL-
NET przygotuje indywidu-
alne oferty. Zainteresowanie 
podłączeniem do światłowo-
du jest coraz większe. Poza 
mieszkańcami Babiego Dołu 
chętnych do korzystania 
z  szybkiego łącza nie brakuje 
także w Czapielsku. 

– W  najbliższym czasie 
planujemy wzmożoną akcję, 
podczas której przeprowadzać 
będziemy ankiety, aby dowie-
dzieć się ile osób zaintereso-
wanych jest podłączeniem się 
do naszej sieci. To jednak nie 
wszystko. Ankieta ma też po-
kazać czego oczekują od nas 
mieszkańcy powiatu gdań-
skiego, ponieważ zauważyli-
śmy już, że inne wymagania 
mają gdańszczanie. O  naszej 
akcji wcześniej powiadomimy 
sołtysów wsi, aby o  naszym 
działaniu wiedzieli miesz-
kańcy – tłumaczy Malwina 
Szczepaniec.

Warto w  tym miejscu po-
wiedzieć, że klienci BIALL-
NETU z powiatu gdańskiego 
będą mieli dostęp nie tylko do 
szybkiego internetu, ale rów-
nież do telewizji kablowej. 
Aby z niej korzystać nie będą 
już potrzebne anteny satelitar-
ne, a tym samym talerze wie-
szane na dachach i balkonach, 

które są teraz nieodłącznym 
elementem naszego pejzażu. 
Dzięki światłowodowi tele-
wizja kablowa i  internet będą 
działały bez zakłóceń – bez 
względu na pogodę (silne wi-
chury, ulewy, opady śniegu, 
czy mróz).

BIALL-NET nie tylko 
chce świadczyć usługi mul-
timedialne na terenie trzech 
gmin powiatu gdańskiego. 
Firma bardzo chętnie przyłą-
czy się również do organizacji 
różnych konkursów, zawo-
dów i turniejów, podczas któ-
rych zasponsoruje atrakcyjne 
nagrody. 

Dodajmy jeszcze tylko, 
że wszyscy chętni, którzy są 
zainteresowani jakąkolwiek 
współpracą z firmą, mogą po-
jawić się w siedzibie BIALL-
NETU w Otominie przy uli-
cy Słonecznej 43 w godzinach 
8.00 – 16.00. 

grzegorz rudnicki

Mieszkańcy kilkunastu miejscowości powiatu gdańskiego już niebawem 
będą mogli – za sprawą światłowodu, który kładzie BIALL-NET – korzystać 
z szybkich łączy internetowych. Inwestor szuka też firm, które zajęłyby się 
realizacją przedsięwzięcia.

TU BĘDZIE SZYBKI INTERNET
Kolbudy, Babi Dół, Pręgowo, Domacho-
wo, Zaskoczyn, Czerniewo, Graniczna 
Wieś, Cząstkowo, Błotnia, Miłowo, Gro-
madzin, Huta Górna, Marszewska Góra, 
Jodłowno, Czapielsk.
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pomógł wiceminister

większa remiza  
w Trąbkach wielkich

Rycerze św. Floriana z Trą-
bek Wielkich mogą od nie-
dawna cieszyć się z  nowej, 
powiększonej remizy, dzięki 
czemu ich wozy bojowe gara-
żowane są teraz w  komforto-
wych warunkach.

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Trąbkach 
Wielkich funkcjonuje w  Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym. Warunki pracy 
w  starej remizie nie były naj-
lepsze, dlatego postanowiono 
rozbudować obiekt tak, aby 
pomieściły się w  nim wszyst-

kie wozy strażackie, którymi 
dysponują ochotnicy z  Trąbek 
Wielkich. Inwestycji nie uda-
łoby się zapewne zrealizować, 
gdyby nie pomoc w uzyskaniu 
środków finansowych radnego 
powiatowego Bogdana Dom-
browskiego, który jest również 
wiceministrem Administracji 
i Cyfryzacji.

Nowoczesny garaż ma 
przede wszystkim zabezpie-
czyć wozy pożarnicze przed 
wpływem złych warunków po-
godowych. Poza tym w obiek-
cie zainstalowano ujęcie wody, 

które pozwala na szybkie tan-
kowanie zbiornika samochodu. 

Radość strażaków z  Trąbek 
Wielkich jest zapewne ogrom-
na. Byłaby ona jeszcze większa, 
gdyby nie musieli wyjeżdżać 
do pożarów albo wypadków 
drogowych, których na ich te-
renie jest każdego roku wiele, 
a  ich wozy strażackie i  nowa 
remiza podziwiane były tylko 
przy okazji imprez organizo-
wanych w Trąbkach Wielkich. 

(kl)

>> Wiceminister Bogdan Dombrowski dokonuje symbolicznego otwarcia 
rozbudowanej remizy w Trąbkach Wielkich
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podsumowanie akcJi

zebrali 25 litrów krwi
Kilkukrotnie w  2014 roku 

na terenie gminy Trąbki Wiel-
kie prowadzono akcję krwio-
dawstwa „Dar Krwi”, dzięki 
której udało się zebrać ponad 
25 litrów krwi.

Przypomnijmy raz jeszcze, 
że akcję zapoczątkował Jan 
Kosiński z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Trąbkach Wiel-
kich. W  tym roku krwiobus 
przyjeżdżał do Trąbek Wiel-
kich 4 razy, a  w  tym czasie 
udało się zebrać dokładnie 
25,650 litrów krwi. Jak podaje 
nasz stały Czytelnik Wiesław 
Kempa, rekordzistami w tego-
rocznej akcji „Dar Krwi” zo-
stali: Adam Wrona z Kaczek, 
Zenon Ziarko z  Gołębiewa 
Wielkiego oraz Grzegorz 
Fenski z  Mierzeszyna, którzy  
oddali za każdym razem po 
450 ml krwi. 

– Po 1,350 l krwi odda-
li z  kolei Krzysztof Pepliński 
z  Domachowa, Jerzy Karpiń-
ski, Mateusz Kelere, Michał 
Bianga i  Krzysztof Jaszczyk 
– wszyscy z Trąbek Wielkich.

Należy również pochwalić 
i  pogratulować odwagi pa-
niom, które po raz pierwszy 

w  życiu wsparły akcję i  od-
dały honorowo krew. Mowa 
tu o  Annie Zaorka i  Marcie 
Bielińskiej z  Trąbek Małych 
oraz Renacie Dobrowolskiej 
z  Warcza i  Aleksandrze Ko-
zak z  Trąbek Wielkich – in-
formuje Wiesław Kempa.

Organizator akcji, Jan Ko-
siński, za pośrednictwem „Pa-

noramy” dziękuje wszystkim 
honorowym dawcom, któ-
rzy w  2014 roku oddali krew 
i  zaprasza do ponownego 
udziału w 2015 roku. Kolejne 
okazje nadarzą się bowiem:  
21 lutego, 23 maja, 29 sierpnia  
i 22 listopada 2015 roku.

(gr)

>> W gminie Trąbki Wielkie nie brakuje 
honorowych dawców krwi
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zabrali się do pracy

rada została 
zaprzysiężona

Od samorządowych wybo-
rów minął dokładnie miesiąc, 
a Rada Gminy Trąbki Wielkie 
z nowym-starym wójtem Bła-
żejem Konkolem ostro wzięła 
się do pracy. Za nimi pierw-
sza sesja, podczas której od-
było się zaprzysiężenie wójta 
i radnych.

Podobnie jak w innych gmi-
nach, pierwsze posiedzenie 
Rady Gminy Trąbki Wielkie 
odbyło się 1 grudnia. Pod-
czas obrad Patrycja Jereczek, 
wiceprzewodnicząca Gmin-
nej Komisji Wyborczej prze-
kazała wszystkim zaświad-
czenia o wyborze na radnego, 
a potem wszyscy mogli złożyć 
ślubowanie. 

Podczas pierwszego posie-
dzenia nowej rady wybrano 
również przewodniczącego 
i jego zastępcę. Przez kolejne 4 
lata pracą Rady Gminy Trąbki 
Wielkie kierować będzie Zbi-
gniew Leszczyński. Dodajmy, 
że na tę funkcję zgłoszono 
tylko jego kandydaturę. Na 
funkcję wiceprzewodniczące-
go zgłoszono z kolei trzy kan-

dydatury. W  wyniku tajnego 
głosowania wiceprzewodni-
czącym trąbeckiej rady gminy 
został Józef Sroka. 

W  Radzie Gminy Trąbki 
Wielkie kadencji 2014 – 2018 
zasiadają: Jan Selka, Michał 
Studziński, Piotr Zarzycki, 
Adam Zarzycki, Józef Sroka, 

Ryszard Budzyński, Marek 
Czerwiński, Andrzej Klo-
nowski, Anna Stosio, Marian 
Płotka, Zbigniew Leszczyń-
ski, Mariola Łabędzka, Wio-
letta Frydrych, Wiesław Keler 
oraz Karol Kusaj.

(kl)

>> Zbigniew Leszczyński przez następne 4 lata 
przewodniczył będzie Radzie Gminy Trąbki Wielkie
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w bibliotece

spotkanie z Mikołajem
Mali czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Pruszczu Gdańskim spotkali się ze świętym Mikołajem 
i jego pomocnikami: Elfem i Elfikiem.

– Dzieci ochoczo i  z entuzjazmem przystąpiły do wspól-
nej zabawy. Na zakończenie spotkania Mikołaj wręczył dzie-
ciom prezenty – informuje Anita Kotwa-Konkol z Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

(gr)

>> Pamiątkowe zdjęcie ze świętym Mikołajem

Fo
t. A

nit
a K

otw
a-K

on
ko

l

Świlski w zarzĄdzie

w sejmiku 
prawie bez zmian

Po listopadowych wybo-
rach samorządowych nastąpiły 
niewielkie roszady w  sejmiku 
wojewódzkim i  zarządzie wo-
jewództwa. Zamiast Czesława 
Elzanowskiego w zarządzie po-
jawił się Krzysztof Trawicki.

Pierwsze posiedzenie sejmi-
ku pomorskiego odbyło się na 
początku grudnia. Radni wy-
brali Mieczysława Struka na 
marszałka województwa po-
morskiego. Dodajmy w  tym 
miejscu, że jest to jego kolejna 
kadencja na tym stanowisku.  
Co ciekawe, w Zarządzie Wo-
jewództwa Pomorskiego Mie-
czysław Struk, swego czasu 
burmistrz Jastarni, zasiada 
od 2005 roku. Podczas tajne-
go głosowania otrzymał on 24 
głosy poparcia przy 9 głosach 
wstrzymujących się. Podczas 

sesji wybrani zostali również pozostali członkowie zarządu.
Funkcję wicemarszałka, podobnie jak przez ostatnie 4 lata, 

sprawował będzie Wiesław Byczkowski. Hanna Zych-Ci-
soń także będzie zasiadała w zarządzie, ale będzie tylko jego 
członkiem. Nowym wicemarszałkiem będzie z kolei szef po-
morskiego PSL – Krzysztof Trawicki, który przez ostatnie 
4 lata urzędował jako wójt gminy Zblewo. Drugim człon-
kiem zarządu, podobnie jak przez ostatnią kadencję, będzie 
Ryszard Świlski.

(lubek)

>> Ryszard Świlski, 
jedyny reprezentant 
powiatu gdańskiego 

w Zarządzie 
Województwa 
Pomorskiego
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gotowi na róŻne scenariusze

wszyscy przygotowani do zimy
Zima obchodzi się z  nami 

w tym roku dość łagodnie, ale 
mimo to już w połowie listo-
pada odbyło się posiedzenie 
Wojewódzkiego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego, które 
w głównej mierze poświęcone 
było przygotowaniom do sy-
tuacji ekstremalnych na wy-
padek nagłego ataku zimy.

– Choć z  prognoz meteo-
rologicznych wynika, że zima 
ma być ciepła i łagodna, musi-
my być jednak gotowi na róż-
ne scenariusze – mówił Ry-
szard Stachurski, wojewoda 
pomorski.

Roman Nowak, rzecznik 
prasowy wojewody informu-
je, że wiele czasu poświęcono 
omówieniu przygotowań do 
zapewnienia przejezdności 
dróg w  razie intensywnych 
opadów śniegu. Według za-
pewnień przedstawiciela Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w  Gdańsku mundurowi, za-
równo sprzętowo, jak i  eta-
towo, są przygotowani do re-
agowania w razie wystąpienia 
sytuacji ekstremalnych na 
ciągach drogowych i szlakach 
kolejowych. Wtórował mu 

Robert Marszałek, dyrektor 
gdańskiego Oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

– Mamy zapasy soli, któ-
rych wystarczyć powinno do 
końca zimy – mówił Robert 
Marszałek, dodając, że zarząd 
dróg krajowych na Pomorzu 
dysponuje dużą liczbą kamer, 
które umożliwiają szybkie re-
agowanie w razie wystąpienia 
utrudnień w  ruchu drogo-
wym. – Również baza sprzę-
tu, którym dysponujemy, pre-
zentuje się imponująco. Nie 
powinno zabraknąć pojazdów 
służących utrzymaniu odpo-
wiedniego stanu dróg, jak płu-
gopiaskarki czy pługi śnieżne. 

Jak mówi Roman Nowak, 
w  stanie podwyższonej goto-
wości przed sezonem zimo-
wym pozostaje również Pań-
stwowa Straż Pożarna. 

– Komendant wojewódzki 
zwrócił się do komend po-
wiatowych o  sprawdzenie 
gotowości sprzętu, który bę-
dzie mógł być wykorzystany 
do usuwania skutków inten-
sywnych opadów. Według 
przedstawiciela wojewódz-

kich struktur PSP strażacy 
też są przygotowani na użycie 
namiotów z  nagrzewnicami, 
z  których w  ekstremalnych 
sytuacjach skorzystać by mo-
gli kierowcy, którzy na dłużej 
utknęli w  korkach – dodaje 
Roman Nowak.

Do wykonywania swoich 
obowiązków w warunkach zi-
mowych gotowy jest też Wo-
jewódzki Inspektorat Trans-
portu Drogowego. Obok tra-
dycyjnej działalności, pole-
gającej m.in. na sprawdzaniu 
stanu ogumienia ciężarówek, 
przede wszystkim jadących 
w kierunku Obwodnicy Trój-
miasta, kontrolowany będzie 
stan techniczny odśnieżarek 
i pługów oraz trzeźwość osób 
kierujących tymi pojazdami.

Warto w  tym miejscu po-
wiedzieć, że kierowcy, którzy 
wyruszają w  trasę w  trud-
nych warunkach atmosfe-
rycznych powinni słuchać lo-
kalnych rozgłośni radiowych 
i  czytać komunikaty portali 
internetowych.

– Intensywne kontrole za-
powiada Wojewódzki Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego, 

który zamierza bacznie przy-
glądać się obiektom wielkopo-
wierzchniowym. Na Pomorzu 
jest ich ok. 1550. Inspekto-
rzy sprawdzali będą przede 
wszystkim stan odśnieżenia 
dachów – mówi Roman No-
wak. – Według zapewnień, 
jakie padły podczas spotkania, 
województwo pomorskie jest 
odpowiednio zabezpieczone 
przeciwpowodziowo. Zarów-
no stan wałów, jak i urządzeń 
melioracyjnych jest dobry. Re-
alizowane w  ostatnim czasie 
inwestycje powinny pomóc 
w  skutecznym zapobieganiu 
tworzenia się zatorów lodo-
wych w ujściu Wisły.

Warto również powiedzieć, 
że na spadek temperatur go-
towe są pomorskie schroni-
ska, noclegownie i  ogrze-
walnie, które mogą udzielić 
schronienia około 2 tysiącom 
osób. Województwo dysponu-
je również miejscami, w  któ-
rych pomoc uzyskać mogą 
osoby będące pod wpływem 
alkoholu. 

(kl)

nagroda dla szkoły

Europejska jakość w pszczółkach
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach otrzymała Europejską Odznakę Jakości 
eTwinning za pracę w projekcie eTwinning „Our Lives by the Sea”. Nagroda 
oznacza, że praca Polaków została oceniona jako reprezentująca najwyższy 
europejski poziom.

Międzynarodowy projekt 
– o  którym już pisaliśmy na 
łamach „Panoramy” – trwał 
2 lata, a zakończył się w lipcu 
2014 roku. 

– Współpracowaliśmy ze 
szkołami podstawowymi z: 
Danii, Grecji, Hiszpanii, 
Francji, Włoch, Wielkiej Bry-
tanii i  Turcji. Nasza szkoła 
była koordynatorem projektu. 
Praca uczniów skupiona była 
wokół tematyki morskiej: mo-
rza europejskie, ochrona śro-
dowiska naturalnego, fauna 
i  flora morska, wpływ morza 
i jego zasobów na życie miesz-
kańców. Wspólne działania 
prowadziły do powstania cie-
kawych efektów końcowych. 
Powstał chociażby e-book 
o mitach i  legendach z ośmiu 
różnych krajów, broszura 
z przepisami tradycyjnych po-
traw ośmiu różnych krajów, 
blog projektu na platformie 
eTwinning, czy logo naszego 

projektu i  wspólny „Wielo-
języczny słownik obrazkowo
-wyrazowy terminów mor-
skich” – przypomina Małgo-
rzata Gregorkiewicz, koordy-
natorka projektu.

W  ciągu dwóch lat trwa-
nia projektu wykonano wiele 
zadań z  wykorzystaniem no-
wych technologii, poznano 
nowe techniki i  programy. 
Uczniowie angażowali się 
w  realizowane zadania, byli 
kreatywni i pełni pomysłów.

– Wszystkie zadania, któ-
rych efekty były przekazywa-
ne do szkół partnerskich, wy-
konano w  języku angielskim, 
co miało wpływ na podniesie-
nie kompetencji językowych 
uczniów. Z  kolei wykonywa-
nie pracy w  grupach uczyło 
zasad współpracy, podziału 
zadań i umiejętnej prezentacji 
wyników przed społecznością 
szkolną, rodzicami, partnera-
mi zagranicznymi. Wpłynęło 

to na zwiększenie pewności 
siebie i wiary we własne moż-
liwości. Poza tym uczniowie 
otrzymali wiele okazji, aby 
porównać swoje życie z  ży-
ciem innych dzieci europej-
skich. Poznali zwyczaje i  tra-
dycje różnych regionów Eu-
ropy – dodaje koordynatorka 
projektu. 

W  zespole realizującym 
projekt znaleźli się uczniowie 
klas I  – VI oraz nauczyciele 

języka polskiego i  angielskie-
go, przyrody, historii, naucza-
nia zintegrowanego, świetlicy 
szkolnej. Do współpracy włą-
czali się także nauczyciele: 
muzyki, plastyki, zajęć kom-
puterowych, co wpływało 
na bogactwo i  różnorodność 
stosowanych metod pracy 
z uczniami.

(gr)

>> Polscy uczniowie na lekcji w Hiszpanii
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JuŻ pracuJĄ

I sesja rady gminy
Radni gminy Pruszcz Gdański odebrali oficjalne zaświad-

czenia oraz złożyli ślubowanie. Dokonali też wyboru prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczących. 

Podczas obrad I sesji radni przystąpili do wyboru przewod-
niczącego. Tadeusz Bednarczyk zgłosił kandydaturę dotych-
czasowego przewodniczącego, Marka Kowalskiego. 

– Jego doświadczenie i opanowanie dobrze wpływa na pra-
cę rady – argumentował.

Marek Kowalski był jedynym kandydatem i  radni mogli 
oddać głos „za” lub „przeciwko”. Rada jednogłośnie opowie-
działa się „za” kandydaturą Marka Kowalskiego.

O  funkcje wiceprzewodniczących zabiegały trzy radne: 
zgłoszona przez Ewę Romik radna Małgorzata Osowska, 
zgłoszona przez Krystynę Białek radna Weronika Chmielo-
wiec i zgłoszona przez Jana Pawula radna Danuta Czerwiń-
ska. W głosowaniu tajnym najwięcej głosów uzyskały Mał-
gorzata Osowska i Danuta Czerwińska. Po ogłoszeniu wyni-
ków przez komisję skrutacyjną zajęły miejsca po obu stronach 
przewodniczącego.

Zaświadczenie o wyborze oraz uroczyste ślubowanie zło-
żyła również wójt Magdalena Kołodziejczak.

(mb)

>> Nowym starym przewodniczącym Rady 
Gminy Pruszcz Gdański został Marek Kowalski
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rynkowski w przeJazdowie

jubileuszowy koncert dla św. cecylii
Już po raz 10. ks. Przemy-

sław Kalicki zaprosił parafial-
ne zespoły wokalno-muzycz-
ne do wspólnego celebrowania 
dnia św. Cecylii – patronki 
chórzystów. Gościem specjal-
nym przeglądu był Ryszard 
Rynkowski.

– Wybór muzyka nie był 
przypadkowy. To artysta, któ-
ry mnoży swe talenty, tak jak 
Bóg przykazał – zapowiada-

li konferansjerzy, na co dzień 
mieszkańcy Przejazdowa.

Rynkowski to nie tylko wo-
kalista, pianista, kompozytor 
i  aktor. To także gawędziarz, 
który miał dla publiczności 
z  Przejazdowa wiele zabaw-
nych anegdot. 

Artysta zaczął bardzo na-
strojowo, skłaniającymi do re-
fleksji balladami, a  zakończył 
biesiadnie. Zachwycona pu-

bliczność zgotowała Rynkow-
skiemu owacje na stojąco. 

W  drugiej części sobotnie-
go popołudnia zaprezento-
wało się dziesięć chórów pa-
rafialnych z całej okolicy. Dla 
muzyków, a  także wszystkich 
gości czekały ciasta i  gorące 
napoje.

W niedzielę na scenie zago-
ścili aktorzy teatru dla dzieci. 
Były też projekcje filmowe. 

Impreza miała miejsce pod gi-
gantycznym, ogrzewanym na-
miotem z profesjonalną sceną.

W organizacji „Kulturalne-
go weekendu” księdzu Prze-
mysławowi pomogło całe so-
łectwo Przejazdowo, a  także 
OKSiBP i  Gmina Pruszcz 
Gdański. 

(mb)

>> Na koncercie w Przejazdowie pojawił się 
Ryszard Rynkowski
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pierwsza w polsce

umowa na budowę szkoły podpisana
Wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Kolbudy 
Leszek Grombala i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisali umowę 
na budowę szkoły w Kowalach.

Umowa dotyczy budowy 
pierwszej w Polsce publicznej 
szkoły podstawowej wspólnej 
dla trzech gmin. Szkoła ma 
powstać u zbiegu ulic Apolli-
na i Heliosa w Kowalach. Za-
kończenie budowy planowane 
jest na 2018 r.

Szkoła, zgodnie z wkładem 
naszego samorządu, przyjmie 
30 proc. uczniów z zachodniej 
części gminy Pruszcz Gdań-
ski (Osiedla Nowy Horyzont 
w Borkowie). 

– Chociaż wybudowa-
liśmy lub rozbudowaliśmy 
w  ostatnim czasie 6 gmin-
nych szkół, nie możemy na 
tym poprzestać, gdyż liczba 
dzieci w  naszych placówkach 
co roku wzrasta – mówiła 
podczas uroczystego podpi-
sania umowy wójt Magdalena 
Kołodziejczak.

Inwestycja obejmować bę-
dzie budynek dydaktyczny 
z 24 oddziałami, budynek sali 
gimnastycznej, a  w  II etapie 

– budynek basenu. W ramach 
projektu wybudowany zo-
stanie także kompleks boisk 
szkolnych oraz niezbędna in-
frastruktura techniczna.

Szkoła powstanie na działce 
należącej do gminy Kolbudy. 

Miasto Gdańsk jako wkład 
do umowy wnosi m.in. doku-
mentację projektową. Zadba 
również o  umowy przyłącze-
niowe z  gestorami sieci. Do-
datkowym wkładem Gdańska 
będzie nowoczesny system ste-

rowania oświetleniem i ogrze-
waniem – jest to nagroda, któ-
rą miasto zdobyło niedawno 
w konkursie ECO-MIASTO. 

(mb)

>> Stosowną umowę podpisali Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy 
Pruszcz Gdański, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska i Leszek Grombala 

– wójt gminy Kolbudy
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napisz list do mikołaJa

pobić rekord 
Guinnessa

412 metrów – tyle wynosi obwód otoku hali na granicy Gdań-
ska i Sopotu. Tyle też mierzyć ma list do Świętego Mikołaja, któ-
ry kibice Lotosu Trefla Gdańsk, Trefla Sopot i PGE Atomu Tre-
fla Sopot piszą podczas grudniowych meczów swoich drużyn. 

Według Księgi Rekordów Guinnessa najdłuższy napisany do-
tąd list do Świętego Mikołaja mierzył 300 metrów. 

– Możemy stworzyć dłuższy list, a przy tym pomóc potrze-
bującym dzieciom – informuje Bartosz Tobiański. – Akcja przy-
niesie wymierną pomoc dzieciom, które bardzo jej potrzebują. 
Jeżeli połączone listy dadzą długość 412 metrów, każdy z pod-
opiecznych Domów Dla Dzieci „To Nasz Dom” w Ustce i Słup-
sku otrzyma świąteczny prezent.

Swoje listy składać można na wszystkich przedświątecz-
nych meczach klubów Grupy Trefl. Akcja zainaugurowa-
na została 6 grudnia, a  jej przedostatni akord zaplanowano  
19 grudnia, kiedy to siatkarze Lotosu Trefla stoczą pojedynek 
z Cerradem Czarnymi Radom. 

– Przy wejściu głównym zlokalizowany zostanie także punkt, 
w którym w dni powszednie do 18 grudnia, w godzinach 15.00 
– 18.00 zostawiać będzie można swoje listy. W to przedsięwzię-
cie mogą angażować się nie tylko osoby, które regularnie bywają 
na meczach klubów Grupy Trefl, ale wszyscy chętni. Ważne, by 
każdy list oznaczony był z przodu metryczką z imieniem, nazwi-
skiem i numerem telefonu autora oraz ewentualną nazwą szkoły 
– dodaje Bartosz Tobiański

Akcja zakończy się piknikiem pod halą, który zaplanowano  
21 grudnia. List zostanie wówczas rozwinięty na otoku, a póź-
niej przekazany Mikołajowi. Na wszystkich czekać będą także 
sportowcy trzech klubów Grupy Trefl i maskotka Treflik. Wte-
dy też Mikołaj nagrodzi tych, którzy najbardziej zaangażują się 
w powstanie tego rekordowego listu.

Osoby, które przyniosą do Ergo Areny swoje życzenia, mogą 
liczyć na przyjemniejszy grudzień. Autor najładniejszego li-
stu otrzyma bon o wartości 3000 złotych do wykorzystania na 
przedświąteczne zakupy w Galerii Bałtyckiej. Nagrodzone zo-
staną także szkoły, które dostarczą największą liczbę listów. 

(gr)

tenis stołowy

Grali  
w sobowidzu

W  Sobowidzu odbyły 
się 14. Mistrzostwa Powia-
tu Gdańskiego w  Tenisie 
Stołowym. Udział w  nich 
wzięło 47 osób z  6 gmin. 
W  klasyfikacji drużyno-
wej zwyciężyła reprezenta-
cja gminy Trąbki Wielkie, 
wyprzedzając Suchy Dąb 
i Pszczółki.

Rozgrywki prowadzo-
ne były w  13 kategoriach. 
Grano do trzech wygra-
nych setów systemami 
„każdy z każdym” i pucha-
rowym – w  zależności od 
liczby uczestników w danej 
kategorii.

W  gronie zwycięzców 
znaleźli się: Julia Koło-
dziej, Kinga Kot, Żaklin 
Sadoch, Emilia Mazurek, 
Ewelina Struzik, Urszula 
Leszczyńska, Piotr Roba-
czewski, Adam Rudo, Ja-
kub Rudo, Karol Toporek, 
Grzegorz Liwski, Adam 
Zelewski oraz Kazimierz 
Miklaszewski.

Najwięcej zwycięstw 
zanotowali przedstawicie-
le gmin: Pruszcz Gdański 
oraz Suchy Dąb (po 4), jed-
nak to ekipa gospodarzy, 
która jako jedyna obsadziła 
wszystkie kategorie, oka-
zała się najlepsza w klasyfi-
kacji punktowej tenisowych 
zmagań w Sobowidzu. 

Z pamiątkowych pucha-
rów mogły się cieszyć trzy 
najlepsze osoby w  każdej 
kategorii. 

(kl)

liga Żaczków

pokonały mistrza

Zespół koszykarek z  Rotmanki rozegrał swój pierwszy mecz 
w lidze żaczków w sezonie 2014/15. Przeciwnikiem był ubiegło-
roczny mistrz województwa.

Karol Warbud Rotmanka podejmował ubiegłorocznego mi-
strza rozgrywek województwa pomorskiego – UKS Siódemkę So-
pot. Na boisku od pierwszych minut meczu trwała zacięta walka.

– Szczelna zespołowa obrona i skuteczne kontrataki pozwoliły 
naszym koszykarkom na skuteczny finisz i zwycięstwo różnicą 
19 punktów – powiedział trener Roman Pawłowski.

(mb)

GTS Karol Warbud Rotmanka – UKS Siódemka Sopot 54:35 (11:0, 21:17, 6:12, 16:6)
Liliana Kiełkiewicz – 11, Kaja Pastuszyńska – 9, Patrycja Żak – 9, Natalia Kowalczyk – 8, Klaudia Tao Anh – 8, Nina Kaźmier-
czak – 4, Magdalena Senko – 3, Katarzyna Płotka – 2, Julia Terlikowska – 0, Aleksandra Droździk – 0, Wiktoria Zielińska – 0, 
Patrycja Kisielewska – 0.

Drużyna karol warbud rotmanka
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mistrzostwa pomorza

sukcesy zawodników „an-Do”

Młodzi sportowcy z Pruszcza Gdańskiego 
reprezentujący wschodnie sztuki walki zdą-
żyli już nas przyzwyczaić do swoich sukce-
sów. Ostatnio dobrymi wynikami mogą po-
chwalić się chociażby taekwondocy, którzy 
wygrali zawody w Gdańsku.

W Gdańsku, w Hali Sportowej Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego przy ul. Meis-
snera odbyły się kolejne Mistrzostwa Woje-
wództwa Pomorskiego w  Taekwondo ITF. 
W zawodach wystartowali zawodnicy z 5 po-
morskich klubów: Sportowy Klub Taekwon-
do „AN-DO” z  Pruszcza Gdańskiego, 
Gdański Klub Taekwon-do, Klub Sportów 
Walki „Neptun” Gdańsk oraz Klub Sportowy 
„Taekwon” Kolbudy i Gdyński Klub Sporto-
wy „Posejdon”. 

Jak informują organizatorzy wojewódzkich 
mistrzostw, w gdańskiej imprezie wystartowa-
ła rekordowa liczba zawodników. Na zawodach 
w Gdańsku zaprezentowało się bowiem aż 150 
taekwondoków w wieku od 3 do 18 lat.

Mistrzostwa rozgrywane były oczywiście 
z  podziałem na kategorie wiekowe i  wagowe. 
W  klasyfikacji drużynowej bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa „An-Do” z Pruszcza Gdań-
skiego. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano 
zawodników Gdańskiego Klubu Taekwon-do 
i kolbudzki „Taekwon”.

Młodym zawodnikom z Pruszcza Gdańskie-
go i Kolbud gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy.

(kl)

>> Pamiątkowe zdjęcie uczestników Mistrzostw Województwa Pomorskiego 
w Taekwondo ITF, które odbyły się na gdańskiej Zaspie
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