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Już za dwa tygodnie kolorowy peleton gwiazd światowego kolarstwa 
wystartuje w Gdańsku do I etapu 71. Tour de Pologne. Kolarze przejadą 
przez Pruszcz Gdański, gdzie zlokalizowana jest pierwsza premia 
specjalna. Organizatorzy liczą, że na trasie do Bydgoszczy, nie tylko 
w Gdańsku, ale również w Łęgowie, Różynach, Pszczółkach czy Kolniku 
pojawią się kibice wspierający kolarzy.

Przejedzie tour de Pologne
KIBICUJ NAJLEPSZYM KOLARZOM 
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W 71. Tour de Pologne wystartują 
najlepsze grupy zawodowe świata.
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lubański do Michalskiego
O wielkim światowym i naszym rodzimym futbo-
lu z Radosławem Michalskim, prezesem Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej, rozmawia Krzysztof 
Lubański.

wakacyjne reMonty
Gmina Suchy Dąb otrzyma dofinansowanie na 
doposażenie w środki dydaktyczne trzech szkol-
nych świetlic. Środki w wysokości ok. 30 tys. zł 
pochodzą z rezerwy Ministerstwa Edukacji. 

str. 9

zakończony reMont kanału 
Zakończył się remont pozamiejskiego odcinka Ka-
nału Raduni w Pruszczu Gdańskim. Firma Aar-
sleef uruchomiła przepływ wody w nowo wyremon-
towanym odcinku kanału.

str. 4

 lato nad jezioreM lub rzeką
Powiat gdański nie obfituje w jeziora, ale amato-
rzy wodnej rekreacji coraz częściej wybierają rze-
ki i jeziora na naszym terenie, ale trzeba wiedzieć, 
że nie wszędzie można się kąpać.

str. 14

>> Wszystkich mieszkańców powiatu gdańskiego zapraszamy  
na trasę 71. Tour de Pologne
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NASZA KRZYŻÓWKA  -  LIPIEC 

  1→ 
RZEKA W  
BOŚCI I  
HERCEGO- 
WINIE 

1↓ 
CZYNNIK 
ZESPALAJĄ- 
CY COŚ 

2 
WYSPIARS- 
KIE PAŃ- 
STWO W  
MIKRONEZJI 

3 
WILLA 
SZYMANOW- 
SKIEGO W 
ZAKOPANEM 

4 
…KING COLE, 
PIEŚNIARZ 
AMERYKAŃ- 
SKI 

1→ 
↓ 

2 3 

  5→ 
OSTOJA W 
POJĘCIU 
EKOLOGA 

5↓ 
POPULARNY 
SKORUPIAK 

6 
NAUKA O 
STRUKTURZE 
PRZYRODY 

7 
BEZKRYTYCZ- 
NA WIARA W 
SŁUSZ- 
NOŚĆ 
SPRAWY 

8 
MIEJSCE  
ZAŁATWIANIA 
POTRZEB FI- 
ZJOLOGICZ- 
NYCH 

4   

9 
PAPLA, 
PLECIUGA 

10 
ZATOKA 
MORZA 
CZERWO- 
NEGO 

5→ 
↓ 

6 7 8 9    

11 
… FILIPPO 
LIPPI, 
MALARZ 
WŁOSKI 

12 
RODZAJ 
ZARODNI- 
KÓW 
GRZYBÓW 

10     11   

13 
PLUSKWIAK, 
SZKODNIK 
UPRAW 

14 
NATURALNA 
OSŁONKA 
KIEŁBASY 
 
 

12       13 

15 
CIĘCIE 
TKANINY 
POD 
KĄTEM 

16 
ODPOWIEDŹ 
NA 
HASŁO 

14    15  16  

17→ 
OCENA, 
STOPIEŃ 

17↓ 
CZĘŚĆ 
KOŚCIOŁA 

17→ 
↓ 

   18    

18 
PORZĄDEK 

19 
GMINA WE 
FRANCJI 
(DOLNA 
NORMANDIA) 

19   20     

20 
ZNANA 
POLSKA 
FIRMA KOS- 
METYCZNA 

21 
OBRAZ 
STWORZONY 
W WYOBRAŹ- 
NI 

21        

22 
MNISZKA 
BUDDYJSKA 

23 
DREWNO 
PORĄBANE 
NA OPAŁ 

 22   23    

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

1/Una, 4/Nat, 5/refugium, 10/Akaba, 11/Fra, 12/konidium, 14/flak, 15/ukos, 17/nota, 18/ład, 
19/Agy, 20/Catzy, 21/wizja, 22/ama, 23/drwa, 

PIONOWO 

1/unifikator, 2/Nauru, 3/Atma, 5/rak, 6/ekologia, 7/fanatyzm, 8/ubikacja, 9/gaduła, 13/mszyca, 
16/odzew, 17/nawa,  

HASŁO: KANIKUŁA 

NASZE KALENdARIUM 
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reklam i nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzegamy 

sobie prawo do skracania  
i adiustacji tekstów  

oraz zamiany ich tytułów.

>> Roman Zielke,  
prezes Gminnego 
Związku Ludowe 

Zespoły Sportowe 
w Trąbkach Wielkich 

złowił w jeziorze  
w Kaczkach karpia, 

który miał 71 cm 
długości  

i ważył 7,30 kg

liMeryki
Znany globtroter  Jan  

 spod Suszu,                
prawie dwa lata  

spędził w buszu,
wszakże nie zdobył sławy,

ale rad był z wyprawy,
mimo, że się nabawił 

kokluszu…

***
Pani  Maria  

z uroczej  Kłodawy,                      
twierdzi, że mąż jej jest 

dość niemrawy,
choć go kusi, zachęca,
on się zawsze wykręca

albo nagle  
wyjeżdża do Mławy…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reklaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

Bogdan Malach

•	 12 – 20 lipca (sobota – niedziela), Sopot film festiwal
•	 19 lipca (sobota), koncert thomasa Andersa & Modern 

talking Band, godz. 20.30, Opera Leśna, Sopot,  
ul. Stanisława Moniuszki 12

•	 19 lipca (sobota), zawody triathlon Gdańsk 2014, 
molo w Brzeźnie

•	 18 – 20 lipca (piątek – niedziela), Gdańsk dźwiga 
Muzę, Gdańsk, Plac Zebrań Ludowych

•	 20 lipca (niedziela), Kabaret Pod wyrwigroszem, 
godz. 21.00, Scena, Sopot, ul. franciszka Mamuszki 2 
(na plaży)

•	 21 lipca (poniedziałek), Stanisław Soyka, godz. 22.00, 
Scena, Sopot, ul. franciszka Mamuszki 2 (na plaży)

•	 23 – 26 lipca (œroda – sobota), Globaltica world 
Cultures festival 2014

•	 25 – 27 lipca (piątek – niedziela), Red Bull Air Race, 
plaża Gdynia Śródmieście

•	 25 – 27 lipca (piątek – niedziela), IV Światowy Zlot 
Gdańszczan

•	 26 lipca – 17 sierpnia, Jarmark św. dominika
•	 27 lipca (niedziela), koncert Backstreet Boys,  

godz. 20.00, hala Ergo Arena
•	 28 lipca (poniedziałek), Marcin daniec, godz. 21.00, 

Scena, Sopot, ul. franciszka Mamuszki 2 (na plaży)
•	 1 – 2 sierpnia (piątek – sobota), Mistrzostwa Europy 

w Inland Skimboardingu, plaża w Jelitkowie
•	 2 sierpnia (sobota), Super finał Polskiej Ligi futbolu 

Amerykańskiego, Stadion Miejski w Gdyni, ul. 
Olimpijska 5/9

•	 3 sierpnia (niedziela), Inauguracja 71. edycji tour de 
Pologne, Gdańsk – Bramy Stoczni Gdańskiej

•	 9 sierpnia (sobota), festiwal kabaretowy Gdańsk 
toczy Bekę, godz. 17.00, Plac Zebrań Ludowych, 
Gdańsk, Brama Oliwska

•	 14 sierpnia (czwartek), kabaret Neonówka, godz. 
18.00 i 21.00, Pick&Roll Club, Sopot, ul. Zamkowa 
Góra 3-5

•	 16 sierpnia (sobota), Marsz Śledzia, Kuźnica – Rewa 
•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina timberlake’a, 

godz. 20.00, PGE Arena
•	 23 – 24 sierpnia (sobota – niedziela), 

Międzynarodowa wystawa Psów Rasowych,  
godz. 10.00, hipodrom, Sopot, ul. Polna 1

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

•	 30 sierpnia – 21 września, Mistrzostwa Świata 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn, hala Ergo Arena – 
mecze w trójmieście 1 – 7 września 
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NAGRAJ fILM

kieruj bez procentów
Do 21 lipca na adres kontakt@radio.gdansk.pl wysyłać można filmy, w których 
uzasadnić należy, dlaczego nie prowadzi się samochodu po spożyciu alkoholu.

– Wszyscy, których przeraża 
liczba wypadków spowodowa-
nych przez pijanych kierow-
ców i chcą powiedzieć innym, 
że jazda po pijanemu jest kom-
pletnie bezsensowna, mają te-
raz szansę przyłączyć się do 
akcji, której organizatorem jest 
miasto Gdańsk, a  patronem 
Radio Gdańsk, do akcji „Kie-
ruj bez procentów” – informu-
je Dariusz Wołodźko z  Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-

go w Gdańsku. – Wypowiedzi 
będą zamieszczone na stronie 
internetowej Radia Gdańsk 
i wszędzie tam, gdzie apel bę-
dzie mógł wybrzmieć jak naj-
głośniej. W  akcji biorą udział 
osoby znane ze świata sportu, 
mediów i showbiznesu. 

Kampania realizowana jest 
z inicjatywy Gdańskiego Cen-
trum Profilaktyki Uzależ-
nień, we współpracy z  Policją 
oraz partnerami społeczny-

mi. W  tegorocznej kampanii 
bierze udział koalicja 8 miast 
województwa pomorskie-
go – Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Starogard Gdański, Tczew, 
Pruszcz Gdański, Władysła-
wowo i Kwidzyn. 

– Głównym celem kampa-
nii jest uświadamianie kie-
rowców, kandydatów na kie-
rowców i  innych uczestników 
ruchu drogowego, jak wielkim 
niebezpieczeństwem jest jaz-

da samochodem po spożyciu 
alkoholu. Organizatorzy chcą 
również pomóc w  kształto-
waniu postawy odpowiedzial-
ności za życie swoje i  innych 
uczestników ruchu drogowego 
– dodaje Dariusz Wołodźko.

Do przesłanego filmu trzeba 
dołączyć zapis:

1. Zgodnie z zapisami Usta-
wy o  prawie autorskim i  pra-
wach pokrewnych z dnia 4 lu-
tego 1994 roku (Dz. U. z 2006 
r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 
wyrażam zgodę na nieodpłat-
ne utrwalenie, wykorzystanie 
i powielanie zdjęć oraz nagrań 
video z moim udziałem wyko-
nanych przez Radio Gdańsk 
S.A., z  siedzibą w  Gdańsku 
przy ul. Grunwaldzkiej 18, bez 
konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzania, wyłącznie 
w celu promocji oraz propago-
wania idei kampanii informa-
cyjno-edukacyjnej „Kieruj bez 
procentów” realizowanej przez 
miasto Gdańsk z  inicjatywy 
Gdańskiego Centrum Profi-
laktyki Uzależnień pod patro-
natem Radia Gdańsk.

2. Oświadczam, że wyraże-
nie zgody jest równoznaczne 
z  wykorzystaniem zdjęć i  na-
grań z  moim wizerunkiem 
w  materiałach promocyjnych 
kampanii publikowanych na 
stronach internetowych, jak 
i  również poprzez ogólno-
dostępne środki masowego 
przekazu. 

(GR)
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w wAKACJE

zmiany w bibliotece
W okresie wakacji swojej działalności nie przerywa Powiatowa 

i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim (ul. Wojska 
Polskiego 34).

– Zmianie uległy jednak godziny otwarcia naszej biblioteki, 
które będą obowiązywać do 29 sierpnia – informuje Anita Kotwa
-Kąkol z pruszczańskiej biblioteki. 

W poniedziałki i wtorki biblioteka będzie otwarta w godz. 9.00 
– 17.00, natomiast w środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 15.30.

(GR)

BędZIE tRASA hYMNU?

drogowcy w akcji
Poza inwestycjami drogowymi, które realizowane są w  ra-

mach schetynówki (czytaj na str. 13), samorządy gminne rów-
nież we własnym zakresie remontują i  budują gminne ciągi 
komunikacyjne.

W  samym Przywidzu remontowana niebawem będzie ulica 
Chabrowa oraz fragment ulicy Łokietka, przy której trzeba bę-
dzie również wykonać kanalizację deszczową. 

– Mam nadzieję, że inwestycję na ulicy Łokietka uda nam się 
wpisać do gminnego budżetu na sierpniowej sesji naszej rady. 
Dzięki temu najpierw zajęlibyśmy się budową kanalizacji desz-
czowej, a potem drogowcy przystąpiliby do naprawy drogi. Do-
dam jeszcze, że prace drogowe będą w  tym roku prowadzone 
jeszcze w Pomlewie. Inwestycje drogowe realizujemy systema-
tycznie w  różnych częściach gminy, ponieważ są to drogie za-
dania i nie stać nas, żeby od ręki budować kilometrowe asfalto-
we „dywany”. Przy naszym skromnym budżecie w tym roku na 
wszystkie inwestycje drogowe przeznaczyliśmy ponad 1 milion 
złotych – mówi nam Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

Wspomnieć również warto, że gmina otrzymała z  Urzędu 
Marszałkowskiego w  Gdańsku dofinansowanie w  wysokości 
100 tys. zł na wykonanie drogi asfaltowej od trasy Przywidz – 
Egiertowo, od Klonowa Górnego do Starej Huty. Jak zapowiada 
Marek Zimakowski pierwsze prace mogą się tu rozpocząć już 
w sierpniu. 

Niektórym wydawać by się mogło, że inwestycje drogowe zo-
stały odłożone na plan dalszy, bo gmina wyda tego roku tylko  
1 mln zł. Nic jednak bardziej mylnego.

– Patrząc na lata poprzednie można powiedzieć, że podczas 
tej kadencji gmina Przywidz przeżywa boom inwestycji drogo-
wych. Od wejścia do Unii Europejskiej przez pierwszych kilka 
lat wybudowano zaledwie trzecią część ulicy Jesionowej w Przy-
widzu. Co zrobiono jeszcze? Nie pamiętam, bo wydaje mi się, że 
chyba nic – mówi Marek Zimakowski. 

W tym roku nie powstaną dodatkowe chodniki czy też ścieżki 
rowerowe. Jest jednak szansa, że do 2020 roku powstanie nazwa-
na roboczo „Trasa Rowerowa Hymnu Narodowego z Będomina 
do Gdańska”.

– Wspólnie z  kolegami samorządowcami spotkaliśmy się 
w Nowej Karczmie, gdzie rozmawialiśmy między innymi o stwo-
rzeniu trasy rowerowej z Będomina do Gdańska. Na spotkaniu 
pojawili się także przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
którzy czekają na sugestie samorządów leżących wzdłuż drogi 
221 dotyczące remontu drogi wojewódzkiej. Dlaczego więc nie 
spróbować i nie zasugerować, żeby wraz z remontem trasy wybu-
dować ciąg rowerowy? – pyta Marek Zimakowski.

Pomysł budowy trasy rowerowej z  Będomina do Gdańska 
nie jest niemożliwy do zrealizowania. Dość powiedzieć, że już 
powstaje trasa rowerowa wałami Wisły, której patronuje Prezy-
dent Komorowski. Warto więc, przy okazji remontu drogi wo-
jewódzkiej, zainwestować w nowy produkt, który przyczyniłby 
się do promocji miejscowości leżących wzdłuż trasy Będomin 
– Gdańsk. 

(Lubek)

OGłOSZONO PRZEtARG

szkoła w kowalach coraz bliżej
Na 21 lipca zaplanowano 

otwarcie ofert, które napłyną 
na ogłoszony niedawno przez 
Dyrekcję Rozbudowy Miasta 
Gdańska przetarg na opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej dla szkoły w  Kowalach. 
Jak podaje Magdalena Kuczyń-
ska z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w  Gdańsku, jego 
przedmiotem nie jest tworzenie 
projektu od nowa, a  dostoso-
wanie dokumentacji szkoły bu-
dowanej w Kokoszkach do wa-
runków działki w Kowalach. 

Budowa nowej placówki 
oświatowej to wspólna inwe-
stycja trzech sąsiadujących ze 

sobą samorządów – Gdańska 
oraz gmin Pruszcz Gdański 
i Kolbudy. Co ciekawe, jest to 
pierwsza tego typu inicjatywa 
w Polsce. Nigdy bowiem wcze-
śniej trzy samorządy nie budo-
wały jednej szkoły. 

– Na początku 2014 roku za-
interesowane samorządy pod-
pisały porozumienie w sprawie 
kolejnego etapu przygotowań 
do budowy szkoły w  Kowa-
lach. Na mocy dokumentu 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska miała ogłosić postę-
powanie przetargowe, które 
będzie miało na celu pozy-
skanie dokumentacji projekto-

wej dla budowy wspólnej dla 
trzech gmin placówki oświa-
towej – informuje Magdalena 
Kuczyńska.

Szkoła ma status metropo-
litalnej, realizowana jest bo-
wiem przez samorządy będą-
ce członkami stowarzyszenia 
Gdański Obszar Metropolital-
ny, a  liderem przedsięwzięcia 
jest gmina Kolbudy, na której 
terenie zostanie wybudowana 
szkoła.

Projekt, zgodnie ze specy-
fikacją zamówienia, powinien 
powstać do połowy grudnia. 
Dodajmy, że działka, na której 
powstanie placówka oświato-

wa, jest własnością gminy Kol-
budy i mieści się przy skrzyżo-
waniu ul. Heliosa i  Apollina 
w  Kowalach. Nowa placówka 
obejmować będzie budynek 
dydaktyczny z  24 oddziałami, 
salę gimnastyczną oraz basen. 
W  ramach projektu wybudo-
wany zostanie także kompleks 
boisk szkolnych oraz niezbęd-
na infrastruktura techniczna. 
Wcześniej jednak istniejąca 
dokumentacja projektowa musi 
zostać przystosowana do wa-
runków terenowych działki 
w Kowalach.

(KL)

w GALERII 
ZPAP

lisiecka 
w gdańsku

Na początku lipca odbył 
się wernisaż prac Henryki 
Lisieckiej. Obrazy, miesz-
kającej na co dzień w gmi-
nie Przywidz artystki, moż-
na oglądać do 30 lipca na 
wystawie zorganizowanej 
w galerii Związku Polskich 
Artystów, mieszczącej się 
w Gdańsku przy ulicy Piw-
nej 67/68. Wyeksponowa-
no przede wszystkim prace 
malarskie oraz rysunki.

Wystawę Henryki Li-
sieckiej w  gdańskiej galerii 
można oglądać codziennie 
w godz. 9.00 – 17.00. 

(KL)

>> Henryka Lisiecka

KIBICUJ NAJLEPSZYM KOLARZOM

Przejedzie tour de Pologne
Już za dwa tygodnie kolorowy peleton gwiazd światowe-
go kolarstwa wystartuje w Gdańsku do I etapu 71. Tour 
de Pologne. Kolarze przejadą przez Pruszcz Gdański, 
gdzie zlokalizowana jest pierwsza premia specjalna. 
Organizatorzy liczą, że na trasie do Bydgoszczy, nie tylko 
w Gdańsku, ale również w Łęgowie, Różynach, Pszczół-
kach czy Kolniku pojawią się kibice wspierający kolarzy.

Rywalizacja na trasie 71. 
Tour de Pologne rozpocznie 
się 3 sierpnia w Gdańsku.

– O godz. 12.40 odbędzie 
się na Placu Solidarności uro-
czyste otwarcie wyścigu. Na-
tomiast punktualnie o godz. 
13.00 zaplanowano start ho-
norowy, a start ostry 10 kilo-
metrów dalej – około godz. 
13.20 już na Trakcie św. Woj-
ciecha – informuje Jakub Wa-
siak z biura prasowego Lang 
Team. 

Kolarski peleton na ulicach 
Pruszcza Gdańskiego, gdzie 
zlokalizowana jest premia spe-
cjalna, pojawić się ma o godz. 
13.23. Z kolei między godz. 
13.30 – 13.45 kolarze przejadą 
przez gminę Pszczółki, kieru-

jąc się dalej na Tczew, Mal-
bork, Kwidzyn i przez Gru-
dziądz do Bydgoszczy. Dodaj-
my, że trasa pierwszego etapu 
TdP liczyć będzie 226 km. 
Następnego dnia kolarze poja-
dą z Torunia do Warszawy. 

– Podczas otwarcia wyścigu 
i honorowego startu obecny 
będzie Lech Wałęsa. Od go-
dziny 11.20 do 12.50 odbędzie 
się prezentacja ekip startują-
cych w 71. Tour de Pologne i 
podpisywanie listy startowej 
na Placu Solidarności. Wtedy 
też będzie możliwość spotka-
nia się z gwiazdami światowe-
go kolarstwa, a także zdobycia 
autografów. Na starcie kolarze 
są bardziej dostępni niż na me-
cie, więc zdobycie autografu 

jest łatwiejsze. Będzie też mia-
steczko startowe z ciekawy-
mi stoiskami – zdradza Czy-
telnikom „Panoramy” Jakub 
Wasiak.

W 71. Tour de Pologne wy-
startują najlepsze grupy zawo-
dowe świata – 18 grup UCI 
World Tour, a także 3, które 
otrzymały dzikie karty – Re-
prezentacja Polski, CCC Pol-
sat Polkowice oraz Rusvelo. 
Dokładne składy z nazwi-
skami poznamy niebawem, 
ponieważ teraz cały kolarski 
świat skupia swoją uwagę na 
rozgrywanym właśnie Tour de 
France. 

(Lubek)

>> Kibiców przebranych w narodowe barwy na pewno nie zabraknie  
na tegorocznej trasie Tour de Pologne
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PRAwNIK PORAdZI

bezpłatne dyżury
Wszyscy chętni mogą skorzystać z bezpłatnych porad praw-

nych, które prowadzone są w każdy czwartek w godz. 14.00 – 
19.00 w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Osoby chętne do skorzystania z porad mogą umówić się na 
spotkanie telefonicznie pod numerem telefonu 607 805 018 we 
wtorki w godz. 13.00 – 18.00 oraz pod adresem e-mail: pora-
daprawna@adwokatchmielewska.pl. Jest również możliwość 
umówienia się na spotkanie w trakcie trwania czwartkowego 
dyżuru. Prawnik będzie udzielał porad prawnych z zakresu 
prawa cywilnego, prawa karnego i prawa administracyjnego.

(GR)

dLA NAJMłOdSZYCh

wakacje w bibliotece
Nie wszystkie dzieci wyjadą na kolonie i  obozy podczas 

tegorocznych wakacji. Dla tych najmłodszych, a więc dzieci 
od 6 do 12 lat zajęcia podczas wakacji organizuje Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim (ul. 
Wojska Polskiego 34).

– W środy oraz piątki w godzinach 11.00 – 12.00 odbywać 
się będą zajęcia w naszej bibliotece. W programie przewidzie-
liśmy warsztaty plastyczne „W  krainie wyobraźni” oraz gry 
i zabawy. Odbędzie się także piknik czytelniczy, podczas któ-
rego przeprowadzone będą zagadki, zabawy z Teatrem Qfer. 
Nie zabraknie słodkiego poczęstunku oraz nagród – informuje 
Anita Kotwa-Kąkol z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Pruszczu Gdańskim.

Czytelniczy piknik odbędzie się na początku sierpnia, 
a  o  jego dokładny termin można pytać w  pruszczańskiej 
bibliotece.

(GR)

dROGA dLA ROwERZYStÓw

zakończony remont kanału
Zakończył się remont pozamiejskiego odcinka Kanału Raduni w Pruszczu Gdań-
skim. Z upoważnienia Cezarego Bieniasz-Krzywiec, starosty gdańskiego, firma 
Aarsleef uruchomiła przepływ wody w nowo wyremontowanym odcinku kanału.

– Technologicznie zamyka to pierwszy etap prac przy Kana-
le Raduni, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim – mówi Cezary Bieniasz-Krzywiec. – Oficjalne prze-
kazanie placu budowy nastąpić ma pod koniec lipca, ponieważ 
w tej chwili prowadzony jest odbiór techniczny. Przetarg na re-
mont części miejskiej Kanału Raduni został ogłoszony i w tej 
chwili zajmujemy się sprawdzaniem złożonych ofert pod kątem 
formalnym.

Według informacji z początku lipca oferty złożyło 8 firm. Wy-
konawcę robót – jak mówi starosta gdański – powinniśmy po-
znać jeszcze w tym miesiącu. Według szacunków inwestycja ma 
kosztować ponad 20 mln zł, a finansuje ją Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. 

– Najniższe oferty opiewały na kwotę 17 milionów złotych. 
Obawiamy się jednak, że niektórzy zaniżają cenę, żeby zarobić 
jeszcze na dodatkowych pracach, których w ogóle nie mamy w 
planie – dodaje Cezary Bieniasz-Krzywiec.

Jeżeli sprawnie przeprowadzone zostaną procedury przetargo-
we i nie będzie żadnych odwołań, to być może już w sierpniu 
wykonawca wejdzie na plac budowy. Na zrealizowanie inwestycji 
i jej rozliczenie ma czas do końca 2015 roku.

Przypomnijmy jeszcze, że starostwo powiatowe zamierza udo-
stępnić rowerzystom znajdującą się tuż przy kanale drogę tech-
nologiczną, która umożliwiać będzie dojazd rowerem bez prze-
szkód z Pruszcza Gdańskiego do samego Gdańska. 

(Lubek)

>> Pozamiejski odcinek Kanału Raduni już jest 
wyremontowany, a z drogi technologicznej będą 

mogli korzystać rowerzyści
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LAtO PEłNE wRAŻEŃ

Pojedź na wycieczkę
Wakacje spędzane na wsi nie zawsze muszą być nudne, 

szczególnie jeśli są nam sponsorowane wycieczki w ciekawe 
miejsca.

Dla dzieci i młodzieży z gminy Pszczółki miejscowy Urząd 
Gminy finansuje wycieczki w różne miejsca. 4 sierpnia zapla-
nowano wyjazd do kina w Tczewie, natomiast dokładnie ty-
dzień później do Centrum Rozrywki w Gdańsku. Z kolei 14 
sierpnia chętni pojadą do gdyńskiego oceanarium, a 27 sierp-
nia do Parku Rozrywki w Elblągu. Na zakończenie wakacji 
zaplanowano wycieczkę do gdańskiego zoo.

Zapisy na wycieczki trwają od 14 lipca, a prowadzi je Ewa 
Grabowska z Urzędu Gminy Pszczółki, którą pytać również 
można o wszelkie szczegóły dotyczące wakacyjnych wypadów 
(tel. 58 683 90 01).

Poza tym na boiskach w Pszczółkach oraz Różynach od-
bywają się zajęcia sportowe. Więcej informacji na ten temat 
znaleźć można na stronie internetowej gminy w zakładce „ak-
tualności – sport”.

Dodajmy, że wszystkie wycieczki finansowane są z budżetu 
gminy Pszczółki.

(KL)

wYKORZYStAJ OKAZJę

karta dużej rodziny
Mieszkańcy gminy Pszczółki starać się mogą o Kartę Dużej 

Rodziny. Wnioski składać należy w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Pszczółkach, a  szczegółowe informacje na 
ten temat otrzymać można również telefonicznie, dzwoniąc 
pod numer 512 909 092.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest ona wydawana 
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą ko-
rzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, 
a jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 
całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale 
również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu, 
zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy 
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Na stronie www.rodzi-
na.gov.pl znaleźć też można aktualny wykaz punktów, gdzie 
otrzymamy zniżki z Kartą Dużej Rodziny.

(GR)

SERwIS GMINY PSZCZÓłKI

informacje przez sMs
Zdarza się, że ważne informacje nie docierają do wszystkich 

mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie mają internetu albo 
mieszkają z dala od większych miejscowości.

Dlatego też Urząd Gminy Pszczółki uruchomił system po-
wiadamiania przez SMS.

– Dzięki temu w szybki i sprawny sposób będziemy mo-
gli przekazać mieszkańcom informacje o ważnych wydarze-
niach z życia naszej gminy, imprezach kulturalnych, komuni-
katy urzędowe, a także informacje o sytuacjach kryzysowych 
zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców – mówi Hanna 
Brejwo, wójt gminy Pszczółki.

Co ważne, wszystkie otrzymywane informacje w ramach 
Serwisu Informacyjnego SMS Gminy Pszczółki są bezpłatne. 
Aby skorzystać z możliwości otrzymywania powiadomień z 
Urzędu Gminy w Pszczółkach, wystarczy wypełnić formularz 
zgłoszenia do bazy odbiorców wiadomości SMS.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.
pszczolki.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

(GR)

PONAdPRZECIętNE PSZCZÓłKI

wysoko ocenili urzędników
Wysokie oceny otrzyma-

li pracownicy Urzędu Gmi-
ny Pszczółki w  badaniach, 
które przeprowadzono w  ra-
mach projektu Metropolitalna 
Platforma Praktyk Samorzą-
dowych. Ankietę satysfak-
cji klientów przeprowadzono 
w  20 urzędach gminnych, 5 
miejskich i  5 powiatowych 
z terenu GOM.

Jak informuje Olga Laskow-
ska z Urzędu Gminy Pszczółki 
bardzo dobre noty zebrali tam-
tejsi pracownicy. 

– Zgodnie z  wynikami ba-
dań, aby załatwić sprawę, w 84 
proc. przypadków wystarczyła 
jedna wizyta w  urzędzie. 90 
proc. ankietowanych uznało, 
że na aktualnym etapie re-

alizacji sprawy udało się im 
wszystko załatwić. Zdaniem 
niemal wszystkich badanych 
sprawność obsługi klienta 
w urzędzie jest dobra lub bar-
dzo dobra. Osoby oceniające ją 
na bardzo wysokim poziomie 
stanowiły aż 66 proc. ankie-
towanych. Ocena pracownika 
obsługującego daną sprawę 
w  przypadku Urzędu Gminy 
w  Pszczółkach była szczegól-
nie wysoka – odsetek bardzo 
dobrych ocen był znacząco 
wyższy od średniej dla wszyst-
kich badanych urzędów – ana-
lizuje Olga Laskowska. 

Co ciekawe, jeszcze lepiej 
pracownicy urzędu ocenieni 
zostali pod kątem etycznego 
i moralnego postępowania. 

– Szczegółowa ocena pra-
cowników naszego urzędu 
jest również wysoka. Zdecy-
dowana większość badanych 
klientów oceniła pracowni-
ków bardzo dobrze we wszyst-
kich wymiarach. Najwięcej 
najwyższych ocen pracownicy 
urzędu uzyskali na wymiarze 
życzliwości, a  także kultury 
osobistej i otwartości, ale do-
ceniano również zaangażowa-
nie w realizację sprawy, kom-
petencje i  terminowość – do-
daje Olga Laskowska.

Urząd Gminy w  Pszczół-
kach osiągnął wysoki po-
ziom Wskaźnika Sprawno-
ści Obsługi, który wyniósł 
4,62 (maksymalny poziom 
5,00), podczas gdy średnia dla 

wszystkich badanych urzę-
dów wynosiła 4,47. Wysoki 
był również poziom Wskaź-
nika Oceny Pracowników 
wynoszący 4,75 (max 5,00) 
przy średniej wynoszącej 4,61, 
a  także Wskaźnika Obsługi 
Klienta wynoszący 0,93 (max 
1,00) przy średniej dla urzę-
dów 0,86.

Pracownicy urzędu 
w  Pszczółkach dziękują za 
życzliwość i  dotychczasową 
współpracę, ale też przeko-
nują, że tak wysoka ich ocena 
będzie motywować do utrzy-
mania jak najwyższych stan-
dardów pracy.

(GR)

ZwIERZAK tO NIE ZABAwKA

Porzucone psy w mieście
Podczas tegorocznych wa-

kacji Referat Gospodarki Ko-
munalnej pruszczańskiego 
magistratu oraz Straż Miejska 
odławiają z terenu Pruszcza 
Gdańskiego wyjątkowo dużą 
liczbę pozostawionych bez 
opieki psów.

– Zdarza się, że dziennie 
udajemy się do czterech bez-
pańskich czworonogów – in-

formuje Leszek Banaś, ko-
mendant Straży Miejskiej w 
Pruszczu Gdańskim. – Ponie-
waż nasz miejski kojec, w któ-
rym przechowujemy zwierzę-
ta, przeznaczony jest na dwa 
psy, zaczyna być to problem.

Psy, które trafią tymczaso-
wo do miejskiego kojca, za-
bierane są po jakimś czasie do 
schroniska. 

– Psy, które trafiają do 
miejskiego kojca, to zazwy-
czaj młode i niezbyt urodziwe 
zwierzaki, których dotych-
czasowi właściciele po pro-
stu postanowili się pozbyć 
przed wakacjami – podkre-
śla Mariola Barzał z Refera-
tu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta w Pruszczu 
Gdańskim.

W tym miejscu jeszcze raz 
powiedzmy, że pies albo kot 
to nie zabawki, które można 
„wypożyczyć” na jakiś czas. 
Mając w domu zwierzaki, 
nakładamy na siebie obowią-
zek – również podczas letnich 
wakacji.

(GR) 

INwEStYCJE GMINNE

budują drogi i oświetlenie
Na terenie gminy Pszczół-

ki prowadzonych jest wiele 
ważnych inwestycji. Przedsię-
wzięciami, które są najbardziej 
widoczne, ale też doceniane 
przez mieszkańców, są drogi. 
Każdego roku na infrastruk-
turę drogową przeznacza się 
z  gminnego budżetu niemałe 
środki – nie inaczej jest także 
w tym roku. 

– W ramach poprawy jako-
ści dróg gminnych prowadzo-
ny jest aktualnie remont ulicy 
Leszczynowej w  Kolniku. Na 
odcinku około 310 metrów 
wykonana zostanie nawierzch-
nia asfaltowa. Uzupełnione zo-
stanie także oświetlenie drogi 
– informuje Olga Laskowska 
z Urzędu Gminy Pszczółki. 

Poza tym, na terenie gminy 
trwa również budowa oświe-
tlenia ulicznego. 

– W  Skowarczu przy uli-
cach Polnej, Jaśminowej, Mo-
drzewiowej i  Cyprysowej po-

stawiono łącznie 37 słupów 
oświetleniowych. Natomiast 
w  Różynach przy ulicach 
Młyńskiej, Słonecznej, Polnej, 
Pogodnej i  Sadowej budowa-
ne jest oświetlenie obejmu-
jące 58 słupów – dodaje Olga 
Laskowska.

Podobnie jak inni samo-
rządowcy, radni z  Pszczółek 
przyznali powiatowi dotację 

na wykonanie remontu drogi 
powiatowej – ul. Żuławskiej 
w  Skowarczu (od skrzyżowa-
nia z  ulicą Klimatyczną do 
granicy gminy). Przy okazji 
wybudowany zostanie także 
chodnik wzdłuż ul. Żuław-
skiej. Zadanie uzyskało dofi-
nansowanie w  ramach Naro-
dowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych.

Ogłoszony został również 
przetarg na modernizację 
ul. Norwida w  Pszczółkach. 
W ramach inwestycji wykona-
ny zostanie ciąg pieszo-jezdny 
z  kostki betonowej (szerokość 
5m), a  także wjazdy i  wej-
ścia na posesje. Uzupełnione 
zostanie również istniejące 
oświetlenie.

(GR)

>> Ulica Leszczynowa w Kolniku w trakcie prac remontowych
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MALUChY w „wIK”

wyciągają rękę 
po kasę z unii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji „WiK” 
w Pruszczu Gdańskim odwiedzili niedawno niecodzienni go-
ście – uczniowie z miejscowej szkoły, którzy zwiedzili m.in. 
stację uzdatniania wody i  przepompownię ścieków. Celem 
spotkania było zwiększenie świadomości mieszkańców mia-
sta, a wśród nich dzieci, na temat udziału środków Unii Euro-
pejskiej w projektach realizowanych przez WiK. 

Dzięki dotacjom pozyskanym z  funduszy europejskich, 
miasto Pruszcz Gdański sfinalizuje kolejny projekt infra-
strukturalny. Po otrzymaniu środków przyznanych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko miasto 
zrealizuje inwestycję „Rozbudowa systemu kanalizacji sani-
tarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański”. 

– Ze środków unijnych budujemy kanalizację sanitarną na 
ulicy Cichej, natomiast na ulicy Raciborskiego razem z  ka-
nalizacją powstaje sieć wodociągowa. Planowany koszt cał-
kowity opiewa na kwotę ponad 3 milionów złotych, z czego  
2,1 miliona złotych pochodzić będzie z unijnego dofinanso-
wania – mówi nam Przemysław Krajewski, kierownik tech-
niczny pruszczańskiej spółki „WiK”.

Tereny, gdzie realizowane są inwestycje, zgodnie z miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego, są przezna-
czone pod budowę osiedla mieszkaniowego. Przedsięwzięcie 
zapewni odbiór ścieków z nieskanalizowanych terenów miasta 
oraz odprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków. Dodatko-
wo budowa kanalizacji sanitarnej znacząco podniesie standard 
życia mieszkańców w  istniejących już budynkach mieszkal-
nych przy ul. Azaliowej, Lawendowej i Cichej. Należy przy 
tym podkreślić, iż w  wyniku realizacji projektu przyłączo-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie 108 mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego, a co za tym idzie, wskaźnik skanalizo-
wania miasta osiągnie blisko 100 proc.

– Część wspomnianych prac już się rozpoczęła, a pozostałe 
wystartują lada dzień. Będziemy też modernizować niektó-
re części kanału kanalizacyjnego. Warto zauważyć, że jest to 
pierwszy remont kanalizacji sanitarnej metodą tzw. rękawa. 
Wybraliśmy taką metodę, ponieważ budowa nowego kanału 
przeważnie przewyższa koszt remontu – dodaje Przemysław 
Krajewski. – Poza tym, będziemy wymieniać wodociąg i ka-
nalizację sanitarną na ulicy Obrońców Wybrzeża, gdzie pla-
nowane są duże inwestycje drogowe. 

Przypomnijmy, że już wcześniej – za środki Unii Europej-
skiej – budowana była kanalizacja sanitarna na osiedlu Strze-
leckiego. Pruszczańska spółka nie powiedziała jednak jeszcze 
ostatniego słowa i w niedalekiej przyszłości zamierza się sta-
rać o kolejne środki unijne na inwestycje wodociągowo-kana-
lizacyjne realizowane w naszym mieście. 

(Lubek)

>> Pruszczańskie maluchy zwiedzały obiekty 
pruszczańskiej spółki „WiK”
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wYŚCIGI I PIęKNE AUtA

weekendy na hipodromie
Mimo wakacji, sopocki hi-

podrom tętni życiem. Jeszcze 
przez dwa najbliższe weekendy 
lipca odbywać się będą na nim 
wyścigi konne, a przy okazji 
podziwiać będzie można za-
bytkowe i ciekawe auta.

Pierwszy weekend gonitw 
konnych na sopockim hi-
podromie już za nami. Kolej-
ne wyścigi zaplanowano nato-
miast na 19 – 20 i 25 – 26 lipca 
(godz. 15.00 – 19.00).

– Planujemy rozegrać w ra-
mach wszystkich dni 44 go-
nitwy, w których wystartują 
konie oraz dżokeje z warszaw-
skich i wrocławskich stajni. By 
podtrzymać długoletnią tra-
dycję odbędą się gonitwy koni 
czystej krwi angielskiej, ara-
bów, koni półkrwi oraz kłu-
saków francuskich, rozegramy 
gonitwy płaskie oraz płotowe 
na dystansach od 1400 metrów 
do 3200 metrów – informuje 
Katarzyna Grochowska, spe-

cjalista ds. marketingu Hi-
podrom Sopot. 

Dokładny opis gonitw oraz 
startujących koni i dżokejów 
dostępny jest w programie 
możliwym do nabycia na tere-
nie zawodów. 

Wyścigi to także wielki fe-
styn rodzinny. Wydarzeniu 
towarzyszy wiele atrakcji do-
datkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem najmłod-
szych, dzięki czemu poza tym, 
że są one prawdziwym świę-
tem jeździectwa, są również 
piękną, plenerową imprezą 
rodzinną i wspaniałą oka-
zją do spędzenia kilku dni na 
świeżym powietrzu w gronie 
najbliższych. 

– Ofertę spędzenia cza-
su na hipodromie kierujemy 
do wszystkich mieszkańców i 
turystów Trójmiasta, a wstęp 
na nasze wydarzenia jest bez-
płatny – zachęca Katarzyna 
Grochowska. – Wyścigi to 

>> Przez dwa kolejne weekendy na sopockim hipo-
dromie odbywać się będą wyścigi konne
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także światowa tradycja spo-
tkań ludzi biznesu i mody. 
Wyścigi kojarzone są z ele-
gancją, sukcesem, dlatego też 
wszystkie panie zapraszamy w 
kapeluszach – najpiękniejsze z 
nich nagrodzimy. Finał kon-
kursu szykujemy na 26 lipca na 
godzinę 17.00. Udział można 
zgłaszać przez wszystkie dni 
wyścigowe, aż do 25 lipca.

Podczas weekendów na so-
pockim hipodromie podzi-
wiać będzie można zabytkowe 
i ciekawe samochody. Każdy 
weekend poświęcony będzie 
innej tematyce: 19 – 20 lipca 
„Deutsche Autos”, a 25 – 26 
lipca „Amore Auto Italiane”.

(KL) 

BEZPIECZNIE NA PLAŻY

lato nad jeziorem lub rzeką
Początek wakacji nie był zbyt przyjazny dla amatorów wodnych kąpieli. 
Jednak ładna pogoda na początku lipca sprawiła, że temperatura wody jest 
wyższa, co zachęca do zabaw w jeziorach lub rzekach. Kąpać można się nie 
tylko w Bałtyku. Na terenie powiatu gdańskiego jest bowiem kilka miejsc 
wyznaczonych do kąpieli.

Powiat gdański nie obfitu-
je może w  zbyt wiele jezior, 
ale amatorzy wodnej rekreacji 
coraz częściej wybierają rze-
ki i  jeziora na naszym terenie. 
Trzeba jednak wiedzieć, że nie 
we wszystkich miejscach moż-
na się kąpać.

– Nie musimy stać w  kor-
kach, żeby dostać się na plażę 
Bałtyku. Na terenie powiatu 
mamy wiele miejsc, gdzie jest 
również urokliwie. Bardzo bli-
skie nam są sprawy związane 
z bezpieczeństwem mieszkań-
ców powiatu gdańskiego, ale 
także gości odwiedzających 
nasz teren. Dlatego przypo-
minamy, że warto zachować 
ostrożność podczas kąpieli. 
Pamiętajmy, że nie należy pły-
wać po spożyciu alkoholu. Nie 
skaczmy do wody w miejscach, 
których nie znamy, ponieważ 
nie wiadomo co znajdować się 
może pod wodą. Dla przestro-
gi mogę powiedzieć, że znale-
ziono kiedyś pod wodą kosz na 
śmieci. Skacząc do wody, bez 
wcześniejszego zbadania dna, 
możemy narazić się na śmierć 
albo kalectwo – ostrzega Ire-

neusz Czernecki, naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim.

W  powiecie gdańskim 
mamy tylko jedno kąpielisko, 
które znajduje się nad Jezio-
rem Przywidzkim w  Przywi-
dzu. Poza tym wyznaczone są 
cztery miejsca, które można 
wykorzystywać do kąpieli. Są 
one zlokalizowane: na rzece 
Raduni w  Pruszczu Gdań-
skim przy ul. Dworcowej i ul. 
Zastawnej na terenie Faktorii 
oraz nad Jeziorem Łapińskim 
przy Ośrodku Wypoczynko-
wo-Szkoleniowym „Roma” 
i przy Ośrodku Wypoczynko-
wo-Szkoleniowym „Dorota”.

Jak informuje Dominika 
Mucha, kierownik sekcji hi-
gieny komunalnej Państwowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Pruszczu Gdańskim 
wszystkie te miejsca uzyska-
ły pozytywną opinię jakości 
wody.

Ireneusz Czernecki zauważa 
przy okazji, że kiedyś miejsc 
do kąpieli było więcej. 

– Będziemy namawiać sa-

morządy oraz prywatnych ope-
ratorów do powrotu w  stronę 
dobrej tradycji, a  trzeba wie-
dzieć, że organizacja takich 
miejsc leży w  gestii lokal-
nych samorządów – dodaje 
naczelnik.

W  lecie aktualizowany jest 
ogólnopolski serwis kąpieli-
skowy (sk.gis.gov.pl). Zawiera 
on informacje na temat gmin-
nego kąpieliska w Przywidzu. 

Serwis kąpieliskowy to portal 
informujący m.in. o  jakości 
wody czy pokazujący na ma-
pie Polski wykaz wszystkich 
wyznaczonych uchwałami rad 
gmin kąpielisk. Kąpielisko 
gminne w Przywidzu ujęte jest 
w  raporcie Komisji Europej-
skiej (www.eea.europa.eu).

(Lubek)

>> Dominika Mucha z Sanepidu w Pruszczu 
Gdańskim i Ireneusz Czernecki  

ze starostwa powiatowego zachęcają  
do kąpieli w Raduni na terenie Faktorii
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ZdALI EGZAMINY

rośnie ratowniczy 
narybek

Grupa 12 osób (6 chłopców i 6 dziewcząt) ze szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum w Przywidzu zdała egzamin na młod-
szego ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Egzamin był uwieńczeniem rocznej pracy młodych 
ludzi. Młodsi ratownicy w obecności swoich opiekunów – Ka-
tarzyny Sprusik i Joanny Żabińskiej oraz trenerów Bronisława 
Piórka i Dariusza Kurzawskiego otrzymali legitymacje, czer-
wone koszulki wraz z czapeczkami WOPR i upominki ufun-
dowane przez Urząd Gminy Przywidz. 

Młodzi ratownicy już odbywają potrzebne godziny praktyk 
na jedynym w powiecie kąpielisku w Przywidzu, pod okiem 
starszych kolegów z  WOPR. Dodajmy, że na kąpielisku 
w Przywidzu ratownicy WOPR przez okres wakacyjny pełnią 
dyżury od godziny 9.30 do 17.00.

– Dzieci mogą się bezpiecznie kąpać pod okiem profesjo-
nalnej kadry ratowniczej. Poza tym, woda na kąpielisku co 
dwa tygodnie jest badana pod względem czystości bakterio-
logicznej, a  wyniki są wywieszane na tablicy informacyjnej 
przed wejściem na plażę – informuje Aleksandra Ciecholew-
ska z Urzędu Gminy Przywidz.

(GR)

wAKACJE Z GOK

atrakcje na lato
Od tygodnia trwają już zajęcia, które w ramach wakacji or-

ganizuje Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu.
– Przygotowaliśmy dla mieszkańców szereg atrakcji w ra-

mach projektu „Wakacje z GOK”. W programie znalazły się 
m.in: wycieczki, zabawy, gry, warsztaty artystyczne, tanecz-
ne, wokalne, zajęcia piłkarskie oraz terenowe, jak również 
wspólne plażowanie. Wszystkie zajęcia, poza wycieczkami, 
organizowane przez nasz ośrodek są bezpłatne – mówi Janusz 
Jaromin, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu.

Zajęcia odbywają się już od tygodnia, ale ci, którzy spędzają 
lato na terenie przywidzkiej gminy skorzystać mogą jeszcze 
z kilku zaproszeń GOK.

W  środę 16 lipca zaplanowano poranek z  bajką (godz. 
10.00), natomiast w godz. 11.00 – 11.40 chętne maluchy będą 
mogły uczestniczyć w  zajęciach zumby dla najmłodszych. 
Kwadrans przed południem rozpoczną się natomiast warszta-
ty tańca nowoczesnego, które potrwają do godz. 13.00, kiedy 
to rozpocznie się blok gier i zabaw. 

– Na czwartek 17 lipca zaplanowaliśmy z kolei wyjazd na 
warsztaty „Pozytywne Kibicowanie”. Są to zajęcia dla dzieci, 
na których, podczas różnego rodzaju gier i  zabaw oraz ani-
macji, będą uczyły się wywoływać w sobie pozytywne emo-
cje. Warsztaty odbędą się w Stoczni Gdańskiej. Do Gdańska 
będzie mogło pojechać 20 osób – informuje Janusz Jaromin.

Przewidziane przystanki autokaru: Trzepowo, Przywidz, 
Pomlewo, Jodłowno (odpłatność – 10zł/osoba).

Również 17 lipca w godz. 15.00 – 18.00 odbędą się zajęcia 
piłkarskie w formie turniejów (na boisku gminnym w Przy-
widzu). W piątek 18 lipca o godz. 10.00 zaplanowano kolejny 
bajkowy poranek, a od godz. 11.00 wspólne plażowanie (na-
leży zabrać ze sobą wszystko, co potrzebne jest do plażowa-
nia). Poza tym, organizowane są „sportowe czwartki” (godz. 
15.00 – 18.00), podczas których odbywać się będą piłkarskie 
turnieje. 

Dodajmy jeszcze, że podczas tegorocznych wakacji organi-
zowane są festyny sołeckie. Na najbliższą imprezę zapraszamy 
już 26 lipca do Trzepowa, a potem 16 sierpnia do Pomlewa, 
natomiast 30 sierpnia zaplanowano gminne dożynki, które 
odbędą się oczywiście w Przywidzu.

(Lubek)

dLA MIESZKAŃCÓw I tURYStÓw

Plac zabaw w olszance
Już niebawem w  gminie 

Przywidz pojawi się nowy plac 
zabaw. Tym razem z  nowego 
miejsca do zabaw będą się mo-
gli cieszyć najmłodsi miesz-
kańcy Olszanki.

Inwestycja jest realizowa-
na w  ramach projektu „Zago-
spodarowanie przestrzeni pu-
blicznej poprzez budowę placu 
zabaw w miejscowości Olszan-
ka”, na co miejscowy samo-
rząd otrzymał dofinansowanie 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Z placu zabaw 
będą korzystać dzieci, ale nie 
ma wątpliwości, że będzie to 
też miejsce spotkań rodziców. 
Koszt przedsięwzięcia to po-
nad 67 tys. zł, z czego gminie 
Przywidz udało się pozyskać 
dofinansowanie w  wysokości 
blisko 44 tys. zł.

Warto dodać, że już wiosną 
tego roku niewielki plac zabaw 
powstał przy Jeziorze Przy-

widzkim. Inwestycja rów-
nież była współfinansowana 
ze środków PROW, a  gmina 
otrzymała na ten cel blisko  
25 tys. zł (38 tys. zł wynio-
sła wartość całego projektu). 
Przypomnijmy, że w  sąsiedz-
twie placu zabaw istnieje od 
jakiegoś czasu siłownia na 
świeżym powietrzu, która, 
co ciekawe, cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Przywidza, ale 
także turystów przyjeżdżają-
cych odpocząć nad Jeziorem 
Przywidzkim.

– W  ramach przedsięwzię-
cia, w sąsiedztwie istniejących 
już siłowni zewnętrznych za-
instalowane zostały gry in-
tegracyjne dla dzieci, tablice 
typu: kółko i  krzyżyk, tabli-
ca językowa i  rysunkowa oraz 
labirynt. Instalacja urządzeń 
pozwala na wspólne, aktyw-
ne spędzanie wolnego czasu 

dzieci i  rodziców. Na sąsied-
niej działce stworzona została 
przestrzeń rekreacyjno-zaba-
wowa, gdzie pojawiły się: ru-
chomy pomost, bujaki sprę-
żynowe, huśtawka ważka, ka-
ruzela oraz bębenki do zabaw 
muzyczno-rytmicznych – in-
formuje Anna Lis-Dąbkowska 
z Urzędu Gminy Przywidz.  

Realizacja tego projektu to 
kolejny etap zagospodarowa-
nia bulwaru nadjeziornego, na 
którym mieszkańcy gminy, jak 
i turyści, aktywnie mogą spę-
dzać czas, korzystając z  infra-
struktury rekreacyjnej, sporto-
wej i wypoczynkowej.

(GR)

>> Dzieci bardzo chętnie korzystają z urządzeń 
zabawowych nad Jeziorem Przywidzkim
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StYPENdIA dLA NAJLEPSZYCh

szkoły równych szans
Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz spotkał się z uczniami, którzy 
uczestniczyli w projekcie „Szkoły równych szans”, który był realizowany 
w placówkach oświatowych w Trzepowie, Pomlewie oraz Przywidzu.

Celem oświatowego pro-
jektu, który finansowany jest 
ze środków Unii Europej-
skiej, jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych w  przywidzkiej 
gminie. Jego realizacją zajmo-
wano się w zakończonym nie-
dawno roku szkolnym. 

– W jego ramach odbywały 
się zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami matematyczno-przy-
rodniczymi albo z  trudno-
ściami w  czytaniu i  pisaniu. 
Prowadzono również zajęcia 
logopedyczne, z  gimnastyki 
korekcyjnej oraz rozwijające 
zainteresowania artystyczne 
i matematyczno-przyrodnicze. 
Każda ze szkół doposażona 
została również w pomoce dy-
daktyczne, które uatrakcyjnia-
ły i wspomagały naukę – mówi 

Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. 

Gospodarz przywidzkiej 
gminy, odwiedzając uczniów 
we wszystkich trzech szko-
łach, wręczał drobne upo-
minki oraz dyplomy za udział 
w projekcie. 

Warto przy okazji dodać, że 
każdego roku gmina finansuje 
stypendia dla uczniów, którzy 
osiągnęli bardzo dobre wyniki 
w nauce. 

– Dla niektórych nagrodą 
za dobre wyniki w  nauce był 
również darmowy wyjazd do 
Brukseli, który zorganizowali-
śmy wiosną – przypomina wójt 
Zimakowski.

(GR)

Projekt „Szkoły równych szans” realizowany był ze wspar-
ciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wy-
równanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych – projekty systemowe”.

>> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz 
odwiedził uczniów i wręczał im darmowe upominki 

i dyplomy za udział w projekcie  
„Szkoły równych szans”
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LAtO NA wOdZIE

kajaki wolne od zaraz
Lato to doskonała okazja do wypraw kajakowych, dlatego 

wszystkich chętnych zachęcamy do korzystania z kajaków, 
które można wypożyczyć w okresie wakacyjnym na terenie 
faktorii w Pruszczu Gdańskim.

W kasie faktorii można uzyskać szczegółowe informacje 
oraz wypożyczyć kajak. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. 
Cena wypożyczenia na 1 godzinę wynosi 9 zł, natomiast na 
dzień – 35 zł.

– Korzystać z kajaków można w godzinach otwarcia fak-
torii (ostatnie wypożyczenie na godzinę przed zamknięciem 
kasy). Do Państwa dyspozycji są kajaki jedno- i dwuosobowe 
oraz siedzisko dla małych dzieci – informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

(GR)

ZGłOŚ SIę JUŻ dZIŚ

„sztafeta Firm”
– Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na wydarzenie 

integrujące świat współczesny ze starożytną ideą „kalos ka-
gathos”, czyli „piękny i dobry”. W dniach 6 i 7 września na 
terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku odbędzie się premierowa impreza sportowo-re-
kreacyjna „Sztafeta Firm” – zaprasza Beata Zarach z Biura 
Promocji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

W tym roku „Sztafeta Firm” zbiega się z uroczystymi ob-
chodami 45-lecia AWFiS w Gdańsku. 

– Bieg sztafetowy to klasyczne wyzwanie z zakresu team 
building. Do udziału zapraszamy pracowników, kierowników, 
managerów, dyrektorów i prezesów, którzy szukają nowych 
pomysłów na skuteczne zintegrowanie zespołu. Firma może 
być reprezentowana przez dowolną liczbę drużyn, w skład 
której wchodzą 4 osoby – dodaje Beata Zarach. – Uczestnicy 
sztafet do wyboru będą mieli dwie możliwości: trasę 4x2,5km 
lub 4x5km. Biegowa rywalizacja przedstawicieli firm i insty-
tucji będzie „spiritus movens” dla realizacji projektów zgłoszo-
nych do konkursu przez pomorskie stowarzyszenia i fundacje.

O tym, które projekty uzyskają wsparcie finansowe, a więc 
grant w wysokości 10 tys. zł, zadecydują uczestnicy „Sztafety 
Firm” w głosowaniu internetowym. Integralnym elementem 
wydarzenia będzie Piknik Firmowy. Szczegółowe informacje 
na temat imprezy znaleźć można na stronie www.sztafeta-
firm.org.

(GR)

wAKACYJNE GRANIE

liga piłkarska 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz klub „So-

kół” Ełganowo zapraszają wszystkich miłośników piłki noż-
nej do wzięcia udziału w Wakacyjnej Lidze Piłkarskiej. Jak 
informują organizatorzy turnieju planowane jest przeprowa-
dzenie rozgrywek w 4 kategoriach wiekowych: 2003 i młodsi, 
2002 – 2001, 2000 – 1998 i 1997 i starsi.

Drużyny występować będą w 6-osobowych składach 
(bramkarz + 5 piłkarzy w polu), natomiast lista zgłoszenio-
wa może zawierać dowolną ilość zawodników. Udział w lidze 
jest bezpłatny, a grać w niej mogą zarówno mieszkańcy gminy 
Trąbki Wielkie, jak i innych miejscowości Pomorza. Mecze 
odbywać się będą na kompleksie sportowym „Moje boisko – 
Orlik 2012” w Trąbkach Wielkich. Zgłoszenia do rozgrywek 
przyjmują animatorzy na „orliku” – Zenon Kulwikowski i Ka-
rol Kusaj, którzy udzielają również wszelkich informacji na te-
mat ligi (tel. 502 291 114 i 782 918 743). Początek piłkarskich 
rozgrywek zaplanowano na 23 lipca, natomiast lista zgłosze-
niowa znajduje się na stronie www.goksir-trabkiwielkie.pl.

(GR)

dIAMENtOwY KLAPS dLA GROChOwSKIEJ

wakacje z filmem na molo
Już po raz siódmy magia 

kina przyciąga widzów do So-
potu. Codziennie po zacho-
dzie słońca, na sopockim molo 
można oglądać filmy, siedząc 
na leżakach plażowych. Wstęp 
na wszystkie pokazy jest bez-
płatny – potrzebny jest jedynie 
bilet wejścia na molo. 

Filmowy rozkład jazdy jest 
podzielony tematycznie. Po-
niedziałki to „Kino ze sma-
kiem”, w  którym odkrywa-
ne będą tajemnice mistrzów 
kuchni. Wtorki „Black&Whi-
te”, czyli czarno-białe obra-
zy nakręcone współcześnie, 
a  środy to tradycyjny już cykl 
„Z  Orange i  megahitem”, 
w którym prezentowane są naj-
większe kinowe blockbustery 
ostatnich miesięcy. Czwartki 
pod hasłem „Made in Poland” 
to przegląd najciekawszych ro-
dzimych produkcji filmowych, 
w  tym m.in. takie tytuły, jak 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”, 
„Jack Strong”, głośne „Płynące 
wieżowce” czy zbierające laury 
na międzynarodowych festi-

walach „Ida” i  „Chce się żyć”. 
W  piątki, na początek week-
endu, „Kino po francusku”, 
w  którym zobaczymy m.in. 
historię jednego z  najbardziej 
wpływowych artystów XX 
wieku, czyli film „Gainsbo-
urg”. Za to w  soboty czeka 
na nas blok „Oscary, Oscary” 
z  przeglądem tytułów, któ-
re otrzymały tę najważniejszą 
filmową statuetkę, czyli m.in. 
znakomite „Wielkie Piękno”, 
„Życie Pi” i  „Ona”. Kończą-
cy tydzień, niedzielny cykl 
specjalny został przygotowa-
ny we współpracy z  Planete+ 
Doc Film Festival – „9 doku-
mentów, które musisz zoba-
czyć”. Do obejrzenia w  nim 
m.in. znakomite muzyczne 
dokumenty „Będzie głośno” 
i  „W  drodze do Jah”, a  także 
film „Był sobie las”, który wy-
grał tegoroczną Nagrodę Pu-
bliczności na tym znakomitym 
festiwalu. 

Podróżujących pomiędzy 
Sopotem a Zakopanem zapra-
szamy na projekcje do weeken-

dowego Wagonu Filmowego 
Orange Kino Letnie. Ważny 
bilet na przejazd pociągiem 
jest jednocześnie biletem wstę-
pu do mobilnej sali kinowej, 
w której zobaczyć można naj-
słynniejsze hollywoodzkie fil-
my wszech czasów. Repertuar 
Wagonu Filmowego będzie 
dostępny wyłącznie dla użyt-
kowników aplikacji Orange 
Kino Letnie. Znajdą się w niej 
także: zwiastuny filmowe, 
zdjęcia i  kalendarium wszyst-
kich atrakcji festiwalu. 

Podczas sopockiej gali 7. 
edycji festiwalu Orange Kino 
Letnie nagrodę Diamento-
wego Klapsa Filmowego ode-
brała Agnieszka Grochowska. 
Aktorka od lat konsekwentnie 
dostarcza widzom niesamowi-
tych wrażeń filmowych, wcie-
lając się w  kolejne role wyjąt-
kowych kobiet. 

Diamentowy Klaps Filmo-
wy przyznawany jest aktorce 
lub aktorowi za osobowość, 
wnoszącą do kina wiele emo-
cji i pozytywnej energii. Taką 

osobą jest właśnie Agnieszka 
Grochowska, którą mogli-
śmy podziwiać m.in. w  fil-
mie „Warszawa”, „Wenecja” 
i  „W  ciemności”. Diamento-
wy Klaps Filmowy jest kolej-
ną nagrodą na jej koncie, na 
którym ma już Złotego Lwa, 
nagrodę Orły Polskiej Akade-
mii Filmowej, tytuł Shooting 
Star europejskiego kina oraz 
długą listę nominacji. – Je-
stem wdzięczna, że w  moim 
życiu jest tyle wspaniałych dni 
i wspaniałych wieczorów, a ten 
wieczór należy do tych naj-
wspanialszych – powiedziała 
aktorka, odbierając nagrodę 
z  rąk Borysa Szyca, laureata 
Diamentowego Klapsa Filmo-
wego w 2011 roku. 

Pełen repertuar oraz szcze-
gółowe informacje na stronie 
www.orangekinoletnie.wp.pl 
oraz w specjalnej aplikacji mo-
bilnej, dostępnej w App Store 
i Google Play. 

(At)

BędZIE NAUKA PłYwANIA

gotowi na przyjęcie 6-latków
Od września naukę w szkołach rozpoczną już nie tylko 7-latki, ale również 
6-latki, które urodziły się do 30 czerwca 2008 roku. Naukę mogą też rozpo-
cząć – za zgodą rodziców – dzieci urodzone po tym terminie. Od września 
2015 roku obowiązek szkolny obejmie już wszystkie 6-latki.

Wprowadzenie obowiązku 
szkolnego dla 6-latków spowo-
duje, że w placówkach oświa-
towych uczyć się będzie więcej 
dzieci, co może wprowadzić 
problemy organizacyjne. Żad-
nych kłopotów nie przewidują 
w  Pruszczu Gdańskim, gdzie 
przygotowania do nowego 
roku szkolnego – mimo waka-
cji – idą pełną parą. 

– Od września w  naszych 
szkołach pojawi się większa 
liczba uczniów, którym trze-
ba nie tylko zapewnić miejsce 
do nauki, ale również bezpie-
czeństwo. Dlatego też okres 
wakacyjny wykorzystujemy na 
realizację związanych z  tym 
inwestycji. Poza tym, dyrekto-
rzy przeprowadzają reorgani-
zację pracy w  pruszczańskich 
placówkach oświatowych. 
Dla przykładu część oddzia-
łów przedszkolnych z  ,,dużej” 
czwórki zostanie przeniesiona 
do filii przy ulicy Obrońców 
Westerplatte, gdzie uczęsz-
czają tylko dzieci z klas 0-III, 
dzięki czemu maluchy będą 
miały bardziej komfortowe 
warunki do nauki – tłumaczy 

Piotr Kaliński, przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.

Dzięki przeprowadzce od-
działów przedszkolnych po-
wstanie w  „dużej czwórce” 
miejsce dla uczniów pierw-
szych klas podstawówki. Dy-
rektorzy wszystkich szkół 
przygotowali również arkusze 
organizacyjne uwzględniające 
już dodatkowe oddziały, które 
zostaną utworzone od wrze-
śnia. Ilu 6-latków pójdzie do 
szkół w  naszym mieście jesz-
cze nie wiadomo.

– Na chwilę obecną nie 
znamy jeszcze dokładnej licz-
by uczniów którzy rozpoczną 
naukę we wrześniu ponieważ 
jeszcze nie wszyscy rodzice 
zgłosili dzieci do szkoły. Jeste-
śmy jednak w pełni przygoto-
wani na przyjęcie wszystkich, 
którzy się na to zdecydują – za-
pewnia Piotr Kaliński.

W  tej chwili, o  czym już 
informowaliśmy na łamach 
„Panoramy”, trwa budowa ba-
senu przy Zespole Szkół nr 4 
w  Pruszczu Gdańskim. A  jak 

informuje Piotr Kaliński, 
wszystkie dzieci z klas I – III 
po uruchomieniu basenu zo-
staną  objęte nauką pływania. 

– Nauka odbywać się bę-
dzie w  ramach zajęć szkol-

nych, a dodatkowe godziny na 
nią przeznaczone finansowane  
będą  z budżetu miasta – doda-
je Piotr Kaliński.

(Lubek)

>> Piotr Kaliński, przewodniczący Komisji Oświaty, 
Sportu i Kultury Rady Miasta Pruszcz Gdański już 

dziś zapewnia, że miejskie szkoły są przygotowane 
na przyjęcie 6-latków
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dOtACJE dLA ŚwIEtLIC

wakacyjne 
remonty

Gmina Suchy Dąb otrzyma dofinansowanie na doposaże-
nie w  środki dydaktyczne trzech szkolnych świetlic. Środki 
w wysokości ok. 30 tys. zł pochodzą z rezerwy Ministerstwa 
Edukacji. Poza tym, okres wakacyjny zostanie wykorzystany 
na remonty oświatowych placówek.

Przypomnijmy jeszcze tylko, że Ministerstwo Edukacji do-
finansowało kilka lat temu budowę sal sportowych przy szko-
łach w Suchym Dębie i Koźlinach. 

– Praktycznie za każdym razem, kiedy wnioskujemy o do-
tację z Ministerstwa Edukacji, to środki te są nam przyzna-
wane, a co ważniejsze, nie są przez nas marnotrawione – mówi 
„Panoramie” Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb. –
Będziemy jeszcze we wrześniu wnioskować o dofinansowanie 
doposażenia oddziałów przedszkolnych.

Spore prace remontowe szykują się z kolei w szkole w miej-
scowości Grabiny-Zameczek, gdzie robotnicy zajmą się po-
szyciem dachowym. Szkolny budynek będzie też odgrzybiany. 
Już w roku ubiegłym przybudowane zostało tu całe zaplecze 
sanitarne, a część kuchenna dostosowana do potrzeb caterin-
gu, ponieważ szkoła nie posiada własnej stołówki. Prace te 
kosztowały kilkadziesiąt tysięcy złotych.

– Utrzymanie obiektów szkolnych i zapewnienie uczniom 
bezpiecznych warunków do nauki leży w gestii samorządów 
lokalnych, dlatego też w  tegorocznym budżecie musieliśmy 
zarezerwować środki na remont szkoły w Grabinie-Zamecz-
ku. Poza tym, mam zamiar w  najbliższej przyszłości sta-
rać się o  środki na termomodernizację budynków szkolnych 
w  Suchym Dębie i  Grabinie-Zameczku – dodaje Barbara 
Kamińska.

Samorządowcy z Suchego Dębu na każdym kroku podkre-
ślają, że starają się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrz-
nych, dzięki którym można realizować szereg inwestycji i tym 
samym zaspokajać oczekiwania mieszkańców. Jest ich jednak 
coraz więcej i  ciężko znaleźć złoty środek, żeby wszystkich 
zadowolić. 

– Nie możemy wydać pieniędzy na to, co nam się żywnie 
podoba. Musimy sztywno trzymać się przepisów i  według 
nich dysponować gminnym budżetem. Na każdym kroku li-
czymy się jednak ze zdaniem mieszkańców – zaznacza wójt 
Kamińska.

Od 2009 roku gmina Suchy Dąb w ramach programu „Ka-
pitał ludzki” pozyskała ponad 4,5 mln zł na działania oświa-
towe. Ostatnio realizowany jest projekt „Wiedza paszportem 
do przyszłości”. W ramach projektu zaproponowano uczniom 
Zespołu Szkół w Suchym Dębie szereg różnorodnych, bez-
płatnych zajęć dydaktycznych, eksperymentów, doświadczeń, 
warsztatów, wycieczek i  wyjazdów edukacyjnych. Oferta 
obejmuje zajęcia zarówno dla uczniów z  trudnościami edu-
kacyjnymi wymagającymi wsparcia psychologiczno-pedago-
gicznego, jak i uczniów zdolnych. Dodajmy, że projekt reali-
zowany będzie do czerwca 2015 roku. Warto podkreślić, że 
dzięki zewnętrznym funduszom udało się również wprowa-
dzić do szkół oddziały przedszkolne, z czego zadowolone są 
nie tylko same dzieci, ale też rodzice. 

(Lubek)

>> Duże prace remontowe podczas  
tegorocznych wakacji planowane są we wsi 

Grabiny-Zameczek
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PAtRICK CUP 2014

sukces osiczanki osice
Sukcesem sportowym i  or-

ganizacyjnym zakończył się 
w  Osicach w  gminie Suchy 
Dąb IV Ogólnopolski Tur-
niej Piłki Nożnej Patrick Cup 
2014. Drużyny, które zjecha-
ły do niewielkiej żuławskiej 
wsi z  wielu zakątków Polski, 
walczyły o  puchar starosty 
gdańskiego.

Turnieje w  Osicach od sa-
mego początku cieszą się dużą 
popularnością w  młodzieżo-
wym, a  właściwie dziecięcym 
światku piłkarskim. Każde-
go roku nie brakuje chętnych 
do udziału w  futbolowych 
potyczkach. W  tym roku na 
turnieju w  Osicach stawiły 
się drużyny z  Pomorza oraz 
goście z  Solca Kujawskiego, 
Warszawy, Morąga oraz Toru-
nia. W tym wytrawnym gronie 
nie mogło oczywiście zabrak-
nąć gospodarzy piłkarskie-
go święta – Osiczanki Osice. 

W sumie do rywalizacji o naj-
wyższe laury przystąpiło 20 
drużyn, które podzielono na 
4 grupy eliminacyjne. W gru-
pie pierwszej walczył pierw-
szy garnitur Osiczanki, który 
okazał się bezkonkurencyjny 
i  do kolejnej fazy rozgrywek 
awansował z 1. miejsca. Z ko-
lei w grupie 2. grali zawodnicy 
drugiej drużyny z Osic, którzy 
ukończyli grupowe eliminacje 
na 4. pozycji.

Gospodarze turnieju spisy-
wali się w  tegorocznym tur-
nieju znakomicie i  minimal-
nie przegrali walkę o podium. 
W  spotkaniu o  3. miejsce 
w  turnieju Osiczanka prze-
grała 0:1 z  Lechią Gdańsk. 
Zwycięzcami imprezy zosta-
li młodzi piłkarze gdyńskiej 
Arki, którzy w wielkim finale 
2:0 pokonali Huragan Morąg.

Dodajmy, że tytuł naj-
lepszego bramkarza został 

w  Osicach, a  uhonorowano 
nim Kamila Kunieca. Nagro-
dę dla najlepszego zawodnika 
odebrał z  kolei Szymon Czyż 
z Arki, a królem strzelców zo-
stał Tomasz Przybyszewski 
z  Powiśla Dzierzgoń. Wybra-
no także drużynę turnieju, 
w której znaleźli się: Przemy-

sław Malanowski (Osiczan-
ka), Norbert Wolniak (Wiseł-
ka Solec Kujawski), Damian 
Mrówczyński (Chojniczanka), 
Łukasz Szramowski (Huragan 
Morąg), Krystian Espersen 
(Lechia) i Jakub Kreft (Arka).

(KL)

>> Tak cieszyli się po zakończonym turnieju 
piłkarze Osiczanki Osice
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BUdUJĄ KANALIZACJę

Pora na grabiny-zameczek
Dzięki unijnym środkom w wielu gminach z kopyta ruszyła budowa sieci ka-
nalizacyjnych. Nie inaczej było w gminie Suchy Dąb. Z kanalizacji korzystać 
mogą już niemal wszyscy mieszkańcy Suchego Dębu oraz Osic, a jakiś czas 
temu ruszyły prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej budowy 
kanalizacji we wsi Grabiny-Zameczek.

– Budowa kanalizacji w te-
renach wiejskich, a szczególnie 
na Żuławach, nie jest niestety 
prostym wyzwaniem. Duże 
odległości między gospo-
darstwami powodują wzrost 
kosztów inwestycji. Trzeba też 
pamiętać, że Żuławy to teren 
płaski i poziom wód grunto-
wych jest wysoki, co utrudnia 
budowę kanalizacji. Można 
powiedzieć, że ta inwestycja 
była dla mnie chrztem bo-
jowym, ale nie ukrywam, że 
mam obawy przed kolejną 
budową sieci kanalizacyjnej, 
ponieważ nigdy nie wiadomo 
na jakie przeszkody możemy 
natrafić – mówi nam Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb.

Jeszcze w tym roku ruszą 
prace w miejscowości Gra-
biny-Zameczek. Inwestycja 
finansowana jest ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

– Do zakończenia tego za-
dania tak naprawdę pozostało 
nam bardzo niewiele czasu, 
ponieważ do połowy przy-
szłego roku inwestycja musi 
być już rozliczona. Mamy na-

dzieję, że zima będzie łagodna 
i robotnicy będą mogli spo-
kojnie pracować – dodaje wójt 
Kamińska.

Nie wiadomo jeszcze do-
kładnie, kiedy z kanalizacji 
będą się mogli cieszyć miesz-
kańcy pozostałych wsi gmi-
ny Suchy Dąb. Jak mówi nam 
Barbara Kamińska, wszyst-
ko zależy od tego jaka będzie 
koniunktura na rynku i co 
zaoferuje Unia Europejska. 
Po zakończeniu budowy sieci 
kanalizacyjnej we wsi Grabi-
ny-Zameczek ważnym zada-
niem, które czeka na swoją ko-
lejkę, jest rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Suchym 
Dębie, aby mogła w przyszło-
ści przyjąć ścieki z kolejnych 
miejscowości. Ta inwestycja 
również nie będzie tania, bo-
wiem według szacunku koszt 
zadania może wynieść ponad 
5 mln zł. Z kolei kolejna nitka 
kanalizacji powstanie we wsi 
Krzywe Koło. 

– Są jednak jeszcze inne 
rozwiązania kanalizacyjne. 
W naszych, popegeerowskich 
miejscowościach mamy duże 
zbiorniki, w których groma-

dzone są ścieki od mieszkań-
ców. Być może zainwestujemy 
w budowę większych zbiorni-
ków, żeby mogły one pomie-
ścić ścieki ze wszystkich go-
spodarstw. Poza tym już nie-
bawem będzie możliwość bu-
dowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Najpierw musi 
jednak zmienić się plan zago-
spodarowania przestrzenne-
go, który zezwoli na realizację 
tego typu inwestycji – tłuma-
czy Barbara Kamińska.

Budowa kanalizacji w Su-
chym Dębie i Osicach koszto-
wała, bagatela, ok. 15 mln zł, 
z czego niespełna 7 mln zł po-
chodziło ze środków unijnych. 
Szacuje się z kolei, że robo-
ty we wsi Grabiny-Zameczek 
kosztować mogą w granicach 5 
mln zł, z czego dofinansowa-
nie unijne może wynieść ok. 
2,2 mln zł. 

(Lubek)

>> Dla Barbary Kamińskiej, wójta gminy Suchy 
Dąb, prawdziwym chrztem bojowym była budowa 

kanalizacji sanitarnej
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LAtO Z AtRAKCJAMI

wakacje z żuławskim ośrodkiem kulutury i sportu
Przez okres całych waka-

cji aktywnie działać będzie 
Żuławski Ośrodek Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich, 
który przygotował dla dzieci 
i  młodzieży wiele znakomi-
tych atrakcji. Nie zabraknie 
sportowych turniejów, wycie-
czek w  ciekawe miejsca czy 
warsztatów.

16 lipca: zajęcia animacyj-
ne dla najmłodszych (10.00 
– 12.00), kalambury dla dzie-
ci (12.00 – 14.00), warsztaty 
komputerowe dla dzieci i mło-
dzieży (14.00 – 16.00).

17 lipca: poranek z  bajką 
(10.00 – 12.00), warsztaty na-
uki jazdy na rolkach (12.00 – 
14.00), wakacyjna dyskoteka 
dla dzieci i  młodzieży (19.00 
– 22.00).

21 lipca: tworzenie kar-
tonowych obrazów (10.00 – 
12.00), letnie karaoke dla dzie-
ci i młodzieży (12.00 – 14.00), 
tenis stołowy (14.00 – 18.00).

22 lipca: wycieczka do 
miasteczka westernowego 
(8.00 – 18.00, koszt 30 zł).

23 lipca: spacer z  mapą – 
wędrówka po okolicy (11.00 – 
13.00), bieg z przeszkodami – 
zabawy na świeżym powietrzu 
(13.00 – 16.00).

24 lipca: gra terenowa dla 
młodzieży – podchody (11.00 
– 16.00).

25 lipca: tworzenia biżute-
rii wakacyjnej (10.00 – 13.00), 
warsztaty nauki jazdy na rol-
kach (13.00 – 16.00).

28 lipca: gry i  zabawy na 
papierze (10.00 – 12.00), ka-
lambury dla najmłodszych 
(12.00 – 14.00), zajęcia w sali 
komputerowej (14.00 – 18.00).

29 lipca: poranek z  bajką 
(10.00 – 12.00), zajęcia anima-
cyjne dla najmłodszych (12.00 
– 14.00), zajęcia taneczne – 
tworzenia wakacyjnej choreo-
grafii (14.00 – 16.00).

30 lipca: gry z  dzieciń-

stwa naszych rodziców (11.00 
– 15.00).

31 lipca: wycieczka do par-
ku dinozaurów w Łebie (7.30 – 
20.00, koszt 30 zł).

1 sierpnia: przedstawienie 
teatralne (12.00 – 13.30).

2 sierpnia: dwudniowy 
VII Żuławski Rajd Rowero-
wy z  noclegiem na przystani 
w Błotniku.

4 sierpnia: poranek z  baj-
ką (10.00 – 12.00), karaoke 
(12.00 – 14.00).

5 sierpnia: wakacyjny tur-
niej tenisa stołowego (12.00 
– 18.00).

6 sierpnia: poranek z bajką 
(10.00 – 12.00), rozwiązywa-
nia zagadek i  rebusów (12.00 
– 14.00).

7 sierpnia: kalambury dla 
najmłodszych (11.00 – 13.00), 
zajęcia taneczne – tworzenia 
wakacyjnej choreografii (13.00 
– 15.00).

8 sierpnia: film z  dresz-

czem (12.00 – 14.00), tenis 
stołowy (14.00 – 18.00).

9 sierpnia: wycieczka na 
VIII Jarmark Pomorski z By-
towie dla młodzieży i  doro-
słych (14.00 – 23.00, koszt 30 
zł).

11 sierpnia: poranek z baj-
ką (10.00 – 12.00), rozwią-
zywania zagadek i  rebusów 
(12.00 – 14.00).

12 sierpnia: turniej bad-
mintona (14.00 – 18.00).

13 sierpnia: warszta-
ty zdrowego żywienia (10.00 
– 13.00).

14 sierpnia: wycieczka do 
Centrum Nauki Experyment 
w Gdyni (9.00 – 18.00, koszt 
20 zł).

18 sierpnia: lepienie z pla-
steliny bohaterów wiersza 
Jana Brzechwy „Na straganie” 
(11.00 – 13.00), Mini Szansa 
na Sukces (13.00 – 15.00).

19 sierpnia: w  zdrowym 
ciele zdrowy duchy – pobud-

ka przez ruch (10.00 – 12.00), 
tenis stołowy (12.00 – 16.00), 
zajęcia w  sali komputerowej 
(12.00 – 16.00).

20 sierpnia: warszta-
ty zdrowego żywienia (10.00 
– 13.00).

21 sierpnia: poranek z baj-
ką (10.00 – 12.00), turniej 
badmintona (12.00 – 15.00).

25 sierpnia: gry i  zabawy 
w  plenerze (10.00 – 12.00), 
kalambury dla najmłodszych 
(12.00 – 14.00), zajęcia w sali 
komputerowej (14.00 – 18.00.

26 sierpnia: warsztaty pla-
styczne (godz. 10.00 – 12.00), 
kalambury dla najmłodszych 
(12.00 – 14.00), zajęcia w sali 
komputerowej (14.00 – 16.00).

27 sierpnia: gra tereno-
wa dla młodzieży – podchody 
(11.00 – 16.00).

28 sierpnia: wakacyjna 
dyskoteka dla i  dzieci i  mło-
dzieży – pożegnanie lata 
(19.00 – 22.00).

29 sierpnia: tenis stołowy 
(12.00 – 18.00).

30 sierpnia: spływ kaja-
kowy na pożegnanie lata rze-
ką Słupią (godz. 8.00 – 20.00, 
koszt 30 zł).

Odbywają się też rozgrywki 
w  Wakacyjnych Ligach Piłki 
Siatkowej i Piłki Nożnej. Me-
cze odbywają się na Orliku, 
a  kolejne spotkania zaplano-
wano na 16, 23, 25 i  30 lipca 
oraz 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27 i 29 
sierpnia. Turnie odbywać się 
będą w godz. 16.00 – 20.00.

W  każdy wakacyjny week-
end na przystani z  Błotniku 
prowadzone są zajęcia szkółki 
żeglarskiej i  zajęcia języko-
we z  komunikacji na wodach 
międzynarodowych. Zajęcia 
szkółki odbywa się w  soboty 
w  godz. 9.00 – 13.00, a  na-
uka języka w niedziele w godz. 
13.00 – 15.00.

(GR)

CEdRUS OPERAtOREM

stocznia  
w błotniku

Przystań w  Błotniku staje się coraz bardziej popularna 
wśród żeglarzy. Miejsce nie jest tylko „parkingiem” dla wod-
nych jednostek, ale też organizowane są tu różnego rodzaju 
imprezy o charakterze żeglarskim.

Niedawno spółka „Pętla Żuławska” ogłosiła przetarg na 
operatora przystani w  Błotniku. Kilka dni temu podpisano 
stosowne porozumienie, na mocy którego nowym operatorem 
żeglarskiej przystani będzie klub morski „Cedrus”.

– Podczas cyklicznie już organizowanej imprezy „Złap 
Wiatr w  Żuławski Kliwer”, która odbyła się w  minioną so-
botę 12 lipca, podpisaliśmy porozumienie z Akademią Wy-
chowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Narodowym 
Centrum Żeglarstwa w sprawie wspierania żeglarstwa. Dzię-
ki temu chcemy zorganizować system, który zapewniał będzie 
szkolenia i wdrażał żeglarstwo w naszych szkołach – informu-
je nas Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Przypomnijmy, że całkiem niedawno zakończono rozbudo-
wę mariny w Błotniku. Na tym jednak nie koniec inwestycji 
wokół przystani. 

– W bliskim sąsiedztwie naszej mariny powstanie stocznia 
jachtowa. Według ustaleń z  inwestorem musi ona powstać 
w ciągu najbliższych dwóch lat. Docelowo mają tu być remon-
towane i budowane jachty, które potem mają trafiać na euro-
pejski rynek. Mamy deklaracje, że na początku zatrudnionych 
w stoczni może być około 20 osób – zdradza Janusz Goliński.

(KL)

>> Marina w Błotniku wciąż się rozbudowuje
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NAGROdZENI PRZEZ tRANSPORtOwCÓw

Mają najniższe podatki w kraju
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zorganizowało „Festyn 
Transportowca”, który przyciągnął do Nowego Dworu Wejherowskiego ok. 
1000 pomorskich firm z branży. Przy okazji odbyły się Regionalne Targi 
Transportowe, na których pojawiło się stoisko gminy Cedry Wielkie, a jej 
obecność nie była przypadkowa.

Jak mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie, 
festyn był okazją do integracji 
środowiska transportowego, 
wymiany poglądów i doświad-
czeń firm z  branży w  nieco 
mniej formalnej, zbiurokra-
tyzowanej formie. Warto do-
dać, że gmina Cedry Wielkie 
jest jedynym pomorskim sa-
morządem lokalnym, który 
bierze udział w  transportowej 
imprezie. 

– W  gronie uczestników, 
oprócz firm transportowych, 
ubezpieczeniowych, leasingo-
wych, dealerów paliwowych, 
znalazła się nasza gmina, któ-
ra po raz drugi odpowiedziała 
na zaproszenie Pomorskiego 
Stowarzyszenia Przewoźni-
ków Drogowych. Była to do-
skonała okazja do zaprezen-
towania możliwości rozwoju 
transportu w  naszej gminie, 
w  kontekście zmodernizowa-
nej trasy S-7 Gdańsk-Warsza-
wa, czy Południowej Obwod-
nicy Gdańska. Festyn był też 
okazją do nawiązania kontak-
tów z  przedsiębiorcami bran-

ży transportowej, którzy z ra-
cji naszego położenia, a  więc 
przy ważnych ciągach komu-
nikacyjnych, interesują się 
utworzeniem na naszym te-
renie swoich baz, bądź punk-
tów obsługi – mówi Janusz 
Goliński.

Podczas imprezy w Nowym 
Dworze Wejherowskim go-
spodarz gminy Cedry Wiel-
kie odebrał wyróżnienie za 
zajęcie 1. miejsca w konkursie 
„Uśmiechnij się, jesteś w gmi-
nie przyjaznej transportowi” 
ogłoszonym przez Zrzeszenie 

Międzynarodowych Przewoź-
ników Drogowych w  Polsce. 
Co ciekawe, w  tym samym 
rankingu dopiero na 206. po-
zycji sklasyfikowano Gdańsk. 

– Ni mniej ni więcej ozna-
cza to, że mamy najniższe 
stawki podatkowe od środków 
transportowych w skali całego 
kraju – mówi z  dumą Janusz 
Goliński. 

Nie oznacza to jednak mniej-
szych wpływów do budżetu. 
Zyski z  takiego posunięcia są 
zdecydowanie większe niż 3-4 
lata temu. Przypomnijmy, że 
decyzja o obniżeniu podatków 
zapadła w marcu 2013 roku. 

– Spore wpływy do naszego 
budżetu pochodzą z  leasingu. 
To właśnie na naszym tere-
nie powstają filie firm leasin-
gowych, które swoje siedziby 
mają chociażby w  Warszawie. 
Dzięki temu u  nas rejestro-
wane są samochody z  całego 
kraju, co jest dla nas ogrom-
nym bonusem – przyznaje wójt 
Goliński.

Krzysztof Lubański

>> Sąsiedztwo głównych tras komunikacyjnych 
i rozsądne decyzje samorządowców, którzy 

obniżyli podatki sprawiają, że wzrastają przychody 
do budżetu gminy Cedry Wielkie
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wSPÓłPRACA wCIĄŻ KwItNIE

odwiedzili rówieśników w bawarii
Kolbudzka młodzież, w to-

warzystwie polskich samo-
rządowców, odwiedziła swo-
ich rówieśników z bawarskie-
go Uffenheim. Tym razem 
do Niemiec pojechała ponad 
50-osobowa grupa Polaków. 

Przypomnijmy, że współ-
praca gminy Kolbudy z  nie-
mieckim partnerem trwa od 
10 lat. Każdego roku mło-
dzież z  gimnazjum w  Kol-
budach wyjeżdża do Uffen-
heim, korzystając z lokalnych 
atrakcji, a przy okazji uczy się 
języka niemieckiego. W tym 
roku niemieccy partnerzy 
przygotowali nie lada atrak-
cje dla młodych Polaków, 
a  2-dniowy wypad w  Alpy 
na pewno pozostanie na dłu-
go w ich pamięci. Warto do-
dać, że pobyt polskiej grupy 
finansowany był w  całości 
przez stronę niemiecką. 

Polsko-niemiecka współ-
praca wciąż kwitnie i nie opie-
ra się tylko na wyjazdach na-
szych rodaków do Uffenheim. 
Zachodni partnerzy odwie-
dzają również nasz region. 

Przypomnijmy, że na prze-
łomie lipca i  sierpnia przy-
jedzie do nas 20-osobowa 
grupa z  Niemiec. Wcześniej 
Kolbudy odwiedzić ma ofi-
cjalna delegacja Uffenheim 

z  jego gospodarzem na czele. 
Z  kolei na wrzesień zaplano-
wano przyjazd niemieckich 
strażaków. 

(GR)

>> Pamiątkowe zdjęcie grupy z Kolbud, która odwiedziła  
bawarskie Uffenheim
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OKIEM fOtOREPORtERA

gwiazdy na powitaniu lata w kolbudach
Tradycją stały się już w Kolbudach festyny, które są organizowane z okazji rozpoczynających się wakacji. W tym roku 
na kolbudzkiej scenie wystąpiły m.in. zespoły Bracia oraz Varius Manx. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej nie zawio-
dły licznie zgromadzonej publiczności, pokazując swoje nieprzeciętne umiejętności.

>> Wielu chciało mieć autograf gwiazdy >> Na festynie z okazji powitania lata w Kolbudach zagrał zespół Varius Manx

>> Edyta Kuczyńska, wokalistka zespołu Varius Manx podczas koncertu 
śpiewała nie tylko na scenie, ale też wśród widzów

>> Do czerwoności kolbudzką publiczność rozgrzał zespół Bracia

>> Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy,  
życzył wszystkim udanej zabawy
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ROtMANKA

koncert Muzyki 
Filmowej

Inauguracyjny koncert w ramach I Letniego Festiwalu Mu-
zycznego Gminy Pruszcz Gdański już za nami! Pogoda dopi-
sała, a orkiestra dęta z Tczewa zachwyciła publiczność, która 
pojawiła się w Rotmance.

Kolejny koncert „pod chmurką” odbędzie się w Borkowie. 
Tym razem będzie to „Swing nad Stawem”. Dokładnego ter-
minu jeszcze nie znamy, bowiem jego organizacja zależna bę-
dzie od pogody, ponieważ imprezy odbywają się na świeżym 
powietrzu. W sierpniu albo wrześniu koncerty odbędą się 
jeszcze w Straszynie i Wiślinie. Chętni, którzy będą chcieli 
posłuchać dobrej muzyki, szczegółów szukać mogą na stro-
nach Urzędu Gminy Pruszcz Gdański lub Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Cieplewie. 

(MB)

NAGROdA ZA OPtYMIZM

świńcz ma 
świetlicę

– Niemożliwe stało się możliwe! Warto być optymistą – po-
wiedział podczas uroczystego otwarcia świetlicy sołtys Świń-
cza Władysław Korycki. 

Kontenerowy obiekt ze spadzistym, nawiązującym do lo-
kalnego budownictwa dachem stanął w bezpośrednim są-
siedztwie boiska i placu zabaw. Teren przy świetlicy został 
ukwiecony w ramach współpracy gminy ze szkołą ogrodniczą 
w Pruszczu Gdańskim. 

Budowa świetlicy pochłonęła ok. 180 tys. zł. 

(MB)

>> Zasadzenie drzewka przy nowo otwieranym 
obiekcie to już tradycja
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>> Na koncercie w Rotmance publiczność zach-
wycona była występem orkiestry  

dętej z Tczewa
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JARMARK ŻUłAwSKI

rowerami na wesele
W sobotę bawiliśmy się na weselu. I to jakim! Żuławskim! A na imprezę poje-
chaliśmy - rowerami!

Koszulki z napisem „Je-
dziemy na wesele” i wstążki 
na rowerach – barwny peleton 
weselników wywołał wiele po-
zytywnych reakcji kierowców 
i przechodniów, kiedy w so-
botnie popołudnie pokonywał 
drogę ze Straszyna do Lędo-
wa, gdzie na terenie przy zre-
witalizowanej świetlicy odbył 
się Jarmark Żuławski. Głów-
nym punktem imprezy była 
inscenizacja opartego na śpie-
wogrze „Wesele Żuławskie z 
XVII w.” fragmentu pt. „Od 
zrękowin do wesela…”. 

Jak wesele, to i biesia-
da. Organizatorzy – gmina 
Pruszcz Gdański i Samorząd 
Województwa Pomorskie-
go – zadbali o poczęstunek 
dla uczestników rajdu i festy-
nu. Były kiełbaski z ogniska, 
a także specjalności lokalnych 
kół gospodyń wiejskich: bigos, 
pierogi i ciasta.

A po weselu – wspólny po-
wrót rowerzystów – weselni-
ków do domów. Nad bezpie-
czeństwem peletonu czuwali 
policjanci, strażacy i strażnicy 
gminni.

(MB)

>> Trasa ze Straszyna do Lędowa liczy 14 km
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>> Rekreacja na świeżym powietrzu wzmaga apetyt. Na rowerzystów czekało 
ognisko i kiełbaski
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>> Publiczność imprezy w Lędowie

>> Inscenizacja po zmroku oczarowała gości jarmarku
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KONKURS ROZStRZYGNIętY

kartka z mojej miejscowości
Znane są wyniki gminne-

go konkursu informatycznego 
„Kartka z mojej miejscowo-
ści”, którego organizatorami 
byli Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich i Szkoła Podstawo-
wa w Czerniewie. Najlepszych 
gościł w swoim gabinecie wójt 
Błażej Konkol.

W tym roku do konkur-
su nie przystąpiła tylko jedna 
szkoła, co świadczy o tym, że 
nabiera on coraz większego 
rozmachu. Jury oceniło tym 
razem aż 41 kartek, a nagrody 
przyznano w dwóch katego-
riach wiekowych: podstawów-
ki i gimnazja. Wśród gimna-
zjalistów zwyciężył Hubert 

Hałun z Trąbek Wielkich. 2. 
miejsce przyznano Martynie 
Kiełczykowskiej z Mierze-
szyna, a 3. Żaklinie Sadoch 
z Sobowidza. Z kolei wśród 
uczniów szkół podstawowych 
1. miejsce przyznano Julii Ma-
rockiej z Postołowa. Nagro-
dzone zostały także Dominika 
Olszewska z Granicznej Wsi 

(2. miejsce) i Beata Olszewska 
z Kłodawy (3. pozycja).

Co ciekawe, niektóre wido-
kówki przygotowane na gmin-
ny konkurs, zabrane zostaną 
przez naszą delegację, która 
odwiedzi partnerską gminę 
Uehlfeld w Niemczech. 

(GR)

>> Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki 

Wielkie wręcza na-
grody zwycięzcom 

w konkursie 
„Kartka z mojej 
miejscowości”
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seniorzy  
w szwecji

Klub Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich obcho-
dził niedawno trzecie urodziny. Świętowano dość hucznie 
i niecodziennie, bowiem seniorzy wybrali się w rejs do Szwe-
cji. Dla wielu osób rejs do Szwecji był dziewiczą wyprawą po 
morzu.

– Z tarasów widokowych oglądaliśmy port w Gdyni i wy-
brzeże, a  potem archipelag wysp, na którym jest ich około 
30. Na jednej z nich leży Karlskrona. Wyspy łączą niezliczone 
mosty. Pływają też między nimi promy i łodzie. Niektóre wy-
spy są wielkości wsi Trąbki Wielkie, a mimo to też zamiesz-
kałe. Zakwaterowani byliśmy w komfortowo urządzonych ka-
jutach – relacjonuje Teresa Wawrynowicz, wiceprezes klubu 
seniora.

Seniorzy z  Trąbek Wielkich udowodnili, że czas się dla 
nich zatrzymał, bo w „dyskotece na wodzie” bawili się niemal 
do samego końca. Nasi rodacy zwiedzili Kalmar, w  którym 
wszystkich urzekła starówka z  niską zabudową drewnianą 
i renesansowym zamkiem. 

– Odwiedziliśmy także wyspę Olandię, gdzie w miejscowo-
ści Lerkaka obejrzeliśmy słynne wiatraki, które, co ciekawe, 
stały kiedyś w każdej zagrodzie i służyły jako mały młyn. Jest 
ich na wyspie około 3,5 tysiąca, z czego 300 to już zabytki. 
Z kolei w Borgholmie zwiedziliśmy ruiny zamku królewskie-
go – kontynuuje Teresa Wawrynowicz.

Wycieczka do Szwecji na pewno pozostanie na długo w pa-
mięci seniorów z Trąbek Wielkich. Ciekawe, gdzie członko-
wie klubu „Zawsze Młodzi” wybiorą się na dziesiąte urodziny? 
Może Hawaje, Copacabana, Karaiby albo Seszele? Wiadomo 
jedno, że bez względu na miejsce, bawić będą się przednie.

(Lubek)

>> Seniorzy z Trąbek Wielkich wybrali się na 
wycieczkę do Szwecji
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dROGOwCY PRACUJĄ w POCIE CZOłA

trąbki dołożyły pół miliona
Już 15 lipca mogą zakończyć się pierwsze zadania realizowane w ramach te-
gorocznych „schetynówek”. We współpracy z samorządami gminnymi powiat 
gdański realizuje 17 inwestycji drogowych, ale jak zapowiada Marian Cichon, 
wicestarosta gdański, zakres działań będzie na pewno znacznie większy.

Umowa z  wykonawcą całe-
go projektu została podpisana 
w  połowie czerwca, a  zaraz 
potem drogowcy szybko ru-
szyli do działania. Na pierwszy 
ogień poszła droga Klonowo – 
Roztoka w  gminie Przywidz 
oraz droga prowadząca z  So-
bowidza do Rościszewa. Bu-
dowany jest również chodnik 
do Błotnika. Remontowana 
jest tu także jezdnia.

– Wstępnie zaplanowali-
śmy zrealizowanie 17 zadań. 
Zwycięzca przetargu zapro-
ponował wykonanie wszyst-
kich inwestycji za cenę niższą 
niż szacowaliśmy o  około 2,5 
miliona złotych. Poza tym, sa-
morządy wyszły z propozycją, 
że zwiększą swój wkład w re-
mont niektórych dróg, dzięki 
czemu w  ramach projektu nie 
wykonamy 17, a  około 30 za-
dań. Przykładem niech będzie 
chociażby gmina Trąbki Wiel-
kie, która postanowiła prze-
kazać na kolejne zadania do-
datkowe 0,5 miliona złotych. 
Więcej zadań, niż początko-
wo zaplanowaliśmy, wykona-
nych zostanie także na terenie 
Pruszcza Gdańskiego – mówi 
Marian Cichon.

Zdecydowanie najtrudniej-
szym zadaniem będzie prze-
budowa ulicy Obrońców Wy-
brzeża, która łączy Pruszcz 
Gdański z  Juszkowem. Trze-
ba tu nie tylko położyć nowy 
asfaltowy dywan, ale rów-
nież uporządkować wszyst-
kie sprawy związane z  kana-
lizacją deszczową. Powstanie 
tu także ścieżka rowerowa 
z chodnikiem. 

– Remont tej trasy prowa-
dzony będzie etapami, a odci-
nek od ulicy Wojska Polskiego 
do Cichej będzie wyłączony 

z  ruchu. Obowiązywać będą 
objazdy i  nowy rozkład jazdy 
autobusów. Zakończenie prac 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 
zbiegnie się z  rozpoczęciem 
remontu ostatniego fragmentu 
ulicy Raciborskiego, czyli od 
mostku na Kanale Raduni do 
bloków i przychodni zdrowia. 
Roboty rozpoczną się jesienią. 
Nieustannie prowadzimy roz-
mowy z  Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i  Autostrad 
na temat uporządkowania ru-
chu na skrzyżowaniu ulic Ra-
ciborskiego i  Grunwaldzkiej. 
Według zapewnień władz 
dyrekcji, prace na tym skrzy-
żowaniu mają ruszyć w  2015 
roku – mówi „Panoramie” Ma-
rian Cichon.

Kierowcom przypominamy 
też, że lada dzień rozpocznie 
się remont mostu w  Przywi-
dzu, który będzie całkowicie 
zamknięty i  aby dojechać do 
Miłowa, trzeba będzie korzy-
stać z objazdu przez Trzepowo.

Jednak remonty dróg to nie 
wszystko, by zapewnić kierow-
com w  miarę bezpieczną po-
dróż po naszych drogach.

– Tylko w  tym roku usnęli-
śmy ponad 300 topól, które są 
chwastami i stwarzają poważne 
zagrożenie na drogach – mówi 
Jerzy Świs, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim, który dodaje, że już 
teraz trwają prace nad przygo-
towaniem projektu drogowego 

na 2015 rok. – W ramach tego 
projektu chcielibyśmy przede 
wszystkim zająć się dalszą 
przebudową ulicy Emilii Plater 
w  Pruszczu Gdańskim. Sporo 
czasu zajęło nam uporządko-
wanie spraw gruntowych, żeby 
za jakiś czas nie płacić niepo-
trzebnych odszkodowań. Jesz-
cze we wrześniu chcemy otrzy-
mać decyzję na budowę. 

Jak informuje naczelnik 
Świs, wszystkie zaplanowane 
prace drogowe w  ramach te-
gorocznego projektu mają być 
wykonane do końca paździer-
nika. Lista zadań z dodatkowej 
listy będzie zaś wykonana do 
końca listopada.

(Lubek)

>> Na podpisaniu umowy na realizację drogowego pojawili się wszyscy 
samorządowcy powiatu gdańskiego
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NOwE INwEStYCJE

„jessica” 
wspiera miasto

Samorządowcy z Pruszcza Gdańskiego wykorzystują każ-
dą nadarzającą się okazję, by pozyskać środki na miejskie in-
westycje. Niedawno w  gabinecie Janusz Wróbla, burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, podpisano dwie umowy na pozyska-
nie środków z  programu „Jessica” – unijnego mechanizmu 
finansowego.

– „Jessica” jest wsparciem na rzecz zrównoważonych inwe-
stycji w obszarach miejskich. Fundusze pozyskane z unijnego 
systemu finansowego, w  kwocie 1.979.000 złotych, zostaną 
przeznaczone na wybudowanie nowoczesnego boiska przy 
Zespole Szkół nr 2 oraz terenu sportowo-rekreacyjnego przy 
ulicy Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim – informuje Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Według planów obie inwestycje powinny zostać oddane 
do użytku jeszcze w październiku tego roku. Przypomnijmy, 
że dzięki środkom z  tego samego programu budowany jest 
w Pruszczu Gdańskim basen.

(GR)

>> W gabinecie Janusza Wróbla, burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego podpisano umowę na 
pozyskanie środków z programu „Jessica”
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PÓłNOCNY EKOPOMOCNIK

Poznaj tajemnice natury
Cudze chwalimy, ale swe-

go nie znamy. Dlatego bardzo 
cenny może okazać się cykl fil-
mów proekologicznych „Pół-
nocny ekopomocnik”, przygo-
towywanych przez dzienni-
karzy Północnej.tv. Komplet 
5 odcinków, realizowanych 
z myślą o młodych mieszkań-
cach Pomorza, gotowy będzie 
już we wrześniu.

Cykl 5 kilkunastominuto-
wych filmów, przygotowywa-
nych przez ekipę Północna.tv, 
finansowany jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Gdań-
sku. Pomysłodawcą stworzenia 
„ekopomocnika” była z  kolei 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. 

– Przygotowujemy 15 minu-
towe reportaże, które przede 
wszystkim traktują o  zapo-
mnianej i mało znanej pomor-
skiej przyrodzie. Konia z  rzę-
dem temu, kto wie czym cha-

rakteryzują się i gdzie możemy 
spotkać na Pomorzu jeziora 
lobeliowe albo na czym pole-
ga kompensacja przyrodnicza, 
czy co to są klify kaszubskie. 
Nasze filmy w  prosty i  obra-
zowy sposób mają to wyjaśnić, 
ponieważ niewiele osób wśród 
młodzieży słyszało o czymś ta-
kim – mówi nam Aneta Duraj, 

odpowiedzialna za realizację 
projektu.

Już w  czerwcu powstały 
dwa pierwsze odcinki, których 
zwiastuny można obejrzeć na 
stronie www.polnocna.tv. Ko-
lejne trzy mają być gotowe już 
we wrześniu. 

– We wrześniu zostanie zor-
ganizowana dla szkolnych bio-

logów konferencja, na której 
opowiemy o naszym projekcie. 
Wszystkie filmy nagramy na 
płyty dvd, a potem wyślemy do 
wszystkich pomorskich szkół 
podstawowych i  gimnazjal-
nych – dodaje Aneta Duraj.

(Lubek)

>> Jezioro lobeliowe „Obrowo Małe” koło Soszycy w powiecie bytowskim
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lubański do Michalskiego
O wielkim światowym i naszym rodzimym futbolu z Radosławem Michalskim, prezesem Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Mistrzostwa świata już za 
nami. Można więc spokojnie 
oceniać brazylijski mundial.

– Jestem oczarowany brazylij-
skim turniejem. Już dawno nie 
widziałem tak pięknego, ofen-
sywnego futbolu na mistrzo-
stwach świata. Jest to wielki 
sukces piłki nożnej i  mam na-
dzieję, że jeszcze bardziej wzro-
śnie jej poziom oraz zaintereso-
wanie tą dyscypliną sportu.

– Czy mistrzostwa w Bra-
zylii możemy uznać za klęskę 
Europy? Przypomnijmy, że już 
po pierwszej fazie rozgrywek 
do domów wróciły nie tyle 
europejskie, co światowe po-
tęgi futbolu: Włosi, Anglicy, 
Hiszpanie czy Portugalczycy. 

– Można powiedzieć, że 

Europa poniosła porażkę po 
eliminacjach. Niektórym re-
prezentacjom ciężko było się 
przygotować do brazylijskich 
mistrzostw, ponieważ w  wie-
lu krajach dość długo trwała 
rywalizacja w  rozgrywkach 
krajowych. Na pewno w kon-
tekście sensacji można mówić 
o  braku w  fazie pucharowej 
takich potęg, jak wymienione 
przez pana reprezentacje. Ta-
kiej sytuacji na piłkarskich mi-
strzostwach nie pamiętam od 
wielu lat. Niespodziankę spra-
wiła Grecja, której udało się 
wyjść z  grupy eliminacyjnej. 
Nie jestem fanem greckiego 
futbolu, ponieważ jest nudny 
i brzydki dla oka. Grecy poka-
zali jednak charakter i walczyli 

>> Radosław Michalski od sierpnia 2012 roku jest 
prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
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tanie. Ostatnie lata nie są uro-
dzajne dla polskiej reprezenta-
cji. Na takich imprezach jest 
jednak inna motywacja i  ina-
czej się gra. Nie wiem, czy by-
śmy oczarowali i wyszli z gru-
py, ale myślę, że blamażu by 
nie było.

– Jesteśmy zatem w stanie 
wygrać rozpoczynające się we 
wrześniu eliminacje do Mi-
strzostw Europy?

– Nie myślę nawet o wygra-
niu, ale chciałbym przynaj-
mniej, aby nasza reprezentacja 
zajęła chociażby 2. miejsce, 
które i  tak premiowałoby nas 
awansem na mistrzostwa. Wy-
daje mi się, że jest to w zasię-
gu polskiej kadry, szczególnie 
że teraz w  turnieju zagrają aż 
24 drużyny, czyli prawie poło-
wa Europy. Jeśli w tym gronie 
zabraknie Polski, to będzie to 
duże rozczarowanie.

– Skoro jesteśmy już przy 
polskim futbolu, to jak oce-
nia Pan szanse Lechii Gdańsk 
w rozpoczętym właśnie sezo-
nie piłkarskim?

– Patrząc na transfery, któ-
re poczyniono przed sezonem, 
śmiało można powiedzieć, że 
w  Gdańsku zrodziła się trze-
cia siła polskiej ligi. Nieba-
wem przekonamy się, czy uda 
się z tego stworzyć zespół, bo, 

jak wiadomo, same nazwiska 
nie grają. Trenera czeka trud-
ne zadanie, ponieważ w kilka 
tygodni ciężko jest zbudować 
drużynę, w której pojawiło się 
kilku nowych piłkarzy, szcze-
gólnie że są oni młodzi i w fut-
bolu nie osiągnęli zbyt wiele. 
Mam nadzieję, że będą głodni 
sukcesu, co udowodnią na bo-
isku, i  będą w  stanie spełnić 
oczekiwania kibiców w Gdań-
sku, którzy od lat oczekują od 
swojej ukochanej drużyny po-
wrotu do jakże chlubnych tra-
dycji i gry w europejskich pu-
charach. Myślę, że Liga Euro-
pejska jest w zasięgu gdańskiej 
drużyny. 

– Przez wiele lat grał Pan 
z sukcesami w piłkę nożną, 
a prawie od 2 lat pracuje za 
biurkiem. Łatwiej jest kiero-
wać związkiem w Gdańsku 
czy grać na boisku?

– Dla mnie gra na boisku 
była zdecydowanie łatwiej-
szym zadaniem. Towarzyszyły 
temu większe emocje, ale też 
rywalizacja sportowa sprawia-
ła większą przyjemność. Praw-
da jest jednak taka, że nie da 
się grać przez całe życie, dla-
tego cieszę się, że mogę dalej 
pracować przy piłce.

– Dziękuję za rozmowę.

do końca, dzięki czemu wyszli 
z  grupy, ale potem przegrali 
z Kostaryką.

– Jak oceniłby Pan szanse 

polskiej reprezentacji, gdy-
by zagrała na mistrzostwach 
w Brazylii?

– Jest to bardzo trudne py-
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IV LIGA

kolbudy 
na „6”

Jeszcze kilka tygodni będą 
mogli odpoczywać od li-
gowych zmagań zawod-
nicy GKS Kolbudy, któ-
rzy prawie miesiąc temu 
zakończyli zmagania 
w IV lidze.

Od początku rozgry-
wek ekipa z Kolbud usa-
dowiła się w  bezpiecz-
nej, środkowej części 
tabeli, gdzie nie groził 
jej ani spadek do okrę-
gówki, ani też awans 
do III ligi. Ostatecznie 
GKS Kolbudy ukończył 
zmagania na 6. pozycji, 
a w 34 spotkaniach zdo-
był 57 punktów. Zawod-
nicy z Kolbud strzelili 75 
goli, przy czym stracili 
ich 58.

Mistrzostwo IV ligi 
wywalczyli zawodnicy 
GKS Przodkowo, którzy 
wspólnie z  piłkarzami 
KS Chwaszczyno awan-
sowali do III ligi. 

(KL)

PIłKARSKA KAdRA CZEKA

brąz dla trąbek wielkich
Blisko udziału w finale kra-

jowym turnieju „Piłkarska ka-
dra czeka” była ekipa z Trąbek 
Wielkich, która w finale woje-
wódzkim rozgrywanym w Lu-
zinie zajęła 3. miejsce. 

Zwycięzcami tegorocznego 
wojewódzkiego finału zosta-

li zawodnicy z  Luzina, któ-
rzy oprócz tytułu najlepszej 
drużyny na Pomorzu, repre-
zentować będą nasze woje-
wództwo na finale krajowym, 
który odbędzie się w sierpniu 
w Opolu. Drugie miejsce wy-
walczyła drużyna z  Lębor-

ka. Na najniższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy 
z Trąbek Wielkich, a czwarte 
miejsce przypadło drużynie 
z Lubichowa.

(GR)

>> Pamiątkowe zdjęcie medalowych drużyn
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brązowi Medaliści
Jakub Pelowski, Filip Drożyński, Adrian Pepliński, Krystian Szweda, 
Krystian Gadomski, Fabian Niedźwiecki, Jakub Czerwiński, Krystian 
Chodowski, Paweł Ziemian, Karol Szarmach, Łukasz Panikowski, 
Kacper Kaźmierczak, Łukasz Zitterman, Mateusz Friza, Dawid So-
śnicki i Michał Keler. opiekun – Adrian Wysiecki. 

LIGA tENISA StOłOwEGO

walczyli niepełnosprawni

W Pszczółkach rozegrano 
zawody w  ramach Pomorskiej 
Ligi Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych. Rywali-
zacja toczyła się w  trzech gru-
pach, gdzie zwyciężały drużyny 
z Ryjewa, Kwidzyna i Czerska.

W  tenisowych rozgryw-
kach, które zorganizowa-
no w  Szkole Podstawowej 
w  Pszczółkach, rywalizowało 
ponad 100 zawodników, któ-
rzy reprezentowali ośrodki 
z  Damaszka, Kwidzyna, Pel-
plina, Rokocina, Sopotu, Ry-
jewa, Starogardu Gdańskiego, 
Gniewu, Rudna, Strzebielin-

ka, Szpęgawska, Czerska oraz 
Kolnika. Jak informują orga-
nizatorzy imprezy – Funda-
cja „Żyć Godnie” w  Kolniku 
– wszyscy uczestnicy turnieju 
podzieleni zostali na 3 grupy. 
Ligowe potyczki sędziowali 
natomiast członkowie Klubu 
Tenisa Stołowego „Kosynier” 
z  Sobowidza. Rolę sędziego 
głównego pełnił Władysław 
Mazurek – arbiter międzyna-
rodowy tenisa stołowego.

W  grupie A  bezkonkuren-
cyjna okazała się drużyna DPS 
Ryjewo I, która była lepsza od 
OS Rudno oraz OS Pelplin. 

Z kolei w grupie B zwyciężyła 
ekipa DPS Kwidzyn. Miejsca 
medalowe wywalczyli jesz-
cze zawodnicy SOSW Pelplin 
i  ŚDS Czersk I. Natomiast 
w grupie C miejsca na podium 
zajęły kolejno: zespoły SDS 
Czersk II, DPS Gniew oraz 
DPS Sopot II. 

Dodajmy, że każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątko-
wy medal, wykonany przez 
Podopiecznych Fundacji „Żyć 
Godnie” z Kolnika, a drużyny 
otrzymały puchary. 

(GR)

>> Tenisowe zmagania niepełnosprawnych odbywały się w Pszczółkach
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PROMOCJA PIłKI I GMINY

Finał pucharu w Pszczółkach
Kiedy w Brazylii rozgrywano ostatnie mecze grupowe, w Pszczółkach na stadionie Potoku 
rozgrywano finał wojewódzkiego turnieju „tysiąca drużyn”, czyli piłkarskiego Pucharu Polski, 
w którym zagrały ekipy z Luzina i Przechlewa.

Finał wojewódzkiego Pu-
charu Polski zgromadził kom-
plet widzów na trybunach w 
Pszczółkach. Poza miejsco-
wymi kibicami, na meczu po-
jawili się także fani futbolu z 
Luzina i Przechlewa. Piłkarze 
nie byli tak efektowni w zdo-
bywaniu goli jak ich koledzy 
po fachu grający na mundialu 
w Brazylii, ale emocji na pew-
no nie brakowało. W regula-
minowym czasie gry, mimo 
kilku dogodnych sytuacji z 
obu stron, spotkanie zakoń-
czyło się bezbramkowym re-
misem. Dogrywka również nie 
przyniosła rozstrzygnięcia, a w 
rzutach karnych lepsi okazali 
się zawodnicy Brdy Przechle-
wo, zwyciężając 5:4.

– Wybór Pszczółek na fi-
nał wojewódzkiego Pucharu 
Polski nie był przypadkowy. 
Obiekt jest bardzo dobry, a pa-
trząc na trybuny, utwierdzam 

się w przekonaniu, że to był 
dobry wybór – mówi „Pano-
ramie” Radosław Michalski, 
prezes Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej w Gdańsku. – 
Takie mecze nie cieszyłyby się 
dużym zainteresowaniem w 
Gdańsku czy w Gdyni, a wi-
dzimy, że w Pszczółkach pu-
bliczność bawi się znakomicie.

Z opinią prezesa Michal-
skiego zgadza się również go-
spodarz gminy – Hanna Brej-
wo, która widzi jeszcze inne 
pozytywy rozegrania tego me-
czu właśnie w Pszczółkach.

– Była to reklama naszego 
stadionu i całej gminy. Cieszę 
się, że na meczu pojawiło się 
tak wiele dzieci i młodzieży, 
co pokazuje, że na piłkarskie 
mecze znów przychodzą całe 
rodziny, ponieważ czują się tu 
bardzo bezpiecznie. Poza tym 
mogliśmy podpatrzeć jak or-
ganizować tego typu wydarze-

nia, a zebrane doświadczenie 
na pewno wykorzystamy przy 
kolejnej, nadarzającej się okazji 
– dodaje Hanna Brejwo.

Dodajmy jeszcze tylko, że 

stadion w Pszczółkach był 
zbudowany nakładem finan-
sowym gminy, a obiekt ma 
nie tylko płytę piłkarską z 
krytymi trybunami, ale także 

bieżnię i scenę, dzięki czemu 
można organizować imprezy 
plenerowe. 

(Lubek)

>> Na stadionie w Pszczółkach rozegrano wojewódzki finał Pucharu Polski,  
w którym Brda Przechlewo (białe stroje) pokonała  

w rzutach karnych drużynę z Luzina
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BUdUJ I REMONtUJ Z NAMI 

jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku  
i zapewnić zdrowy mikroklimat pomieszczeń?
Aby eksploatacja budynku była jak najtańsza, podczas projektowania i budowy należy wybierać rozwiązania zapewniające jak 
najmniejsze przenikanie temperatur między wnętrzem a zewnętrzem, czyli największą izolacyjność. 

O izolacyjność dbamy począwszy od projektu (ciągłość izolacji, 
brak mostków termicznych), a skończywszy na prawidłowym monta-
żu. Niezmiernie ważnym etapem jest wybór odpowiedniego materiału 
izolacyjnego, energooszczędnego i  uwzględniającego dostępną prze-
strzeń na izolację, a przy tym niwelującego ryzyko powstania pleśni 
czy grzybów. 

W  zapewnieniu właściwej jakości powietrza, a  co za tym idzie – 
komfortowego mikroklimatu, znaczną rolę oprócz wełny mineralnej 
odgrywa paroizolacja, odpowiedzialna za utrzymanie zdrowego po-
ziomu wilgotności powietrza.

jaką wełnĘ PolecaMy?
Najwyższe oszczędności na kosztach 

ogrzewania osiągnąć można łącząc możli-
wie dużą grubość i możliwie niski współ-
czynnik przewodzenia ciepła lambda. 
Jeśli chodzi o grubość, eksperci zalecają 
co najmniej 10 cm izolacji termicznej dla 
podłóg na gruncie, 20 cm dla ścian ze-
wnętrznych i 30 cm dla dachów.

Z kolei ze względu na współczynnik 
przewodzenia ciepła, komfort mon-
tażu i  korzyści podczas eksploata-
cji warto polecić wełny ISOVER 
takie jak Super-Mata o  współ-
czynniku lambda 0,033 W/mK, 
Profit-Mata (0,035) oraz no-
wość w ofercie - Uni-Matę Plus 
(0,038). Wspomniane wełny 
w rolkach służą do izolacji termicznej i akustycznej dachów 
skośnych pomiędzy krokwiami, poddaszy użytkowych i  nieużytko-
wych, podłóg i stropów drewnianych pomiędzy legarami i konstrukcji 
szkieletowych. 

Ich wyróżnikami na tle wełen dostępnych na rynku są: 
• Wyższa izolacyjność - bo niższa lambda 
• Świetna sprężystość - co ma niebagatelne znaczenie w trakcie roz-

wijania, obróbki i aplikacji produktu

a co oPrócz wełny?
Aby połączyć izolacyjność cieplną z utrzymaniem odpowiedniego 

mikroklimatu pomieszczeń, zaleca się stosować wełny ISOVER w ze-
stawie z paroizolacją od strony wnętrza budynku oraz wiatroizolacją od 
strony poszycia dachowego.

Dzięki takiemu zestawieniu, które, mówiąc 
najogólniej, z jednej strony zna-
cząco ogranicza dostęp wilgoci 
do wnętrza przegrody, z  dru-
giej – jeśli już wilgoć się do-
stanie, umożliwia wyparowanie 
nadmiaru na zewnątrz. 

Paroizolacja 
Jeśli chodzi o  paroizolację, naj-

bardziej godnym polecenia rozwiąza-
nia jest inteligentny system paroizolacji 
ISOVER Vario. Jest to wielofunkcyjny 

układ, który spełniając podstawowe funkcje izolacyjne (ochrona przed 
ucieczką ciepła, wspomaganie wentylacji i klimatyzacji oraz izolacyj-
ność akustyczna) – zapewnia również dodatkowo regulację wilgoci, 
sprawiając, że dach i  ściany zewnętrzne oddychają, nie dopuszczając 
do rozwoju grzybów i pleśni. 

Nowością na rynku jest system ISOVER Vario XtraSafe, który wy-
kazuje jeszcze większy zakres zmienności oporu dyfuzyjnego w zależ-
ności od pory roku, a dodatkowo pomysłowe rozwiązanie aplikacyjne, 
dzięki któremu w bardzo prosty sposób można zapewnić perfekcyjny  
montaż konieczny do 100% efektywności działania.

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

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

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

Dla kieszeni i dla środowiska
– Izolacja domu to inwestycja na wiele lat, dlatego wybierając 

materiał izolacyjny, warto pamiętać o przyszłości i zwrócić uwa-
gę na to, czego dziś nie widać gołym okiem, ale pojawi się wraz 
z pierwszym rachunkiem za gaz, olej czy energię elektryczną. In-
westycja w  materiały izolacyjne o  parametrach gwarantujących 
energooszczędność to wartość, która z pewnością zaprocentuje. 

Produkty ISOVER, w  tym wełny szklane wykonane w  70% 
ze stłuczki pochodzącej z  recyclingu, to także krok w  kierunku 
ochrony środowiska, a co za tym idzie w kierunku poprawy kom-
fortu i zdrowia mieszkańców. 

Międzynarodowy jarmark  
rzemieślniczy okiem fotoreportera
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