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Czarni w starCiu z gigantami
Międzynarodowy Turniej Piłkarski Euronadzieje, 
który rozgrywany był w naszym mieście, to jedno  
z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku.
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ŚwiętO miODu PszCzółKOwsKiegO 
Tysiące osób odwiedziło Park Lipowy w Pszczółkach, 
gdzie odbywało się Święto Miodu Pszczółkowskiego, 
na którym gwiazdą wieczoru był zespół Łzy. 

OwOCna wsPółPraCa z sąsiaDami
Ostatnim akordem projektu „Craftland”, którego 
realizacją zajęły się Polska, Litwa i Szwecja, był 
Międzykulturowy Festiwal Muzyczny, który odbył 
się w Szwecji. 
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W województwie pomorskim 
naukę rozpoczęło 298118 
uczniów. Blisko 34 tysiące 
dzieci, w tym 11 tysięcy sze-
ściolatków, po raz pierwszy 
zasiadło w szkolnej ławie.

zysKa Cała gmina
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosiła w końcu przetarg na budowę odcinka trasy S7 
od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego.

pomorska inaUGUracJa

Pierwszy DzwOneK w BOrKOwie
Gmina Pruszcz Gdański była gospodarzem Wojewódzkiej Inaugu-
racji Roku Szkolnego 2014/2015. Uroczystości miały miejsce w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie. Wybór, jakiego dokonał 
wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, nie był przypadkowy.

>> Blisko 300 tysięcy uczniów rozpoczęło 1 września nowy rok szkolny
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Redakcja nie bierze 
odpowiedzialności za treść 

reklam i nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzegamy 

sobie prawo do skracania  
i adiustacji tekstów  

oraz zamiany ich tytułów.

limeryKi
Premiera Tuska  

do Brukseli,
ktoś mądry wybrać się 

ośmielił…
Opozycja kacza 

wcale nie rozpacza,
choć żal, że diabli go  

nie wzięli…

Adam Hofman cosik 
chorowity,

wszak do sądu lekarskie  
śle kwity…

Ale mu to nie wadzi
Prezesowi wciąż kadzić,

on nie pacjent, jeno 
polityk…

Ewa Kopacz na premiera
ani chybi się wybiera…
Rzecz sumują pisiory –
że to wybór jest chory,
bo jak nie dżuma, to 

cholera…
Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reKlama:
reklama@panoramapomorza.pl

bogdan malach

•	 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

•	 11 – 14 września (czwartek – niedziela), festiwal 
kultury Żydowskiej – zbliżenia, nowa synagoga, klub 
Żak, plama Gak, Villa eva 

•	 13 września (sobota), 52. bieg westerplatte, godz. 
11.00, westerplatte

•	 12 – 14 września (piątek – niedziela), ogólnopolskie 
zawody w skokach przez przeszkody, hipodrom sopot, 
ul. polna 1

•	 14 września (niedziela), wielki test Języka 
angielskiego, godz. 10.00, wyższa szkoła bankowa 
w Gdyni, ul. Śląska 35/37

•	 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

•	 25 i 26 września (czwartek – piątek), musical „chłopi”, 
godz. 19.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

•	 27 września – 5 października (sobota – niedziela), 
festiwal szekspirowski, Gdańsk, teatr wybrzeże 
i Gdański teatr szekspirowski

•	 30 września (wtorek), koncert chrisa botti, Gdynia arena 
•	 3 października (piątek), koncert lipali, godz. 22.00, 

scena w sopocie, al. franciszka mamuszki 2 (na plaży)
•	 4 października (sobota), mecz lotos trefl Gdańsk – 

azd indykpol olsztyn, godz. 18.00, ergo arena
•	 4 – 5 października (sobota – niedziela), 17. targi 

kosmetyczne i fryzjerskie – Uroda, godz. 10.00, 
amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 11 października (sobota), de mono symfonicznie 
– koncert charytatywny, godz. 19.00, filharmonia 
bałtycka w Gdańsku, ul. ołowianka 1

•	 10 – 12 października (piątek – niedziela), festiwal 
twórczości wojciecha młynarskiego, Gdański teatr 
szekspirowski

•	 14 – 21 listopada, Gdańska Jesień pianistyczna
•	 21 listopada, koncert lao che, klub scena w sopocie
•	 22 – 23 listopada, międzynarodowe targi Gołębi 

pocztowych i akcesoriów, amberexpo
•	 24 listopada, koncert Golec uorkiestra, filharmonia 

bałtycka
•	 28 listopada, koncert, kombii – Jak pierwszy raz, 

Gdynia arena

NASZA KRZYŻÓWKA  9/14 

 1 
CZŁONEK 
RODZINY 

2 
NARZĘDZIE 
ŻNIWIARZA 

3→ 
MIASTO 
W WOJ. 
WIELKO- 
POLSKIM 

3↓ 
LIANA 
W 
DŻUNGLI 

4 
WYRÓB 
KAMIENIARZA 
NA CMEN- 
TARZU 

5 
RYBA 
GOTOWA 
DO 
TARŁA 

6 
RZEKA 
W ANGLII, 
DOPŁYW 
TAMIZY 

7 
PISARSKI 
LUB 
DROGOWY 

8→ 
TREŚĆ, 
WYMOWA 
CZEGOŚ, 
TRAFNOŚĆ 

8↓ 
W 
WARSZTACIE 
SZKLARZA 

9→ 
CHOROBA 
PASOŻYTNI- 
CZA 
CZŁOWIEKA 

9↓ 
SPOD 
PIÓRA 
POETY 

10 
TYTUŁ 
WŁADCY 

11 
STOLICA 
WŁOCH 

1 2 

12 
CZAPECZKA 
BEZ DASZKA, 
PRZYLEGAJĄCA 
DO GŁOWY 

13 
GATUNEK 
PSZENICY 

14→ 
ZNANY 
POLSKI 
RAPER 
 

3→ 
↓ 

4 5  6   

14↓ 
SSAK 
MORSKI 

15 
FIKCYJNA 
PLANETA 
Z „GWIEZD- 
NYCH WOJEN” 
 
  

7 
 

   8→ 
↓ 

   

16 
MA JĄ KAŻDA 
KOBIETA NA 
PODRĘCZNE 
DROBIAZGI 

17 
STANISŁAW 
… - MACKIE- 
WICZ 

9→ 
↓ 

     10  

18 
TRUCIZNA 
Z „KRYMI- 
NAŁÓW” 

19 
LUDOWY 
POETA W 
KRAJACH 
WSCHODU 

  11   12  13 

20 
„ZDANIE” 
MUZYCZNE 

14→ 
↓ 

    15    

16       17   

18          

19     20     

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/Pniewy, 7/znak, 8/sens, 9/wągrzyca, 11/Rzym, 14/Mezo, 15/byss, 16/torebka, 17/Cat, 18/arszenik, 
19/aszyk, 20/fraza. 

PIONOWO 

1/syn, 2/kosa, 3/pnącze, 4/nagrobek, 5/ikrzak, 6/Wey, 8/szyba, 9/wiersz, 10/cesarz, 12/mycka, 
13/ostka, 14/mors,  

HASŁO: NA  GRZYBY  
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na syGnale

Policjanci z  Komendy Powiatowej w  Prusz-
czu Gdańskim ostrzegają przed oszustami, któ-
rzy przy pomocy różnych metod chcą wyłudzić 
lub ukraść pieniądze. W  ostatnim czasie ofia-
rą oszustów padł 83-letni mieszkaniec naszego 
miasta, który stracił 5,5 tysiąca złotych.

W  ostatnich dniach sierpnia do Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zgło-
sił się 83-letni mężczyzna, który poinformo-
wał, że został okradziony. Pruszczanin stracił 
5,5 tys. zł. Jak podaje Policja, na jednej z ulic 
Pruszcza Gdańskiego podeszła do niego mło-
da kobieta i  zaoferowała pomoc w  uzyskaniu 
dopłaty do emerytury. Przedstawiła się jako 
pracownica czerwonego krzyża. Oszustka po-
stawiła warunek, że na koncie mężczyzny nie 
może znajdować się suma przekraczająca kwo-

tę 100 złotych. Po krótkiej rozmowie oszustka, 
wspólnie z  koleżanką, zawiozły mieszkańca 
Pruszcza Gdańskiego do Gdańska, gdzie po-
brał on ze swojego konta bankowego wszystkie 
oszczędności. Mężczyzna wrócił z  oszustka-
mi do swojego mieszkania. Podczas rozmowy 
jedna z kobiet wyjęła pieniądze z kieszeni jego 
marynarki. Dopiero po wyjściu kobiet z miesz-
kania 83-latek zorientował się, że został okra-
dziony. Po kilku godzinach powiadomił Policję.

Jak widać oszuści nie śpią, a ich pomysłowość 
nie zna granic. Bardzo często słyszeliśmy o me-
todzie „na wnuczka”, o której również informo-
waliśmy i ostrzegaliśmy. Mieć się trzeba jednak 
na baczności w każdej chwili.

(Gr)

konkUrs
Kreatywny 
nauczyciel

– Do 19 września ucznio-
wie mogą nominować swo-
ich – wyłącznie kreatyw-
nych – pedagogów do 
nagrody, która zostanie 
wręczona podczas konfe-
rencji „KREOgeneracja 
2014 – Podróż Q Przyszło-
ści!” – informuje Dariusz 
Wołodźko z  Biura Praso-
wego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

„Czy znasz nauczycie-
la, który żyje z  pasją i  za-
raża innych swoim entu-
zjazmem? Czy Twój na-
uczyciel inspiruje, stawia 
wyzwania, pobudza do 
myślenia i  stosuje własne, 
niekonwencjonalne formy 
przekazywania wiedzy? 
A  może po prostu Twój 
nauczyciel potrafi zachwy-
cać się, żartować i uwielbia 
swoją pracę?” – tak organi-
zatorzy z Ośrodka Twórczej 
Psychoedukacji DAMB 
i  Wydziału Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Gdań-
skiego zachęcają uczniów 
do nominowania pedago-
gów w kategorii „Kreatyw-
ny nauczyciel”.

By nominować nauczy-
ciela, trzeba wysłać for-
mularz nominacyjny, któ-
ry znajduje się na stronie 
d a mb.org / k reogener a-
cja-2014/nominacja-kre-
atywny-nauczyciel/.

Należy w  nim opisać, 
w  jaki sposób nauczyciel 
przejawia swój indywidu-
alny, kreatywny styl na-
uczania (maksymalnie 
w  100 słowach), przesłać 
jedno ciekawe zdjęcie (do 
4 MB) lub załączyć link na 
youtube do 2-minutowego 
filmiku.

(Gr)

>> Paweł Adamowicz 
(z prawej)  

i Andrzej Jaworski  
- rywale w walce  

o fotel prezydenta 
Gdańska spotkali się  

na dożynkach 
w Pszczółkach
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uwaga na oszustów

POLICJA APELUJE
Najczęściej wystarczają zwykłe środki ostrożności i kilka podstawowych zasad, by nie paść ofiarą oszustów 
działających różnymi metodami. Nie nawiązuj przygodnych znajomości na ulicy, a nowo poznanych ludzi 
nie zapraszaj do swojego domu. Jeśli już wpuścisz nieznajomą osobę do mieszkania, nie zostawiaj jej ani na 
chwilę samej, najlepiej, żeby towarzyszyli wam wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny. Mając w domu pieniądze 
lub kosztowności, schowaj je w miejscu trudno dostępnym.
Pamiętajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić Policję i należy to zrobić natychmiast po ujaw-
nieniu przestępstwa. Postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowa-
nia osób podejrzanych. Dzięki szybkiej reakcji zwiększa się szansa na ustalenie i zatrzymanie przestępców.
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mandaty do 500 złotych

Odblaski po zmierzchu
Od 31 sierpnia każdy pie-

szy, który będzie się poruszał 
po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi 
mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierują-
cych. Za brak elementu odbla-
skowego będzie groził mandat 
od 20 do nawet 500 zł.

Dotychczasowe zapisy usta-
wy – prawo o ruchu drogowym 
– nakładały obowiązek nosze-
nia elementów odblaskowych 
jedynie na osoby poniżej 15. 
roku życia. Teraz ustawodaw-
ca rozszerzył go na wszystkich, 
niezależnie od wieku, którzy 
będą poruszać się po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano 
wyjątek: pieszy będzie mógł 
się poruszać po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym 
bez elementów odblaskowych, 
jeżeli będzie się znajdował na 
drodze przeznaczonej wyłącz-
nie dla pieszych lub na chod-
niku. Nowy przepis nie będzie 
miał zastosowania w  strefie 
zamieszkania – tam pieszy ko-
rzysta z całej szerokości drogi 
i  ma pierwszeństwo przed 
pojazdem.

Jak informuje Policja, ele-
mentami odblaskowymi mogą 
być przedmioty doczepiane 
do ubrania, opaski, kamizel-
ki oraz smycze. Ważne jest 

ich umieszczenie. Odblaski 
zaleca się umieszczać na wy-
sokości kolan, dłoni, w  oko-
licy środka klatki piersiowej 
i  pleców, ponieważ dopiero 
wtedy będziemy mieli pew-
ność, że są dobrze widoczne 
dla innych uczestników ruchu 
drogowego.

– Warto przypomnieć, 
że po zmroku pieszy ubrany 
w  ciemny strój jest widziany 
przez kierującego pojazdem 
z odległości około 40 metrów. 
Natomiast osoba piesza, ma-
jąca na sobie elementy odbla-
skowe, staje się widoczna na-
wet z odległości 150 metrów.  
Te dodatkowe metry pozwa-

lają kierowcy wyhamować 
i bezpiecznie ominąć pieszego 
– przypomina Policja.

W uzasadnieniu do projek-
tu nowelizacji prawa o  ruchu 
drogowym podkreślano, że 
koszty elementów odblasko-
wych są znikome, natomiast 
koszty leczenia ofiar wypad-
ków, nie licząc strat material-
nych, są zdecydowanie wyż-
sze i  trudne do oszacowania. 
Nowy przepis nie powoduje 
obciążenia dla budżetu pań-
stwa, może natomiast ocalić 
życie wielu użytkownikom 
dróg.

(Gr)

bezpłatne badania
uchroń się przed rakiem

Jak donoszą specjaliści połowa kobiet uprawnionych do bez-
płatnego badania mammograficznego w ramach „Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” wciąż nie sko-
rzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Mam-
mografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w  kierunku 
wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występujący 
nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, 
że mammografia to najistotniejsze badanie, któremu świadoma 
kobieta powinna się regularnie poddawać.

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest 
regularna kontrola i  profilaktyka, która, umożliwiając wczesne 
wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100 
proc. wyleczenie. Na terenie powiatu gdańskiego prowadzone 
będą kolejne bezpłatne akcje, dlatego zachęcamy do skorzystania 
z możliwości i przebadania się.

Mammografię można będzie wykonać w mammobusach. Po-
jawią się one 15 i 16 września w Pruszczu Gdańskim (przy Urzę-
dzie Miejskim, ul. Grunwaldzka 20), 17 września w  Cedrach 
Wielkich (przy Urzędzie Gminy, ul. Płażyńskiego 16), 19 wrze-
śnia w Pszczółkach (przy Ośrodku Zdrowia, ul. Sportowa 1B), 
22 września w Zaskoczynie (przy domu opieki społecznej) oraz 
23 września w Kolbudach (przy Urzędzie Gminy, Staromłyńska 
1) i 24 września w Przywidzu (przy Zespole Szkół, ul. Szkolna 1).

Z bezpłatnych badań skorzystać mogą kobiety w wieku pomię-
dzy 50. a 69. rokiem życia (roczniki 1945 – 1964) i które w ciągu 
dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii.

Aby nie czekać w kolejce przy mammobusie, warto wcześniej 
zarejestrować się telefonicznie (58 666 24 44). Linia telefoniczna 
obsługiwana jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach do-
stępne są również na stronie internetowej www.mammo.pl.

(kl)

pomorska inaUGUracJa

Pierwszy dzwonek w Borkowie
Gmina Pruszcz Gdański była gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015. Uroczystości 
miały miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie. Wybór, jakiego dokonał wojewoda pomorski Ryszard 
Stachurski, nie był przypadkowy.

W  ostatniej dekadzie gmi-
na wiejska Pruszcz Gdań-
ski zainwestowała 60 mln zł 
w  budowę, rozbudowę i  mo-
dernizację swoich szkół (6 z 8 
gminnych placówek oświa-
towych to praktycznie nowe 
obiekty, a  pozostałe 2 szkoły 
przeszły modernizację). Kolej-
ne inwestycje przynoszą efekty 
w  postaci wyników nauczania 
– 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 wy-
nik osiągnęła Szkoła Podsta-
wowa przy Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w  Borkowie 
(32,17), która czyniła hono-
ry gospodarza Wojewódzkiej 
Inauguracji Roku Szkolnego 
2014/2015.

Do Borkowa, poza woje-
wodą, przyjechali m.in.: arcy-
biskup Sławoj Leszek Głódź, 
marszałek Bogdan Boruse-
wicz, wicemarszałek Ryszard 
Świlski, pomorski kurator 
oświaty Elżbieta Wasilenko, 
senator Edmund Wittbrodt, 
posłowie na Sejm RP Katarzy-
na Hall oraz Piotr Bauć. Nie 
zabrakło przedstawicieli or-
ganizacji oświatowych, władz 
powiatu i  gminy, a  nawet ka-
dry Politechniki Gdańskiej.

Goście skierowali wiele mi-
łych słów pod adresem władz 
gminy oraz dyrekcji szkoły 
w  Borkowie. Chwalili także 
organizację uroczystości i bra-
wurowy występ uczniów.

Podczas inauguracji nagro-
dzono włodarzy szkół. Medal 
Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymała Joanna Zarówna, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w  Wiślinie. Nagrodę Po-
morskiego Kuratora Oświaty 

przyznano Beacie Jaworow-
skiej, dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Borko-
wie. Z  kolei Nagroda Wójta 
powędrowała do Katarzyny 
Mąkini, wicedyrektor szkoły 
w Borkowie.

W pomorskiem naukę rozpo-
częło 298118 uczniów. Blisko 34 
tysiące dzieci, w tym 11 tysięcy 
sześciolatków, po raz pierwszy 
zasiadło w szkolnej ławie.

(mb)

>> Jedno z drzewek pod rozbudowaną szkołą 
posadzili przewodniczący Rady Gminy Marek 

Kowalski i przewodnicząca Rady Rodziców 
szkoły w Borkowie (oraz sołtys tej miejscowości) 

Weronika Chmielowiec
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>> Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego odbyła się w Borkowie
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>> Uczniowie przypomnieli twórczość Jana Brzechwy, a przy okazji pokazali 
swoje aktorskie, taneczne i wokalne zdolności
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propozycJa pUp

szkolenia szyte na miarę
Z kolejną ciekawą propozycją do pracodawców wyszedł Po-

wiatowy Urząd Pracy w  Gdańsku, który uruchomił projekt 
„Szkolenia szyte na miarę”. Umożliwia on pracodawcy zor-
ganizowanie bezpłatnego szkolenia dla nowych pracowników.

Łukasz Iwaszkiewicz, rzecznik prasowy Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Gdańsku informuje, że ważną nowością 
jest możliwość pełnego zaangażowania się przedsiębiorców 
w kształt kursu, a nawet dobór jednostki szkoleniowej. Jest to 
doskonałe rozwiązanie, ponieważ odpowiednio wykształcony 
i  doświadczony personel to na rynku pracy wciąż rzadkość. 
W  efekcie większość pracodawców ma coraz poważniejsze 
problemy z rekrutacją nowych kadr.

– Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracow-
ników to przede wszystkim efekt ciągłego postępu technolo-
gicznego oraz dynamicznie zmieniających się procesów pro-
dukcyjnych – przyznaje Roland Budnik, dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Gdańsku. – Wielu przedsiębiorców dekla-
ruje też gotowość zatrudnienia mniej doświadczonych osób, 
po ich wcześniejszym przeszkoleniu. Odpowiednie, specjali-
styczne kursy jednak bardzo często są drogie i  przekraczają 
możliwości finansowe wielu firm.

Skutecznym rozwiązaniem problemu może być właśnie 
nowy projekt PUP, który zakłada trójstronną umowę między 
urzędem pracy, jednostką szkoleniową oraz pracodawcą.

– Szczegółowo określa ona wymagania szkoleniowe praco-
dawcy, w tym program kursu i jego założenia. Na tym etapie 
pracodawca ma także mozliwość wyboru jednostki szkolenio-
wej oraz kursantów, którzy odbęda szkolenie. W jego trakcie 
firma ma też możliwość kontroli realizacji kursu. Ich zorgani-
zowanie jest dla pracodawcy całkowicie bezpłatne, o ile war-
tość szkolenia nie przekroczy wysokości 300 proc. przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia na 1 kursanta. Niezbędnym 
wymogiem jest jednak udzielenie przez pracodawcę gwarancji 
zatrudnienia kursantów, którzy z powodzeniem ukończą na-
ukę – wyjaśnia Łukasz Iwaszkiewicz.

Więcej informacji na temat „Szkolenia szytego na miarę” 
udzielą: Alina Krzyżanowska (58 732 52 64, akrzyzanowska@
pup.gda.pl), Anna Kopyść (tel. 58 732 53 27, akopysc@pup.
gda.pl) i Małgorzata Wronka (tel. 58 732 52 81, mwronka@
pup.gda.pl).

(Gr)

komUnikacJa pUbliczna

Będzie więcej połączeń
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego coraz chętniej korzystają 

z komunikacji publicznej, a lokalny samorząd chce, aby mia-
sto miało nie tylko jak najlepsze połączenia z Trójmiastem, 
ale również, by pruszczanie mogli swobodnie poruszać się po 
mieście.

– W Pruszczu Gdańskim zwiększy się liczba połączeń au-
tobusów komunikacji

miejskiej. Miasto planuje też utworzenie wewnętrznej linii 
autobusowej. Takie decyzje zapadły na sierpniowym posie-
dzeniu komisji gospodarki komunalnej Rady Miasta Pruszcz 
Gdański – informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego.

Podczas spotkania postanowiono, że od początku nowego 
roku powstanie niezależna linia wewnątrzmiejska, która kur-
sowałaby z częstotliwością co najmniej co 45 minut. Dzięki 
niej można będzie dojechać z Komarowa, przez Powstańców 
Warszawy, Gałczyńskiego, Kasprowicza, Obrońców We-
sterplatte, Chopina, Dworcową, Łukasiewicza, Batalionów 
Chłopskich, Grunwaldzką, Obrońców Wybrzeża, Racibor-
skiego, Wojska Polskiego, Chopina i Skalskiego do centrum. 
Trasa będzie oczywiście konsultowana z mieszkańcami.

Przypomnijmy przy okazji, że władze Pruszcza Gdańskie-
go starają się o  częstsze kursy pociągów SKM z Trójmiasta 
do naszego miasta. Aby wprowadzić takie zmiany potrzebny 
jest dodatkowy tor, o czym informowaliśmy chociażby w lip-
cowym wydaniu „Panoramy”. Przypomnijmy, że zarząd SKM 
PKP w Trójmieście ogłosił przetarg na wykonanie Pre-Stu-
dium rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w  kierunku 
Tczewa. Przetarg rozstrzygnięto, a analizę wykonalności po-
wierzono firmie WYG Consulting z Warszawy. O wynikach 
analizy poinformujemy na naszych łamach.

(lubek)

z bezpieczeństwem w tle

zdrowe społeczeństwo miasta
Na terenie Faktorii w Prusz-

czu Gdańskim odbył się festyn 
rodzinny, podczas którego 
można było zrobić bezpłatne 
badania, a  także wziąć udział 
w  działaniach edukacyjnych 
z  zakresu bezpieczeństwa 
i udzielania pierwszej pomocy.

Rodzinny festyn dedykowa-
ny był przede wszystkim dzie-
ciom, ale wielu dorosłych zna-
lazło tu również coś dla siebie.

– Impreza rozpoczęła się 
od spektaklu dla dzieci, któ-
ry przygotował Teatr Minia-
tura. W  Faktorii pojawili się 
nie tylko przedstawiciele na-
szych służb, czyli pogotowia, 
policji czy straży pożarnej. 
Przyjechali też sopoccy ra-
townicy WOPR oraz strażacy 
z  Redy, którzy przywieźli ze 
sobą ściankę wspinaczkową, 
na której każdy chętny mógł 
spróbować swoich sił – rela-
cjonuje Ireneusz Czernecki, 
radny miasta Pruszcz Gdań-
ski. – Do dyspozycji starszych 
był symulator, dzięki któremu 
można było na własnej skórze 
przekonać się jak zareagujemy 
podczas wypadku samocho-
dowego. Chętni korzystali też 

z alkogogli, które pokazywały 
jak widzi człowiek po spożyciu 
alkoholu.

Pogoda nie dopisała, ale 
gości na rodzinnym festnie 
nie brakowało. Mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego mogli za 
darmo zbadać sobie ciśnienie 
czy poziom glukozy we krwi. 
Przeprowadzano także bada-
nia spirometryczne.

– Chętnych do bezpłatnych 
badań nie brakowało. Już po 
imprezie dowiedziałem się, 
że wyniki badań były całkiem 
dobre. Możemy więć śmia-
ło powiedzieć, że społeczeń-
stwo Pruszcza Gdańskiego 
jest zdrowe – dodaje Ireneusz 
Czernecki. – Poza tym, zor-
ganizowano dla najmłodszych 
konkursy i  quizy, w  których 

można było wygrać ciekawe 
nagrody.

Tego typu imprezy mają 
mieć nie tylko wymiar eduka-
cyjno-rozrywkowy. Jest to też 
doskonała okazja do bliższego 
poznania osób, które pracują 
w służbach ratowniczych.

(lubek)

>> Mimo kapryśnej pogody na festynie zjawiło się wielu  
młodych i dorosłych gości
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powiatowy tUrnieJ

urzędnicy z trąbek najlepsi
Na terenie pruszczańskiej Faktorii rozegrano 14. Turniej Sportowo-Rekreacyjny 
Samorządowców Powiatu Gdańskiego. Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów,  
a bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja gminy Trąbki Wielkie.

W tym roku samorządowcy 
powiatu gdańskiego rywalizo-
wali w sześciu konkurencjach. 
Jedną z  konkurencji był rzut 
do kosza – rywalizowali w niej 
kapitanowie drużyn (staro-
sta gdański, burmistrz miasta 
i  wójtowie). Przewodniczący 
rad strzelali do pustej bramki, 
a pozostali członkowie zespołu 
brali udział w: slalomie z piłką 
nożną, piłką do koszykówki 
i piłką do unihokeja, wyciska-
niu sztangi na ławeczce i prze-
ciąganiu liny. Zwycięzcami 
tegorocznej edycji turnieju 
zostali reprezentanci gminy 
Trąbki Wielkie, którzy obro-
nili tytuł niepokonanych wy-
walczony przed rokiem. Tyle 
samo punktów zdobyła ekipa 
miasta Pruszcz Gdański, ale 
o  ich przegranej zdecydowała 
mniejsza liczba 1. miejsc. Na 
najniższym stopniu podium 
stanęła drużyna Pszczółek.

Zwycięzcy z  Trąbek Wiel-
kich wystąpili w  turnieju 
w  składzie: Błażej Konkol 
– wójt gminy, Józef Sroka – 

przewodniczący rady gminy, 
radni Karol Kusaj i  Jan Sel-
ka, sołtysi Maciej Czerwiński, 
Andrzej Dończyk, Marcin 
Mazankiewicz, Wojciech Pi-
żewski i  Przemysław Sautycz 
– dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich.

Najlepiej z nich wypadli za-
wodnicy drużyny przeciąga-

nia liny (Wojciech Piżewski, 
Jan Selka, Andrzej Dończyk, 
Maciej Czerwiński i  Marcin 
Mazankiewicz), którzy bez 
problemu pokonali wszystkich 
przeciwników oraz ekipa sla-
lomistów: Andrzej Dończyk 
(piłka nożna), Karol Kusaj 
(piłka koszykowa) i  Przemy-
sław Sautycz (unihokej).

Sportowo-rekreacyjny tur-
niej to na pewno dobra zabawa 
dla urzędników, którzy na co 
dzień większość czasu spędza-
ją za biurkiem, rozmawiając 
o  poważnych tematach doty-
czących powiatu, miasta czy 
gminy.

(Gr)

>> Miejsca na podium 
zajęli: (od lewej)  

Jerzy Kulka, zastępca 
burmistrza Pruszcza 

Gdańskiego  
(2. miejsce),  

Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie 

(1. miejsce)  
i Anna Gołkowska, 

zastępca wójta gminy 
Pszczółki  

(3. miejsce)
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ŚWIATŁOWÓD W POWIECIE GDAŃSKIM

Internet z prędkością światła
W ostatnich latach pasywne sieci optyczne stały się najbardziej pożądanymi sieciami dostępowymi. Taką technologię na 
terenie gminy Kolbudy wdraża firma BIALL-NET, która już od 10 lat dostarcza bardzo szybki internet do mieszkań w Gdańsku. 
Z takiej oferty korzystają już w Otominie, a niebawem będzie ona dostępna w innych wsiach powiatu gdańskiego.

Gdański BIALL-NET udowadnia, że 
bardzo szybki internet może być dostęp-
ny także poza miastem.

– W  Otominie wybudowaliśmy sieć 
światłowodową, a  mieszkańcy mają 
do dyspozycji internet prędkości ponad 
100 Mb/s w obie strony. Powiem nawet 
więcej. Ze względu na szybkość dostar-
czanego przez nas internetu właściciele 
niektórych fi rm przenieśli swoje serwe-
rownie z  miasta właśnie do Otomina. 
Wiadomo, że można mieć dostęp do in-
ternetu już za 20 złotych, ale jego jakość 
pozostawia wiele do życzenia. My propo-
nujemy zupełnie nową jakość. W ofercie 
znajdzie się oczywiście „pakiet socjalny” 
za niższą cenę, ale nie należy się wtedy 
spodziewać niewiarygodnie szybkiego 
łącza – podkreśla Arkadiusz Binder, pre-
zes zarządu BIALL-NET.

Pierwsze analizy przeprowadzono 
i  wynika z  nich, że mieszkańcy gminy 
Kolbudy żywo są zainteresowani ofer-
tą BIALL-NET. Dlatego też budowa 
światłowodu, która współfi nansowana 
jest przez Unię Europejską, prowadzona 
będzie w  kolejnych, większych wsiach. 
Koszt przedsięwzięcia jest niebagatelny.

– Przy realizacji tej inwestycji chce-
my współpracować z lokalnymi fi rmami, 
które posiadają odpowiedni sprzęt, cho-
ciażby do prowadzenia wykopów. Nasza 
sieć światłowodowa liczyć ma 60 kilome-
trów i rozciągać się będzie od Otomina, 
Kolbud, przez Przywidz do Trąbek Wiel-
kich i  z  powrotem do Otomina. Nato-
miast wszystkich przyłączy do mieszkań 
naliczyliśmy ponad 1000 kilometrów. 
Tylko po tych liczbach można stwierdzić 
jak potężne i kosztowne jest to przedsię-
wzięcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby lo-
kalne fi rmy współpracowały z nami, aby 
pieniądze pozostały na naszym terenie – 
mówi Arkadiusz Binder.

Dużą częścią składową abonamentu 
jest koszt korzystania z  pasa drogowe-
go, w  którym położony będzie światło-
wód. Być może radni samorządów, gdzie 
planowana jest inwestycja, podejmą de-
cyzję, żeby stawka ta była mniejsza, co 
wpłynie też na zmniejszenie wysokości 
abonamentu.

Z  nowego, niewiarygodnie szybkiego 
internetu mieszkańcy gmin: Kolbudy, 
Trąbki Wielkie i  Przywidz będą mo-
gli korzystać w ciągu najbliższego roku. 

Chętni mogą się zgłaszać do inwesto-
ra, aby ten poprowadził tak magistralę 
światłowodu, aby wszyscy zainteresowa-
ni mogli korzystać z nowej oferty. Dzię-
ki temu komunikacja ze światem będzie 
szybka i przyjemna.

Krzysztof Lubański

radnyna na szwedzkieJ ziemi

Owocna współpraca z sąsiadami
Ostatnim akordem projektu „Craftland”, którego realizacją zajęły się Polska, Litwa i Szwecja, był Międzykulturowy 
Festiwal Muzyczny, którego gospodarzem byli tym razem Skandynawowie.

Przypomnijmy, że między-
narodowy projekt „Craftland 
– Zachowanie dziedzictwa kul-
turowego Regionu Południo-
wego Bałtyku” współfinanso-
wany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2007-2013.

– Formalnie praca nad pro-
jektem zakończy się pod koniec 
tego roku, ale już rozmawia-
my o  kolejnych tematach, nad 
którymi wspólnie moglibyśmy 
pracować. Być może wspólnie 
ze Szwedami i  Litwinami bę-
dziemy realizować następny 
projekt, który będzie dofinan-
sowany przez Unię Europej-
ską – mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. – Podczas reali-
zacji projektu „Craftland” tyl-
ko w naszym mieście zorgani-
zowaliśmy mnóstwo imprez, 
które przyciągnęły do Faktorii 
rzesze mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego.

Projekt realizowany jest 
w partnerstwie z miastem Silu-
te na Litwie i  Muzeum Fote-
viken w  Szwecji. W  ramach 
programu organizowane były 

trzy rodzaje wydarzeń, po jed-
nym rocznie w każdym mieście 
partnerskim.

– Pod koniec sierpnia od-
był się w  Szwecji Międzykul-

turowy Festiwal Muzyczny, 
który w  Muzeum Wikingów 
zgromadził sporą publiczność. 
Podczas imprezy rozbrzmie-
wała muzyka – od dawnej 
w  wykonaniu „Grupy Radny-
na” z  Pruszcza Gdańskiego, 
poprzez ludową prezentowaną 
przez Grupé Karčema z Litwy, 
czy jazz i występy chórów i or-
kiestr ze Szwecji – informuje 
Anna Knoch z Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.

Festiwal zakończył trwający 
3 lata projekt, dzięki któremu 
była okazja do poznania kultu-
ry i tradycji naszych litewskich 
i szwedzkich sąsiadów. Projekt 
był także okazją do zaprezen-
towania rodzimych artystów 
na arenie międzynarodowej. 
Udało się również nawiązać 
współpracę z  partnerami za-
granicznymi, która w przyszło-
ści z pewnością zaowocuje ko-
lejnymi ciekawymi projektami.

(lubek)

>> Na Międzykulturowym Festiwalu Muzycznym  
w Foteviken wystąpiła „Grupa Radnyna”  

z Pruszcza Gdańskiego

>> Festiwal muzyczny w Szwecji był ostatnią 
częścią międzynarodowego projektu, który 

realizowali Polacy, Litwini i Szwedzi
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przyszła wizytÓwka Gminy

Kolbudy z parkiem kulturowym
Gmina Kolbudy wielokrot-

nie dowiodła, że ma doskona-
łych specjalistów w kwestii po-
zyskiwania środków unijnych. 
Dlatego też Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy, uważa, 
że miejscowy samorząd pozy-
ska pieniądze na budowę parku 
z nowego unijnego rozdania.

Rzecznik prasowy kol-
budzkiego Urzędu Gminy Ja-
cek Grąziewicz informuje, że 
w  nowym parku znajdzie się 
miejsce na scenę z  zadasze-
niem i  widownią, kompleks 
urządzeń rekreacyjnych ze 
ścianką wspinaczkową, ścież-
ka dydaktyczno-spacerowa 
oraz kilka pawilonów.

Nowy park ma powstać 
na terenie byłych ogródków 
działkowych w  Kolbudach, 
a inwestycja – zdaniem Leszka 
Grombali – ma być wizytówką 
gminy.

– O  zagospodarowaniu te-
renu w  centrum Kolbud, na 
którym jeszcze kilka lat temu 
mieściły się ogródki działko-

we, mówiło się od dawna – 
mówi Jacek Grąziewicz.

– Miejsce to wydaje się być 
idealnym do tego celu. Teren 
znajduje się w centrum, ale nie 
przeszkadza istniejącym zabu-
dowaniom. Park znajdzie się 
tuż przy drodze wojewódzkiej, 
dlatego też będzie można bar-
dzo łatwo dotrzeć do niego – 
dodaje gospodarz kolbudzkiej 
gminy.

Jak zakłada projekt inwe-
stycji, park kulturowy będzie 
miejscem odpoczynku miesz-
kańców, a dzięki swojej funk-
cjonalności ma integrować lo-
kalną społeczność.

– Projektowane zadaszenia 
pozwolą na przeprowadzanie 
wielu imprez plenerowych, 
a  więc kiermaszów, wystaw 
czy festynów. Planowana scena 
z miejscami siedzącymi dla kil-
kuset osób pozwoli z  kolei na 
organizowanie koncertów dla 
znacznie szerszej publiczności, 
niż ma to miejsce w istniejącej 
gminnej sali koncertowej. Na 

całym terenie przyszłego par-
ku powstaną chodniki i ścieżki 
spacerowe, z których część bę-
dzie poprowadzona na palach 
– wyjaśnia Leszek Grombala. 
– Projektując park, nie zapo-
mnieliśmy oczywiście o  naj-
młodszych. Dlatego na jego 
terenie rozmieszczone zostaną 
huśtawki, piaskownice, zam-
ki czy karuzele. Dla trochę 
starszych przeznaczone będą 
dwie ścianki wspinaczkowe, 
a dorośli będą mogli korzystać 
z  zewnętrznych urządzeń do 
fitnessu.

W koncepcji przygotowanej 
na potrzeby tego projektu nie 
zabrakło również małej archi-
tektury: licznych ławek i  ła-
weczek, stojaków na rowery, 
ozdobnych balustrad czy latar-
ni parkowych. Władze gminy 
zapewniają, że prace przy re-
alizacji tego przedsięwzięcia 
mają rozpocząć się już w przy-
szłym roku.

(Gr)

bawiliŚmy się z Gwiazdami

żeglarskie pożegnanie lata w Kolbudach
Na terenie zmodernizowanej przystani żeglarskiej w Kolbudach odbył się festyn „Żeglarskie pożegnanie lata”.  
Już od rana na wodzie rywalizowali amatorzy tej dyscypliny sportu. Wieczorem na scenie wystąpili kabaret  
Neo-Nówka i grupa rockowa Golden Live.

>> Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w zawodach żeglarskich

>> Jedną z gwiazd festynu „Żeglarskie pożegnanie lata”  
był kabaret Neo-Nówka

>> W Kolbudach zagrała również grupa Golden Live

>> Podczas festynu każdy znalazł coś ciekawego dla siebie

>> Najlepszym żeglarzom nagrody i puchary wręczyli Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa pomorskiego, i Leszek Grombala,  

wójt gminy Kolbudy

fot. panorama  pomorza
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tłUmy na imprezie w pszczÓłkach

Święto miodu Pszczółkowskiego
Tysiące osób odwiedziło w minioną niedzielę Park Lipowy w Pszczółkach, gdzie odbywało się Święto Miodu 
Pszczółkowskiego. Na imprezie, zorganizowanej z bardzo dużym rozmachem, zjawili się nie tylko mieszkańcy gminy 
Pszczółki i powiatu gdańskiego, ale także goście z bardziej oddalonych miejscowości Pomorza.

Gmina Pszczółki to kra-
ina miodem płynąca i  dzięki 
temu nazywana jest przez wie-
lu „najsłodszą gminą w  Pol-
sce”. Dlatego też od kilku lat 
właśnie tu organizowane jest 
Święto Miodu Pszczółkow-
skiego, połączone z gminnymi 
dożynkami.

– Cieszymy się, że w  tym 
roku dopisała rolnikom pogo-
da, a  zbiory zbóż już dawno 
zakończono. Dożynki to nie 
tylko święto rolników, pod-
czas którego podsumowujemy 
tegoroczne zbiory. To rów-
nież okazja do świętowania dla 
pszczelarzy, ale też wszystkich 
mieszkańców gminy Pszczół-
ki, którzy sami mogą podsu-
mować swoje własne, rodzinne 
plony, jakie udało im się zebrać 
w  ciągu ostatnich 12 miesię-
cy. Mam nadzieję, że ten czas 
upłynął wszystkim w zdrowiu 
i spokoju – mówiła na otwarciu 
imprezy Hanna Brejwo, wójt 
gminy Pszczółki.

Starostami tegorocznych 
dożynek w  Pszczółkach 
byli Krystyna i  Józef Soból 
z  Kleszczewka, którzy zosta-
li przy okazji uhonorowani za 
swoją ciężką, wieloletnią pra-
cę na roli oraz na rzecz Klesz-
czewka i gminy Pszczółki.

Przy okazji imprezy wręczo-
no także nagrody laureatom 
powiatowego etapu konkur-
su „Piękna wieś”, o  wynikach 
którego piszemy na stronie 4.

Hanna Brejwo słusznie za-
uważyła, że mieszkańcom 
Pszczółek łatwiej dojechać do 
centrum Gdańska niż niektó-
rym gdańszczanom z  oddalo-
nych dzielnic miasta. Dlate-

go też nie dziwił fakt, że na 
imprezie zjawił się gospodarz 
Gdańska – Paweł Adamowicz.

– Żyjemy w  czasach, kiedy 
trzeba nie tylko coś robić dla 
swojej gminy, ale dla szerszego 
grona osób. Takie wyzwania 
podejmuje Hanna Brejwo, któ-
ra jest nie tylko wójtem gminy, 
ale też zasiada w zarządzie sto-

warzyszenia Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitalnego. Oba 
obowiązki doskonale godzi, 
bo jest konsekwentna w swoim 
postępowaniu – mówił prezy-
dent Adamowicz.

Wśród wielu ważnych oso-
bistości pojawił się w Pszczół-
kach także poseł Andrzej 
Jaworski.

– W  imieniu wszystkich 
gdańszczan chciałbym po-
dziękować za to, że jesteśmy 
tak mile goszczeni w  gminie 
Pszczółki i  zawsze możemy 
się tu uraczyć znakomitymi 
miodami pszczółkowskimi 
– dodał.

krzysztof lubański

>> Swój kącik z ciekawymi zajęciami znaleźli  
także najmłodsi
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>> Wszystkich gości na Święcie Miodu 
Pszczółkowskiego powitała wójt gminy  

Hanna Brejwo

>> Tysiące osób przyjechało do Pszczółek na koncert zespołu Łzy
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>> Podczas imprezy można było zobaczyć, jak mieszkają pszczoły
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>> Starostowie dożynek – Krystyna i Józef Soból – odbierają od posła 
Andrzeja Jaworskiego i Ryszarda Świlskiego, członka zarządu województwa 

pomorskiego, puchar i upominki za wieloletnią ciężką pracę

>> Pszczele miasteczko, gdzie można było dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy o pszczołach, było oblegane przez dzieci, a nawet dorosłych
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inwestycJe
są chętni

Gmina Przywidz to 
głównie lasy i  tereny rol-
nicze, dlatego tak cieszy 
każda informacja o nowym 
przedsiębiorstwie, które za-
mierza tu inwestować. 

– Gmina posiada tereny, 
które przeznaczone są pod 
inwestycje. Mamy już kil-
ku chętnych, którzy chcą 
działać właśnie na naszym 
terenie. Są to firmy nie 
tylko z  kapitałem zagra-
nicznym, ale również in-
westorzy z  powiatu gdań-
skiego – mówi nam Marek 
Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.

Więcej o  tym, kto za-
mierza inwestować na te-
renie gminy Przywidz już 
w  następnym wydaniu 
„Panoramy”.

(kl)

rowerem po kasę

Charytatywny maraton 
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego wraz z ze-

społem Centrum Fitness Fit Factory zapraszają wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w II edycji Charytatywnego Ma-
ratonu Rowerowego, który odbędzie się 27 września. Impre-
za odbędzie się na terenie pruszczańskiego Centrum Kultury 
i Sportu. 

Jak informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, w tym samym czasie wystartuje 
około 100 rowerów stacjonarnych.

– Uczestnicy będą jechać nieprzerwanie przez 3 godziny 
pod okiem aż 8 trenerów. Celem imprezy jest zebranie jak naj-
większej kwoty na zakup wózka inwalidzkiego dla podopiecz-
nych Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim. Wszystkich 
tych, którzy chcą pojechać z nami, dobrze się bawić i pomóc 
w tym szczytnym celu, zapraszamy do wzięcia udziału w im-
prezie – zachęca Bartosz Gondek.

Więcej informacji o charytatywnej imprezie znaleźć można 
na www.facebook.com/events/1560371580851599.

Zapisy do udziału w  imprezie prowadzone są w  recepcji 
klubu Fit Factory przy ul. Chopina 19 w Pruszczu Gdańskim 
lub mailowo (biuro@fit-factory.pl) i telefonicznie (tel. 795 461 
643).

(Gr)

komisJa powoła bieGłeGo

rozstrzygnięcie za 2 tygodnie
Dopiero za dwa tygodnie 

przekonamy się czy spółka 
Skanska zajmie się przebudo-
wą miejskiego odcinka Kanału 
Raduni. Po przetargu, który 
wygrała Skanska, dwóch ofe-
rentów złożyło odwołania.

Do przetargu zgłosiło się 
siedem podmiotów. O zwycię-
stwie miała decydować cena, 
więc komisja przetargowa zde-
cydowała, że najkorzystniejszą 
ofertę zaproponowała spółka 
Skanska.

– Otrzymaliśmy dwa od-
wołania, które złożyły firmy 
Aarsleff oraz Navimor-Invest. 
Sprawą zajęła się Krajowa Izba 
Odwoławcza, która w  ubie-
głym tygodniu poinformo-
wała nas, że aby rozstrzygnąć 
odwołanie, potrzebne będzie 
powołanie biegłego. Jak się 
dowiedzieliśmy, rozstrzygnię-
cie nie zapadnie wcześniej niż 

za dwa tygodnie – mówi nam 
Cezary Bieniasz-Krzywiec, 
starosta gdański.

Dodajmy, że według sza-
cunków koszt realizacji dru-
giego etapu przebudowy Ka-
nału Raduni mógł wynieść 
nawet 24,7 mln zł, natomiast 
spółka Skanska za wykonanie 
prac chce 18,1 mln zł. Przy-
pomnijmy, że spółka Aarsleff 
przebudowała pozamiejski 
odcinek kanału od mostku na 

ulicy Raciborskiego w  Prusz-
czu Gdańskim do granicy 
z  miastem Gdańskiem. Ta 
część przedsięwzięcia koszto-
wała 15,5 mln zł.

– Teraz przebudowywany 
będzie kanał na odcinku od 
mostku na ulicy Raciborskiego 
do kładki w ciągu ulicy Woj-
ska Polskiego – dodaje Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.

(lubek)

>> Czekamy na to,  
kto zajmie się  

przebudową miejskie-
go odcinka  

Kanału Raduni  
w Pruszczu Gdańskim
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kilkaset osÓb na imprezie

seniorzy, 
wasze zdrowie!

Promocja zdrowego trybu życia była motywem przewod-
nim Dnia Seniora w Cieplewie. W  tej wyjątkowej imprezie 
wzięło udział kilkaset osób.

Tegoroczny Dzień Seniora to nie tylko stoły pełne przy-
smaków, muzyka na żywo, tańce pod gołym niebem i niekoń-
czące się rozmowy w miłym gronie. To także promocja zdro-
wego i aktywnego trybu życia. 

Była więc zdrowa żywność (w tym miody z Pszczółek i soki 
przecierowe), pokaz zdrowego gotowania, porady dietetyczne, 
a także warsztaty aktywności ruchowej.

Seniorzy mieli okazję, by spróbować swoich sił w tańcu no-
woczesnym, aerobiku, nordic walking i Tai–Chi. Warsztaty 
przyniosły nie tylko dużo śmiechu, ale też nieskrywanej sa-
tysfakcji z opanowania nowych umiejętności. 

– Chciałbym bardzo podziękować paniom z Koła Gospo-
dyń Wiejskich Roszkowo, sołtysom, strażakom i  pracow-
nikom naszego ośrodka. Kochani, wszyscy spisaliście się na 
medal – powiedział Grzegorz Cwaliński, dyrektor Ośrodka 
Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie.

(mb)

>> Kilkuset seniorów bawiło się na imprezie  
w Cieplewie
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konkUrs rozstrzyGnięty

najpiękniejsze są Koszwały
Poznaliśmy laureatów kolejnej edycji powiatowego etapu konkursu „Piękna 
Wieś”. Dodajmy, że zwycięzcy będą reprezentować nasz powiat w finale 
wojewódzkim konkursu, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski 
w Gdańsku oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

– Od kilku lat obserwuję 
jak zmieniają się wsie powia-
tu gdańskiego. Mam okazję 
podróżować nie tylko po Po-
morzu. Dzięki temu widzę, że 
nasze miejscowości są zadbane 
i  urokliwe, dlatego też może-
my być dumni z  mieszkań-
ców, którzy non stop starają 
się upiększać miejsca, w  któ-
rych żyją – mówi nam Ceza-
ry Bieniasz-Krzywiec, staro-
sta gdański, który wspólnie 

z  Kazimierzem Kloką, prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Gdańskiego wręczali nagro-
dy najlepszym w  konkursie 
powiatowym.

Konkurs odbywał się jak 
zwykle w  dwóch katego-
riach. Najpiękniejszą zagrodą 
w  powiecie gdańskim mogą 
pochwalić się Jolanta i  Zdzi-
sław Koseda z  Długiego Pola 
w  gminie Cedry Wielkie i  to 
oni będą reprezentować nas 

w  wojewódzkim finale. Jury 
zdecydowało też, że 2. miejsce 
należy się Aleksandrze Stan-
ka z  Cieplewa (gm. Pruszcz 
Gdański), a  3. Annie i  Zbi-
gniewowi Kowalskim z  Osic 
(gm. Suchy Dąb). Wyróż-
nieniami nagrodzono Alicję 
Aleksandrowicz z  Pszczółek 
i  Hannę Malinowską z  Czer-
niewa (gm. Trąbki Wielkie). 
W  kategorii „najpiękniejsza 
wieś” zwyciężyły Koszwały 

(gm. Cedry Wielkie). 2. miej-
scem uhonorowano Arciszewo 
(gm. Pruszcz Gdański), a wy-
różnieniami Kleszczewko (gm. 
Pszczółki), Osice i Czerniewo.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
laureatów finału wojewódzkie-
go poznamy pod koniec paź-
dziernika. Miejmy nadzieję, że 
wśród nagrodzonych znajdą się 
nasi reprezentanci.

(kl)

>> Pamiątkowe zdjęcie laureatów powiatowego konkursu „Piękna Wieś”
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liczĄ na UniJne Środki
inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej

Lada dzień rozpocznie 
się inwentaryzacja sieci wo-
dociągowej i  kanalizacyjnej 
na terenie gminy Przywidz. 
Zadaniem, które nie będzie 
kosztować gminę ani grosza, 
zajmą się studenci Politechni-
ki Gdańskiej oraz pracownicy 
gdańskiej spółki Saur Neptun 
Gdańsk.

Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz krótko 
mówi, że inwentaryzacja jest 
potrzebna.

– Mamy oczywiście wie-
dzę, gdzie przebiegają sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne, 
ale są miejsca, że znajdują się 
one na terenach prywatnych. 
Niektóre powstawały sponta-
nicznie, nie zawsze wykonano 
ich projekty. Po zakończeniu 
inwentaryzacji, która na na-
szym terenie jeszcze nie była 
przeprowadzana, będziemy 
chociażby dokładnie wie-
dzieć, czy mieszkańcy opła-

cają rachunki za faktycznie 
zużytą wodę – tłumaczy go-
spodarz przywidzkiej gminy.

W  tej chwili gospodarką 
wodno-ściekową zajmują się 
pracownicy urzędu gminy. 
Być może powołany zostanie 
za jakiś czas zakład komunal-
ny, który przejąłby od gminy 
wszystkie obowiązki związa-
ne właśnie z gospodarką wod-
no-ściekową i wtedy musiałby 
posiadać wszystkie wyniki za-
planowanej inwentaryzacji.

– W tej chwili trwa budowa 
kanalizacji i  brakującego od-
cinka wodociągów w miejsco-
wościach Browina – Trzepo-
wo – Piekło Dolne. Prace roz-
poczęły się wiosną tego roku, 
a  harmonogram zakłada, że 
inwestycja zostanie ukończo-
na już w  styczniu 2015 roku. 
Przypomnę, że szacunkowy 
koszt tego zadania opiewał 
na ok. 3 miliony złotych, a po 
przetargu okazało się, że cena 

jest prawie połowę mniejsza. 
Inwestycję musieliśmy w  ca-
łości finansować z  własnego 
budżetu, gdyż już wcześniej 
wykorzystaliśmy fundusze 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i  Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
Mamy jednak nadzieję, że 
unijne środki na inwestycje 
kanalizacyjne wywalczymy 
w  przyszłej perspektywie – 
wyjaśnia Marek Zimakowski.

Kanalizacja musi jeszcze 
być wykonana w  miejscowo-
ściach Jodłowno, Marszew-
ska Góra oraz Gromadzin. 
Potrzebna jeszcze będzie 
oczyszczalnia ścieków. Sama 
sieć kanalizacji kosztować 
może ok. 3,5 mln zł, ale wójt 
Zimakowski zapowiada, że 
gmina walczyć będzie o  jak 
największe unijne wsparcie 
tego przedsięwzięcia.

(lubek)

echa wakacJi

wycieczka na koniec lata

Na zakończenie wakacji 
Gminny Ośrodek Kultury 
w  Przywidzu zorganizował 
dla najmłodszych wycieczkę 
do Bytowa oraz Kościerzyny. 
W  programie przewidziano 

szereg atrakcji, by wspomnieć 
chociażby o  zwiedzaniu zam-
ku krzyżackiego w  Bytowie, 
muzeum w  wieży kościelnej, 
muzeum kolejnictwa w  Ko-
ścierzynie, czy wizycie na ko-

ścierskim rynku. Na wyciecz-
kę wybrały się 53 osoby z gmi-
ny Przywidz.

(Gr)

>> Dzieci z gminy Przywidz chętnie wybrały się na wycieczkę  
do Bytowa i Kościerzyny
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ludowe święto z tradycjami
Po żniwach przyszedł czas na podsumowanie zbiorów, odpoczynek i świętowanie. Tradycją, mającą wielowiekową 
historię są dożynki – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Dożynki gminne odbyły się jak 
co roku w Przywidzu. Uroczystości 
rozpoczęły się od mszy w  koście-
le pw. Matki Bożej Różańcowej 
w  Przywidzu z  udziałem orkie-
stry dętej. Po mszy korowód do-
żynkowy, przy akompaniamencie 
orkiestry, przemaszerował na plac 
dożynkowy.

W tym roku otwarcie święta plo-
nu było dość nietypowe, bo rozpo-
częte salwą armatnią wystrzeloną 
przez Ryszarda Świlskiego, człon-
ka zarządu województwa pomor-
skiego, Cezarego Bieniasz-Krzy-
wiec, starostę gdańskiego i  Mar-
ka Zimakowskiego, wójta gminy 
Przywidz.

– W  naszej gminie jest nieste-
ty coraz mniej rolników. Ziemie 
są niskiej klasy bonitacyjnej i  dla-
tego coraz więcej osób zwraca się 
do nas o odrolnienie ziemi. Takim 
przykładem może być chociażby 
miejscowość Pomlewo – mówi nam 
gospodarz przywidzkiej gminy. – 
Mieszkańcy naszych wsi pracują 
przede wszystkim w  Trójmieście. 
Rodziny są wielopokoleniowe, więc 
ich dziećmi zajmują się dziadkowie.

Dożynki to jednak święto ludo-
we, dlatego warto je kultywować 
i  organizować, by wszyscy miesz-
kańcy mieli okazję do świętowania.

(kl)

>> W Przywidzu zagrała także orkiestra dęta

>> Na imprezie pojawiło się także Bractwo Kurkowe z Gdyni, 
z którym do wspólnego zdjęcia stanęli pomorscy politycy 

samorządowi

>> Na dożynkach w Przywidzu zaprezentowali się  
publiczności najmłodsi artyści

>> Dożynkowy chleb został poświęcony
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wiekowe seniorki

niecodzienne 
jubileusze 

Na naszych łamach staramy się regularnie przedstawiać 
mieszkańców powiatu gdańskiego, którzy dożyli sędziwe-
go wieku. Tym razem dość hucznie swoje urodziny obcho-
dziły dwie mieszkanki gminy Suchy Dąb. Antonina Szwed 
z Ostrowitego skończyła w sierpniu 98 lat, z kolei Maria Łuc-
ka świętowała 90. urodziny.

Tradycją są już spotkania władz gminy Suchy Dąb z para-
mi, które mogą pochwalić się co najmniej 50-letnim stażem 
małżeńskim albo seniorami kończącymi przynajmniej 90. 
urodziny.

Tym razem Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb 
i  przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zawitali w  Ostrowitem, gdzie mieszka 98-letnia Antonina 
Szwed. Pani Antonina, która urodziny obchodziła 18 sierp-
nia, pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wraz z rodziną 
przyjechała na Ziemie Odzyskane w 1945 roku. Wychowy-
wała 6 synów i córkę, doczekała się 12 wnuków, 9 prawnu-
ków i 1 praprawnuka. Jak mówi zacna jubilatka życie jej nie 
rozpieszczało, bowiem wcześnie owdowiała i  samotnie wy-
chowywała dzieci, ciężko pracując przy tym w gospodarstwie 
rolnym. Mimo sędziwego wieku mieszkanka Ostrowitego jest 
sprawna, a wolny czas – którego jej nie brakuje – spędza na 
podpatrywaniu jak rośnie domowe ptactwo. 

Dwa dni później – 20 sierpnia – swoje 90. urodziny obcho-
dziła z  kolei Maria Łucka z Koźlin, którą także odwiedzili 
przedstawiciele gminy. Jubilatka urodziła się we Wszachowie 
na Kielecczyźnie, a  w  1950 roku przywędrowała do Koźlin 
wraz z mężem Janem, obejmując prowadzenie gospodarstwa. 
Pani Maria przyznaje, że praca na roli była ciężka, ale dawała 
wiele radości, bo widoczne były efekty. Pani Maria wycho-
wywała 4 dzieci i doczekała się 10 wnucząt i 10 prawnucząt, 
dzięki którym dom wciąż tętni życiem. 

Jubilatki nie mają recepty na długowieczność, ale być może 
jest to zdrowe powietrze i  ciężka praca, która nie dość, że 
uszlachetnia, to jeszcze przedłuża życie. 

(Gr)

>> Antoninę Szwed z Ostrowitego z okazji  
98. urodzin odwiedziła m.in. Barbara Kamińska, 

wójt gminy Suchy Dąb

>> Maria Łucka obchodziła niedawno  
90. urodziny
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dostosowaĆ do standardÓw

Dom samopomocy będzie jak nowy
Środowiskowy Dom Sa-

mopomocy w  Krzywym Kole 
funkcjonuje od 1 października 
1999 roku i  jest prowadzony 
przez CARITAS Archidiece-
zji Gdańskiej. Placówka mie-
ści się w  zabytkowym, XIX
-wiecznym żuławskim domu 
podcieniowym. Korzystają 
z  niej osoby z  zaburzeniami 
psychicznymi.

Obiekt wymaga standaryza-
cji. W tym celu gmina dołożyła 
wszelkich starań, aby pozyskać 
środki finansowe na jego do-
stosowanie poprzez dobudowę 

nowego obiektu, który na za-
sadzie łącznika z obecnym bu-
dynkiem pozwoli spełnić usta-
wowe standardy usług.

– Szeroko pojmowana re-
habilitacja prowadzona w  pla-
cówce zapewnia podopiecznym 
optymalną stymulację do roz-
woju: intelektualnego, fizycz-
nego i  społecznego. Pozwala 
odbudować zdolności i  umie-
jętności wcześniej posiadane, 
a  częściowo lub całkowicie 
utracone. Zapobiega też kom-
pleksom inwalidztwa, poczu-
ciu bezczynności i apatii. Pod-

nosi poziom ich samodzielno-
ści, zwiększa wiarę we własną 
wartość i  społeczną przydat-
ność. Osoby niepełnosprawne 
pozostawione w  domu, szcze-
gólnie te z  terenów wiejskich, 
pozbawiane są przede wszyst-
kim kontaktu z  innymi po-
dobnymi sobie osobami, a  co 
za tym idzie – nie mają możli-
wości rozwoju i uczestniczenia 
w życiu społecznym i kultural-
nym – mówi Mirosława Dom-
browska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Suchym Dębie.

Niewątpliwie ogromną siłą 
placówki w  Krzywym Kole 
jest panująca tu atmosfera 
cierpliwości, tolerancji i wiary 
w to, że osoba niepełnospraw-
na jest w stanie osiągnąć wie-
le, chociaż dla każdego „wiele” 
znaczy co innego.

Więcej szczegółów na temat 
rozbudowy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Krzy-
wym Kole podamy już w  ko-
lejnym wydaniu „Panoramy”.

(Gr)
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przebUdUJĄ siÓdemkę

zysKa Cała 
gmina

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 
w końcu przetarg na budowę odcinka trasy S7 od Koszwał do 
Nowego Dworu Gdańskiego i dalej do Kazimierzowa pod El-
blągiem. Według harmonogramu drogowcy powinni rozpo-
cząć pracę na początku przyszłego roku, a zakończyć w prze-
ciągu 3 lat.

Krajowa „siódemka” to jeden z  najważniejszych drogo-
wych kanałów transportowych w naszym kraju, który łączy 
Wybrzeże z  Warszawą i  dalej z  południową częścią Pol-
ski. Trasa od jakiegoś czasu jest przebudowywana, ale tylko 
w  niewielkich fragmentach. Pod koniec sierpnia Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad ogłosiła przetarg na 
roboty budowlane na dwóch odcinkach drogi ekspresowej S7 
od Koszwał do Nowego Dworu i od Nowego Dworu Gdań-
skiego do Kazimierzowa pod Elblągiem.

– Budowa trasy odmieni naszą gminę. Przy okazji reali-
zacji inwestycji powstaną w Cedrach Małych nowe chodni-
ki i  ścieżki rowerowe. Poza tym, na wartości zyskają nasze 
działki. Gmina stanie się znacznie atrakcyjniejszym miejscem 
do inwestowania – mówi nam Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.

Przetarg na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na 
Pomorzu obejmuje budowę dwóch odcinków dwujezdniowej 
ulicy na długości 40 km, w tym budowę dwóch nowych mo-
stów na Wiśle. Ze względu na skalę przedsięwzięcia podzie-
lono je na dwa zadania: od końca Południowej Obwodnicy 
Gdańska do Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie zostanie wy-
korzystany fragment obecnej drogi krajowej nr 7 wraz z wę-
złem oraz od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa 
do włączenia w istniejącą obwodnicę Elbląga.

– Przetarg jest dwuetapowy. Najpierw chętni złożą wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po pozytywnej 
weryfikacji ich potencjału, zaproszeni zostaną wybrani wyko-
nawcy do złożenia ofert na budowę drogi – informuje Piotr 
Michalski, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Według harmonogramu GDDKiA prace mogłyby ruszyć 
już na początku 2015 roku. Przy wyborze wykonawcy w 90 
proc. decydować będzie cena. Pod uwagę brany będzie też 
czas realizacji inwestycji i  gwarancja na wybrane elementy 
infrastruktury. GDDKiA zakłada, że budowa pomorskiego 
odcinka „siódemki” powinna trwać 3 lata.

Nowa dwujezdniowa droga ekspresowa zdecydowanie po-
prawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania krajową „sió-
demką”, skróci się także czas podróży. Trasa na odcinku od 
końca Południowej Obwodnicy Gdańska do Kazimierzowa 
przy obwodnicy Elbląga ma długość blisko 40 km. Projekto-
wana droga przebiega przez gminy: Cedry Wielkie, Stegna, 
Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański i Elbląg.

W  poprzednich wydaniach „Panoramy” informowaliśmy 
o działaniach tutejszego samorządu, który w znacznym stop-
niu przyczynia się do rozwoju usług transportowych w  na-
szym kraju. Działania te doskonale też wkomponowują się 
w inwestycję GDDKiA, bowiem gmina Cedry Wielkie stanie 
się bramą wjazdową do Trójmiasta, gdzie zlokalizowane są 
porty morskie i port lotniczy. Dlatego też działki inwestycyj-
ne na tym terenie powinny być łakomym kąskiem dla polskich 
i zagranicznych przedsiębiorstw.

(lubek)
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>> Nową ekspresówką 
pojedziemy za 3 lata

większa remiza w koszwałach

Priorytetem rozbudowa szkoły
W minionym tygodniu pod-

pisano umowę na rozbudowę 
remizy strażackiej w  miejsco-
wości Koszwały w gminie Ce-
dry Wielkie. Inwestycja, która 
kosztować ma ponad 400 tys. 
zł, została dofinansowana ze 
środków Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.

O planach rozbudowy remi-
zy strażackiej w  Koszwałach 
informowaliśmy już w jednym 
z  poprzednich wydań „Pa-
noramy”, ale przypomnijmy, 
że inwestycja jest niezbędna, 
ponieważ jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej włą-
czona jest w  Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy.

– Obiekt w  Koszwałach 
wymaga rozbudowy, ponie-
waż teraz może stacjonować 
w garażu tylko jeden, a nie jak 
zakładamy, dwa wozy bojowe. 
Poza tym powstaną dodatko-
we pomieszczenia, w  których 
znajdzie się miejsce chociaż-

by na szatnie dla strażaków 
ochotników – mówi nam Ja-
nusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.

Rozbudowa remizy 
w  Koszwałach kosztuje po-
nad 400 tys. zł, ale 25 proc. 
wyłożyła komenda główna. 
Działania lokalnego samorzą-
du wspierał w  tej kwestii mi-
nister Marek Biernacki, który 
w  ubiegłym tygodniu spotkał 
się z Januszem Golińskim.

– Jak zwykle, omawialiśmy 
ważne dla naszej gminy inwe-
stycje, które chcemy zrealizo-
wać w najbliższym czasie oraz 
możliwości ich finansowa-
nia ze źródeł zewnętrznych – 
mówi gospodarz gminy Cedry 
Wielkie. – Na pierwszy plan 
wysuwa się teraz rozbudowa 
szkoły w  Cedrach Wielkich. 
Jest to dla nas priorytet. Przy-
pomnę, że inwestycja zakłada 
przede wszystkim budowę hali 
sportowej, której brakuje w tej 

chwili. Być może w  znalezie-
niu środków pomoże nam wła-
śnie minister Biernacki.

Również w  ubiegłym ty-
godniu w  Błotniku podpisa-
no umowę na budowę szkółki 
żeglarskiej przy miejscowej 

przystani. Pod dokumentem 
podpisali się Ryszard Świlski, 
członek zarządu wojewódz-
twa pomorskiego oraz Janusz 
Goliński.

(lubek)

bUdUJĄ koleJnĄ kanalizacJę

znów otrzymali unijne pieniądze
Aż dwie firmy zajmują się budową kanalizacji w miejscowości Wocławy 
w gminie Cedry Wielkie. W ubiegłym tygodniu ogłoszono z kolei przetarg na 
budowę sieci w Stanisławowie, a dokumentacja techniczna przygotowywana 
jest na kanalizację w czterech kolejnych miejscowościach.

Pod koniec sierpnia w  sie-
dzibie Urzędu Marszałkow-
skiego w  Gdańsku Janusz 
Goliński – wójt gminy Cedry 
Wielkie podpisał umowę na 
dofinansowanie budowy ka-
nalizacji we wsiach Wocławy 
i  Stanisławowo. Zadanie bę-
dzie realizowane w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Prace przy budowie kanaliza-
cji prowadzone są już w  Wo-
cławach. W  Stanisławowie 
roboty ruszą jesienią, bowiem 
w ubiegłym tygodniu ogłoszo-
no przetarg, który wyłoni wy-
konawcę inwestycji.

– Wykonawcę zadania po-
znamy zapewne za miesiąc – 
mówi nam Janusz Goliński. 
– Kolejna inwestycja z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej 
będzie obejmowała wykona-
nie 7-kilometrowej kanaliza-
cji sanitarnej w  Stanisławo-
wie. Dzięki niej kolejnych 120 
mieszkańców będzie mogło 
korzystać z  kanalizacji. Na 
tę inwestycję otrzymaliśmy 
z  Unii Europejskiej kolejne 
1377848 złotych.

Pełną parą działają z  kolei 
robotnicy przy budowie ka-
nalizacji w  Wocławach, gdzie 
inwestycja została podzielona 
na dwa etapy, a  ich realizacją 

zajmują się firmy z  Nowego 
Dworu Gdańskiego oraz po-
dolsztyńskich Dywit. Całko-
wity koszt projektu wynosi 
ponad 2,3 mln zł, ale 70 proc. 
kosztów kwalifikowanych to 
unijna dotacja. Według har-
monogramu inwestycja w Wo-

cławach powinna zostać ukoń-
czona do końca maja 2015 
roku.

– Nie spoczywamy na lau-
rach – dodaje Janusz Goliń-
ski. – Jest jeszcze wiele do 
zrobienia, dlatego przygoto-
wujemy właśnie dokumenta-

cję techniczną na budowę ka-
nalizacji w  czterech kolejnych 
miejscowościach naszej gmi-
ny: Cedrach Małych Koloni, 
Długim Polu, Leszkowach 
i Giemlicach.

(Gr)

>> Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego (z prawej) 
i Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie podpisują umowę na dofinanso-

wanie budowy kanalizacji w Stanisławowie i Wocławach
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>> Moment podpisania umowy na budowę szkółki 
żeglarskiej w Błotniku
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zakończyli wakacJe

modelarskie mistrzostwa
W ramach imprezy „Zakoń-

czenie Lata” zorganizowano 
w  Trąbkach Wielkich Waka-
cyjne Zawody Modelarskie 
w kategorii latawców i rakiet.

– Udział w  nich wzięli 
uczestnicy warsztatów, któ-
re odbywały się w  świetlicach 
w Gołębiewku i Mierzeszynie 
w okresie wakacji. Wykonano 
podczas nich ponad 20 lataw-
ców, ale w  zawodach wystar-
towało 9 – informuje Leszek 
Orczykowski, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wiel-

kich. – Punkty można było 
otrzymać za kształt, wyko-
nanie i  wysokość lotu. Naj-
więcej punktów –77 uzyskała 
Kornelia Ciepiela z  Mierze-
szyna. Jej latawiec wzniósł się 
najwyżej, bo na wysokość 38 
metrów.

Natomiast najładniej-
szy latawiec wykonała Julia 
Radkowska z  Mierzeszyna. 
W drugiej kategorii rywalizo-
wało 6 modelarzy z rakietami. 
W  tej konkurencji liczył się 
czas od opuszczenia wyrzutni 
do zetknięcia z ziemią.

– Najdłużej – 32,44 sekun-
dy w  powietrzu przebywa-
ła rakieta Karola Literskiego 
z Gołębiewka. Dla wszystkich 
uczestników przygotowali-
śmy pamiątkowe medale, a dla 
najlepszych dyplomy – dodaje 
Leszek Orczykowski.

Organizacją zawodów – 
poza GOKSiR w  Trąbkach 
Wielkich – zajęła się także 
Fundacja Społeczna na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek”.

(Gr)
>> Pamiątkowe zdjęcie najlepszych zawodników, którym sukcesu gratulował 

Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie (pierwszy z lewej)
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odwiedziny niemieckich GoŚci

niezwykła 
wystawa 

Już kilka lat trwa międzynarodowa współpraca Pruszcza 
Gdańskiego z niemieckim Hofheim am Taunus. W minioną 
środę 10 września zakończyła się wizyta delegacji z partner-
skiego miasta. Przy okazji wizyty Niemców otworzono wysta-
wę „ Hofheim am Taunus – miejsce niezwykłe”.

Oficjalnie polsko-niemiecka współpraca trwa od dwóch 
lat, kiedy to zawarto umowę partnerską między Pruszczem 
Gdańskim a Hofheim am Taunus. Odwiedziny niemieckich 
gości są doskonałą okazją do poznania kultury, historii i oby-
czajów, a  także nawiązania relacji i  podtrzymania kontaktu 
między mieszkańcami obu miast.

– Współpraca naszych miast nie opiera się tylko na wizytach 
urzędników obu magistratów. Korzystają na niej mieszkańcy, 
a przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1, którzy regularnie odwiedzają swoich niemieckich 
rówieśników. Dotychczas z partnerskiej wymiany skorzystało 
po obu stronach już ponad 200 osób – mówi nam Janusz Wró-
bel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Na placu przy Alei Księdza Józefa Waląga w  Pruszczu 
Gdańskim, odsłonięto wystawę „Hofheim am Taunus – miej-
sce niezwykłe”.

– Dolina Renu, pełna niezwykłych plenerów i znakomitego 
wina. Prestiżowe Wiesbaden, noszące przydomek niemieckie-
go Monte Carlo. Tajemnicze zamki i klasztory, Frankfurt nad 
Menem – biznesowe centrum kontynentalnej Europy. Wśród 
tych wszystkich atrakcji znajduje się Hofheim am Taunus 
– niewielkie, malowniczo położone u  podnóża gór Taunus 
z pięknym starym miastem i wieloma atrakcjami zarówno dla 
osób zainteresowanych kulturą, jak i tych pragnących aktyw-
nie spędzić czas – podkreśla Magda Pycka z pruszczańskiego 
magistratu.

Z  kolei Janusz Wróbel zaznacza, że Hofheim i  jego naj-
bliższa okolica to perła Hesji, czyli jednego z najważniejszych 
niemieckich landów.

– Program partnerski umożliwia mieszkańcom poznanie 
tamtych okolic i  zbudowanie osobistych relacji, które mogą 
być początkiem różnych inicjatyw społecznych albo bizneso-
wych – dodaje gospodarz naszego miasta.

(lubek)

>> Niemieccy goście obejrzeli też wystawę  
w Centrum Kultury i Sportu, „Papież wolności”

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



wrzesień 2014     news@panoramapomorza.pl 13wyDarzenia

tworzĄ twÓrcy powiatU

Promocja antologii
W Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 34 w Prusz-

czu Gdańskim odbędzie się 26 września (piątek) promocja 
antologii poezji twórców powiatu gdańskiego „Niebieskie 
neony”.

– Oprócz poezji, prozy poetyckiej oraz prezentacji innych 
dziedzin sztuki, znajduje się w  niej również „Kalendarium 
spotkań, imprez poetyckich i literackich w latach 1967 – 2014 
na terenie powiatu gdańskiego”, ilustrowane zdjęciami ar-
chiwalnymi – mówi nam Roman Ciesielski, który zajął się 
przygotowaniem wydawnictwa. – Antologia obejmuje swoim 
zasięgiem autorów realizujących się poprzez słowo poetyc-
kie, zamieszkałych na terenie powiatu gdańskiego. W książ-
ce znalazło się miejsce dla artystów, którzy tworzą tożsamość 
miejsca, w którym żyją, a więc tożsamość różnych miejsc po-
wiatu gdańskiego.

Wśród autorów wierszy są: Zygmunt Bukowski, Aleksan-
dra Borzęcka, Roman Ciesielski, Adriana Głuchowska, Ta-
deusz Jałoszyński, Agnieszka Ciesielska, Dagmara Weyna, 
Bogumił Gierszewski, Elżbieta Maria Laskowska, Dorota 
Kuropatwa, Małgorzata Malinowska, Barbara Pestka, Zo-
fia Sokół, Halina Goral- Rybakowska, Magdalena Zarem-
ba, Tadeusz Karmazyn, Jerzy Fryckowski, Anna Górecka, 
Ilona Roszak, Andrzej Sikorski, Marcin Wołowiec, Janina 
Laskowska-Mróz, Hanna Glok-Lejk. Natomiast wśród arty-
stów ilustrujących znaleźli się: Gagik Parsamjan, Aleksander 
Dardzyński, Bogdan Groth, Danuta Kraszewska, Ewa i Zbi-
gniew Boduch, Henryka Lisiecka, Iwona Deptuch-Dymow-
ska, Jerzy Eugeniusz Sobczyk, Jerzy Ossorya-Cierpicki, Jo-
lanta Szymerska, Magdalena Zaremba, Anna i Ryszard Prill, 
Zygmunt Bukowski, Teresa Piotrowska, Agnieszka Ciesiel-
ska, Dagmara Weyna, Wojciech Jung, Zenon Kosater, Gina 
Wiszniewska, Kazimierz Czeczotko, Barbara Jankowska, 
Roman Ciesielski, Wiesław Grzech, Wojciech Górecki, Da-
niel Kufel. 

Promocja antologii poezji twórców powiatu gdańskiego 
rozpocznie się punktualnie o godz. 19.00.

(Gr)

dar krwi od straŻakÓw

zebrali prawie 10 litrów

Kolejny raz odbyła się 
w  Trąbkach Wielkich akcja 
krwiodawstwa „Dar Krwi”, 
która tradycyjnie organizo-
wana jest w ramach programu 
„Ognisty Ratownik – Gorą-
ca Krew”. Nasz stały Czytel-
nik Wiesław Kempa podaje, 
że tym razem zgłosiło się 28 
chętnych.

– Akcja była organizowana 
już po raz dziewiąty i  ma na 
celu pozyskanie dla rozwoju 
honorowego krwiodawstwa 
doskonale zorganizowanych 
środowisk strażaków zarówno 
zawodowych, jak i  ochotni-
ków. Przedsięwzięcie ma oczy-
wiście poprawić zaopatrzenie 

służby zdrowia w krew, a przy 
okazji aktywizować lokalne 
środowiska strażackie – mówi 
Wiesław Kempa. – Dzięki ta-
kim akcjom zacieśniamy także 
współpracę z  Polskim Czer-
wonym Krzyżem, ale też wy-
pracowujemy stabilny model 
uczestnictwa strażaków w  ra-
towaniu życia ludzkiego wła-
śnie poprzez oddawanie krwi. 
Warto też powiedzieć, że w ten 
sposób popularyzowane jest 
przez nich honorowe krwio-
dawstwo. Strażacy zachęcają 
przy tym lokalne społeczności 
do czynnego uczestnictwa w tej 
formie humanitarnej działalno-
ści na rzecz drugiego człowieka.

Według wyliczeñ organiza-
tora akcji – Jana Kosińskiego 
w  trzeciej, tegorocznej akcji 
udział wzięło 28 chętnych do 
oddania krwi.

– Ale tylko od 21 ochotni-
ków udało się pozyskać 9,450 
litrów krwi – najcenniejsze-
go lekarstwa życia. Przy oka-
zji chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy zdecydowa-
li się na oddanie krwi. Cieszę 
się, że coraz więcej ochotników 
– młodych mieszkańców gmi-
ny Trąbki Wielkie przyłącza 
się do naszej akcji – mówi Jan 
Kosiński.

(kl)

>> Chętnych do oddawania krwi w Trąbkach Wielkich nie brakowało
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społeczna praca daJe radoŚĆ

aktywne stowarzyszenie 
seniorów

Już prawie 10 lat działa 
w  naszym powiecie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Eme-
rytów i  Rencistów Powiatu 
Gdańskiego, którego wice-
przewodniczącą jest Danuta 
Olech – radna miasta Pruszcz 
Gdański.

Organizacja powstała 
w  2005 roku, a  inicjatorką jej 
powołania była Janina Kaw-
czyńska-Olczyk. W grupie za-
łożycielskiej znalazła się także 
Danuta Olech.

– Nasze stowarzyszenie 
skupia emerytów, rencistów 
oraz osoby przyjazne naszej 
organizacji zarówno z  Prusz-
cza Gdańskiego, jak i  powia-
tu gdańskiego – razem jest 
nas około 200 osób w  wieku 
50-100 lat – mówi nam Da-
nuta Olech. – Wśród celów 
naszego stowarzyszenia jest 
propagowanie profilaktyki 
zdrowotnej, organizowanie 
spotkań integracyjnych, za-
jęć praktycznych czy też wy-
cieczek turystycznych. Dość 
powiedzieć, że w  tym miesią-
cu organizuję wypad rehabi-
litacyjny do Mielna, a w paź-
dzierniku wspólnie z naszymi 
członkami wybieramy się na 
grzybobranie.

Jeszcze w październiku pla-
nowana jest wizyta w  teatrze, 
a  w  listopadzie bal andrzej-
kowy. Organizacją części im-
prez zajmuje się właśnie radna 
Olech.

– Od 10 lat jestem na na-
uczycielskiej emeryturze. 
Zawsze miałam dużo ener-
gii i  chęci do pracy z  ludźmi. 
Oprócz tego przez ostatnie 4 
kadencje, czyli 16 lat, jestem 
radną Rady Miasta Pruszcz 

Gdański. Praca społeczna daje 
mi wiele satysfakcji i zadowo-
lenia. Najlepszą nagrodą jest 
dla mnie uśmiech i  podzię-
kowanie drugiego człowieka. 
Czasami jednak niesie za sobą 
nieprzewidziane i  zaskakują-
ce pomówienia i  błdne osądy. 
Mam jednak nadzieję, że te 
drugie nie będą już się zdarza-
ły – dodaje Danuta Olech.

(kl)

>> Danuta Olech bardzo aktywnie działa  
w Stowarzyszeniu na Rzecz Emerytów i Rencistów 

w Pruszczu Gdańskim
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innowacyJne działania klastra

elektryczne auta na Pomorzu
Trójmiasto jest miejscem, w którym innowacyjne rozwiązania nigdy nie były 
blokowane. Pomorskie jako jedno z pierwszych województw pokazywało 
drogę przyszłości, wprowadzając elektryczne samochody, testy elektrycz-
nych autobusów czy stacje ładowania prądu.

– Mobilność elektryczna to 
również szansa na przywróce-
nie do życia przemysłu stocz-
niowego, już dziś budowane są 
elektryczne statki, realizowane 
według polskiego pomysłu – in-
formuje Marek Świeczkowski, 
przewodniczący Rady Klastra

Logistyczno Transportowego 
Północ-Południe. – Pomorskie 
firmy wykazują spory poten-
cjał w wykorzystywaniu dobro-
dziejstw projektu. Specjalizacja 
ta jest w  stanie przyciągnąć na 
Pomorze nowych inwestorów, 
w tym także poważne koncerny. 
Projektem żywo zainteresowały 
się już: BMW Polska, Toyota 
„Carter”, AMZ, ale również sa-
morządy Gdańska, Gdyni oraz 
Pruszcza Gdańskiego, a  także 
Politechnika Gdańska i  Insty-
tut Elektrotechniki.

Kooperują z nimi innowacyj-
ne przedsiębiorstwa, które już 
teraz zaoferować mogą „elek-
tryczne” rozwiązania. Jak pod-

kreśla Marek Świeczkowski 
elektryczne statki, rowery, czy 
autobusy już dziś są na wycią-
gnięcie ręki.

– Nasz klaster jest innowa-
cyjnym partnerstwem pomor-
skiego biznesu, nauki i  samo-
rządów w logistyce, transporcie 
i  dystrybucji. Naszym projek-
tem jest Internetowa Platforma 

Logistyczna, która ma na celu 
połączenie urządzeń, pojazdów 
elektrycznych oraz sieci energe-
tycznej. Całość ma za zadanie 
w  inteligentny sposób dopro-
wadzić do integracji układów 
ładowania oraz zarządzania 
wykorzystaniem energii w  za-
leżności od obciążenia sieci – 
tłumaczy Marek Świeczkowski.

BMW, Toyota czy Solaris 
również skłonne są do zaofe-
rowania zachęt finansowych 
dla właścicieli pojazdów, 
którzy zdecydują się rozpo-
wszechniać je na potrzeby 
programu.

(Gr)

>> Przedstawiciele 
Klastra Logistyczno 

Transportowego 
Północ-Południe  

testują elektryczne 
BMW I3
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„my na pomorzU”

nagrody czekają
Wyposażenie szkolnej sali w sprzęt komputerowy oraz ta-

blety dla uczniów zwycięskiej klasy i  nauczycieli koordynu-
jących projekt, to główna nagroda w nowym konkursie wo-
jewody pomorskiego, adresowanym do szkół podstawowych 
i gimnazjów.

– Już we wrześniu rusza pierwsza edycja akcji społecznej 
„My na Pomorzu”. Jest to akcja społeczna skierowana do mło-
dych mieszkańców naszego województwa. Jej celem jest pro-
mowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, pozytywnych 
postaw, które są doskonałą receptą na kłopoty. Akcja ma po-
móc uczestnikom nauczyć się wspólnej pracy, podejmowania 
wyzwań i  odpowiedzialności za swoje decyzje. Projekt ma 
służyć wzmacnianiu więzi społecznych i pokazać, że czas wol-
ny można spędzić twórczo, bez negatywnych emocji i w spo-
sób wolny od patologii – informuje Roman Nowak, rzecznik 
prasowy wojewody pomorskiego.

Jak podaje rzecznik, konkurs organizowany w ramach ak-
cji „My na Pomorzu” nie ogranicza wyobraźni i pozwala się 
realizować twórczo. Uczestnicy będą mieli do wyboru jedną 
z pięciu kategorii: bezpieczeństwo, zdrowie, sport, środowi-
sko, wspólnota.

– Uczniowie zgłoszonych klas przygotują projekt w dowol-
nie wybranej formie: wystawa prac fotograficznych, słuchowi-
sko, musical, przedstawienie teatralne, wystawa prac plastycz-
nych dotyczących zagadnienia, które wybiorą spośród dostęp-
nych 5 bloków tematycznych. Dodatkowym atutem będzie 
zaangażowanie do wspólnej pracy jak największej liczby osób 
spoza społeczności szkolnej. Pierwsza edycja konkursu już się 
rozpoczęła, a ogłoszenie laureatów zaplanowano na maj 2015 
roku. Zwycięzcy nie będą rozczarowani. Tablety otrzymają 
również uczniowie i nauczyciele koordynujący klas, które zaj-
mą II i III miejsce – zachęca Roman Nowak.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin 
oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej 
pomorskiego urzędu wojewódzkiego www.gdansk.uw.gov.pl.

(Gr)

bezpłatne warsztaty

Dziennikarstwo dla młodych
Ośrodek Kultury, Spor-

tu i  Rekreacji Gminy Pruszcz 
Gdański z  siedzibą w  Cieple-
wie zaprasza młodzież w wieku 
12-16 lat do udziału w bezpłat-
nych warsztatach dziennikar-
skich „Pracownia Reportażu 
Trzech Krajobrazów”.

– Zajęcia poświęcone zasto-
sowaniu nowoczesnych tech-
nologii w dziennikarstwie będą 
odbywać się do października 
w  świetlicach na terenie gmi-
ny Pruszcz Gdański i w Róży-
nach. Dwudniowie warsztaty, 
prowadzone przez doświad-
czoną dziennikarkę radiową, 
będą polegać m.in. na przygo-
towywaniu oraz przeprowa-
dzaniu wywiadów i nagrań do-
tyczących lokalnych walorów 
przyrodniczych, historycznych 
i kulturowych – wyjaśnia Grze-
gorz Antoni Cwaliński, dyrek-
tor OKSiBP w  Cieplewie. – 

Uzupełnienie stanowić będzie 
obróbka wykonanych wywia-
dów, nadzorowana przez tech-
nika dźwięku. Efektem będzie 
stworzenie strony internetowej 
oraz publikacja folderu promu-
jących lokalne walory przyrod-
nicze, historyczne i  kulturowe 
obszaru LGD „Trzy Krajobra-
zy”. Folder i strona internetowa 
zostaną zrealizowane w  opar-
ciu o materiały zarejestrowane 
w ramach warsztatów.

Warsztaty odbyły się już 
w Rokitnicy i Jagatowie, a ko-
lejne zaplanowano w: Żuła-
wie (23 i  25 września, godz. 
16.00 – 19.00), Cieplewie (29 
września i  1 października, 
godz. 16.00 – 19.00), Róży-
nach (2 października, godz. 
16.00 – 19.00 i 4 października, 
godz. 10.00 – 13.00), Mokrym 
Dworze (4 października, godz. 
14.00 – 17.00 i 6 października, 

godz. 16.00 – 19.00), Lędo-
wie (7 i  9 października, godz. 
16.00 – 19.00) oraz Straszynie 
(10 i  13 października, godz. 
16.00 – 19.00).

W  trakcie pierwszego dnia 
uczestnicy poznają nowocze-
sne technologie stosowane 
w dziennikarstwie i pod okiem 
instruktora będą próbować 
swoich sił w  zakresie groma-
dzenia materiałów dzienni-
karskich i  obsługi sprzętu. 
Pomiędzy spotkaniami z  in-
struktorem, młodzieży zosta-
ną udostępnione dyktafony. 
Urządzenia posłużą uczestni-
kom warsztatów do rejestracji 
nagrań w  domu, szkole albo 
na podwórku. Podczas kolejne-
go spotkania młodzież wspól-
nie i  z  pomocą fachowców 
będzie obrabiać zgromadzo-
ne informacje oraz materiały 
dźwiękowe.

Warsztaty pod hasłem „Pra-
cownia Reportażu Trzech 
Krajobrazów” są organizowa-
ne dzięki dofinansowaniu po-
zyskanemu z  Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie.

Liczba miejsc jest ograni-
czona do 10 osób w  każdej 
miejscowości. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Uczestni-
cy będą musieli dostarczyć 
zgody i  upoważnienia (kar-
ty uczestnictwa) podpisane 
przez rodziców lub opiekunów 
prawnych.

Zapisy trwają w  OKSiBP 
w Cieplewie (tel. 58 682 85 78 
wew. 1 lub 2) albo bezpośred-
nio u opiekunek w poszczegól-
nych świetlicach.

(Gr)

artystyczna elita

straszyn przystankiem sztuki
Malarze, rzeźbiarze, muzycy, poeci – to nie lista gości obiadów czwartkowych u króla Augusta Poniatowskiego.  
To całkowicie współczesna artystyczna elita zrzeszona w Stowarzyszeniu Twórców „Przystanek Sztuka”.

– Ja jestem malarką. Tere-
nia też. Grażynka to fotograf, 
historyk i  kurator wystaw. 
A  Lodzia jest multikultural-
na – pani Danusia przedsta-
wia nam uczestników zebra-
nia zarządu Stowarzyszenia 
Twórców „Przystanek Sztuka”. 
Sama pełni funkcję prezesa. 
– Spotykamy się według po-
trzeb. Dziś mamy do omówie-
nia wiele spraw związanych 
z projektem „Galop Pegaza”.

od hafciarza  
do pieŚniarza

Symbolizujący natchnienie 
artystyczne skrzydlaty Pegaz 
towarzyszy „Przystankowi 
Sztuka” od początku, czy-
li roku 2011, kiedy z  inicja-
tywy Danuty Kraszewskiej, 
Leokadii Wolskiej-Kaszuby, 
Grażyny Goszczyńskiej i  Te-
resy Piotrowskiej w  Straszy-
nie powstało Stowarzyszenie 
Twórców, zrzeszające artystów 

z różnych dziedzin, w różnym 
wieku i  praktycznie z  całego 
regionu.

– Mamy ceramików, rzeź-
biarzy, malarzy, hafciarzy, 
muzyków, pieśniarzy i poetów 
– wymieniają artystki. – Naj-
młodszy członek stowarzysze-
nia ma 21 lat, a najstarszy 83. 

wieczorki, wystawy, 
warsztaty

Stoliki, obrusiki, dyskretne 
oświetlenie, muzyka na żywo 
– choć na razie mają do dys-
pozycji tylko świetlicę wiejską, 
organizowane przez nich wie-
czorki poetyckie  przypomina-
ją te w dobrych kawiarniach.

Spotkania autorskie i wysta-
wy prac zrzeszonych artystów 
to tylko niewielki wycinek 
z działalności stowarzyszenia. 
Pracujący społecznie twórcy 
skupiają się na angażowaniu 
w  sztukę mieszkańców całe-
go powiatu gdańskiego. Nie 

tylko zapraszają na cotygo-
dniowe zajęcia w świetlicy, ale 
również organizują warsztaty 
w plenerze.

– Właśnie zakończyliśmy 
mobilny plener artystyczny 
pod nazwą „Galop Pegaza”. 
W  tegorocznych warszta-
tach wzięły udział 24 osoby 
w wieku od 8 do 75 lat. Pro-
jekt ten, realizowany przy 
pomocy środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwieńczy wystawa 
– wyjaśniają.

Poza wymienionymi wyżej 
paniami, warsztaty prowadzi-
ły: Ewa Kruglik, Jola Szymer-
ska i Beata Chojnacka.

Wystawa to zawsze duże 
przeżycie dla samych autorów.

– W  naszych zajęciach 
i  warsztatach uczestniczą nie-
profesjonaliści. My jednak nie 
robimy selekcji eksponowanych 
prac. Chcemy, by każdy miał 
satysfakcję z  tego, co zrobił – 
dodają artystki-instruktorki.

Prace twórców „Przystan-
ku Sztuka” można podziwiać 
nie tylko podczas wystaw, ale 
również gminnych imprez. Od 
2011 roku stowarzyszenie jest 
stałym gościem Żuławskiego 
Tulipana oraz dożynek.

kaŻdy wiek Jest dobry
Artyści spotykają się także 

we własnym gronie.
– Rozmawiamy, uczymy się 

od siebie i  wzajemnie inspiru-
jemy – przyznają.

Wspólna motywacja była 
potrzebna trzem paniom – żo-
nom i  matkom dorosłych już 
dzieci – gdy decydowały się 
rozpocząć studia na Akademii 
Sztuk Pięknych.

– Zdałyśmy egzaminy wstęp-
ne, polegające m.in. na prezen-
tacji prac, i  zostałyśmy przyjęte 
na grafikę projektową. Obecnie 
jesteśmy na drugim roku i  tak 
nam dobrze idzie, że dostaniemy 
stypendia naukowe – śmieją się.

Panie stanowią dobry przy-
kład na to, że uczyć można się 
w każdy wieku.

– A  tym bardziej realizo-
wać swoje pasje – przekonują. 

– Wiele osób, często z  powo-
du nadmiaru obowiązków za-
wodowych, nigdy nie miało ku 
temu okazji. Zdarza się, że ten 
wolny czas przychodzi dopie-
ro na emeryturze. Warto wte-
dy przyjść do nas i  spróbować 
swoich sił w wybranej dziedzi-
nie. Efekty zawsze pozytywnie 
zaskakują. Zapraszamy do nas!

(mb)

>> Od lewej: Teresa Piotrowska, Leokadia Wolska-Kaszuba,  
Grażyna Goszczyńska i Danuta Kraszewska
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V liGa

grają w Kolbudach
Piłkarze IV ligi rozegrali się już na dobre. Nasz rodzynek 

w tych rozgrywkach – GKS Kolbudy – po 6 kolejkach z do-
robkiem 8 pkt plasuje się na 7. pozycji. W miniony weekend 
GKS grał na wyjeździe z  Jantarem Ustka i  zremisował 2:2, 
a w sobotę 13 września podejmować będzie w Kolbudach re-
zerwy Bytovi Bytów. Początek spotkania o godz. 16.00.

(kl)

Gospodarze na medal

mistrzowie 
golfa

Na terenie Postołowo Golf Club odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w konkursach golfowych. Mało go-
ścinni okazali się gospodarze imprezy, którzy zwyciężyli 
w klasyfikacji drużynowej.

W zawodach – jak informuje Leszek Orczykowski, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich – uczestniczyło 36 osób z 4 sołectw.

– Rywalizowano w dwóch konkursach: na najdalsze ude-
rzenie piłki i na najbliższe dołka uderzenie piłki oddzielnie 
dla kobiet i mężczyzn. Każdy z uczestników zawodów otrzy-
mał 5 piłek do uderzeń próbnych oraz 3 do uderzeń konkur-
sowych. Do klasyfikacji liczył się najlepszy wynik – tłumaczy 
Leszek Orczykowski.

Wśród panów zdecydowane zwycięstwo odniósł Tomasz 
Burczyk z Postołowa, który posłał piłkę na odległość 162 m. 
2. miejsce zajął Mirosław Hapoń także z Postołowa (143 m), 
który wyprzedził Mariusza Górskiego z Trąbek Małych (142 
m). Wśród pań najlepszą okazała się Elżbieta Peplińska z Do-
machowa (108 m). Na podium znalazły się także Małgorzata 
Kozikowska z Trąbek Wielkich (79 m) oraz Krystyna Snaza 
(78 m).

– O tym, kto zajmie 3. miejsce decydowała dogrywka, bo-
wiem Krystyna Snaza i jej córka Aneta Hapoń, obie z Posto-
łowa, uzyskały ten sam wynik. W dodatkowych uderzeniach 
lepsza okazała się mama – dodaje Leszek Orczykowski.

Druga konkurencja polegała na trafieniu piłką do dołka 
z odległości ok. 10 m. Każdy z uczestników miał tylko jedną 
szansę. Nikomu nie udała sie ta sztuka. Piłka najbliżej dołka 
znalazła się po uderzeniu Anety Hapoń z Postołowa – w od-
ległości 44 cm. Drugie i  trzecie miejsce w  kategorii kobiet 
zajęły także mieszkanki Postołowa – Anna Koszałka i Kry-
styna Snaza.

– W kategorii mężczyzn trzy pierwsze miejsca zajęli przed-
stawiciele Trąbek Małych. Zwyciężył Mariusz Górski, który 
okazał się lepszy od Marcela Buczyńskiego i Leona Zaorskie-
go – ucznia Szkoły Podstawowej w Kłodawie. W klasyfikacji 
drużynowej zwyciężyło Postołowo, przed Trąbkami Małymi, 
Domachowem i Trąbkami Wielkimi.

Organizatorem mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

(Gr)

>> Ekipa Postołowa zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej
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sUkces to cięŻka praca

jego żywiołem jest woda
Mistrz Polski Żeglarzy 

MTB XC do lat 17, srebrny 
medalista w  długodystanso-
wych mistrzostwach Polski, 
zdobywca 8. miejsca w  ogól-
nopolskiej olimpiadzie mło-
dzieży w  sportach letnich, 
zawodnik kadry narodowej 
juniora młodszego Polskiego 
Związku Żeglarskiego, wy-
chowanek Gdańskiego Klubu 
Żeglarskiego – to w  telegra-
ficznym skrócie 15-letni Ma-
teusz Kraśniewski.

Mateusz pochodzi z  Łęgo-
wa, a uczy się w Zespole Szkół 
w Rotmance (w III klasie gim-
nazjum). Windsurfing, któ-
ry jest jego największą pasją, 
trenuje od 4 lat, w  tym od 3 
– wyczynowo.

Sukces to przede wszystkim 
ciężka praca, dlatego waka-
cje upływały Mateuszowi na 
treningach, zgrupowaniach 
oraz regatach. Wszak to peł-
nia sezonu żeglarskiego. Choć 
faktycznie pływa od marca do 
października, trenuje cały rok.

– Windsurfing jest wymaga-
jącym i  wyczerpującym spor-
tem – mówi młody żeglarz. 
– Liczy się w  nim nie tyl-
ko opanowanie deski i  żagla, 
ale także sprawność fizyczna 
i wytrzymałość psychiczna.

Dlatego tak ważne dla Mate-
usza jest uprawianie sportu tak-
że na lądzie.

– Jeżdżę rowerem, bie-
gam, pływam i  wspinam się 
– wymienia.

15-latek jest bardzo ambitny.
– Marzę o  medalu olimpij-

skim – zdradza.
Treningi i zawody pochłania-

ją wiele czasu. Bez życzliwości 

ze strony szkoły, Mateusz nie 
mógłby się w pełni realizować.

– Jestem bardzo wdzięczny 
panu dyrektorowi Zygmunto-
wi Rzanieckiemu, który zgadza 
się na wszystkie moje wyjazdy, 
a  także nauczycielom, którzy 
pomagają mi nadrobić zaległo-
ści – dodaje.

Drugą klasę Mateusz ukoń-
czył ze średnią 4,4 i bardzo do-

brym zachowaniem. Otrzymał 
też stypendium wójta gminy 
Pruszcz Gdański za wybitne 
osiągnięcia sportowe.

Kto wie – może już niebawem 
Mateusz Kraśniewski będzie 
kontynuował sukcesy Mateusza 
Kusznierewicza i zdobywał me-
dale na olimpijskich zawodach?

(mb)

>> Mateusz Kraśniewski z Łęgowa chciałby w przyszłości zdobyć medal  
na igrzyskach olimpijskich
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sportowe wydarzenie rokU

Czarni w starciu z gigantami
– Międzynarodowy Turniej Piłkarski Euronadzieje, który rozgrywany był 
w naszym mieście, to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego 
roku – mówi nam Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Po raz pierwszy w Pruszczu 
Gdańskim rozegrano mecze 
międzynarodowego turnie-
ju Euronadzieje, którego or-
ganizatorem już od 5 lat jest 
Olaf Dramowicz i  jego Klub 
Sportowy „Olivia”. Piłkarskie 
zmagania młodzieży odbywa-
ły się dotychczas w Gdańsku, 
ale od tego roku organizatorzy 
postanowili do współpracy za-
prosić także władze Pruszcza 
Gdańskiego.

– Myślę, że tegoroczny tur-
niej przejdzie do historii. Im-
preza była niezwykle udana, 
a  idea organizacji meczów 
w Gdańsku i Pruszczu Gdań-
skim zdała egzamin na „szóst-
kę”, dlatego w przyszłym roku 
chcielibyśmy to powtórzyć. 
Korzystając z łamów „Panora-
my”, chciałbym jeszcze raz po-
dziękować władzom Pruszcza 
Gdańskiego za trud włożony 
w organizację imprezy – dzię-
kuje Olaf Dramowicz.

Na boiskach Centrum Kul-
tury i  Sportu w  Pruszczu 
Gdańskim rozgrywano mecze 
eliminacyjne turnieju, nato-
miast ostateczne rozstrzygnię-
cia padały już na stadionie przy 
ul. Traugutta w Gdańsku. Do-
dajmy tylko, że turniej wygra-
ła ekipa ze Szwecji, a najlepszą 
z polskich drużyn była Lechia, 
która została sklasyfikowana na 
4. miejscu.

– Zawody stały na wysokim 
poziomie, co sam mogłem za-
obserwować, oglądając spo-
tkanie angielskiego Watford 
z fińskim zespołem Pallokerho 
Keski-Uusimaa. Na tle euro-
pejskich potęg swoje umiejęt-
ności mogli sprawdzić młodzi 
piłkarze Czarnych. Ich wynik 
nie był dobry, ale moim zda-
niem o  tak odległym miejscu 
nie zdecydowały tylko umie-
jętności piłkarskie, ale rów-
nież stres. Rzadko zdarza się 
bowiem chłopcom z  Prusz-

cza Gdańskiego rywalizować 
z  najlepszymi zawodnikami 
w  Europie – zauważa Janusz 
Wróbel.

Gospodarz naszego miasta 
przyznaje, że idea organizo-
wania turnieju także w Prusz-
czu Gdańskim to dobry po-

mysł, dlatego również w przy-
szłym roku nasze miasto będzie 
chciało gościć uczestników 
międzynarodowego turnieju 
Euronadzieje.

krzysztof lubański

>> Mecze piłkarskiego turnieju Euronadzieje 
rozgrywane były na stadionie  

CKiS w Pruszczu Gdańskim
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komisJa 
wybrała

Budżet 
Obywatelski 

Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański już 
w  sierpniu zakończyła we-
ryfikację wniosków zgło-
szonych do budżetu obywa-
telskiego na rok 2015. 

Na 54 wnioski ogółem 
komisja pozytywnie zaopi-
niowała tylko 36 wniosków, 
z czego 18 na „zadania małe” 
i 18 na „zadania duże”. Te-
raz wszystkie wnioski będą 
brały udział w  głosowa-
niu i  to sami mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego zde-
cydują, które zadania zosta-
ną zrealizowane. Dodajmy, 
że wszystkie zadania, któ-
re zostały zaakceptowa-
ne, oszacowano na ponad  
8 mln zł. Zgłoszone wnio-
ski, które zostały zwery-
fikowane przez komisję, 
zostały zamieszczone na 
stronie internetowej urzędu 
w zakładce „Mieszkaniec”.

Głosowanie odbywać 
się będzie od 13 do 24 
października. 

(Gr)

UniezaleŻniĆ się od rosJi

Pomagają polskim sadownikom
Na konflikcie rosyjsko-ukraińskim najbardziej ucierpieli dotychczas polscy sadownicy i rolnicy,  
którzy nie mogą eksportować warzyw i owoców do Rosji, gdzie trafiało najwięcej polskich towarów.

W  związku z  wprowadzo-
nym embargiem na polskie 
owoce zainicjowano w naszym 
kraju akcję „Jedz jabłka na złość 
Putinowi”. Polacy ochoczo za-
częli kupować polskie owoce, 
ale to i  tak nie zrekompensuje 
strat rodzimych sadowników, 
którzy liczą też na wsparcie 
Unii Europejskiej. 

– W  siedzibie Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w  Gdańsku podpisano 
list intencyjny w  zakresie po-
mocy producentom owoców 
i warzyw w uzyskaniu stosow-
nego wsparcia finansowego. 
Pod dokumentem podpisali 
się Aleksander Mach, dyrek-
tor Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w  Gdań-
sku oraz Stanisław Wierycho, 
dyrektor Agencji Rynku Rol-
nego w Gdyni – informuje nas 
Paulina Hering z Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku. 

List ma na celu intensyfika-
cję współpracy obu instytucji 

w  sprawie pomocy finansowej 
dla polskich producentów owo-
ców i warzyw.

– Gdyński oddział Agencji 
Rynku Rolnego zobowiązu-
je się przekazać nam wszel-
kie bieżące informacje, wzo-
ry wniosków i  instrukcji oraz 
szkolić naszych pracowników, 
abyśmy właściwie prowadzili 
działania pomocowe. My z ko-
lei zobowiązujemy się do upo-
wszechniania informacji wśród 
producentów owoców i warzyw 
o  możliwościach ubiegania się 
o rekompensaty finansowe oraz 
świadczenia bezpośredniej po-
mocy w wypełnianiu wniosków 
o wsparcie ze środków unijnych 
– informuje Aleksander Mach.

Wprowadzone przez Rosję 
embargo pokazało przy oka-
zji, że nie mamy innych, du-
żych zagranicznych kontra-
hentów i  jesteśmy uzależnieni 
od chimerycznego zachowania 
„pana i  władcy” – Władimi-
ra Iljicza Putina. Nie wątpimy 
w  to, że polskie owoce i  wa-

rzywa są zdrowe, dlatego też 
nie powinno być problemów 
z ich sprzedażą do innych kra-
jów. Nasi politycy w  Warsza-

wie wolą jednak pertraktować 
z  Unią wysokość pomocy, za-
miast szukać innych kanałów 
sprzedaży naszych produktów 

i w przyszłości uniezależnić się 
od Rosji. 

(Gr)

>> W towarzystwie Ryszarda Świlskiego, członka zarządu województwa 
pomorskiego podpisano list intencyjny w zakresie pomocy producentom 

owoców i warzyw w uzyskaniu wsparcia finansowego
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OCiePlamy ŚCiany DOmu
Niebawem rozpocznie się okres grzewczy, więc nie dajmy się zaskoczyć zimie i już teraz zaplanujmy termomodernizaję domu, 
aby w kolejnym roku zaoszczędzić. Najbardziej rozpowszechnione jest ocieplanie ścian zewnętrzych budynków złożonym 
systemem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych (w skrócie ETICS), czyli za pomocą płyt styropianowych EPS, płyt perforowanych 
styropianowych lub wełny mineralnej. Dostawcy radzą, abyśmy wybierali kompleksowe rozwiązania systemowe, gdyż one dają nam 
gwarancję jakości zastosowanej izolacji.

systemy oparte  
na styropianie

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

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

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

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

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

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

budynku.
•	 Poprawiamy mikroklimat 

wnętrz.
•	 Chronimy ściany przed dzia-

łanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych.

•	 Chronimy elewację przed poro-
stami i grzybami.

•	 Otrzymujemy gwarancję uzy-
skanych parametrów.

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

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl

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


