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Aż 2 miliony złotych zagospodarują mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 
w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt uchwały w tej sprawie 
ma być przyjęty pod koniec kwietnia, ale mieszkańcy już teraz mogą 
zająć się planowaniem, na co wydać miejskie pieniądze.

Dwa miliony Do wyDania w Pruszczu
BUDŻET OBYWATELSKI

str. 3

Budżet obywatelski w Pruszczu Gdańskim 
zostanie podzielony na dwie części.
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Policja Dostanie raDiowóz
Samorządowcy z Kolbud, nie oglądając się na pie-
niądze pochodzące z budżetów centralnych, sami 
wspierają pracę strażaków i policjantów działających 
na terenie gminy.

ekologiczne rozwiązania i zysk
Ważne są przedsięwzięcia, które zasilą kasy sa-
morządów. Tym cenniejsze są działania, które nie 
będą nic kosztować, a przy ich realizacji wykorzy-
stywane będą dobra matki natury.
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Potrzebny DoDatkowy tor
Ponownie do Pruszcza Gdańskiego jeździ SKM. 
Jej rozkład jazdy jest ubogi, dlatego nasi samorzą-
dowcy starają się nakłonić władze SKM do budowy 
dodatkowego toru. 
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chemia zagraża Pszczołom
Dużym zainteresowaniem cieszyło się I Pszczół-
kowskie Forum Pszczelarzy. Podczas spotkania 
Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki uhonoro-
wana została „złotą pszczołą”. 
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>> Pieniądze z budżetu obywatelskiego będzie można wydać 
chociażby na budowę placów zabaw
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>> Przyda się każdy dodatkowy napęd...

limeryki
Pan Prezes Jarosław,  

choć brzmi to jak farsa,
zapragnął polecieć  
z wizytą na Marsa,

Hofman mu przegadał  
- „Trudna eskapada”,
przez co ma Jarosław  
na czole dziś marsa…

***.
Znany lotniarz,  
pan Władysław  
z miasta Zgierz,

okolice te przeleciał  
wzdłuż i wszerz,
żal ma wszakże  
panna Bronia,

wystająca wciąż  
na błoniach,

wiernie czeka, bo obiecał, 
że ją też…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl
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Bogdan malach

TEATr
klub 
dyskusyjny 

Już po raz 24. odbędzie się 
25 marca (wtorek) spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Te-
atralnego. Według zapowie-
dzi Grzegorza Kwiatkow-
skiego, rzecznika prasowego 
Teatru Wybrzeże, najbliższe 
spotkanie poświęcone bę-
dzie spektaklowi „Martwe 
Dusze”.

Z  miłośnikami teatru 
spotka się tym razem Adam 
Orzechowski, dyrektor Te-
atru Wybrzeże oraz zespół 
aktorski. 

– Celem Dyskusyjne-
go Klubu Teatralnego jest 
stworzenie miejsca otwartej 
dyskusji pomiędzy publicz-
nością, twórcami i  współ-
twórcami spektaklu. Chce-
my nie tylko stworzyć 
widzom możliwość skon-
frontowania swoich wrażeń 
i  rozmowy o  przedstawie-
niu, ale także sprowokować 
do podjęcia szerszej, wy-
chodzącej poza ramy teatru 
dyskusji – mówi Grzegorz 
Kwiatkowski.

Wszyscy uczestnicy Dys-
kusyjnego Klubu Teatral-
nego otrzymają kupony ra-
batowe uprawniające do za-
kupu dwóch biletów w cenie  
15 zł na spektakle grane 
w  nadchodzącym miesiącu. 
Osoby, które zbiorą mini-
mum 5 kuponów otrzyma-
ją pod koniec sezonu Kartę 
Przyjaciela Teatru, upoważ-
niającą do rabatu przy zaku-
pie biletów w  ciągu całego 
sezonu 2013/2014.

Przypomnijmy, że pre-
miera spektaklu „Martwe 
Dusze” odbyła się 22 lutego.

(Gr)

•	 14 – 16 marca (piątek – niedziela), halowe zawody 
regionalne w Skokach przez przeszkody, hipodrom 
w Sopocie

•	 14 – 15 marca (piątek – sobota), XI Gdyński maraton 
na Orientację „Spiros”, Gdynia, ul. Jowisza 60 – 
zespół Szkół nr 15

•	 16 marca (niedziela), koncert Acid Drinkers,  
godz. 19.00, Kwadratowa, Gdańsk, ul. Siedlicka 4

•	 17 – 18 marca (poniedziałek – wtorek), Opera 
w pigułce – „cyrulik sewilski”, godz. 9.00 i 11.15, 
filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

•	 19 – 22 marca (środa – sobota), 21. międzynarodowe 
Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 
Amberif, AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 21 marca (piątek), koncert Ani Dąbrowskiej, godz. 
22.00, Scena, Sopot, al. franciszka mamuszki 2

•	 22 marca (sobota), Diverse night Of The Jumps,  
godz. 19.00, hala Ergo Arena

•	 22 marca (sobota), musical „przygody Sindbada 
Żeglarza”, godz. 19.00, Teatr muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

•	 23 marca (niedziela), hey Unplugged, godz. 18.00, 
filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

•	 25 marca, mecz Lechia Gdańsk – Jagiellonia 
Białystok, godz. 20.30, pGE Arena

•	 26 – 27 marca (środa – czwartek), Kult Unplugged, 
godz. 19, filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

•	 26 – 27 marca (środa – czwartek), Ogólnopolski 
Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2014, AmberExpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 27 marca (czwartek), Akademia Tworzenia Kapitału – 
hity inwestycyjne 2014 roku, godz. 9.30,  
cinema city Krewetka, Gdańsk, ul. Karmelicka 1

•	 30 marca (niedziela), koncert Świetlików,  
godz. 20.00, Bunkier, Gdańsk, ul. Olejarna 3

•	 30 marca (niedziela), Kabaret moralnego niepokoju, 
godz. 16.00 i 19.00, Scena nOT, Gdańsk, rajska 6

•	 1 kwietnia (wtorek), Artur Andrus i Grupa mocarta, 
godz. 17.30 i 20.30, filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

•	 4 – 12 kwietnia (piątek – sobota), Gdański festiwal 
muzyczny – więcej na www.gdanskifestiwal.pl

•	 11 – 13 kwietnia (piątek – niedziela), 17. Gdańskie 
Targi Turystyczne, AmberExpo, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 11

•	 10 maja (sobota), koncert André rieu z Orkiestrą 
Johanna Straussa, godz. 20.00, hala Ergo Arena

•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina Timberlake’a, 
godz. 20.00, pGE Arena
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Miejsce wpisywania do odgadnięcia 

ROZWIĄZANIE 

RZĘDAMI 

skeleton, teju, żona, wiolin, krasnal, łach, kras, socha, Art., sztaluga, chaos, szton, 

KOLUMNAMI 

Tanana, rejwach,  etola, Boni, Stokłosa, kebraczo, Luis, żonkil, largo, Haas, raut, stan,  
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zATrzYmAnY DILEr 
800 gramów narkotyków znaleźli policjanci 

w piwnicy jednego z mieszkań w Gdańsku. Ich 
właścicielem był 33-latek, który był podejrzewa-
ny o handel narkotykami. 

Akcja policjantów z  komendy miejskiej miała 
na celu zwalczanie przestępczości samochodowej 
i narkotykowej. Na liście podejrzeń znalazło się 
także wynajmowane przez 33-letniego gdańsz-
czanina mieszkanie. Ale nie tam, a  w  piwnicy, 
znaleziono poukładane na półkach worki ze środ-
kami odurzającymi. Łącznie mundurowi zabez-
pieczyli ponad 760 gramów suszu konopi, 12,5 
gramów heroiny i ponad 30 gramów amfetaminy. 
Ich czarnorynkowa wartość wynosi ok. 50 tys. zł. 

33-latek został zatrzymany, trafił do aresztu 
i usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacz-
nej ilości środków odurzających. Sąd zastosował 
wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 mie-
sięcy, ale grozi mu kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. 

Znaczniej mniej, bo tylko 3 lata mogą spędzić 
w więzieniu trzej mężczyźni i kobieta, przy któ-
rych policjanci znaleźli marihuanę i amfetaminę. 
„Zioło” mieli przy sobie dwaj mieszkańcy Gdań-
ska, których zatrzymano w Sopocie. Również so-
poccy policjanci zatrzymali 22-letnią mieszkan-

kę Grudziądza, która zapaliła sobie trawkę pod 
dyskoteką. Z kolei w aucie na warszawskich tabli-
cach rejestracyjnych (w którym siedziały 4 osoby) 
mundurowi z Sopotu natrafili na woreczki z ma-
rihuaną i amfetaminą. 

Coraz częściej dowiadujemy się, że młodzi lu-
dzie sięgają już nie tylko po alkohol, ale również 
po inne, mocniejsze i bardziej groźne używki.

„DLA WArSzAWIAKA nIE mASz cWAnIAKA”?
Na łatwe pieniądze liczył 35-letni warszawia-

nin, który przyjechał do Sopotu zaciągnąć kre-
dyt w banku. Okazało się jednak, że na podsta-
wie fałszywych dokumentów mężczyzna starał 
się o  kredyt obrotowy w  wysokości 200 tysięcy 
złotych. Pracownica banku, weryfikująca doku-
menty kredytowe, doszukała się nieprawidłowo-
ści, o których powiadomiła policję. 35-latek usi-
łował wprowadzić w błąd pracowników banku co 
do wiarygodności przedłożonych dokumentów 
i  swojej zdolności kredytowej. Za wyłudzenie 
kredytu mężczyzna może posiedzieć za kratami 
nawet 5 lat, a tam będzie mógł już sobie jedynie 
pośpiewać „Dla warszawiaka nie masz cwaniaka, 
który go móg³by wzi¹æ pod bajer lub pod pic...”. 

(Lubek) 
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fInAł OLImpIADY
Powalczą o zwycięstwo 

Finał VII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Razem 
Dbajmy o Nasze Miasto” odbędzie się 28 marca w Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie. Wśród finalistów znalazło się 
dwóch reprezentantów Pruszcza Gdańskiego – Marta Piotrz-
kowska oraz Jakub Sulewski.

W ostatniej finałowej rundzie udział weźmie 27 uczniów 
z 9 pomorskich miast. Najwięcej, bo aż 6 reprezentantów ma 
Gdańsk. Uczestnicy olimpiady, którzy zostali zakwalifikowa-
ni do trzeciego etapu, do 14 marca muszą dostarczyć autorski 
projekt inicjatywy społecznej na rzecz poprawy funkcjonowa-
nia Straży Miejskiej lub Gminnej w swoim miejscu zamieszka-
nia. Do tego dołączona musi być prezentacja multimedialna. 

O tym, jak spiszą się przedstawiciele naszego miasta po-
informujemy w kwietniowym wydaniu „Panoramy”. Liczymy, 
że będą to pomyślne wiadomości.

(Gr)

BIAłY OrLIK STOpIOnY
tłumy na lodowisku

Ze względu na wysokie temperatury, w dzień dochodzące do 
kilkunastu stopni powyżej zera, które uniemożliwiają właści-
wą eksploatację tafli, Biały Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Pruszczu Gdańskim działał tylko do pierwszych dni marca.

– Od połowy stycznia do południa z lodowiska korzystały 
szkoły. W ramach popołudniowych wejść indywidualnych na 
tafli pojawiło się prawie 3100 osób. Uważam, że jest to bardzo 
dużo, szczególnie, iż lodowisko było otwarte tak naprawdę 
tylko przez kilka godzin po południu i w weekendy – mówi 
Jerzy Kulka, zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

(KL)

WYKłADY DLA SEnIOrÓW
jak goci się żywili

Już 12 marca odbędzie się drugi wykład dla seniorów orga-
nizowany w  ramach spotkań w  Międzynarodowym Bałtyc-
kim Parku Kulturowym Faktoria w Pruszczu Gdańskim.

– Pierwszy wykład, który był nawiązaniem do strojów 
i  zdobnictwa Gotów, zorganizowaliśmy w  listopadzie ubie-
głego roku. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, dlate-
go chcemy systematycznie organizować podobne spotkania – 
mówi nam Mariola Rychter z pruszczańskiej Faktorii.

Drugi wykład – „Jak Goci się żywili” – poprowadzi Ewa 
Adamska-Grzymała, która jest pracownikiem Muzeum Ar-
cheologicznego w Gdańsku i opiekunem merytorycznym wy-
stawy w  Faktorii. Wykłady pozwalają poznać życie Gotów, 
którzy mieszkali 2000 lat temu w Pruszczu Gdańskim.

Inicjatorką spotkań jest Mariola Rychter, która w przeszło-
ści prowadziła w  Gdańsku wykłady dla seniorów. Stanowią 
one również jedną z form promocji pruszczańskiego obiektu.

– Seniorzy to fantastyczni ludzie, których warto aktywizo-
wać, dlatego dla nich organizowane są te wykłady – dodaje 
Mariola Rychter.

Dodajmy jeszcze, że wykłady rozpoczną się o godz. 11.00 
w Chacie Wodza.

(KL)

WILczEWSKA W TrĄBKAch 
spotkanie z eseistką

11 marca (wtorek) o godzinie 18.00 w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich odbędzie się spotkanie autorskie z poetką, pi-
sarką i eseistką Zazą Wilczewską. 

Urodzona w Inowrocławiu Zaza Wilczewska jest absol-
wentką prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 
latach 1976 – 1991 była wicedyrektorem i dyrektorem Biura 
Wystaw Artystycznych w Sopocie, opublikowała arkusz po-
etycki, trzy zbiory wierszy oraz powieść „Lunia”, zbiór opo-
wiadań „Wyjęte z milczenia”, „Szkice Po-Sopockie”. Boha-
terka spotkania w Trąbkach Wielkich jest też zdobywczynią 
pierwszej nagrody za zestaw wierszy w Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim FSON w Krakowie, uzyskała także w tym 
samym konkursie honorowe wyróżnienie za zestaw wierszy. 

(KL)

fOTOGrAfIcznA WYSTAWA

żuławy wczoraj i dziś
Trwają przygotowania wy-

stawy fotograficznej „Żuła-
wy wczoraj i dziś”, której or-
ganizatorem jest Żuławski 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich. Wystawę 
zaplanowano na czerwiec, ale 
organizatorzy szukają jeszcze 
archiwalnych fotografii, które 
pokazują dawne Żuławy.

– Poprzez zdjęcia chcemy 
pokazać jak bardzo zmieni-
ły się Żuławy. Niektórzy nie 
wiedzą zapewne jak miejsce, w 
którym żyjemy wyglądało kil-
kadziesiąt lat temu. Poza tym, 
chcemy ocalić od zapomnienia 
zdjęcia, które w niektórych 
przypadkach nie ujrzałyby 
zapewne dziennego światła, 
bo są gdzieś głęboko schowa-
ne na strychu albo w piwnicy 
– mówi Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich.

Korzystając z okazji, zachę-
camy wszystkie osoby, które 
posiadają zdjęcia ilustrujące 
dawne Żuławy, aby udostęp-
niły swoje pamiątki ośrodkowi 
w Cedrach Wielkich. Właści-
ciele starych fotografii kontak-
tować mogą się z Żuławskim 
Ośrodkiem Kultury i Sportu 
(tel. 58 683 66 35).

– Wystawa promująca Żuła-
wy przedstawiać będzie fo-
tografie oraz opisy zabytków, 
domów podcieniowych, wia-
traków, budowli czy maszyn. 
Zdjęcia przedstawiać będą 
obiekty znajdujące się na Żuła-
wach „kiedyś” i „dziś”. Opisy 
opracowane zostaną w dwóch 
językach: polskim i niemiec-
kim, ze względu na ilość tu-
rystów odwiedzających tereny 
dawniej przez nich zamieszki-
wane – dodaje Łukasz Żarna.

Wystawę będzie można 
oglądać nie tylko w Cedrach 

Wielkich, ale również w Su-
chym Dębie oraz Pruszczu 
Gdańskim. Jej wernisaż pla-
nowany jest w czerwcu.

Dodajmy, że projekt „Or-
ganizacja imprezy kultural-
nej – wystawy Żuławy wczo-
raj i dziś” realizowany jest ze 

środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 działania 413 – 
„Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju w ramach małych 
projektów”.

(KL)

>> Pierwsze zdjęcia na wystawę „Żuławy wczoraj 
i dziś” już dotarły do Żuławskiego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Cedrach Wielkich
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BUDŻET OBYWATELSKI

Dwa miliony do wydania w Pruszczu
Aż 2 miliony złotych zagospodarują mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 
w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt uchwały w tej sprawie ma być 
przyjęty pod koniec kwietnia, ale mieszkańcy już teraz mogą zająć się plano-
waniem, na co wydać miejskie pieniądze.

Budżety obywatelskie wpro-
wadziły już niemal wszystkie 
miasta w kraju. Do tego grona 
dołączy w  tym roku Pruszcz 
Gdański, który wygospodaro-
wał na ten cel 2 mln zł. Kwota 
jest niemała, bo dla przykładu 
znacznie większa Gdynia na 
budżet obywatelski przezna-
cza tylko 3 mln zł, a  sąsiedni 
Tczew tylko 500 tys. zł. W na-
szym mieście jest zatem czym 
dzielić i na co wydawać.

– Uważam, że mieszkań-
cy Pruszczu Gdańskiego nie 
gorzej ode mnie czy radnych 
znają nasze miasto. Doskonale 
wiedzą, co jest im najbardziej 
potrzebne w  miejscu, w  któ-
rym żyją, dlatego też wpro-
wadzamy budżet obywatelski. 
Jeżeli mieszkańcy mają się an-
gażować w pracę nad projekta-
mi, to niech to będą poważne 
przedsięwzięcia, dlatego aż  
2 miliony złotych przezna-
czamy na ten cel – mówi nam 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Budżet obywatelski 
w  Pruszczu Gdańskim zosta-
nie podzielony na dwie części. 
600 tys. zł ma być przezna-
czone na tzw. projekty mięk-
kie – do 70 tys. zł, a pozostała 
kwota, czyli 1,4 mln zł, na pro-
jekty twarde, których realiza-

cja nie może przekroczyć 500 
tys. zł. Projekty może złożyć 
grupa co najmniej 15 miesz-
kańców. Poza dokładnym opi-
sem przedsięwzięcia powinien 
też być sporządzony kosztorys 
inwestycji.

– Po zakończeniu procesu 
składania wniosków zostaną 
one zweryfikowane, a  potem 
sami mieszkańcy – w  drodze 
głosowania – zdecydują, któ-
re projekty zostaną zrealizo-

wane. W  głosowaniu będzie 
mógł wziąć udział każdy stały 
mieszkaniec Pruszcza Gdań-
skiego, który w  momencie 
ukończenia głosowania miał 
ukończone 16 lat – tłumaczy 
Janusz Wróbel.

W  tej chwili trwają prace 
nad projektem budżetu oby-
watelskiego. Jak podaje Bar-
tosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, w połowie kwiet-

nia powinny zostać ogłoszone 
konsultacje społeczne, żeby 
sami mieszkańcy wypowie-
dzieli się na ten temat. Z kolei 
radni naszego miasta uchwałę 
w tej sprawie powinni przyjąć 
jeszcze pod koniec kwietnia.

Do tematu oczywiście wró-
cimy w  jednym z  kolejnych 
wydań „Panoramy”.

Krzysztof Lubański

>> Środki z budżetu obywatelskiego będzie też można przeznaczyć  
na siłownie zewnętrzne
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TELEfOnIcznA AnKIETA

Prowadzą badania
Urząd Statystyczny w  Gdańsku prowadził będzie do  

19 marca na terenie województwa pomorskiego badania an-
kietowe dotyczące pogłowia świń oraz produkcji żywca wie-
przowego. Aby badania były miarodajne ankieta prowadzo-
na będzie telefonicznie, a  rolnicy i  ich rodziny proszeni są 
o udzielanie prawdziwych odpowiedzi.

(Gr)

mISTrzOSTWA GmInY 

o puchar wójta 
W Nowej Karczmie rozegrano Mistrzostwa Gminy Przy-

widz o Puchar Wójta w Halowej Piłce Nożnej. Trofeum przy-
padło w udziale drużynie SP Pomlewo, która w pokonanym 
polu pozostawiła ekipy GTS Przywidz, Częstocin i DiBi 
Team.

– Do rozgrywek zgłosiły się 4 drużyny. Po dwóch kolej-
kach rozgrywek wydawać się mogło, że faworytem turnieju 
jest GTS Przywidz. Decydująca okazała się trzecia kolejka, 
gdzie w finale zmierzyły się drużyny GTS Przywidz z SP Po-
mlewo. Zespół z Pomlewa już od pierwszych minut ruszył do 
ataku i wykorzystał uśpioną czujność rywali, co zaowocowało 
bramkami. Po pierwszej połowie Pomlewo prowadziło 4:1. Po 
przerwie GTS rzucił się do ataku, odrabiając straty na 4:3. 
Emocje sięgały zenitu, bowiem GTS wyprowadzał akcję za 
akcją, a piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do bramki. 
Zawodnicy z Pomlewa dobili rywali strzelając piątą bram-
kę, wygrywając mecz – informuje Janusz Jaromir, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, który był organi-
zatorem mistrzostw.

Barw mistrzowskiej drużyny z Pomlewa bronili: Rafał Sta-
nisławski, Sławomir Góra, Arkadiusz Paździora, Jakub Kida, 
Bartosz Czerwionka, Adam Czerwionka, Maciej Dyks, Da-
niel Narloch, Łukasz Kolbusz. Dodajmy, że na kolejnych miej-
scach sklasyfikowano GTS Przywidz, Częstocin i DiBi Team.

(KL)

>> SP Pomlewo halowym mistrzem gminy Przywidz
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miasto dba o zdrowie swoich mieszkańców
Działania każdego samorządu opierają się nie tylko na inwestycjach budowlanych czy utrzymaniu szkół. Wśród 
wielu wydatków muszą też znaleźć się środki na ochronę zdrowia. O tym nie zapominają samorządowcy z Pruszcza 
Gdańskiego, którzy każdego roku na różnego rodzaju działania profilaktyczne przeznaczają kilkaset tysięcy złotych.

Miasto przystępuje do re-
alizacji nowego programu 
zdrowotnego, skierowanego 
do uczniów szkół Pruszcza 
Gdańskiego. W  ramach pro-
gramu dwie placówki stoma-
tologiczne wykonają przegląd 

uzębienia i  przeprowadzą 
fluoryzację. Każde dziecko 
otrzyma też informację o  sta-
nie swojego uzębienia.

– Są dwa rozwiązania. 
W  pierwszym przypadku to 
stomatolog będzie przycho-

dził do szkoły i przeprowadzał 
badanie profilaktyczne sta-
nu uzębienia i  sporządzał na 
ten temat odpowiednią infor-
mację. Takie badania będzie 
można również, za przyzwo-
leniem szkoły, przeprowadzić 
w  centrum stomatologicznym 
– informuje Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, radna mia-
sta Pruszcz Gdański.

Jednak do przeprowadzenia 
badań, w których uczestniczyć 
mogą dzieci ze szkół podsta-
wowych i  gimnazjalnych, po-
trzebna jest zgoda rodziców. 

– To nie wszystko, kontynu-
ujemy również profilaktyczny 
program szczepień zapobie-
gających rozprzestrzenianiu 
się wirusa HPV u  dziewczy-
nek. Każdego roku wydajemy 
na to ok. 150 tysięcy złotych. 
Program ten realizujemy już 
od 5 lat – mówi Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska. – Rak 
szyjki macicy jest całkowicie 
wyleczalny, ale jeżeli jest on 
wcześnie wykryty. Szczepie-
nia przeciwko nowotworowi 
stosuje się na całym świecie, 
a za przykład powinna posłu-
żyć Szwecja, gdzie jest to obo-
wiązkowe. Tam nie ma przy-
padków występowania raka 
szyjki macicy, a  szwedzcy le-
karze przyjeżdżają do Polski, 
żeby zapoznać się z tą chorobą. 
U  nas jest to program dowol-
ny i rodzic każdej dziewczynki 
musi wyrazić zgodę na szcze-
pienie swojej córki. 

Szczepienia, które trwają 
1,5 roku, przechodzą dziew-
czynki od 12. roku życia. Każ-
dy z rodziców – stały mieszka-
niec Pruszcza Gdańskiego – 
otrzymał pisemne zaproszenie 
dla swojej córki na szczepienia. 

W tej chwili prowadzone są 
także rozmowy nad rozpoczę-
ciem przesiewowego badania 
stanu słuchu u  mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego. Nie-
bawem każdy chętny będzie 
mógł bezpłatnie sprawdzić 
stan swojego słuchu, dostanie 
opis ewentualnej wady, z któ-
rym będzie mógł udać się do 
laryngologa, żeby podjąć od-
powiednie kroki leczenia lub 
rehabilitacji. Być może bada-
nia rozpoczną się już od po-
czątku kwietnia.

Miasto podpisało także po-
rozumienia z  różnymi pod-
miotami, dzięki czemu moż-
na prowadzić różne działania 
profilaktyczne. Dla przykładu, 
w roku ubiegłym udało się po-

zyskać materiały edukacyjne 
„Nie zawal! Wybierz życie”, 
które są przeznaczone dla 
osób zagrożonych zawałami 
serca. Akcja była prowadzona 
w ubiegłym roku, ale materiały 
są jeszcze dostępne w  prusz-
czańskim magistracie. 

– Są tam zawarte wszel-
kie informacje jak prowadzić 
zdrowy tryb życia, aby unik-
nąć zawału. Dołączona jest 
też karta, na której wypisać 
możemy swoje dane, informa-
cję o  przyjmowanych lekach 
i kontakt do osoby, z którą na-
leży się skontaktować w  razie 
zawału – informuje radna. – 
Okazuje się, że na zawał naj-
więcej umiera kobiet, dlatego, 
iż lekceważą sobie badania 

profilaktyczne, zrzucając to na 
karb codziennego zmęczenia 
i przepracowania. 

Informacje na temat wszel-
kich, darmowych badań profi-
laktycznych, organizowanych 
dla mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego na pewno będą 
zamieszczane na stronie in-
ternetowej miasta. Prowadzo-
ne będą też kampanie promo-
cyjne w  mediach. Nie trzeba 
chyba przekonywać nikogo, 
że warto dbać o własne zdro-
wie, wykorzystać nadarzającą 
się okazję i wybrać się na pro-
filaktyczne badania, a  przede 
wszystkim skierować na nie 
nasze pociechy.

Krzysztof Lubański

>> Wszystkim chorobom należy zapobiegać, a nie leczyć je. Warto więc  
skorzystać z różnego rodzaju badań profilaktycznych proponowanych  

dla dzieci w każdym wieku
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będzie park
Prawie 400 tysięcy złotych otrzymała gmina Przywidz na 

budowę parku rekreacyjnego. Pozostałą kwotę, a więc 100 tys. 
zł, wyłoży na inwestycję miejscowy samorząd. 

– Park powstanie przy ulicy Jesionowej w Przywidzu. Umo-
wa z  wykonawcą przedsięwzięcia została podpisana i  robo-
ty powinny niebawem wystartować. Poza placem na rekre-
ację wygospodarowaliśmy również miejsce na „ogród wyna-
lazców”. Pojawią się w  nim postacie, które zmieniały świat, 
by wymienić chociażby Newtona, Edisona czy Kopernika.  
Będzie można zapoznać się z  sylwetkami naszych „bohate-
rów” i  ich wynalazkami – mówi Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.

Teren, na którym powstanie park, nie jest mały i będzie to 
jedyne takie miejsce publiczne w gminie Przywidz. Pojawi się 
tam także skate park, ławeczki, dostępna będzie również stre-
fa bezpłatnego internetu, a  wszystko będzie monitorowane 
i oświetlone w ekologiczny sposób.

Park budowany jest z  myślą o  dzieciach, młodzieży, ale 
również i dorosłych mieszkańcach oraz turystach, którzy chcą 
w aktywny sposób spędzać wolny czas. 

(Gr)

nAGrODY rOzDAnE

o gęsie Pióro
Ogłoszono wyniki 16. Gminnego Konkursu Kronikarskie-

go „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. O miano najlep-
szej rywalizowało 21 kronik, które zostały wykonane przez 
28 osób. 

– W kategorii kronik szkolnych i organizacji samorządo-
wych zdecydowano, że pierwsza nagroda należy się Szkole 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich za pracę wykonaną przez 
Kamillę Cieślak. W kategorii kronik sołeckich, których było 
8, zwyciężyło Ełganowo, a jej autorem był Jan Trofimowicz 
junior. Natomiast w kategorii organizacji pozarządowych, 
najlepsza okazała się kronika Klubu Seniora „Siłą dwóch rzek 
i jednego wodospadu” z Kłodawy, której autorkami były Kry-
styna Cholewińska i Irena Dudek. Za najlepszą debiutującą 
komisja uznała kronikę Przedszkola w Trąbkach Wielkich 
wykonaną przez Angelikę Dąbek i Agnieszkę Krawczyk. 
Nie przyznano nagrody za oryginalne elementy zastosowa-
ne w kronikach – informuje Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

Najlepsze kroniki będzie można obejrzeć 27 marca w bi-
bliotece w Trąbkach Wielkich.

(Gr)

>> Krystyna Cholewińska (z lewej) i Irena 
Dudek z Klubu Seniora z Kłodawy odbierają  

od Błażeja Konkola, wójta gminy Trąbki 
Wielkie, nagrodę za najlepszą kronikę 

w kategorii organizacji pozarządowych
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Potrzebny dodatkowy tor  
do Pruszcza gdańskiego
Po wielu miesiącach przerwy ponownie do Pruszcza Gdańskiego jeździ 
Szybka Kolej Miejska. Jej rozkład jazdy jest dość ubogi, dlatego nasi 
samorządowcy, wspólnie z kolegami z Tczewa i Malborka, starają się nakłonić 
władze SKM do budowy dodatkowego toru. Dzięki temu zwiększy się 
częstotliwość kursowania kolejki do Pruszcza Gdańskiego i dalej do Tczewa.

– Kiedy prowadzono w  na-
szym mieście przebudowę linii 
kolejowej Gdynia – Warsza-
wa, sądziliśmy, że zwiększy 
się przepustowość tej trasy, 
dzięki czemu pojawi się wię-
cej składów SKM. Okazało się 
jednak, że może być zupełnie 
odwrotnie. Dlatego też chce-
my, aby pojawił się dodatkowy 
tor, którym będą mogły jeź-
dzić składy SKM. Nie chcemy, 
aby nasze miasto, cały powiat 
gdański i  sąsiedni Tczew były 
odcięte od Trójmiasta. Dlacze-
go w naszym kierunku ma jeź-
dzić mniej pociągów SKM niż 
do Wejherowa? – pyta Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Wiadomo, że komunikacja 
kolejowa jest potrzebna. Jest 
przecież najszybsza i  ekolo-
giczna. W sprawie budowy do-
datkowego toru dla pociągów 

SKM burmistrz Janusz Wró-
bel wysłał do PKP SKM oraz 
Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku pismo postulujące 
jak najszybszą budowę nowego 
toru z Gdańska przez Pruszcz 
Gdański do Tczewa i  stwo-
rzenie koncepcji dotyczącej 
obsługi transportowej połu-
dniowej części województwa 
pomorskiego w  dokumentach 
strategicznych, między innymi 
w  Regionalnej Strategii Roz-
woju Transportu w  Woje-
wództwie Pomorskim na lata 
2007-2020.

– Oficjalnej odpowiedzi 
jeszcze nie otrzymałem, ale 
dowiedziałem się, że ma zostać 
sporządzone prestudium, które 
pokaże, czy budowa dodatko-
wego toru jest potrzebna. Jest 
to zatem pierwszy krok, żeby 
ta inwestycja została zrealizo-
wana – mówi Janusz Wróbel.

W  tej chwili do Pruszcza 
Gdańskiego jeździć będzie 12 
par SKM. Jednak zdaniem 
burmistrza Wróbla powinno 
ich być co najmniej dwa razy 
tyle.

Prezes zarządu Szybkiej 
Kolei Miejskiej Maciej Li-
gnowski przyznał w rozmowie 

z  nami, że nie wiadomo jesz-
cze dokładnie, jakie będzie ob-
ciążenie tych dwóch, zmoder-
nizowanych torów w kierunku 
Pruszcza Gdańskiego.

– Mamy jednak sygnały, że 
będzie więcej niż dotychczas 
pociągów PKP InterCity oraz 
przewozów towarowych. Zda-
jemy sobie sprawę, że powinno 
być więcej połączeń regional-
nych czy też aglomeracyjnych 
w  kierunku Pruszcza Gdań-
skiego i dalej do Tczewa. Do-
datkowy tor na pewno by to 
zmienił, ponieważ kursowa-
nie naszych składów jest uza-
leżnione od innych pociągów. 
W  tej chwili przymierzamy 
się do przygotowania prestu-
dium, aby dowiedzieć się, czy 
taka inwestycja jest faktycz-
nie potrzebna. Problem sta-
nowić mogą grunty. Nie wia-
domo, czy są wolne tereny, 
na których moglibyśmy pro-
wadzić inwestycję. Dotyczy 
to przede wszystkim Dolnej 
Oruni. Musimy dowiedzieć 
się też, czy i  ile kosztowało-
by wykupienie gruntów od 
osób prywatnych, aby mieć 
jasność, czy finansowo będzie-
my w  stanie sprostać zadaniu 
– mówi „Panoramie” Maciej 
Lignowski, prezes PKP SKM 
w Trójmieście.

Jeżeli prestudium utwierdzi 
w przekonaniu, że dodatkowy 
tor dla pociągów SKM jest po-
trzebny, to i tak inwestycja nie 
zostanie zrealizowana w ciągu 
roku, a raczej kilku albo nawet 
kilkunastu lat.

O  potrzebie zwiększenia 
ilości kursów SKM w kierun-
ku Pruszcza Gdańskiego do-
skonale wie Ryszard Świlski, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego.

– Nie ma możliwości, żeby 
w  tej chwili więcej pociągów 
SKM jeździło do Pruszcza 
Gdańskiego. Budowa toru do-
datkowego jest zatem zasadna. 
Potrzebne są na to pieniądze 
i  grunty. Fundusz na ten cel 
można pozyskać w  nowym 
unijnym rozdaniu. Wiem też, 
że nie powinno być problemu 

z  pozyskaniem gruntów na 
ten cel – zdradza nam Ryszard 
Świlski.

Działania w tej sprawie bę-
dziemy oczywiście monitoro-
wać i  informować o  nowych 
decyzjach.

Krzysztof Lubański

>> Od 9 marca pociągi SKM ponownie jeżdżą  
do Pruszcza Gdańskiego
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STYpEnDIA przYznAnE

zrobią skok  
na kasę?

Już po raz szósty przyznano stypendia najlepszym uczniom 
Gimnazjum w Pszczółkach. W tym roku wyróżnionych zo-
stało 19 osób. Jak zapowiedziała wójt gminy Hanna Brejwo, 
wysokość stypendium zostanie podwojona. Aby się tak stało, 
co najmniej 30 gimnazjalistów musi mieć średnią ocen powy-
żej 5,0. 

Aby otrzymać stypendium trzeba osiągnąć średnią ocen 
na poziomie co najmniej 5,5 (200 zł miesięcznie) albo od 5,0 
do 5,49 (100 zł). W tym roku Hanna Brejwo postanowiła za-
wrzeć „umowę” z uczniami.

– Zachęcam naszych gimnazjalistów do skoku na kasę. 
Niech się uczą i nie mają skrupułów, że rozbiją nam kasę – 
zachęca Hanna Brejwo. – Jeżeli okaże się, że na liście sty-
pendystów znajdować się będzie co najmniej 30 nazwisk, au-
tomatycznie podwajamy wysokość „nagrody”. Cieszę się, że 
w tym roku było wielu uczniów, którzy sięgnęli po to wyższe 
stypendium. We wcześniejszych latach zdecydowanie więcej 
osób mogło pochwalić się średnią ocen między 5,0 a 5,49.

W tym roku szkolnym 19 uczniów otrzymało stypendium, 
w tym 7 uczniów ze średnią powyżej 5,5. Na liście nagrodzo-
nych znaleźli się: Małgorzata Juchniewicz, Michał Kassin, Ju-
lia Kot, Agata Smoczyńska, Aleksandra Walczewska, Aneta 
Malinowska, Patrycja Włodkowska oraz Kinga Jaroszewska, 
Maciej Rakowski, Ilona Szymecka, Agnieszka Mechlińska, 
Angelika Maliszewska, Monika Siewierska, Monika Mani-
sta, Maria Olszewska, Dominik Gostkowski, Karolina Paśko, 
Piotr Danielczyk, Maciej Szulc.

Warto także wspomnieć o osiągnięciach uczniów Gimna-
zjum w Pszczółkach.

– Szkolnym mistrzem ortografii została Alicja Regliń-
ska, a mistrzami w szachach zostali Małgorzata Juchniewicz 
i Szymon Mejer. Trzecią nagrodę w VI Ogólnopolskim Kon-
kursie Wokalnym Kolęd i  Pastorałek „Nad Światem Cicha 
Noc” zdobyły Kinga Jaroszewska, Natalia Fel i Daniel Juch-
niewicz – informuje Bożena Jaskólska, dyrektor Gimnazjum 
w Pszczółkach. – Mamy także trzech uczniów, którzy trenują 
w Tczewskim Klubie Karate-Do. Natalia Kuzioła wywalczy-
ła 3. miejsce w XV Mistrzostwach Świata Karate Shotokan 
w  Kata oraz 1. miejsce w  Ogólnopolskim Turnieju Karate 
Yamabushi Cup 2013 w kumite indywidualnym i 1. miejsce 
w otwartym Turnieju Karate Bushi – Do Cup 2013 w kumite 
indywidualnym.

Dodajmy, że na mistrzostwach świata Mateusz Kalina także 
wywalczył brązowy medal. Poza tym zajął 2. pozycję w Ogól-
nopolskim Turnieju Karate Yamabushi Cup 2013 w kata indy-
widualne białe pasy. Natomiast trzecia z trójki gimnazjalistów 
trenujących w tczewskim klubie, Kornelia Stubba, może po-
chwalić się 2. miejscem w zawodach o Puchar Wójta Gminy 
Tczew Kata dziewcząt i chłopców.

Z kolei w innych konkursach zwyciężali: Julia Kot (biolo-
giczny), Anna Malinowska (wiedzy o HIV/AIDS), Maciej Bi-
zior (chemiczny), Kinga Jaroszewska („Co wiem o Niemczech 
i  jego mieszkańcach”), Kinga Słomska (powiatowy konkurs 
na ulotkę w ramach interwencji programowej „Trzymaj For-
mę”) i Maciej Rutkowski (informatyczny i fizyczny).

(Lubek)
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TO nIE TYLKO WYpOŻYczALnIA

inwentaryzacja w bibliotece
Od 1 kwietnia do 30 maja 

Powiatowa i  Miejska Biblio-
teka Publiczna w  Pruszczu 
Gdańskim będzie zamknię-
ta. Nie oznacza to jednak, że 
nic się nie będzie tam działo. 
W  tym czasie pracownicy bi-
blioteki zajmować się będą 
inwentaryzacją księgozbioru, 
którą nakazuje rozporządzenie 
Ministra Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego. 

W związku z tym warto, by 
miłośnicy czytania książek już 
teraz zrobili sobie „zapasy” na 

okres zaplanowany na inwen-
taryzację. Dodajmy, iż podob-
ne działania przeprowadzono 
w roku 2012, kiedy odbyła się 
inwentaryzacja czytelni dla 
dzieci i  młodzieży do 15 lat, 
natomiast w 2013 roku – czy-
telni ogólnej. Tym razem spis 
księgozbioru przeprowadzony 
zostanie w  wypożyczalni dla 
dorosłych oraz dla dzieci.

Jednak biblioteka nie jest 
jedynie wypożyczalnią ksią-
żek i  czytelnią, ale też miej-
scem, w którym organizowane 

są różnego rodzaju imprezy 
kulturalne.

– W  roku 2013 przeprowa-
dzono 46 lekcji bibliotecznych, 
w  których udział wzięło 1220 
osób. Poza tym, odbyło się 49 
imprez literackich, w  których 
uczestniczyli m.in. Stanisła-
wa Celińska, Jan Nowicki, Je-
rzy Stuhr, Danuta Wałęsa czy 
Chris Niedenthal. Uczestniczy-
ło w nich dokładnie 1848 osób. 
Przygotowano także 10 wystaw, 
które obejrzały 1734 osoby. Na-
tomiast w  różnych zajęciach 

edukacyjnych wzięło udział 
3477 dzieci – wylicza Anita 
Kotwa-Konkol z Biblioteki Pu-
blicznej w Pruszczu Gdańskim.

Dodajmy, że w  2013 roku 
zarejestrowanych w  pruszczań-
skiej bibliotece było 4422 czy-
telników, a placówkę odwiedzi-
ło 17117 osób.

– Jak wynika z  tych danych, 
nie możemy narzekać na brak 
czytelników – podsumowuje 
Anita Kotwa-Konkol.

(Lubek)

I pSzczÓłKOWSKIE fOrUm

chemia zagraża pszczołom
Dużym zainteresowaniem cieszyło się I Pszczółkowskie Forum Pszczelarzy. 
Podczas spotkania Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki, za założenie Muzeum 
Miodu uhonorowana została przez zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Gdańsku „złotą pszczołą”.

Gmina Pszczółki to nie tyl-
ko znany z  nazwy rejon po-
wiatu gdańskiego i wojewódz-
twa pomorskiego. To również 
gmina coraz bardziej aktyw-
na i  przyjazna dla pszczół 
i pszczelarzy. 

– Chcemy, aby za nazwą 
„Pszczółki” kryły się również 
działania. Staramy się pod-
trzymywać tradycje pszczelar-
skie. Chcemy, aby koła ściśle 
współpracowały ze sobą i wy-
mieniały się doświadczeniami. 

Naszym celem jest stworzenie 
centrum, w którym kupić bę-
dzie można na przykład dobry 
produkt, ale też dowiedzieć 
się wielu ciekawych rzeczy na 
temat pszczół i pszczelarstwa 
– zdradza Hanna Brejwo.

W  kole pszczelarskim 
w  Pszczółkach zrzeszonych 
jest 30 osób, ale nie można 
też zapominać o  tych nie-
zrzeszonych i  pszczelarzach 
zawodowych. 

– Zarejestrowanych mamy 
ok. 540 roi pszczół, ale śmiem 
twierdzić, że na terenie naszej 
gminy jest ich drugie tyle. 
Myślę, że czasy dla pszcze-
larstwa nie są złe. Sądzę, że 
idziemy w dobrym kierunku. 
Jest szansa otrzymania unijnej 
dotacji przez Agencję Rynku 
Rolnego. Poza tym, ludzie 
poszukują teraz zdrowej żyw-
ności, a  moim zdaniem, my 
pszczelarze powinniśmy zająć 
się jeszcze większym marke-
tingiem naszej działalności – 
mówi Jan Freda, szef pszcze-
larskiego koła w Pszczółkach. 

W  tej chwili nie wiadomo 
jeszcze jak wielu rojom udało 
się przezimować zimę. Zda-
niem Jana Fredy nie nale-
ży spodziewać się jednak, że 
cena miodu będzie niższa niż 
w roku ubiegłym.

Specjalnie na forum, do 
Pszczółek przyjechał etyk 
i zarazem mistrz pszczelarski 
ks. dr Eugeniusz Marciniak 
z wykładem „Apiterapia, czy-
li pszczoła, która leczy”.

– Apiterapia to leczenie 
i  zapobieganie różnym cho-
robom poprzez pszczele wy-

twory, a  więc miód, pyłek, 
propolis, pierzgę, mleczko 
pszczele i  wosk – mówi ks. 
Eugeniusz Marciniak, który 
zauważa jednak, że nie jest to 
dobry czas dla pszczelarstwa, 
ponieważ w  codziennym 
życiu używamy zbyt dużo 
chemii.

Poza tym, co podkreśla 
ksiądz Marciniak, jest coraz 
mniej terenów, na których 
pracować mogą pszczoły. 

– Uprawiane są monokul-
tury. W  wielu wypadkach 
zupełnie nie mają one su-
rowca dla pszczół. Poza tym, 
masowo stosuje się – w  spo-
sób często niekontrolowany 
– pestycydy. Dobitnym przy-
kładem niech będą opryski 
rzepaku, mające ochronić go 
przed słodyszkiem. Pszczo-
ły zbierają chemię, co koń-
czy się ich natychmiastową 
śmiercią albo chorobą całego 
roju i  w  końcowym efekcie 
także wymarciem. Według 
ostatnich badań przeprowa-
dzonych w  Niemczech, bez 
pracy pszczół byłoby o  ok. 
80 proc. mniej warzyw, owo-
ców i  kwiatów, ponieważ jak 
wszyscy wiemy głównym za-
daniem pszczół jest zapyla-
nie – dodaje ks. Eugeniusz 
Marciniak.

Dodajmy, że w  Lubaniu 
prowadzona jest hodowla 
matek pszczelich. W  szko-
le rolniczej w  Bolesławowie 
przymierzają się z  kolei do 
kształcenia pszczelarskiej ka-
dry pedagogicznej.

Krzysztof Lubański

>> Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki, za 
założenie Muzeum Miodu uhonorowana została 

przez zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Gdańsku „złotą pszczołą”

>> ks. dr Eugeniusz 
Marciniak
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DrzWI OTWArTE 

teatr od podszewki
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru po raz 8. zorga-

nizowane będą Drzwi Otwarte w  Teatrze Wybrzeże, które 
odbędą się 23 i 24 marca. Będzie to doskonała okazja, by po-
znać skrywane na co dzień tajemnice sceny, otworzone zosta-
ną podwoje teatralnych pracowni. W programie przewidziano 
zwiedzanie Dużej Sceny i Sceny Kameralnej, pokaz charakte-
ryzacji teatralnej oraz „Lekcje niegrzeczności”. 

Drzwi Otwarte odbędą się w  godz. 11.00 – 15.00. Bez 
wcześniejszych zapisów będzie można wziąć udział w prezen-
tacji kostiumów teatralnych, która odbędzie się w foyer Dużej 
Sceny (pierwsze piętro). Będzie też możliwość przymierzenia 
niektórych kostiumów. 

– Chętni będą mogli też uczestniczyć w pokazie charaktery-
zacji teatralnej, który odbędzie się w foyer Dużej Sceny. Roz-
poczęcie pokazów zaplanowano o godz. 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15 i 14.00. W tym samym miejscu prezentowane będą ele-
menty scenografii oraz rekwizytów teatralnych. Wcześniej-
sze zapisy konieczne są do zwiedzania sceny i zaplecza, które 
przewidzieliśmy w godz. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 i 14.00. Niespodzianką będzie fotografia, którą biorący 
udział w  zabawie otrzymają po kilku minutach – informuje 
Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże.

Drzwi Otwarte „Malarni” zaplanowano na 23 marca 
w godz. 11.30 – 13.00. Tu odbędzie się z kolei „Lekcja nie-
grzeczności”, która poświęcona będzie książce „O dwóch ta-
kich, co ukradli księżyc” Kornela Makuszyńskiego. Lekcje są 
przeznaczone dla widzów od 6. roku życia, a koszt jednej lek-
cji wynosi 5 zł (konieczne wcześniejsze rezerwacje).

Z  kolei na 24 marca zaplanowano Drzwi Otwarte Sceny 
Kameralnej w  Sopocie (godz. 11.00 – 14.00). Jej zwiedza-
nie, po wcześniejszych zapisach, zaplanowano w godz. 11.00, 
12.00, 13.00 i 14.00. Z kolei pokazy charakteryzacji teatral-
nej, już bez zapisów, przewidziano w  godz. 11.00, 11.45, 
12.30, 13.15 i 14.00.

– Ze względu na ogromne zainteresowanie prosimy o wcze-
śniejsze zapisy pod adresem zapisy@teatrwybrzeze.pl – dodaje 
Grzegorz Kwiatkowski.

(Gr)

przYJEDzIE AmBULAnS

Dar krwi
Strażacy – ochotnicy z Trąbek Wielkich dali się poznać nie 

tylko z udziału w akcjach gaśniczych, czy też działaniach po-
wypadkowych. Aktywnie, od dawna wspierają również zbiór-
kę krwi. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach Wiel-
kich poinformował nas o prowadzonej w tym roku akcji „Dar 
Krwi”. Pierwszy raz specjalny ambulans odwiedził stolicę 
gminy 1 marca, ale w tym roku będzie można jeszcze trzy 
razy oddać krew. Kolejne przyjazdy ambulansu zaplanowa-
no bowiem na 14 czerwca, 23 sierpnia i 15 listopada. Stanie 
on w sąsiedztwie siedziby OSP w Trąbkach Wielkich przy 
ulicy Sportowej 17A. Krew będzie można oddawać w godzi-
nach 8.00 – 11.30. W akcji mogą uczestniczyć jedynie osoby 
pełnoletnie.

(Gr) 

>> Drzwi Otwarte Teatru Wybrzeże już od 8 lat 
cieszą się dużym zainteresowaniem, również 

dzieci i młodzieży
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mUzYcznIE W przYWIDzU

marcowe impresje
W Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Przywidzu odbył się 
koncert „Marcowe Impresje 
Muzyczne”, którego wysłu-
chało ponad 100 osób.

– Na naszych gości czekało 
wiele atrakcji. Nie brakowa-
ło występów najmłodszych, 
by wspomnieć o „Dziecia-
kach Śpiewakach” ze Szkoły 
Podstawowej w Trzepowie, 
których opiekunką jest Alina 
Łoś-Czyżewska. Wystąpi-
ła też utalentowana młodzież 
przywidzka: Anna Łukie-
wicz, Wiktor Dyduła, Marty-
na Oberlan oraz kabaret z koła 
teatralnego naszego ośrodka. 

Swoimi umiejętnościami po-
pisali się też artyści z Opery 
Bałtyckiej: Michał Mossa-
kowski – utalentowany piani-
sta młodego pokolenia, laureat 
wielu konkursów międzynaro-
dowych oraz sopranistka Anna 
Kinga Osior. Gościnnie wy-
stąpił Daniel Saulski – infor-
muje Janusz Jaromir, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Przywidzu.

Organizatorem wieczorka 
muzycznego był przywidzki 
GOK.

(KL)

>> Podczas „Marcowych Impresji Muzycznych” 
publiczności zaprezentowali się również zdolni 

artyści z Przywidza
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ŚWIATOWY SUKcES pOLSKIEJ BAJKI

odrodzenie filmowego „se-ma-fora”
O tym, że pogłoski o „śmierci” łódzkiego „Se-ma-fora” są przedwczesne i prze-
sadzone z jego prezesem, Zbigniewem Żmudzkim, rozmawia Krzysztof Lubański.

– W różnych mediach słyszy 
się, że łódzki „Se-ma-for” chyli 
się ku upadkowi. Czy możemy 
z pierwszej ręki dowiedzieć 
się jaka jest faktyczna sytu-
acja dawnego studia filmo-
wego, z którego wyszły takie 
bajki, jak „Miś Uszatek”, „Bo-
lek i Lolek” czy „Zaczarowany 
ołówek”?

– „Se-ma-for” ma się zu-
pełnie dobrze, a śmiem twier-
dzić, że nawet coraz lepiej, 
ponieważ pierwszy raz od 20 
lat produkujemy duży serial 
dla dzieci. Taka produkcja dla 
studia animowanego to rzecz 
najważniejsza, ponieważ dzię-
ki takiemu serialowi można 
ustabilizować kolejne działa-
nia oraz ekipę, która ma stałe 
zatrudnienie. Poza tym, takie 
studio jak „Se-ma-for” zawsze 
produkowało seriale dla dzie-
ci, by przypomnieć chociażby 
„Misia Uszatka”, „Kota Fi-
lemona”, „Zaczarowany ołó-
wek”, czy „Misia Colargola”. 
Były to przecież bardzo ważne 
bajki dla najmłodszych. 

– Czy tego typu bajki mają 
jeszcze rację bytu w dzisiejszej 
telewizji, gdzie emitowane są 
przede wszystkim produkcje 
ukazujące przemoc? 

– Specjalizujemy się w  fil-
mach dla małych dzieci, czyli 
dla przedszkolaków. Właśnie 
nasza nowa produkcja, jaką 
jest „Parauszek i  przyjaciele”, 
to serial, w  którym stosujemy 
tak zwaną łagodną dydaktykę 
– tak jak w  poprzednich na-
szych produkcjach, gdzie sta-
raliśmy się uczyć dzieci. Wła-
śnie dlatego nasz nowy serial 
podoba się nie tylko dzieciom, 
ale także rodzicom. 

– A zamierzacie kontynu-
ować produkcję starych, zna-
nych i lubianych bajek, na któ-
rych wychowały się miliony 
Polaków?

– Oczywiście, że chcieliby-
śmy kontynuować realizację 
tych starych bajek. Jest tylko 
jeden problem. Nikt z  decy-
dentów, którzy dają pienią-
dze, nie chce wracać do tego, 
co było kilkadziesiąt lat temu. 
Telewizja publiczna usta-
mi redaktorek odradza nam 
wręcz produkcję nowych czę-
ści „Misia Uszatka”, bo tele-
wizja ma już 104 odcinki tej 
bajki i im to wystarczy. Nama-
wiano nas, żebyśmy wymyślili 
coś nowego, dlatego powstał 
„Parauszek i  przyjaciele”, co 
okazało się sukcesem. Bajka 
została bowiem sprzedana już 
telewizji czeskiej i  szkockiej. 
Współpracujemy z wielką fir-
mą dystrybucyjną „Zodiak 
Media”, która już prowadzi 
kampanię promocyjną naszej 
nowej bajki. Na razie nagra-
nych mamy 13 odcinków, a to 
jest zdecydowanie za mało, 
żeby ruszyć ze światową pro-
mocją i  dystrybucją. W  tej 
chwili kończymy drugą serię 
i  już w  maju będziemy mieli 
26 odcinków. 

– Jakie w takim razie jest 
zainteresowanie polskimi baj-
kami za granicami naszego 
kraju?

– Nie jest źle, ale chcieliby-
śmy, aby było jeszcze lepiej. 
Przykład „Parauszka i  przyja-
ciół” świadczy o  tym, że pol-
ski serial animowany może 
zrobić karierę na świecie. Nie 
jest to wcale przechwałka 
z  mojej strony, ale absolutna 

prawda. Z  tą bajką weszli-
śmy do głównego, światowe-
go nurtu dystrybucyjnego, co 
jest wielkim sukcesem. Tego 
nie osiągnęliśmy nawet z „Mi-
siem Uszatkiem” czy „Bolkiem 
i Lolkiem”. 

– Czego wam brakuje, żeby 
odnosić kolejne takie sukcesy?

– Pieniędzy... jak zwykle. 
Na prywatnych sponsorów 
nie możemy liczyć, bo takich 
nie ma jeszcze w naszym kra-

ju. Prowadzimy jednak inne 
działania marketingowe. Dla 
przykładu wizerunek zającz-
ka Parauszka sprzedaliśmy 
czeskiej firmie, która zajmuje 
się produkcją ciastek. Porozu-
mieliśmy się też z firmą, która 
będzie szyła maskotki postaci 
naszej bajki. Myślę, że pój-
dziemy za ciosem, żeby zara-
biać pieniądze na kolejne pro-
dukcje właśnie w taki sposób.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Zbigniew Żmudzki, 
prezes łódzkiego studia „Se-ma-for”
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pOTrzEBnA DrOGA SErWISOWA

Firmy chcą tu inwestować
Gmina Kolbudy uważana jest za jedną z naj-

bogatszych w powiecie gdańskim, dlatego też 
minister nakazał płacić jej tzw. „janosikowe” 
w wysokości ok. 0,5 mln zł rocznie, z czym nie 
zgadza się wójt Leszek Grombala. Samorzą-
dowcy jednak płacą, ale dalej starają się, aby 
nowi przedsiębiorcy inwestowali właśnie tu.

– Nawet nie chcę wiedzieć, ile już wydali-
śmy na „janosikowe”, bo zaraz dostanę palpi-
tacji serca. To jest po prostu złodziejstwo rzą-
du polskiego. Brakuje nam dróg, wodociągów, 
chodników, a musimy oddawać nasze pienią-
dze – mówi rozgoryczony Leszek Grombala. – 
Na szczęście nie brakuje przedsiębiorstw, któ-
re chcą inwestować na naszym terenie i  tym 
samym zasilać nasz budżet. Nasza gmina nie 
posiada urodzajnych gleb, dlatego postawili-
śmy na przemysł.

W gminie Kolbudy z powodzeniem działają 
m.in. Browar Amber, Ziaja czy Zakłady Mię-
sne „Nowak” i  DHL. Nie brakuje też kolej-
nych firm, które cenią sobie nie tylko lokaliza-
cję, ale również niskie stawki podatkowe, dla-

tego chcą działać właśnie w gminie Kolbudy. 
– Przygotowujemy kolejne tereny pod inwe-

stycje, żeby potem posiadać środki na reali-
zację naszych, gminnych przedsięwzięć i  nie 
podnosić podatków do niebotycznych kwot, 
ani też zaciągać pożyczek i kredytów – dodaje 
wójt gminy Kolbudy. – Nasza oferta jest na-
prawdę atrakcyjna dla wielu przedsiębiorców. 
Budujemy drogi dojazdowe i zbroimy działki, 
aby właściciele firm zauważali, że jesteśmy po-
ważnymi partnerami. 

Wójt Grombala zauważa też, że inwestorów 
mogłoby być jeszcze więcej, gdyby powsta-
ła droga serwisowa obwodnicy Trójmiasta na 
odcinku od granicy Szadółek poprzez węzeł 
Kowale do węzła Południowej Obwodnicy 
Gdańska. Taka droga uwolniłaby ogromne 
połacie terenów inwestycyjnych należących do 
gminy Kolbudy. Na razie jednak jest to melo-
dia przyszłości, a dla inwestorów trzeba przy-
gotowywać inne tereny.

(Gr)

nAGrODA DLA cEDrÓW WIELKIch

zarabiają,  
bo obniżyli podatek
Cedry Wielkie zostały uhonorowane prestiżowym wyróż-
nieniem „Gmina Przyjazna Transportowi Drogowemu”, 
przyznawanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Prze-
woźników Drogowych.

Pomorskie Stowarzyszenie 
Przewoźników Drogowych, 
którego siedziba mieści się 
w Gdyni, jest jedną z najwięk-
szych organizacji branżowych 
o ogólnopolskim zasięgu dzia-
łania, funkcjonującą od 1994 
r., a  jej członkami jest ponad 
1000 firm transportowych 
z całego kraju. 

– Mamy to szczęście, że 
przez naszą gminę przebiega 
trasa S-7, u  nas też znajduje 
się fragment Południowej Ob-
wodnicy Gdańska. W  związ-
ku z tym, rada gminy przyjęła 
jeszcze w  roku 2012 Program 
Rozwoju Transportu, a  rok 
temu kolejna uchwała spo-
wodowała obniżenie z  dniem 
1 kwietnia 2013 roku stawek 
podatku od środków transpor-
towych. W  ten sposób chcie-
liśmy zachęcić firmy trans-
portowe do rejestracji swojej 
działalności na naszym terenie 
i  dokonywania wpłat podatku 
do naszego budżetu – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.

Na efekty takiej decyzji 
nie trzeba było długo czekać. 

Duże firmy transportowe za-
częły coraz chętniej rejestro-
wać swoje pojazdy w  gminie 
Cedry Wielkie. 

– W  ubiegłym roku odno-
towaliśmy znaczący wzrost 
wpływów podatku od środków 
transportowych do budżetu 
gminy. Poza tym, udało się 
pozyskać potężnego leasin-
gowca, który złożył deklarację 
na poziomie 600 tysięcy zło-
tych. Przed wejściem w  życie 
uchwały obniżającej podatek 
przychody do budżetu gmi-
ny stanowiły ok. 240 tysięcy 

złotych. Już pierwszego roku, 
po wprowadzeniu najniższe-
go z  możliwych podatków 
od środków transportowych, 
odnotowaliśmy zwiększone 
wpływy, a początek tego roku 
zapowiada się rewelacyjnie – 
z  radością podkreśla Janusz 
Goliński.

Warto dodać, że Cedry 
Wielkie są jedną z  czterech 
gmin w Polsce, które wprowa-
dziły minimalny podatek od 
środków transportowych.

(Lubek)

>> Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie  
odbiera wyróżnienie  

„Gmina Przyjazna Transportowi Drogowemu”
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WYzWAnIE przED DYrEKTOr

reorganizują pogotowie
Od początku roku pruszczańskim pogotowiem zarządza 
nowa pani dyrektor. Miejsce Beaty Groth zajęła Anna 
Górska, która przed przyjściem do Pruszcza Gdańskiego 
pracowała w szpitalu na Polanki. Teraz głównym za-
daniem dyrektor pogotowia jest jego reorganizacja, by 
znacznie poprawić jakość i dostępność usług, przy jedno-
czesnym ograniczeniu wydatków pośrednich.

– Po tym, jak straciliśmy ca-
łodobową opiekę lekarską musi 
tak kierować pogotowiem, aby 
nie ponosić zbyt dużych strat, 
ale też proponować wysoką 
jakość usług. Poszukiwane są 
nowe rozwiązania, które mają 
przynieść korzyści finansowe, 
ale jednocześnie świadczo-
ne usługi mają być na wyso-
kim poziomie – mówi Cezary 
Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański.

Jednostka szuka oszczęd-
ności w kosztach związanych 
ze sprzątaniem, praniem czy 

wewnętrzną logistyką. Poza 
tym, trwają przygotowania do 
rozszerzenia działalności me-
dycznej i uzyskania kontrak-
tów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w zakresie nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej. 

– Chcielibyśmy, aby pogo-
towie w jak największym stop-
niu zapewniało mieszkańcom 
naszego powiatu opiekę me-
dyczną. Na stanowisko dyrek-
tora szukaliśmy osoby z ze-
wnątrz, która poszuka nowych 
rozwiązań – dodaje Cezary 
Bieniasz-Krzywiec. 

Na efekty pracy Anny Gór-
skiej jest jeszcze zdecydowanie 
za wcześnie, ponieważ naj-
pierw pani dyrektor musiała 
zapoznać się z sytuacją pogo-
towia. Starosta gdański przy-
znaje, że zadania, które po-
stawiono przed Anną Górską 
nie są łatwe, bowiem trudno 
teraz o dobrze wykwalifikowa-
nych lekarzy, przy niewielkim 
budżecie.

– Musimy też zastanowić 
się nad sprawą taboru. W tej 
chwili nasze pogotowie musi 
wynajmować karetki od firm 
zewnętrznych. Być może lep-
szym rozwiązaniem byłoby 
posiadanie własnych karetek, 
które można by było nawet 
wynajmować innym podmio-
tom i zarabiać na tym – mówi 
starosta. 

W kolejnym wydaniu „Pa-
noramy” zamieścimy wywiad 
z Anna Górską, dyrekto-
rem pogotowia w Pruszczu 
Gdańskim.

(KL)

>> Pogotowie w Pruszczu Gdańskim ma nową 
dyrektor, która ma zająć się jego reorganizacją
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BęDzIE pOD nApIęcIEm

kabaret w Przywidzu
Trójmiejska scena kabaretowa to już nie tylko grupa Limo 

z Abelardem Gizą na czele. Coraz głośniej w ostatnim czasie 
mówi się o Kabarecie Pod Napięciem, który zawita niebawem 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu.

– Zapraszamy wszystkich na wieczorek kabaretowy, któ-
ry odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 18.30. Tego wieczo-
ru wystąpi na naszej scenie trójmiejski Kabaret Pod Napię-
ciem. Wstęp jest darmowy – zaprasza Janusz Jaromir, dyrektor 
GOK w Przywidzu.

Trójmiejski kabaret założono 5 października 2011 roku, 
a swój debiut sceniczny odnotował 5 stycznia 2012. Kabaret 
pod Napięciem, to: Aleksandra Żabik, Arkadiusz Pawłowski, 
Maciej Wójtewicz oraz Michał Sidorkiewicz (dźwiękowiec). 
Grupa współpracuje z Sebastianem A. Duszą (filmowcem) 
oraz Danielem Turczyn (grafikiem). Prowadzi własny cykl 
imprez komediowych (Poniedziałki Pod Napięciem).

(KL)

>> Kabaret Pod Napięciem
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KWALIfIKAcJE WOJSKOWE

niewielu chętnych do munduru
Jeszcze kilka lat temu mło-

dzi mężczyźni stawiali się na 
poborze wojskowym. Jedni, 
którzy nie studiowali, drżeli na 
samą myśl o otrzymaniu „bile-
tu” do wojska, inni nie mogli 
się doczekać koszarowego ży-
cia i poligonu. Teraz w  szere-
gi sił zbrojnych wstępują tylko 
chętni, którzy są oczywiście 
zdolni do służby wojskowej.

W tym roku na kwalifikacji 
wojskowej w  powiecie gdań-
skim stanęło ok. 700 osób. 
W  gronie tym nie zabrakło 
również pań. Tym razem na 
kwalifikacji pojawiło się 10 
kobiet, które są lekarkami, 
pielęgniarkami albo ukończyły 
psychologię, ale chcą pracować 
w wojsku.

– Na kwalifikacjach pra-
cuje komisja lekarska, któ-
ra bada stan zdrowia i  ocenia 
zdolność kandydata do służby 
w wojsku. Po tygodniu, zgod-
nie z  obowiązującymi prze-
pisami, wszyscy przeniesieni 
są automatycznie do rezerwy. 
Ci, którzy chcą swoją przy-
szłość związać z  siłami zbroj-
nymi, kontaktują się z  Woj-
skową Komendą Uzupełnień 
w  Gdańsku – mówi Ireneusz 

Czernecki, naczelnik Wy-
działu Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.

Kwalifikacje są przeprowa-
dzane po to, by stworzyć pew-
nego rodzaju bank rezerw na 
wypadek sytuacji kryzysowej 
albo działań wojennych.

– W powiecie nie mieliśmy 
na szczęście ostatnio sytuacji 
kryzysowej. Ale wiadomo, że 
na naszym terenie niepokorne 
są wody Wisły i Raduni. Jed-

nak bardziej nieprzewidywal-
ne są te mniejsze rzeki. Zima 
jest spokojna, wody z południa 
Polski nam na szczęście nie 
zagrażają, więc możemy spać 
spokojnie – dodaje Ireneusz 
Czernecki.

Podczas kwalifikacji nie 
udało się nam spotkać osoby, 
która byłaby zainteresowa-
na służbą wojskową. Mateusz 
Reszka z Borowiny mówi nam, 
że nie widzi swojej przyszłości 
w wojsku, a poza tym proble-

my z kręgosłupem i tak nie po-
zwoliłyby mu na zaciągnięcie 
się do armii. 

– Ja również nie mam za-
miaru służyć w  wojsku. 
Chciałbym za to pracować 
w zawodzie, w którym się teraz 
kształcę. Chciałbym pracować 
jako elektryk, ponieważ lubię 
ten zawód – dodaje Dariusz 
Konkol z Czarnej Huty.

(Gr)

>> Młodzi ludzie stawiają się na kwalifikacji wojskowej, ale chętnych  
do włożenia munduru jest niewielu

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza

SzUKAJĄ nOWYch ŹrÓDEł przYchODU

ekologiczne rozwiązania i zysk dla gminy
Zdobywanie pieniędzy z Unii Europejskiej jest już coraz trudniejszym zadaniem, a poza tym za kilka lat będziemy musieli 
radzić sobie bez unijnego wsparcia. Dlatego tak ważne są przedsięwzięcia, które zasilą kasę lokalnych samorządów.  
Tym cenniejsze są działania, które nie będą nic kosztować, a przy ich realizacji wykorzystywane będą dobra matki natury.

Radni gminy Cedry Wielkie 
omawiali niedawno trzy moż-
liwości pozyskiwania przez 
gminę środków finansowych. 
Dwie z  nich nie budzą żad-
nych kontrowersji. 

– Pierwszą jest pozyskiwa-
nie żwiru z dna Wisły. Zawsze 
powtarzam, że jest to niewy-
czerpalna żwirownia. Zmieni-
ły się niedawno przepisy doty-
czące tej kwestii. Firma, która 
chciałaby wydobyć żwir z rze-
ki musi posiadać koncesję na 
tego typu działalność. Teraz 
więc w  planie zagospodaro-
wania przestrzennego musimy 
wskazać obszary górotwórcze. 
Wskazane zostaną również 
miejsca na międzywalu, gdzie 
piasek wydobyty z  rzeki bę-
dzie czasowo składowany. Na 
pewno dla naszego budże-
tu będą to większe przycho-
dy niż dotychczas. Być może 
w  ciągu roku będzie to nawet 
200 tysięcy złotych. Trudno 
to oszacować, bowiem kwota 

będzie liczona od uzyskanego 
urobku – informuje nas Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.

Tego typu prace będą mogły 
być prowadzone od wsi Lesz-
kowa do Kiezmarka i  Błotni-
ka, łącznie z  Martwą Wisłą, 
ponieważ ma być pogłębione 
wejście do mariny. Chętnych 
na pewno nie będzie brako-
wać, ponieważ niebawem ru-
szy przebudowa trasy ekspre-
sowej od Koszwał do Elbląga 
i  potrzebny będzie żwir, dla-
tego już teraz niektóre firmy 
interesują się jego wydobywa-
niem z Wisły. 

– Drugim pomysłem, z któ-
rego również możemy otrzy-
mywać wpływy do budżetu, 
jest powstanie fermy fotowol-
taicznej na starym, zrekulty-
wowanym składowisku popio-
łów w  miejscowości Błotnik. 
Chcemy na naszym terenie, 
o  powierzchni ponad 15 hek-
tarów, zmienić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzen-
nego pod kątem ustawienia so-
larów. Taka inwestycja może 
kosztować nawet kilkadziesiąt 
milionów złotych. W tej chwi-
li nic się nie dzieje na tym te-
renie, a  jeżeli powstanie tam 
ferma fotowoltaiczna, to rów-
nież możemy liczyć na kilkaset 
tysięcy złotych, które wzboga-
cą nasz budżet – dodaje Janusz 
Goliński. 

Te pomysły są bezkonflik-
towe, ale trzeci, dotyczący 
fermy wiatrowej już nie cie-
szy się takim poparciem wśród 
miejscowych radnych oraz 
samych mieszkańców gminy 
Cedry Wielkie. Wójt Goliń-
ski przyznaje, że nie dziwi się 
reakcjom mieszkańców, gdyż 
uciążliwości wynikające z  są-
siedztwa wiatraków są po-
wszechnie znane. Trzeba jed-
nak powiedzieć też, że iden-
tyczne działania prowadzone 
są już u  sąsiadów. W  gminie 
Pruszcz Gdański ferma wia-

trowa już powstała, kolejne 
mają powstać w gminach: Su-
chy Dąb, Ostaszewo i Stegna. 
Trzeba więc zadać sobie pyta-
nie, czy lepiej patrzeć na wia-

traki u sąsiadów i napawać się 
tylko ich widokiem, czy dać 
„zielone światło” podobnym 
inwestycjom w  gminie Cedry 
Wielkie i cieszyć się z całkiem 

niemałych pieniędzy w gmin-
nej kasie? 

Krzysztof Lubański

>> Niemałe przychody z fermy wiatrowej czerpie już gmina Pruszcz Gdański
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LAUrEAcI 
KOnKUrSU

„jagódki” 
nagrodzone

Zespół Pieśni i  Tańca 
„Jagódki” gminy Pruszcz 
Gdański został laureatem 
II edycji konkursu o  Cer-
tyfikat Marki Lokalnej 
„Trzy Krajobrazy Ziemi 
Gdańskiej”. 

Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w Ośrodku 
Kultury, Sportu i  Rekre-
acji w Cieplewie, „Jagódki” 
odebrały statuetkę oraz cer-
tyfikat w  kategorii „Inicja-
tywa Lokalna” za „produkt 
promujący i  pielęgnujący 
wielokulturowość poprzez 
taniec, śpiew i  muzykę 
ludową”.

– Wszystkim naszym 
sympatykom bardzo dzię-
kujemy za wsparcie i  trzy-
mane kciuki. Bardzo się 
cieszymy z  nagrody, która 
jest dla nas mobilizacją do 
dalszej, pilnej pracy – mówi 
Barbara Biedrzycka, szefo-
wa „Jagódek”. 

(mB)

DOBrzE WYKOrzYSTUJĄ rzĄDOWĄ KASę

Drogowcy ruszą do akcji w maju
Dzięki zmianom w  budże-

cie państwa i środkom z Lasów 
Państwowych powiat gdański 
otrzyma środki na realizację 
projektu drogowego, do które-
go przyłączyły się tym razem 
wszystkie gminne samorządy. 
Pierwsze prace rozpoczną się 
zapewne w maju.

Jeszcze kilka miesięcy temu 
wykonanie tegorocznego pro-
jektu drogowego powiatu 
gdańskiego stało pod znakiem 
zapytania. Wniosek naszego 
powiatu znalazł się bowiem na 
liście rezerwowej, ale zajmo-
wał na niej 1. miejsce. 

– Mamy już potwierdzenie, 
że otrzymamy rządowe środ-
ki na przebudowę lokalnych 
dróg, dlatego uruchomiliśmy 
już procedurę przetargową. 
Szacowaliśmy, że cały projekt 
może kosztować nawet 14,6 
mln, ale wiemy już, że otrzy-
mamy 3 mln zł. Pozostałą 
kwotę, a więc po ok. 5 mln zł 
wyłożą samorządy i  powiat. 
Zakładamy jednak, że prze-
targ będzie rozstrzygnięty ko-
rzystnie dla nas i  cena spad-
nie do ok. 10 mln zł – wylicza 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.

Z  takiego obrotu sprawy 
ucieszą się zapewne włodarze 
wszystkich samorządów. Jeśli 
tak się stanie i przetarg będzie 
korzystnie rozstrzygnięty, to 
projekt zostanie powiększony 
i  wykonane zostaną dodatko-
we inwestycje drogowe. Taka 
sytuacja była w roku poprzed-
nim i  wszyscy mają nadzie-
ję, że podobnie będzie teraz. 
Przetarg ogłoszono tydzień 
temu, a  wicestarosta Cichon 
zakłada, że w  połowie kwiet-
nia podpisana już będzie umo-
wa z  wykonawcą, a  drogowcy 
ruszą do działania w maju, aby 
wszystkie roboty zakończyć 
we wrześniu.

– Drogowcy pojawią się 
między innymi na trasie 
Kłodawa – Rusocin, uli-
cach Obrońców Wybrzeża 
w Pruszczu Gdańskim i Prze-
mysłowej w Kolbudach oraz na 
drogach Pręgowo – Lisewiec, 
Przywidz – Roztoka, fragment 
drogi Skowarcz – Suchy Dąb. 
Zakładamy, że w  tym roku 
uda się wyremontować około 
30 kilometrów ulic, a  jest to 
10 proc. wszystkich dróg, któ-
rymi zarządza powiat – mówi 
Marian Cichon, który dodaje, 

że cieszy się i  jest pod wraże-
niem, iż wszystkie samorządy 
przystąpiły do projektu. 

Pieniądze z  rządu nie roz-
wiążą oczywiście wszystkie-
go, bowiem kilometrów dróg 
powiatowych do przebudowy 
albo remontu jest jeszcze wiele. 
O  tym, gdzie drogowcy mają 
się pojawić w pierwszej kolej-
ności decydują wspólnie Ma-
rian Cichon i  Jerzy Świs, na-

czelnik Wydziału Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego 
w  Pruszczu Gdańskim. To 
oni odwiedzają różne zakąt-
ki powiatu gdańskiego, dzięki 
czemu doskonale wiedzą, któ-
rymi ulicami należy zająć się 
w pierwszej kolejności.

– Nasze działania skupiają 
się nie tylko na stolicy powia-
tu, ale również innych miej-
scowościach rozrzuconych 

w  rejonie. Sądzę, że dobrze 
wykorzystujemy rządowe pie-
niądze i  współpracę z  gmina-
mi, dzięki czemu od ubiegłego 
roku kilkadziesiąt kilometrów 
dróg w powiecie gdańskim jest 
niemal nowych – podsumowu-
je wicestarosta gdański.

Grzegorz rudnicki

>> Jedną z najdroższych inwestycji będzie prawdopodobnie przebudowa  
ulicy Obrońców Wybrzeża prowadzącej do Juszkowa
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nA fILmY TYLKO DO cIEpLEWA

kameralne i nowoczesne kino
Już nie tylko Trójmiasto czy Tczew mają swoje kina. Do tego grona dołączyło niedawno Cieplewo, gdzie otworzone 
zostało „Kino za Rogiem” – pierwsza taka placówka w województwie pomorskim. Jeszcze przed jego uroczystym 
otwarciem sprzedano wszystkie bilety na trzy pierwsze seanse.

Profesjonalnego kina 
w  Ośrodku Kultury, Sportu 
i  Rekreacji w  Cieplewie nie 
udałoby się stworzyć, gdy-
by nie finansowe wsparcie ze 
źródeł zewnętrznych. Dotację 
na ten cel udało się pozyskać 
z  Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Pozwoliła ona na 
zakup nowoczesnego projek-
tora. Dzięki temu widzowie 
mają tutaj szansę oglądać filmy 
w  jakości obrazu HD, która 
nie odbiega od tego, co oferu-
ją sieciowe multipleksy. Uru-
chomienie „Kina za Rogiem” 
w  Cieplewie pozwoli też na 
szersze wykorzystanie moż-
liwości projektu „Filmoteka 
Szkolna” w  zakresie edukacji 
filmowej dzieci i młodzieży we 
współpracy z okolicznymi pla-
cówkami oświatowymi. 

– Stwierdzenie „kultura tra-
fia pod strzechy” może jest już 
lekką przesadą, szczególnie 

w  kontekście strzech. Cieszy-
my się, że właśnie w  gminie 
wiejskiej Pruszcz Gdański 
wystartowaliśmy z  działal-
nością kina. Na szczęście za-
czynamy uciekać od wielkich 
sal kinowych i anonimowości, 
a  zaczynamy cenić wszystko 
to, co małe, kameralne, intym-
ne i piękne – mówiła podczas 
uroczystości otwarcia kina 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański. 

Na uroczystości nie mogło 
oczywiście zabraknąć pomy-
słodawcy tworzenia, właśnie 
w  małych miejscowościach, 
„Kina za Rogiem” – Grzego-
rza Molewskiego. 

– Działalność ośrodka 
w Cieplewie obserwuję od po-
nad roku. Kiedy pierwszy raz 
spotkałem Grzegorza Cwa-
lińskiego, dyrektora tutejsze-
go ośrodka, to nie do końca 
dowierzałem jego pomysłom, 

ponieważ rzadko widzi się tak 
pozytywnie zakręconych lu-
dzi. Realizując tak skompliko-
wany projekt, jakim jest two-
rzenie „kin za rogiem” w miej-
scowościach nawet mniejszych 
od Cieplewa, często podpatru-
jemy rozwiązania, które zasto-

sowano właśnie tutaj – pod-
kreślał Grzegorz Molewski.

„Kino za Rogiem” w Cieple-
wie to niezwykle kameralny 
obiekt, a  ceny biletów na se-
anse są bardzo atrakcyjne, bo-
wiem jest to wydatek jedynie  
5 zł. Chętni mają do dyspozy-

cji bogatą ofertę seansów kino-
wych (w tym zarówno polskie, 
jak i  zagraniczne produkcje, 
z  bieżącego i  klasycznego re-
pertuaru – w  zrekonstruowa-
nych cyfrowo wersjach – dla 
dzieci, młodzieży i  dorosłych 
widzów). Zgodnie z  ideą pro-

jektu to również możliwość 
organizowania pokazów mul-
timedialnych, koncertów czy 
transmitowanych na żywo 
ważnych wydarzeń kultural-
nych i sportowych. 

Stałe seanse kinowe 
w  OKSiR Cieplewo realizo-
wane będą w  każdy wtorek 
i czwartek (oprócz dni, w któ-
re harmonogram działalności 
sali kinowo-teatralnej przewi-
duje spektakle, koncerty i inne 
widowiska). Początek projekcji 
zawsze o  godz. 19:00. Bilety 
na 3 pierwsze filmy rozeszły 
się już na 2 tygodnie przed 
seansem. Na 18 marca zapla-
nowano film „Jesteś bogiem”,  
20 marca – „Miś”, a 25 marca – 
„Porwanie”. Więcej informacji 
o  działalności kina w  Cieple-
wie znaleźć można na stronie 
www.oksir.pruszczgda.pl.

(Lubek)

>> Symboliczne otwarcie „Kina za rogiem” w Cieplewie
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pOKAzAĆ LOKALnYch ArTYSTÓW

antologia 
twórców powiatu

Trwają przygotowania do wydania antologii twórców po-
wiatu gdańskiego „Niebieskie neony”, która będzie wydana 
staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i 
Okolicznych Gmin. 

Oprócz poezji, prozy poetyckiej oraz prezentacji innych 
dziedzin sztuki, znajduje się w niej również „Kalendarium 
spotkań, imprez poetyckich i literackich w latach 1967 – 2014 
na terenie powiatu gdańskiego”, ilustrowane zdjęciami archi-
walnymi. Przygotowaniem wydawnictwa zajął się Roman 
Ciesielski, mieszkaniec Juszkowa – poeta, artysta grafik. An-
tologia obejmuje swoim zasięgiem autorów realizujących się 
poprzez słowo poetyckie, zamieszkałych na terenie powiatu 
gdańskiego. 

– W antologii znajdzie się miejsce dla artystów, którzy two-
rzą tożsamość miejsca, w którym żyją, a więc tożsamość róż-
nych miejsc powiatu gdańskiego. Nie od dziś zauważamy, że 
są oni pomijani i marginalizowani. W tej chwili promowa-
na jest tylko kultura popularna i komercyjna. Nie jest żadną 
sztuką zaangażować agencję artystyczną, żeby zorganizowała 
imprezę kulturalną. Jestem jednak przekonany, że wiele osób 
z naszego terenu chciałoby poznać twórczość tych, którzy 
mieszkają wokół nas, po sąsiedzku, za ścianą albo po drugiej 
stronie płotu – mówi Roman Ciesielski. 

Prace nad przygotowaniem wydawnictwa dobiegają już pra-
wie do końca i jeżeli nie pojawią się jakieś niespodziewane 
przeszkody, to już w kwietniu „Niebieskie neony” powinny 
opuścić drukarnię. 

Wśród autorów wierszy są: Zygmunt Bukowski, Aleksan-
dra Borzęcka, Roman Ciesielski, Adriana Głuchowska, Ta-
deusz Jałoszyński, Agnieszka Ciesielska, Dagmara Weyna, 
Bogumił Gierszewski, Elżbieta Maria Laskowska, Dorota 
Kuropatwa, Małgorzata Malinowska, Barbara Pestka, Zofia 
Sokół, Halina Goral- Rybakowska, Magdalena Zaremba, Ta-
deusz Karmazyn, Jerzy Fryckowski, Anna Górecka, Ilona Ro-
szak, Andrzej Sikorski, Marcin Wołowiec, Janina Laskowska
-Mróz, Hanna Glok-Lejk. Natomiast wśród artystów ilustru-
jących znaleźli się: Gagik Parsamjan, Aleksander Dardzyński, 
Bogdan Groth, Danuta Kraszewska, Ewa i Zbigniew Boduch, 
Henryka Lisiecka, Iwona Deptuch-Dymowska, Jerzy Euge-
niusz Sobczyk, Jerzy Ossorya-Cierpicki, Jolanta Szymerska, 
Magdalena Zaremba, Anna i Ryszard Prill, Zygmunt Bukow-
ski, Teresa Piotrowska, Agnieszka Ciesielska, Dagmara Wey-
na, Wojciech Jung, Zenon Kosater, Gina Wiszniewska, Ka-
zimierz Czeczotko, Barbara Jankowska, Roman Ciesielski, 
Wiesław Grzech, Wojciech Górecki, Daniel Kufel. 

(Gr)

NIE MILCZ
szczęśliwie umieszczony w krajobrazie
widzący każdy ruch prądu
płynące
płonące liście na wodzie
pilnujesz siebie płynąc pod prąd
nie oddajesz pola
twoje prognozy się sprawdzają
nie milcz
powiedz że najlepiej w domu
przy kominku w ogrodzie niespełnionym
radunia wije się w zasięgu ręki
świat wartości zamknięty setkami myśli i analiz
plany biorą w łeb
niemożności jak hamulce
kolejki wąskotorowej której nie ma

Roman Ciesielski, Juszkowo, maj 2011 

>> Przygotowaniem 
antologii artystów  

powiatu gdańskiego 
„Niebieskie neony”  

zajął się  
Roman Ciesielski
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noc muzeów po francusku
Do Nocy Muzeów, która 

cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem również wśród 
mieszkańców powiatu gdań-
skiego, pozostało jeszcze spo-
ro czasu. Mimo to większość 
instytucji już rozpoczęła przy-
gotowania do tego nietuzin-
kowego wydarzenia. Część 
atrakcji, które przygotowywa-
ne są w naszym mieście zdra-
dził nam Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

– Znamy już pierwsze 
szczegóły Nocy Muzeów, któ-
ra odbędzie się 17 i 18 maja w 
Pruszczu Gdańskim. W tym 
roku będzie historycznie i po 
francusku – informuje Bar-
tosz Gondek, który jest rów-
nież miłośnikiem motoryzacji 
i historii. – Tegoroczną Noc 

Muzeów rozpoczniemy około 
godziny 18.00 na terenie Par-
ku Kulturowego „Faktoria”. 
Zjadą się tam francuskie auta, 
biorące udział w 22. Ogólno-
polskim Zlocie Citroena.

Na Faktorii pojawić się ma 
80 samochodów z najdal-
szych zakątków kraju. Wśród 
nich – jak zapowiada Bartosz 
Gondek – kultowe modele 
DS, GS i CX oraz przedwo-
jenne BL i AC4. Spotkanie z 
francuskimi pojazdami i ich 
załogami potrwa do godziny 
20.30. 

– Potem rozpocznie się Noc 
Muzeów na Faktorii, podczas 
której spotkamy się między 
innymi z historycznymi posta-
ciami z Pruszcza Gdańskiego. 
Będzie też można zobaczyć 
film o obchodzącej w tym roku 

100. urodziny Józefie Kro-
śnickiej, ambasador Pruszcza 
Gdańskiego – dodaje rzecznik 
prasowy.

Więcej informacji na temat 
Nocy Muzeów i innych majo-

wych imprezach organizowa-
nych w Pruszczu Gdańskim 
podamy w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(KL)

>> Takie zabytkowe cudeńka będzie można zoba-
czyć już w maju na Faktorii w Pruszczu Gdańskim
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zGArnęLI UnIJnE OSTATKI

otrzymali 4,7 mln na kanalizację
Gminie Pruszcz Gdański, poprzez spółkę „Eksploatator”, udało się pozyskać 
4,7 mln zł dotacji na budowę kanalizacji. W ostatnich dniach lutego nastąpiło 
oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (instytucją finansującą), a spół-
ką „Eksploatator” (inwestorem).

Choć fundusze unijne na ten 
rok są już wyczerpane, gminie 
Pruszcz Gdański udało się po-
zyskać dotację z  oszczędno-
ści Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko 
na skanalizowanie Radunicy 
i osiedla „Zorza” w Straszynie 
oraz budowę nowego wodocią-
gu w Rokitnicy. 

– Bardzo wam gratuluję tej 
dotacji, zwłaszcza, że to ostat-
nie środki, jakie można było 
zdobyć. To z  pewnością duża 
ulga dla przedsięwzięcia. Po-
zyskanie funduszy było trud-
nym zadaniem. Jednak znacz-
nie trudniejsze jeszcze przed 
wami: realizacja inwestycji 
i  rozliczenie dotacji – powie-
dział podczas uroczystego 
podpisania umowy Ireneusz 
Michałkiewicz, dyrektor ds. 
ekonomiczno-f inansowych 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku.

Na realizację inwestycji 
spółka „Eksploatator” ma czas 
do połowy 2015 roku. Kosz-
torys inwestorski opiewa na 
ponad 8 mln zł. Wkład wła-
sny gminy stanowi pożyczka 
z WFOŚiGW.

– Zadanie to stanowi pierw-
szy etap realizacji inwestycji, 
w ramach której skanalizujemy 

Radunicę i Rokitnicę – doda-
je Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański. 

– Aby osiągnąć pełen sukces, 
niezbędna jest ścisła współ-

praca z  mieszkańcami – uwa-
ża Marek Palusiński, prezes 
„Eksploatatora”. – Mieszkańcy 
muszą mieć świadomość, że od 
momentu zakończenia robót, 

mają 2-3 miesiące na podłą-
czenie się do kanalizacji. 

(mB)

>> Umowę podpisali Ireneusz Michałkiewicz, dyrektor ds. ekonomiczno-
finansowych WFOŚiGW w Gdańsku oraz Marek Palusiński, prezes gminnej 

spółki „Eksploatator”
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nOWA STrOnA WWW

internetowo i turystycznie
Turystyczny Powiat Gdań-

ski – tak będzie nazywać się 
przełomowa strona interne-
towa, dzięki której osoby za-
interesowane turystyką, re-
kreacją i  spędzaniem czasu 
wolnego na terenie naszego 
powiatu będą mogły zapoznać 
się z kompleksowym przeglą-
dem tutejszych atrakcji.

– Na nowej stronie znaj-
dziemy wiadomości o  szla-
kach rowerowych, zabytkach 

czy po prostu ciekawych 
miejscach. Znalazło się tam 
miejsce również na ofertę 
gastronomiczną, bazę hote-
lową oraz drobną bazę tury-
styczną – mówi Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański. 
– Stronę uzupełniają wyso-
kiej jakości zdjęcia i  pano-
ramy oraz artystyczne ujęcia 
wielu nieznanych szczegó-
łów miejsc i  zabytków po-
wiatu gdańskiego.

Nowa strona internetowa 
jest konsultowana z władzami 
samorządów gminnych po-
wiatu gdańskiego, by potem 
jak najszybciej była ona do-
stępna szerokiemu gronu po-
tencjalnych turystów, którzy 
mogą odwiedzić nasz powiat, 
ale też i tym, którzy tu miesz-
kają, lecz nie znają wszystkich 
miejsc godnych odwiedzenia.

(Gr)

DEcYDUJĄ SAmI mIESzKAŃcY

Dobrze wykorzystany 
fundusz sołecki
Drugi rok z rzędu sołectwa w gminie Suchy Dąb będą 
miały do dyspozycji swój fundusz. Jak mówi „Panoramie” 
Aleksandra Matusz, sekretarz Urzędu Gminy Suchy Dąb, 
już w pierwszym roku mieszkańcy pokazali, że wiedzą 
czego najbardziej potrzebują w swoich wsiach.

Fundusze sołeckie, w przeli-
czeniu na poszczególne miej-
scowości, nie są może zbyt 
wysokie. Za to mieszkańcy 
pokazali, że potrafią wydać je 
bardzo umiejętnie.

– Na fundusz sołecki prze-
znaczyliśmy w  roku ubiegłym 
ponad 150 tysięcy złotych. 
Kwota ta została podzielona 
na wszystkie wsie naszej gmi-
ny według specjalnego klu-
cza. Można powiedzieć, że 
jest to forma budżetów oby-
watelskich, która tak modna 
stała się w  dużych miastach.  
To właśnie mieszkańcy najle-
piej wiedzą, co jest im najbar-
dziej potrzebne. Wnioski mo-
gła składać rada sołecka albo 
co najmniej 15-osobowa grupa 
mieszkańców. Każdy wniosek 
musiał być dokładnie przygo-
towany, łącznie z precyzyjnym 
kosztorysem – dodaje Alek-
sandra Matusz, która odpo-
wiada za realizację funduszu 
sołeckiego.

Pieniądze wydawano przede 
wszystkim na upiększanie wsi 
– kupowano kosiarki do trawy 
(Suchy Dąb, Steblewo, Ostro-
wite), budowano place zabaw 
(Grabiny-Zameczek, Wró-
blewo) lub wykonano oświe-
tlenie alejki parkowej (Krzy-
we Koło). Niektóre sołectwa 
otrzymane pieniądze przezna-
czały natomiast na wyposaże-
nie wiejskich świetlic (Steble-
wo, Koźliny, Osice). 

W tym roku do wydania jest 
ponad 160 tys. zł. Wśród wie-

lu zadań, które zaplanowano 
w sołectwach na ten rok, god-
ne uwagi są zadania w Suchym 
Dębie. Mieszkańcy zdecydo-
wali, że środki z funduszu so-
łeckiego zostaną przeznaczone 
m.in. na wymianę nawierzch-
ni na pętli autobusowej oraz 
zagospodarowanie terenu przy 
pętli autobusowej przy szkole. 
Z kolei mieszkańcy Krzywego 
Koła część środków chcą prze-
znaczyć na utworzenie kawia-
renki internetowej oraz orga-
nizację warsztatów kompute-
rowych dla seniorów z  gminy 
Suchy Dąb, które miałyby od-
bywać się właśnie w  świetlicy 
wiejskiej w Krzywym Kole.

Informujemy o  zebra-
niach wiejskich, które na 
terenie gminy Suchy Dąb 

będą odbywać się od 11  
do 21 marca (wszystkie rozpo-
czynają się o godz. 18.00). 

– 11 marca – Ostrowite 
(dom sołtysa),

– 12 marca – Steblewo 
(świetlica),

– 13 marca – Grabi-
ny-Zameczek (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny),

– 14 marca – Koźliny (klub 
wiejski – remiza), 

– 17 marca – Krzywe Koło 
(świetlica wiejska),

– 18 marca – Suchy Dąb 
(szkoła podstawowa),

– 20 marca – Wróblewo 
(dom sołtysa),

– 21 marca – Osice (świetli-
ca wiejska).

(KL)
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>> Pieniądze z funduszu sołeckiego mieszkańcy Suchego Dębu przeznaczyli 
na zakup ciągniczka, którym zimą można odśnieżać, a latem kosić trawę

nOWA rEmIzA W LUBLEWIE

Policja dostanie 
radiowóz
Zakres i jakość działań wszystkich instytucji, urzędów 
czy organizacji zależą od posiadanego budżetu. Samorzą-
dowcy z Kolbud nie są obojętni na potrzeby miejscowych 
strażaków i policjantów. Nie oglądając się na pieniądze 
pochodzące z budżetów centralnych, sami wspierają pra-
cę jednostek działających na terenie gminy.

Bez wsparcia samorządu 
gminy Kolbudy wiele działań 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z  Lublewa byłoby niemożli-
wych. Według statystyk tylko 
w  minionym roku ochotnicy 
z  lublewskiej jednostki wyjeż-
dżali do różnego rodzaju akcji 
aż 120 razy. Tak pracowite-
go roku nie miała żadna inna 
jednostka w  powiecie gdań-
skim. Poza tym, co także god-
ne uwagi, OSP Lublewo może 
pochwalić się wieloma zastę-
pami młodzieżowymi, co nie 
zdarza się w innych strażackich 
jednostkach.

– Na terenie gminy mamy 
trzy jednostki OSP: w  Prę-
gowie, Kolbudach i  właśnie 
w Lublewie. Dwie pierwsze są 
już w Krajowym Systemie Ra-

towniczo-Gaśniczym. Trzecia 
dołączyć do tego grona ma jesz-
cze w tym roku. Poza tym stra-
żaków z  Lublewa chcemy wy-
specjalizować w  ratownictwie 
drogowym, ponieważ gros ich 
akcji to wyjazdy do wypadków. 
Dlatego też jednostka zostanie 
dosprzętowiona – zapowiada 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.

Jednostka Ochotniej Straży 
Pożarnej w  Lublewie powstała 
w 1947 roku. Swoją remizę mają 
jak na razie w  budynku, gdzie 
kiedyś ulokowana była stajnia. 
Dlatego też w kasie gminy Kol-
budy wygospodarowano środki 
na budowę nowej siedziby dla 
rycerzy św. Floriana z Lublewa. 
Za miesiąc ogłoszony ma zo-
stać przetarg, który wyłoni wy-
konawcę, a  budowa ruszyć ma 
już w czerwcu. Poza remizą na 
piętrze budynku zaplanowano 
świetlicę wiejską wyposażoną 
w zaplecze kuchenne. Otwarcie 
nowej remizy w  Lublewie ma 
nastąpić w 2015 roku.

– Jest to nietypowa jednost-
ka, a  działają w  niej sami pa-
sjonaci. Do dyspozycji mają 
starego, wysłużonego stara, 
którego chcieliśmy zezłomo-
wać. Strażacy z  Lublewa nie 
chcieli się jednak z  nim roz-
stawać. Bez żadnego wsparcia 
sami zajęli się jego remontem, 
co wymagało wiele dni pracy. 
Auto naprawili i  w  dalszym 
ciągu wyjeżdżają nim na akcje 
– chwali lublewską jednostkę 
wójt Grombala.

Gospodarz kolbudzkiej 
gminy wierzy, że przy okazji 
otwarcia remizy w  Lublewie 
miejscowi strażacy otrzymają 
jeszcze jeden prezent, jakim 
ma być nowy wóz bojowy. Ich 
wysłużony star trafić ma z ko-
lei do muzeum albo na złom.

Poza funduszami gminnymi 
przeznaczanymi dla strażaków 
ochotników, w budżecie rezer-
wowane są każdego roku środ-
ki dla policji. Wszystko wska-
zuje na to, że niebawem mu-
nicypalni z  Kolbud wzbogacą 
się o  radiowóz, który kolejny 
raz zasponsoruje miejscowy 
samorząd.

– Ze względu na ukształ-
towanie terenu naszej gmi-
ny zakupimy dla policjantów 
auto terenowe. Mam nadzie-
ję, że nowy radiowóz trafi do 
nich już w  maju. Dodatkowy 
samochód jest potrzebny, po-
nieważ nasi funkcjonariusze 
patrolują również gminę Przy-
widz. Warto też powiedzieć, 
że współpracujemy z Morskim 
Oddziałem Straży Granicznej, 
do działalności której też do-
kłada się nasz samorząd – pod-
kreśla wójt Kolbud.

Działalność strażaków i po-
licjantów powinno finansować 
ministerstwo. Jednak teoria nie 
idzie w parze z praktyką, dla-
tego samorządy same zmuszo-
ne są wspierać struktury, które 
dbają o nasze bezpieczeństwo.

Grzegorz rudnicki

>> W tym miejscu stanie w Lublewie nowa remiza 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
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pIErWSzY TAKI BAL

zabawa  
z upominkami

W Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich po raz pierw-
szy odbył się Bal Karnawałowy dla osób niepełnospraw-
nych. W imprezie uczestniczyło ok. 90 osób przebranych za 
królewny, księżniczki, pielęgniarki, kotki czy bardzo miłe 
czarownice.

– Organizatorem balu był wójt naszej gminy Błażej Konkol 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich. Do tańca przygrywał Zespół Muzyczny z Domu 
Pomocy Społecznej z Rudna. Każdy z uczestników otrzymał 
skromny upominek ufundowany przez Fundację „Pan Wła-
dek” z Gdańska oraz firmę PFK Oceanic – informuje Malwi-
na Ogórek z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąb-
kach Wielkich. 

Dodajmy, że transport wszystkim osobom, które chciały 
uczestniczyć w karnawałowym balu zapewnił Urząd Gminy 
Trąbki Wielkie.

(Gr)

przETArGI WcIĄŻ KOrzYSTnE

Pieniądze na 
drogi i chodniki

Wśród wielu inwestycji zaplanowanych na ten rok w gminie 
Trąbki Wielkie, nie brakuje także przedsięwzięć drogowych. 
Jak informował w  lutym jej wójt, Błażej Konkol, wspólnie 
z powiatem gdańskim budowana będzie (wraz z chodnikami) 
ulica Morenowa w  Sobowidzu. Modernizowana ma być też 
droga w Rościszewie w kierunku Godziszewa. 

– Przetargi w dalszym ciągu rozstrzygane są po bardzo ko-
rzystnych cenach, co niezmiernie nas cieszy, ponieważ mo-
żemy zrobić więcej niż początkowo zaplanowaliśmy – mówi 
Błażej Konkol.

Przygotowany jest już projekt budowy chodnika z  Gołę-
biewa w kierunku Ełganowa. W tej samej wsi potrzebny jest 
też ciąg pieszy w kierunku Sobowidza, ponieważ budowanych 
jest tam coraz więcej domów, a co za tym idzie zwiększa się 
również ruch pieszych. Dzięki nowym chodnikom mieszkań-
cy Gołębiewa będą mogli poruszać się znacznie bezpieczniej.

(KL)

>> Nie trzeba było długo czekać z aparatem  
w gotowości, by przekonać się, że chodnik  

w Gołębiewie jest potrzebny
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>> Migawka z pierwszego balu organizowanego 
dla osób niepełnosprawnych  

w Trąbkach Wielkich
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ŻYczEnIA DLA JUBILATKI

91. urodziny anny sulewskiej
W poprzednim wydaniu „Panoramy” pisaliśmy o  tym, jak 

wielu wiekowych seniorów zamieszkuje gminę Trąbki Wielkie. 
Ostatnio poinformowano nas o kolejnej jubilatce. 

Swoje 91. urodziny obchodziła Pani Anna Sulewska z Trąbek 
Wielkich. Z tej okazji jubilatkę odwiedził Jan Wiczling, zastępca 
wójta gminy oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Goście przekazali seniorce gorące życzenia szczęścia, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia. Do życzeń 
dołącza się redakcja „Panoramy”.

(Gr)
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>> Anna Sulewska obchodziła niedawno 91. urodziny

zBUDUJĄ KOpIę zABYTKU

samolot stanie w trąbkach wielkich
Niebawem Trąbki Wielkie wzbogacą się o... samolot. Nie będzie to oczywiście 
F16 ani Dreamliner, ale kopia pierwszego samolotu albo raczej maszyny lata-
jącej, którą zaprojektował Gustav Albin Weisskopf (Gustave Albin Whitehead).

To właśnie budowa ko-
pii pierwszej maszyny latają-
cej była głównym punktem 
niemieckiej wizyty Błażeja 
Konkola, wójta gminy Trąbki 
Wielkie, który odwiedził za-
przyjaźniony Uehlfeld w środ-
kowej Frankonii. 

– Omawialiśmy realizację 
wspólnego projektu, który za-
kłada budowę pierwszej ma-
szyny latającej zaprojektowanej 
przez Weisskopfa. Pomóc w 
tym ma młodzież szkolna oraz 
młodzi członkowie ochotni-
czych straży pożarnych. Po-
wstaną dwie maszyny. Jedna 
stanie w niemieckiej miejsco-
wości, a druga oczywiście w 
Trąbkach Wielkich. Wspólne, 
polsko-niemieckie przedsię-
wzięcie ma charakter eduka-
cyjny. Nasza partnerska gmina 
otrzymała już dofinansowanie 
do tego projektu. My z kolei 
jesteśmy w trakcie pozyskiwa-
nia środków z Lokalnej Grupy 
Działania – informuje Błażej 
Konkol.

Dokładna lokalizacja miej-
sca, w którym stanie latająca 
maszyna, nie jest jeszcze zna-
na, ale wiadomo, że ma być 
ogólnodostępna. Początek prac 
uzależniony będzie od tego, 
czy i kiedy gmina otrzyma do-
finansowanie. Nie wiadomo 
również ile kosztować będzie 

to niecodzienne przedsięwzię-
cie. Tak naprawdę koszt sta-
nowić będą tylko materiały, 
które zostaną wykorzystane do 
stworzenia maszyny.

– Chodzi o to, aby nie tyl-
ko można było obejrzeć kopię 
pierwszego samolotu, ale przy 
okazji poczytać o nim, a także 

wejść do środka i zapoznać się 
z jej konstrukcją – dodaje wójt 
Konkol.

O początkach prac nad 
kopią samolotu na pewno 
poinformujemy na łamach 
„Panoramy”.

(Gr)

>> Kopia tego zabytkowego samolotu stanąć ma niebawem w Trąbkach Wielkich
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GKS – ArKA II W pUchArzE

iV-ligowcy wracają na boiska

V liga też startuje

Po pięciu miesiącach prze-
rwy na ligowe boiska wraca-
ją piłkarze IV ligi. Pierwsza 
kolejka rundy wiosennej za-
planowana została na najbliż-
szy weekend. Jedyny nasz ro-
dzynek w  tych rozgrywkach 
– GKS Kolbudy – swój mecz 
rozegra na własnym stadionie, 
a  jego przeciwnikiem będzie 
Powiśle Dzierzgoń.

Na półmetku rozgrywek 
drużyna z  Kolbud z  dorob-
kiem 30 punktów plasuje się na 
7. miejscu, a  do lidera – GKS 
Przodkowa – traci 13 oczek. 
Najbliższy rywal naszej dru-
żyny spisywał się jesienią nie-
co lepiej od piłkarzy z Kolbud 
i  przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej zajmuje 4. miejsce, 
ale ma tylko 2 punkty przewa-
gi nad GKS. Spotkanie z  Po-
wiślem odbędzie się 15 marca 
w Kolbudach. Będzie to okazja 
do wzięcia rewanżu za poraż-
kę w  Dzierzgoniu. Na jesieni 
Powiśle wygrało bowiem „na 

własnych śmieciach” 3:1. Przy 
ewentualnej wygranej w sobo-
tę ekipa z  Kolbud wyprzedzi 
swojego rywala i  tym samym 
poprawi swoje miejsce w tabeli.

Podczas zimowej przerwy 
w rozgrywkach nie było oczy-
wiście mowy o zbyt długim od-
poczynku. Poza regularnymi 
treningami zawodnicy z  Kol-
bud rozegrali kilka meczów 
sparingowych. Na początku 
marca GKS przegrał nieznacz-
nie z rezerwami gdańskiej Le-
chii 2:3. Wcześniej nasi jedy-
nacy w IV lidze rozgromili 5:0 
Stolem Gniewino, zremisowa-
li bezbramkowo z  III-ligową 
Polonią Gdańsk, przegrali 2:3 
z lokalnym rywalem – Czarny-
mi Pruszcz Gdański i zremiso-
wali 4:4 z gdańską Gedanią.

W  tym sezonie terminarz 
rozgrywek IV ligi zaplanowa-
no do 21 czerwca. W  ostat-
niej kolejce GKS Kolbudy 
zagra na wyjeździe o  godz. 
17.00 z  Amatorem Kiełpino. 

W  ostatnim spotkaniu przed 
własną publicznością zagra 
z  kolei z  Wietcisą Skarsze-
wy. Dodajmy jeszcze, że w 19. 
kolejce IV ligi nasi zawodni-
cy pojadą walczyć o  punkty 
z  Olimpią Sztum (22 marca), 
a  tydzień później (29 marca) 
GKS podejmować będzie Gry-
fa Słupsk.

Piłkarze z Kolbud uczestni-
czą nie tylko w  rozgrywkach 
ligowych, ale również w  Pu-
charze Polski. Jeszcze jesienią 
nasza ekipa (dopiero po do-
grywce) pokonała 3:0 Olim-
pię Osowa. W  walce o  regio-
nalny puchar i  przepustkę do 
rozgrywek centralnych walczy 
już tylko 16 zespołów. Piłka-
rze GKS 2 kwietnia zmierzą 
się z  rezerwami Arki Gdy-
nia. Zwycięzca uzyska awans 
do ćwierćfinału rozgrywek na 
szczeblu wojewódzkim.

(KL)

mEmOrIAł TOmASzA SłUpEcKIEGO

udany start w Przejazdowie
Na łamach „Panoramy” informowaliśmy już o sukcesach teni-
sistów stołowych z Koźlin w gminie Suchy Dąb.  
Młodzi pingpongiści nie próżnują i jeśli tylko nadarzy się oka-
zja startują w zawodach, gdzie zdobywają kolejne medale.

W Szkole Podstawowej 
w  Koźlinach, w  ramach akcji 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej „Ćwiczyć każdy może”, 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego Witold Miklaszewski 
przygotował dla dzieci wyjazd 
i  uczestnictwo w  okazjonal-
nym turnieju tenisa stołowego. 
Był to IV Memoriał Tomasza 
Słupeckiego, który zorganizo-
wano w Przejazdowie. 

Z  myślą o  pogłębianiu za-
interesowań i  rozwijaniu ta-
lentu sportowego wystartowa-
ło w  nim siedmioro uczniów 
z  podstawówki w  Koźlinach: 
Julia Kołodziej, Kinga Kot, 
Rozalia Hinz, Angelika Le-
wandowska, Piotr Robaczew-
ski, Kacper Robaczewski i Ka-
mil Jucha. Jak mówi szkole-
niowiec tenisistów stołowych 
z  Koźlin, turniej w  Przejaz-
dowie przebiegł w  atmosferze 
sportowej rywalizacji, a  jego 
podopieczni grali z  dużym 
zaangażowaniem. 

– Występy naszych zawod-
ników uznać należy za bardzo 
udane. Poza tym zdobyli oni 
bezcenne doświadczenie i wie-
le się nauczyli – mówi Witold 
Miklaszewski.

Najlepiej spisały się w Prze-
jazdowie Angelika Lewan-
dowska (kl. VI) i  Kinga Kot 
(kl. IV), które zwyciężyły 
w  swoich kategoriach. Na 2. 
miejscu sklasyfikowana zosta-
ła Julia Kołodziej (kl. III), a na 
najniższym stopniu podium 
stanęła Rozalia Hinz (kl. II), 
która otrzymała także nagro-

dę dla najmłodszego zawod-
nika tenisowych zawodów. 
Tuż poza podium uplasowali 
się Piotr Robaczewski (kl. III) 
i Kacper Robaczewski (kl. VI), 
a  oczko niżej sklasyfikowany 
został Kamil Jucha (kl. VI).

(KL)

>> Ekipa z Koźlin bardzo dobrze zaprezentowała 
się w tenisowym turnieju, który odbył się  

w Przejazdowie
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W WEEKEnD pIErWSzE mEczE

W najbliższy weekend 
pierwsze mecze rundy wio-
sennej rozegrają również ze-
społy V ligi, wśród których 
jest aż sześć drużyn z powiatu 
gdańskiego.

W tabeli najwyżej plasują 
się Czarni z Pruszcza Gdań-
skiego, którzy po rundzie je-
siennej zajmują 4. miejsce.  
Na inaugurację rundy wio-
sennej pruszczanie podejmo-
wać będą u siebie wicelidera z 
Władysławowa. Poza tym aż 
dwukrotnie dojdzie do derbów 

powiatu gdańskiego pomiędzy 
zespołami Potoku Pszczółki i 
Sokoła Ełganowo oraz GKS 
Kowale i Orła Trąbki Wielkie. 
Trudne zadanie do wykonania 
czeka ostatni w tabeli GTS 
Rusocin, któremu przyjdzie się 
zmierzyć z liderem rozgrywek 
Jaguarem Gdańsk.

Zdecydowanym fawory-
tem do awansu jest drużyna 
Jaguara, która na półmetku 
rozgrywek ma kilka punktów 
przewagi na grupą pościgową. 
Awans do IV ligi, poza mi-

strzem „okręgówki”, uzyska 
również drużyna z 2. miejsca, 
o które walczyć może nawet 
siedem kolejnych drużyn, gdyż 
różnica między nimi to zaled-
wie 7 punktów.

Ostateczne rozstrzygnięcia 
poznamy dopiero po ostatniej 
kolejce, którą zaplanowano na 
22 czerwca. Wtedy okaże się, 
które drużyny uzyskają awans, 
a którym przyjdzie pożegnać 
się z V ligą.

(Gr)

SAmOrzĄDOWcY GOrSI OD ELnAfT

gdańsk zgarnął wszystko
Sukcesem Jaguara Gdańsk zakończył się piłkarski turniej 
Elnaft Cup rozgrywany w hali sportowej w Trąbkach Wielkich. 
W finale młodzi zawodnicy Jaguara okazali się lepsi od innej 
gdańskiej drużyny – Gedani, a 3. miejsce zajął Portowiec – 
również z Gdańska.

W rozgrywkach wystąpi-
ło 10 zespołów, w  tym aż 4 
z  Gdańska (Gedania, Jagu-
ar, Portowiec i  Football Pro 
Academy) oraz Beniaminek 
Starogard Gdański, Pomeza-
nia Malbork, Czarni Pruszcz 
Gdański, GTS Rotman-
ka, Wisła Steblewo i  Sokół 
Ełganowo. 

– W  turnieju wzięło zatem 
udział 88 piłkarzy i  5 piłka-
rek. Zespoły zostały podzielo-
ne na dwie grupy, gdzie grano 
systemem „każdy z  każdym”. 
Następnie dwie najlepsze eki-
py z  każdej grupy walczyły 
w  półfinałach, a  zwycięzcy 
tych meczów wystąpili w fina-
le. Natomiast pokonani w me-
czu o  3. miejsce – informuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

Finałowy pojedynek był 
wewnętrzną sprawą dwóch 
gdańskich zespołów, które już 
wcześniej spotkały się w  fazie 
eliminacyjnej. W  pierwszym 
pojedynku pomiędzy Jagu-
arem a Gedanią, lepsza okaza-
ła się ta pierwsza ekipa, która 
zwyciężyła 2:1. W  finale nie 
było już żadnej wątpliwości, 
która z  drużyn jest zdecydo-
wanym faworytem, bowiem 
młodzi adepci futbolu Jaguara 
zwyciężyli aż 8:0. 

Z  drużyn reprezentujących 
powiat gdański na 10. miej-
scu sklasyfikowano Czarnych 
Pruszcz Gdański, 7. miejscem 
musieli zadowolić się zawodni-
cy Sokoła Ełganowo. 5. miej-
sce przypadło w  udziale dru-
żynie Wisły Steblewo, która 
wyprzedziła GTS Rotmankę.

– W  trakcie turnieju ro-
zegrano mecz pomiędzy sa-

morządowcami gminy Trąb-
ki Wielkie a  drużyną spółki 
„Elnaft”. Grano dwa razy po 
15 minut. W  pierwszej poło-
wie aż do 11 minuty utrzymy-
wał się wynik bezbramkowy. 
Potem dwie bramki zdobył 
Marcin Laga z  drużyny sa-
morządowców i  zanosiło się 
na niespodziankę. Szybko 
jednak za sprawą Cezarego 
Kusaja „Elnaft” doprowadził 
do remisu 2:2 i  takim wyni-
kiem zakończyła się pierwsza 
połowa – relacjonuje Leszek 
Orczykowski.

W drugiej odsłonie spotka-
nia padło zdecydowanie więcej 
goli, ale mecz nie zakończył 
się remisem, a porażką samo-
rządowców 5:8.

(Gr)

>> Drużyna Sokoła Ełganowa z turnieju została sklasyfikowana na 7. miejscu
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XIV pLEBIScYT LzS

nagrodzeni za książkę
Sportowcy i  trenerzy oraz 

działacze i  samorządowcy 
związani z  Ludowymi Zespo-
łami Sportowymi wojewódz-
twa pomorskiego spotkali się 
w  Sztumie, gdzie podsumowa-
no dorobek sportowy roku 2013 
pomorskiego zrzeszenia.

Poza nagrodami dla spor-
towców, organizatorów najlep-
szych imprez i  samorządowców lokalnych, którzy wspierają 
działalność LZS, wyróżnienie otrzymali przedstawiciele LZS 
w Trąbkach Wielkich.

Jak informuje Jan Trofimowicz są to specjalne patery od 
Prezydium Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Wyróżnienia 
otrzymali: Wiesław Kempa, Sylwester Maliszewski oraz Jan 
Trofimowicz junior – autorzy obszernej publikacji książkowej 
„Sport w Gminie Trąbki Wielkie w latach 1945 – 2012, 40–
lecie Rady Gminnej oraz Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąb-
kach Wielkich”. Jest to druga książka o LZS w województwie 
pomorskim i dopiero czwarta w kraju. 

Dodać jeszcze należy, że dwóch nestorów sportu – Wie-
sław Szczodrowski z Godziszewa oraz senior Jan Trofimowicz 
z Ełganowa – odznaczonych zostało „Odznakami za Zasłu-
gi dla Sportu” w stopniu złotym – nadanymi przez Ministra 
Sportu i Turystyki. 

(Gr)

przEłAmAłY mOnOpOL

wymarzony debiut 
koszykarek

Za młodymi koszykarkami z  GTS „Karol” Rotman-
ka pierwszy turniej w  ramach Pomorskiej Ligi Koszykówki 
w kategorii „zuchów”. 

– Dziewczyny rozegrały bardzo dobry turniej – mówi Ma-
rek Gotartowski, wicedyrektor Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Cieplewie. – Najlepiej oceniam mecz z drużyną 
z „Siódemki” Sopot. Był emocjonujący, zacięty, a losy wyni-
ku ważyły się do ostatnich sekund. Ponadto, po raz pierwszy 
udało nam się przełamać monopol na zwycięstwa zespołów 
„Bryzy” z Kolbud i Pruszcza Gdańskiego. Nasze zawodniczki 
z  Rotmanki, Łęgowa i  Straszyna wykazały się bardzo dużą 
walecznością i  odpornością psychiczną, co było kluczem do 
zwycięstwa w najtrudniejszym meczu z dziewczynkami z So-
potu. Na 12 kwart jakie rozegrały w trakcie turnieju, przegra-
ły tylko jedną. 

Pod koniec marca zawodniczki rozegrają półfinałowe me-
cze o awans do pierwszej szóstki najlepszych zespołów w wo-
jewództwie pomorskim.

Dodajmy, że podczas turnieju gdyńska Fundacja Helios na 
rzecz sportu, współpracy biznesu i społeczności wręczyła ze-
społowe i indywidualne nagrody. 

(mB)
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>> Gościem specjalnym rozgrywek była  
sympatyczna maskotka GTK Gdynia

GrALI O pUchAr prOBOSzczA

tenisowe potyczki w wocławach
W Szkole Podstawowej 

w Wocławach rozegrano XVI 
Gminny Turniej Tenisa Sto-
łowego. Do rozgrywek przy-
stąpiło 53 zawodników, któ-
rzy rywalizowali oczywiście 
w różnych kategoriach wieko-
wych z  podziałem na dziew-
częta i chłopców. 

Tenisowe zmagania roz-
grywane były jednocześnie na 
5 stołach. Najlepszych wyło-
niono w 7 kategoriach wieko-
wych. W pojedynku o nagrodę 
główną zagrali wszyscy za-
wodnicy z  miejsc pierwszych. 
Puchar ufundowany przez ks. 
Waldemara Naczk, probosz-
cza parafii Wocławy, wywal-
czył Cezary Niedźwiecki.

Z  kolei w  kategorii dziew-
cząt do lat 13 na pierwszych 
trzech miejscach sklasyfiko-

wane zostały kolejno: Wikto-
ria Łagowska, Sandra Szer-
szeń i  Marta Langowska. 
Wśród chłopców tych samych 
roczników na podium znaleźli 
się: Wojtek Sikora, Igor Ko-
walski i  Damian Horbatiuk. 
W kategorii dziewcząt (18 lat) 
bezkonkurencyjna okazała się 
Agnieszka Budziaszek, która 
była lepsza od Agaty Urban 
i  Małgorzaty Łania. Najlep-
szym pingpongistą wśród 
chłopców okazał się Krystian 
Miąstowski. Na kolejnych 
dwóch miejscach sklasyfiko-
wani zostali jeszcze Kamil 
Kotuła oraz Sebastian Jakim-
czyk. Wśród seniorek, a  więc 
zawodniczek powyżej 18 lat, 
turniej w  Wocławach wygra-
ła Natalia Goncerzewicz. 2. 
miejsce przypadło w  udziale 

Kindze Korczak Daleszyń-
skiej, a  3. pozycja Karolinie 
Kowalskiej. Patryk Szerszeń 
okazał się najlepszy w  kate-
gorii wiekowej do 35 lat. Na 
podium znaleźli się jeszcze 
Krzysztof Cieloch i  Maciej 
Moritz. Z  kolei w  grupie za-
wodników powyżej 35 lat trzy 
pierwsze miejsca zajęli: Ceza-

ry Niedźwiecki, Dariusz Ma-
tyjas oraz Dariusz Nowotniak. 

Najlepsi otrzymali pucha-
ry oraz medale ufundowane 
przez parafię, Urząd Gminy 
Cedry Wielkie oraz Żuławski 
Ośrodek Kultury i Sportu. 

(Gr)

>> Tenisowe zmagania podczas turnieju w Wocławach
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zWYcIęŻYLI W DrAGOn cUp

sparta nagrodzona za poświęcenie
Sukcesem drużyny GRS Sparta Wiślinka zakończył się piłkarski turniej  
o Puchar Wójta Gminy Szemud „Dragon Cup”. Drużyna otrzymała również 
nagrody fair play.

– Organizatorem imprezy 
jest klub UKS „Dragon” Boja-
no. W tym roku w cykl wcho-
dzi 6 dni piłkarskich zmagań 
dla roczników 2006, 2005, 
2004, 2003, 2002 i 2001. Ce-
lem, który nam przyświecał 
przy organizacji turniejów, 
jest przede wszystkim popu-
laryzacja dyscypliny wśród 
dzieci i młodzieży, a przy oka-
zji promocja gminy i klubu. 
Dzięki turniejom możemy 
też spodziewać się podno-
szenia poziomu umiejętności 
piłkarskich poprzez rywali-
zację sportową. Pokazujemy 
przy tym, że piłka nożna to 
nie tylko wielkie pieniądze i 
chuligani na stadionach, ale 
przede wszystkim sens życia 
wielu ludzi i dobra zabawa dla 
najmłodszych amatorów tej 
dyscypliny, jak i ich rodziców 
– mówi „Panoramie” Jakub 
Potrykus z Dragona Bojano.

Wśród dziewięciu drużyn 
Sparta Wiślinka okazała się 
bezkonkurencyjna. Wygrała 
bowiem aż 7 spotkań, a tylko 
jedno zremisowała. Takim do-
robkiem nie mogła pochwalić 
się żadna inna drużyna, dla-
tego puchar wójta gminy Sze-
mud przyjechał do Wiślinki. 
Nasi młodzi piłkarze pokonali 
1:0 Sokoła Bożepole Wielkie, 
Iskrę Gdynia, Dragona Boja-
no, Jedynkę Reda, 2:0 Jaguara 
Gdańsk, 3:0 Orły Osowa, 4:0 
Pogoń Lębork, a jedyny re-

mis 1:1 odnotowali z ProFan 
Gościcino. 

– Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Kacper Galas z 
Dragona, najlepszym bramka-
rzem Jakub Kowynia ze Spar-
ty, a królem strzelców zdo-
bywca 6 goli Dawid Król z Je-

dynki. Turnieje organizowane 
przez nasz klub słyną jeszcze 
z jednego wyróżnienia, a mia-
nowicie nagrody Fair Play. To 
wyróżnienie jury zdecydowało 
się przyznać zwycięzcy turnie-
ju, drużynie GTS Sparta Wi-
ślinka, bowiem zawodnicy tej 

drużyny poświęcili 3 godziny 
na dojazd na turniej środka-
mi komunikacji publicznej. W 
taki sam sposób wracali zresz-
tą do swoich domów – dodaje 
Jakub Potrykus.

(Lubek)

GTS SPARTA 
Jakub Kowynia, Miłosz Enerlich, Szymon Wasowski, Marcel Gacek, Wojtek Pawluk,  
Jakub Brzezicki, Jakub Pawłowski, Krystian Sekuła, Maciej Pawłowski i Sebastian Anioł.

>> Piłkarze Sparty Wiślinka nie mieli sobie równych na turnieju „Dragon Cup”
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przETArG rOzSTrzYGnIęTY

będzie zewnętrzna siłownia
W miniony piątek (7 marca) wyłoniono firmę, która zaj-
mie się budową siłowni zewnętrznej w Suchym Dębie. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy sierpnia, 
co na pewno ucieszy amatorów zdrowego stylu życia.

Na budowę siłowni ze-
wnętrznej w Suchym Dębie 
gmina otrzymała dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

– Realizacja tego projektu 
nie będzie należała do łatwych 
zadań. Otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości 80 proc. 
inwestycji i cieszę się, że środki 
te będą dobrze wydane – mówi 
Aleksandra Matusz, sekretarz 
Urzędu Gminy Suchy Dąb. – 
Według kosztorysowych sza-
cunków inwestycja miałaby 
kosztować 88 tysięcy złotych. 
Do przetargu stanęło siedem 
podmiotów, które za realiza-
cję tego zadania proponowały 
ceny niższe, ale oferty opie-
wały też na wyższą kwotę niż 
zakładaliśmy.

Ostatecznie jednak ko-
misja przetargowa wybra-
ła najtańszą ofertę, która jest  

o 20 proc. tańsza od zakłada-
nego kosztorysu.

– Nie zawsze to, co tanie, 
jest dobre. Mam jednak na-
dzieję, że wykonawca dobrze 
wywiąże się ze swojego za-
dania – dodaje Aleksandra 
Matusz.

Siłownia zewnętrzna po-
wstanie w sąsiedztwie boiska 
sportowego w Suchym Dębie. 
Będzie to pierwsze tego typu 
miejsce do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu na terenie gminy.

(Gr)

>> Siłownie na świeżym powietrzu cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem
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BUDUJ I rEmOnTUJ z nAmI 

odnawiamy ogrodzenie na wiosnę 
Początek wiosny, to najwyższy czas, aby zadbać o otoczenie naszego domu. Jedną z prac, którą wykonujemy, 
jest sprawdzenie stanu ogrodzenia, a w razie potrzeby jego renowacja. Zmiany temperatury, śnieg, deszcz, wiatr 
i słońce mogą źle wpływać na wygląd elementów płotu, dlatego chronimy je stosując odpowiednie zabiegi.

OGrODzEnIA z DrEWnA
Drewno jest popularnie stosowanym mate-

riałem do budowy ogrodzenia. Cenione za swój 
elegancki i  ponadczasowy wygląd. Aby zacho-
wało swój estetyczny wygląd, wymaga regularnej 
pielęgnacji i  ochrony przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Do jego konserwacji zaleca się 
stosowanie odpowiednich preparatów tj. impregna-
tów, lakierobejc lub olejów do drewna. Zabiegi pie-
lęgnacyjne najlepiej przeprowadzać raz na kilka lat, 
a widoczne usterki naprawiać na bieżąco. Jak wyko-
nać renowację takiego ogrodzenia? Na początku przy-
gotowujemy powierzchnię drewna poprzez usunięcie za-
brudzeń, mchu, pozostałości starych farb, wyszlifowanie i odpy-
lenie. Tak przygotowane podłoże pokrywamy wybranym środ-
kiem zgodnie z instrukcją. Najpierw nakładamy pędzlem jedną 
warstwę i pozostawiamy do przeschnięcia. Następnie szlifujemy 
drewno, w celu uzyskania gładkiej powierzchni i kładziemy dru-

gą warstwę. W  przypadku Impregna-
tu, Lakierobejcy i  Oleju do drewna 
Colorit, te zabiegi są wystarczające. 
Dodatkowo zawarte w  produktach 
Colorit pigmenty zapewniają wysoką 
ochronę przed promieniowaniem UV.

OGrODzEnIA mETALOWE
Kolejnym stylowym materiałem 

wykorzystywanym na ogrodzeniach 
jest metal, np. żeliwo i  stal. Zagro-
żeniem dla tego typu ogrodzeń jest 

korozja. Aby się przed nią chronić 

powinno stosować się środki zabezpieczające przed 
kontaktem metalu z  czynnikami atmosferycznymi. 
Gdy jednak rdza dopadnie nasz płot, należy poddać 

go renowacji. Zaczynamy od dokładnego oczyszcze-
nia powierzchni z rdzy i starej powłoki, używając do 
tego drucianej szczotki lub papieru ściernego. Na tak 
przygotowaną, odtłuszczoną powierzchnię nanosi-
my odpowiednie preparaty, np. Gruntoemalię na rdzę  
Rafil. Zapobiegają one ponownemu rdzewieniu i  nie 
wymagają pokrywania inną farbą. Konserwację po-
winno powtarzać się co 6 lat, a nasze ogrodzenie bę-

dzie cieszyło oko przez długi czas.

OGrODzEnIA BETOnOWE
Z betonem na ogrodzeniach spotykamy się w kilku formach, 

tj. bloczki gazobetonowe, gotowe prefabrykowane przęsła lub 
w postaci podmurówki pod pozostałe dwa typy ogrodzeń. Ma-
teriał ten jest trwały i  jeżeli elementy są porządnie wykonane 
nie powinien ulegać zniszczeniu. Jednak, by zachował swój  
estetyczny wygląd, wymaga przeczyszczenia co jakiś czas wodą. 
Najlepiej do tego sprawdza się myjka ciśnieniowa. Ogrodzenia 
z betonu można także pokryć lakierem lub farbą do betonu. Ta-
kie zabezpieczenie może się dobrze sprawdzić, jeżeli posesja są-
siaduje z ruchliwą drogą lub innymi źródłami zanieczyszczeń. 
Przed malowaniem lakierem lub farbą należy dokładnie umyć 
i odtłuścić powierzchnię, aby preparaty dokładnie pokryły ogro-
dzenie. Powłokę dobrze jest odnowić co kilka lat, a zachowa ona 
swoje walory estetyczne.

Dobrze poświęcić co kilka lat trochę czasu na konserwację 
ogrodzenia, aby było naszą wizytówką i cieszyło swoim zadba-
nym wyglądem.

Produkty polecane do renowacji ogrodzeń: Impregnat do 
drewna-Colorit, Lakierobejca-Colorit, Olej do drewna-Co-
lorit, Gruntoemalia na rdzę-Rafil, Lakier poliuretanowy 
BETONMAL-Rafil.

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

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl


