
Miliony na powiatowe drogi
Podpisano umowy na dofinansowanie przebudowy 
lokalnych dróg. Ostatni raz lokalne samorządy ko-
rzystają z rządowego programu „schetynówek”.

Maksymilian zwiedza gminę
Stowarzyszenie Dolina Raduni ze Straszyna realizu-
je projekt, w ramach którego powstaje książeczka dla 
dzieci wraz z towarzyszącą jej płytą.

Auto Komplex mistrzem futsalu
Hala w Trąbkach Wielkich była areną zmagań 
ostatniej rundy I i II ligi Pomorskiej Ligi Futsalu, w 
której uczestniczyły zespoły też z naszego powiatu.

Nowy basen już od kwietnia
1 kwietnia planowane jest otwarcie basenu w Prusz-
czu Gdańskim. Prace budowlane zakończono, a te-
raz trwają odbiory techniczne.
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Zarząd Dróg Wojewódzkich przymierza się do przebudowy drogi wo-
jewódzkiej Gdańsk – Kościerzyna. Paradoksalnie inwestycja może nie 
rozwiązać kłopotów komunikacyjnych, ale spowodować, że na węźle  
w Kowalach tworzyć się będą jeszcze większe korki.

Zatkana arteria, a może być gorzej
CO Z WĘZŁEM W KOWALACH?
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W tym miejscu korki tworzą się 
regularnie. W godzinach szczytu, 
zjeżdżając z obwodnicy, za 
mistrzostwo świata uznać można 
włączenie się do ruchu w drogę 
wojewódzką nr 221.

FlashFlash
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LUDZIE LISTY PISZĄ

Osiedle bez komunikacji 
publicznej
Na obrzeżach Gdańska jak grzyby po deszczu wyrastają nowe osiedla mieszka-
niowe. Deweloperzy różnymi wybiegami zachęcają do skorzystania z ich oferty, 
ale często zapominają o sprawach przyziemnych, takich jak chociażby dostęp-
ność komunikacji publicznej. Tak jest na przykład w przypadku mieszkańców 
osiedla Nowy Horyzont.

– Na południu Gdańska po-
wstało duże osiedle miesz-
kaniowe Nowy Horyzont.  
W trakcie budowy jest następ-
ne – po drugiej stronie głów-
nej ulicy. Wielu mieszkańców 
korzysta z komunikacji auto-
busowej. Niestety autobus linii 
213, który kursuje wahadłowo 
Łostowice – Świętokrzyska 
oraz autobus linii 113, kończą 
jazdę na przystanku „Olim-
pijska”. Gdyby zbudowano 
następny przystanek przy cen-
trum handlowym ze sklepem 
„Stokrotka”, co wiąże się z wy-
dłużeniem trasy o około 200 
metrów, mieszkańcy osiedla 
dojeżdżaliby znacznie bliżej 
swoich mieszkań. Podobno 
problem polega na tym, że za 
przystankiem „Olimpijska” 
przebiega granica administra-
cyjna miasta Gdańska i zaczy-
na się gmina wiejska Pruszcz 
Gdański. Gmina wiejska nie 
jest zainteresowana budową 
przystanku, bo w tym kierun-
ku nie kursuje żaden autobus  
z Pruszcza Gdańskiego. 
Gdańsk natomiast nie intere-
suje się de facto swoimi miesz-
kańcami, którzy w większo-
ści pracują w Gdańsku i dla 
Gdańska. Oczywiście, cierpią 
na tym mieszkańcy – pisze 
Alicja Dopierała.
Sprawą zainteresowaliśmy 
oczywiście Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Gdańsku  
i Urząd Gminy Pruszcz Gdań-
ski. Niestety, na razie dobrych 
wiadomości nie mamy. 
– Osiedle Nowy Horyzont 
leży na terenie gminy Pruszcz 
Gdański, co oznacza, że jego 
mieszkańcy są mieszkańcami 
gminy Pruszcz Gdański, nie 

Gdańska. Zgodnie z Ustawą 
o samorządzie gminnym do 
zadań własnych gminy należy 
zapewnienie lokalnego trans-
portu zbiorowego. W tej spra-
wie należy rozmawiać z gminą 
Pruszcz Gdański – informuje 
nas Zygmunt Gołąb, rzecznik 
prasowy Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku.
Swoje argumenty mają rów-
nież urzędnicy z Pruszcza 
Gdańskiego.
– Sprawę już wcześniej ana-
lizowaliśmy. Niestety, nie ma 
innej możliwości zawracania 
autobusu niż na przystanku 
„Olimpijska”, ponieważ jest 
tam rondo. Nie możemy prze-
cież pozwolić na manewry au-
tobusu między blokami – tłu-
maczy Magdalena Bielicka, 

rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański.
Dodajmy przy okazji, że au-
tobusy gdańskiej komunikacji 
miejskiej kursują również do 
Jankowa Gdańskiego czy Ko-
wal w gminie Kolbudy. 
– Wszystkie przystanki musie-
liśmy wybudować z własnych 
środków. Gdańsk nie dołożył 
ani złotówki – mówi „Panora-
mie” Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. 
Pomysłów na nowe osiedla nie 
brakuje, ale czasami zapomina 
się o potrzebach mieszkańców, 
takich jak chociażby dostęp do 
publicznej komunikacji. Nie 
wszyscy muszą przecież mieć 
samochody. Do sprawy jeszcze 
wrócimy.

Krzysztof Lubański

• 15 marca (niedziela), Mika Urbaniak, godz. 
20.00, klub Pokład, Aleja Jana Pawła II 11

• 20 marca (piątek), Spamalot, czyli Monty 
Python i święty Graal, godz. 19.00, Teatr 
Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 22 marca (niedziela), Grand Prix City Trail, 
Gdynia – Mały Kack

• 22 marca (niedziela), Chillout Classic, godz. 
18.00, Miasto Aniołów, Gdańsk, ul. Chmiel-
na 26

• 25 – 28 marca (środa – sobota), targi Am-
berif 2015, AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 
11

• 26 marca (czwartek), koncert Garou, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górsk-
iego 8

• 28 marca (sobota), koncert Bryana Adamsa, 
Hala Ergo Arena

• 29 marca (niedziela), Musicalomania, 
godz. 12.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. 
Grunwaldzki 1

• 29 marca (niedziela), Dżem – koncert 
jubileuszowy, godz. 19.00, klub Atlantic w 
Gdyni, ul. 3 Maja 28

• 1 kwietnia (środa), Koncert Papieski, Kate-
dra Oliwska, godz. 19.30

• 8 kwietnia (środa), Thirty Seconds to Mars, 
Hala Ergo Arena

• 10 – 17 kwietnia, Gdański Festiwal Muzy-
czny

• 11 – 12 kwietnia, Baltic Games Indoor 
Edition, AmberExpo

• 19 kwietnia (sobota), Nneka, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 22 kwietnia (środa), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Sala Koncer-
towa Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 26 kwietnia (niedziela), Siesta Festiwal 
2015 – Charlote Dipenda, godz. 22.00, Par-
lament, Gdańsk, ul. św. Ducha 2

• 27 kwietnia (poniedziałek), Gala Piosenki 
Biesiadnej, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka 

• 17 maja (niedziela), PZU Maraton Gdańsk, 
AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 27 – 29 maja, Baltpiek: Targi Piekarstwa, 
Cukiernictwa i Lodziarstwa, AmberExpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 28 i 29 maja, mecz Ligi Światowej Polska – 
Rosja, Hala Ergo Arena

• 29 – 31 maja, Festiwal Sopot Top Trendy, 
Opera Leśna

• 30 maja (niedziela), koncert Andre Rieu, 
Hala Ergo Arena

• 1 – 4 lipca, Open’er Festival 2015, Lotnisko 
Kosakowo

• 9 – 12 lipca, Festiwal Teatrów Ulicznych 
 i Plenerowych FETA

Nasze kalendarium

 Mieszkańcy osiedla Nowy Horyzont chcieliby, aby autobusy linii 
113 jeździły dalej, niż tylko do przystanku „Olimpijska”
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CO Z WĘZŁEM W KOWALACH?

Zatkana arteria,  
a może być gorzej
Zarząd Dróg Wojewódzkich przymierza się do przebudowy drogi wojewódzkiej 
Gdańsk – Kościerzyna. Paradoksalnie inwestycja może nie rozwiązać kłopotów 
komunikacyjnych, ale spowodować, że na węźle w Kowalach tworzyć się będą 
jeszcze większe korki.

Droga wojewódzka 221 za-
czyna się na Oruni skrzyżo-
waniem Traktu św. Wojciecha  
z ul. Podmiejską, gdzie od-
bija w kierunku obwodnicy 
przez ul. Małomiejską i Świę-
tokrzyską dochodzi do grani-
cy Gdańska. Kolejny odcinek  
o długości ponad 1 km spra-
wia, że droga wojewódzka nr 
221 łączy się z Obwodnicą 
Trójmiasta na węźle w Ko-
walach, który znajduje się już  
w gminie Kolbudy. I to właśnie 
jego rozbudowa jest kluczowa. 
Węzeł Kowale na Obwodnicy 
Trójmiasta nie jest dokończony 
i nie wiadomo, czy kiedykol-
wiek się to stanie.
– Otrzymaliśmy informację, że 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w ramach inwestycji zapro-
jektował po dwa pasy w oba 
kierunki. Jest to dobra wiado-
mość, ale pamiętajmy, że czte-
ry pasy wbijają nam się w most  
o tej samej szerokości,  
a Gdańsk też nie zamierza 
przebudować na razie uli-
cy Świętokrzyskiej. Według 
wszelkich znaków na ziemi  
i niebie, najpierw rozbudowana 
będzie Nowa Politechniczna,  
a na dalszy plan spadnie Nowa 
Świętokrzyska. Podejrzewam 
też, że nie będzie dokończony 
węzeł Kowale, co może spo-
wodować korki na Obwodnicy 
Trójmiasta – mówi „Panora-
mie” Marek Goliński, wice-
wójt gminy Kolbudy.
W tym miejscu korki two-
rzą się regularnie. W go-
dzinach szczytu, zjeżdżając  

z obwodnicy, za mistrzostwo 
świata uznać można włącze-
nie się do ruchu w drogę woje-
wódzką nr 221.
– Problem rozwiązałyby dwie 
brakujące „kończynki”. Po 
przebudowie drogi wojewódz-
kiej problem będzie jeszcze 
większy – podkreśla wójt gmi-
ny Kolbudy Leszek Grombala.
W ostatnim czasie ruch na 
drodze wojewódzkiej stał się 
większy, ponieważ powstała 
droga łącząca Borkowo z osie-
dlem Olimp i wielu kierow-
ców jeździ właśnie tędy, chcąc 
skrócić sobie drogę.
– W Kowalach budować bę-
dziemy również szkołę,  

w której uczyć się będzie wie-
lu uczniów. To też zwiększy 
natężenie ruchu w Kowalach. 
Jeżeli nie zostaną wykonane 
odpowiednie inwestycje, to 
miejscowość zostanie zablo-
kowana, a na to nie możemy 
sobie pozwolić – mówi Marek 
Goliński.
Wydaje się mało prawdopo-
dobne, aby w najbliższym cza-
sie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zajęła 
się budową pozostałych zjaz-
dów na węźle w Kowalach. 
GDDKiA ma bowiem na gło-
wie dwa inne, poważne przed-
sięwzięcia: przebudowę trasy 
S7 oraz budowę Obwodnicy 

Metropolitalnej. Po zakoń-
czeniu tej drugiej „generalna” 
może przekazać zarządzanie 
Obwodnicą Trójmiasta Za-
rządowi Dróg Wojewódzkich 
i w ten sposób pozbędzie się 
niewygodnego tematu, jakim 
jest w tej chwili niedokończony 
węzeł w Kowalach. Próbowali-
śmy dowiedzieć się, czy GDD-
KiA ma w planach inwestycję 
w Kowalach, ale do momentu 
zamknięcia tego wydania ga-
zety nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi od rzecznika prasowy 
GDDKiA w Gdańsku, dlatego 
też do tematu wrócimy w kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.

Krzysztof Lubański

  Węzeł w Kowalach nie jest dokończony i wszystko wskazuje na to, że nieprędko się 
tego doczekamy
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SĄ ZMIANY

Nowy dowód osobisty
Od 1 marca obowiązuje nowy 
wzór dowodu osobistego ob-
sługiwany przez nowy System 
Rejestrów Państwowych.
– Co nowego będzie zawierać 
dowód osobisty? Pojawi się 
szereg nowych zabezpieczeń, 
m.in. dwukrotnie powtórzone 
zdjęcie posiadacza, mikrodru-
ki, tłoczenia i specjalne farby. 
Dzięki temu znacznie trudniej 
będzie go sfałszować. Na do-
wodzie znajdą się informacje o 
polskim obywatelstwie i opi-
sy pól po angielsku – infor-
muje Małgorzata Woźniak, 

rzecznik prasowy Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych.
To jednak nie wszystko. Znik-
nie adres zameldowania. Dzię-
ki temu, przy każdej zmianie 
meldunku nie trzeba będzie 
wymieniać dowodu. 
– Nie będzie także informa-
cji o kolorze oczu i wzroście 
ani skanu podpisu posiadacza. 
Zrezygnowano ze wszelkich 
danych, które nie są niezbęd-
ne albo polegają na subiek-
tywnej ocenie obywatela lub 
urzędnika. Z kolei fotografia, 
która będzie wykorzystywana 

w dowodzie osobistym będzie 
taka sama jak ta, która obowią-
zuje w paszportach – tłumaczy 
Małgorzata Woźniak.
Dodajmy, że zdjęcie dołączo-
ne do wniosku powinno być 
wykonane nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem złoże-
nia wniosku. Dowód będzie 
można wyrobić w najbliższym 
urzędzie gminy, niezależnie od 
meldunku. 
– Dotychczas mogliśmy to 
zrobić tylko w urzędzie wła-
ściwym dla naszego miejsca 
zameldowania. Nasz nowy 

dokument odbierzemy w tym 
samym urzędzie, w którym 
złożyliśmy wniosek. Co wię-
cej, wniosek złożymy na no-
wym, bardziej przejrzystym 
dokumencie. Dotychczasowe 
dowody osobiste zachowają 
ważność do upływu terminów 
w nich określonych. Nie bę-
dzie zatem konieczności wy-
miany dokumentów – zapew-
nia rzecznik ministerstwa.

(GR)

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Sposób na wakacje
Już po raz 13. ruszyła akcja 
„Wakacyjny Staż”, której orga-
nizatorem jest miasto Gdańsk. 
W tej chwili prowadzony jest 
nabór firm, które chciałyby 
przyjąć na staż młodych ludzi. 
– Gdańsk rozpoczyna reali-
zację kolejnej edycji projek-
tu „Wakacyjny Staż”. Zanim 
jednak studenci i absolwenci 
uczelni wyższych będą mogli 
odbyć praktyki w wybranych 
firmach, konieczne jest zgło-
szenie się fundatorów staży do 
udziału w projekcie. Nabór po-
trwa do 29 marca – informuje 
Katarzyna Swarcewicz, koor-
dynator projektu.
Poprzez staże i praktyki mia-
sto, wspólnie z przedsiębior-
cami, pomaga studentom i ab-
solwentom wyższych uczelni  
w zdobyciu nowych umiejęt-
ności oraz ułatwia im wejście 
na rynek pracy. Dodajmy, że na 
ubiegłoroczny apel zareagowa-
ły 83 firmy, które zaoferowały 
327 miejsc pracy (najwyższa w 
historii projektu liczba ofero-
wanych miejsc stażowych). 
– Zainteresowanie zdobyciem 
letniego zatrudnienia było 
ogromne. Rywalizowało o nie 
1624 chętnych – przypomina 
Katarzyna Swarcewicz. – Te-
goroczna akcja podzielona jest 
na kilka etapów. W marcu 
trwa nabór fundatorów staży, 

od połowy kwietnia na stronie 
projektu www.wakacyjnystaz.
gdansk.gda.pl trwać będzie 
zgłaszanie aplikacji na wybrane 
stanowiska, natomiast w maju 
i czerwcu firmy przeprowadzą 
rekrutację kandydatów. 
Fundatorami staży mogą być 
firmy, organizacje pozarzą-
dowe i inne instytucje (w tym 
starostwa powiatowe i urzędy 
gminne), które zobowiązują się 
do przyjęcia stażysty na mini-
mum jeden miesiąc między lip-
cem a wrześniem oraz do wy-
płaty stażyście wynagrodzenia  
w wysokości co najmniej 1100 
zł brutto za miesiąc stażu.
– Fundatorzy proszeni są  
o przesłanie deklaracji uczest-
nictwa w akcji oraz logo fir-
my w wersji elektronicznej do 
29 marca na adres: wakacyjny.
staz@gdansk.gda.pl z dopi-
skiem „Wakacyjny Staż 2015 
– deklaracja uczestnictwa”. 
Fundatorzy staży będą samo-
dzielnie wypełniać „Ofertę 
stażu” elektronicznie, na stro-
nie projektu. W tym celu, po 
otrzymaniu od fundatora de-
klaracji uczestnictwa, zostanie 
przesłany link aktywacyjny, 
umożliwiający zalogowanie 
się na stronie projektu i złoże-
nie oferty stażu najpóźniej do  
3 kwietnia – tłumaczy Kata-
rzyna Swarcewicz.

(GR)

 

 

 

 

     

  

 

      „Dzień Kobiet 
             nie tylko 
          w dniu kobiet” 

 

                                                              

                                                       Żuławski Ośrodek  
                                                       Kultury i Sportu 
                                                       w Cedrach Wielkich  
       

                                                                                              

                                                                                            Zaprasza 
        20 marca (piątek)  
                                    na godz. 18.00 

 
 
                                                       Liczba miejsc ograniczona!!! 
                                                       W celu uczestnictwa prosimy o dokonanie  
                                                        rezerwacji 58 683 66 35   
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W BIBLIOTECE

Spotkanie  
z Buczkowskim
Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Prusz-
czu Gdańskim to nie tyl-
ko wypożyczalnia książek  
i czytelnia. To także miej-
sce wielu spotkań ze zna-
nymi artystami i autorami 
książek, które cieszą się w 
naszym mieście niebywale 
dużym zainteresowaniem.
Już w najbliższą sobotę, 7 
marca, wszystkich chęt-
nych zapraszamy na biesia-
dę literacką ze Zbigniewem 
Buczkowskim, znanym 
aktorem filmowym i estra-
dowym. Dodajmy jeszcze 
tylko, że spotkanie odbę-
dzie się w siedzibie prusz-
czańskiej biblioteki, która 
mieści się przy ulicy Wojska 
Polskiego 34, a jego począ-
tek przewidziano na godz. 
19.00. Wstęp jest oczywi-
ście bezpłatny.

(GR)

MIASTO FINANSUJE DODATKOWĄ LEKCJĘ PŁYWANIA

Nowy basen w Pruszczu Gdańskim już od kwietnia
To nie jest żart na prima aprilis! 1 kwietnia planowane jest otwarcie nowego basenu w Pruszczu Gdańskim. Prace bu-
dowlane zostały zakończone, a w tej chwili trwają już tylko odbiory techniczne.

Basen przy „czwórce” w Prusz-
czu Gdańskim to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji dla 
miasta. Przypomnijmy, że 
korzystać będzie można nie 
tylko z pływalni, ale również  
z dwóch sal do squasha, siłow-
ni, sauny i jacuzzi. Będzie też 
niewielka kawiarenka.
– W tej chwili kompletowa-
na jest kadra, która pracować 
będzie w tym obiekcie. Nad 
bezpieczeństwem na pływal-
ni czuwać musi dwóch ratow-
ników. Potrzebne są też osoby 
do sprzątania i administracji, 
dlatego planujemy zatrudnić 
18, może 20 osób – mówi nam 
Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego ds. 
społecznych.
Za funkcjonowanie obiektu 
odpowiedzialni będą kierow-
nik basenu i dyrektor „czwór-
ki”. Jednak już teraz wiadomo, 
że w głównej mierze z base-
nu korzystać będą uczniowie. 
Między godz. 7.00 a 16.00 
pływalnia będzie do ich dys-
pozycji, natomiast wieczorami 
prowadzona będzie działalność 
komercyjna.
– Według grafika na lekcje pły-
wania będą przychodziły po-
szczególne klasy. Szkoła Pod-
stawowa nr 3 ma swój basen, 
więc jej uczniowie nie będą 
przychodzić do nowego obiek-
tu. Tak samo jak uczniowie 

z „dwójki”, którzy korzystać 
będą z basenu SP nr 3. Na no-
wej pływalni swoje lekcje będę 
mieli uczniowie „czwórki”  
i Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 – informuje Jerzy 
Kulka, który dodaje, że dzieci 
klas I – III będą miały dodat-
kową lekcję pływania. – Chcie-
libyśmy, aby każde dziecko  
w naszym mieście po ukończe-
niu III klasy potrafiło pływać. 
Za dodatkową lekcję nie otrzy-
mamy subwencji oświatowej, 
dlatego pieniądze na jej sfinan-
sowanie będą pochodziły z bu-
dżetu miasta.
Osoby, które chciałyby sko-
rzystać z basenu przy „czwór-
ce”, będą miały taką możliwość  
w godz. 16.00 – 22.00. Nato-
miast siłownia i dwa boiska 
do squasha otwarte będą już 
od godz. 7.00. Sauna i jacuzzi 
znajdują się w kompleksie ba-
senowym, dlatego korzystanie 
z nich będzie możliwe dopiero 
w godzinach wieczornych.
– Padł pomysł, żeby zajęcia na 
basenie organizować również 
dla seniorów. Ale te zadania 
postanowiliśmy zostawić or-
ganizacjom pozarządowym. 
Miasto ogłosiło konkurs na 
organizację zadań dedykowa-
nych seniorom. Wyłoniony 
został już podmiot, a dokład-
niej rzecz ujmując Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, który dwa 

razy w tygodniu organizo-
wać będzie na basenie zajęcia 
dla seniorów. Poprowadzi je 
oczywiście wykwalifikowany 
instruktor-rehabilitant. To nie 
wszystko, ponieważ uniwersy-
tet organizować będzie też za-
jęcia ruchowe dostosowane do 
potrzeb seniorów – informu-
je zastępca burmistrza, który 

UCZĄ PIERWSZEJ POMOCY

Strażacy pomagają Ukrainie
Rycerze św. Floriana z OSP  
w Pruszczu Gdańskim nie cze-
kają tylko na wezwanie do ak-
cji ratowniczej. Pruszczańscy 
strażacy uruchomili program 
szkoleń z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej, a wraz 
z miejscową parafią planują 
zbiórkę darów dla mieszkań-
ców wschodniej Ukrainy.
Zajęcia nie będą tylko teore-
tyczne. Przeprowadzony bę-
dzie bowiem praktyczny po-
kaz ratownictwa drogowego, 
połączony z wykładem dla 
młodzieży i prezentacją sprzę-
tu i ekwipunku strażackiego. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Pruszczu Gdańskim urucho-
miła w ubiegłym tygodniu pro-
gram szkolenia z odpowiednie-
go zachowania podczas wy-
padków na drodze, młodzieży 
z okolicznych szkół.
Marek Krawyciński z prusz-
czańskiej jednostki mówi, że 

przy okazji zachęca mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego do 
wstępowania w poczet stu-
dentów Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, skupiającego tylko 
w naszym mieście około 250 
osób. Dodajmy, że uniwersy-
tet organizuje także inne za-
jęcia, by wspomnieć chociażby 
o informatyce, nauce języków 

obcych czy malarstwie.
Nowy obiekt, którego pozaz-
drościć może niejedna pomor-
ska miejscowość, na pewno 
wygląda imponująco i już teraz 
można powiedzieć, że czeka go 
prawdziwe oblężenie. Jednak 
jego utrzymanie też będzie nie 
lada wyzwaniem dla lokalnego 
samorządu.

ratownikom-ochotnikom za-
leży na tym, aby odbywało się 
to w jak najbardziej realistycz-
nych warunkach, dlatego w ak-
cję angażowany będzie ciężki 
sprzęt.
– Mamy już za sobą pierwsze, 
pilotażowe zajęcia z uczniami 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Pruszczu Gdań-
skim. Teraz planujemy kolejne 
– dodaje Marek Krawyciński. 
Nie są to jedyne 

przedsięwzięcia, w które włą-
czyli się rycerze św. Floriana 
z Pruszcza Gdańskiego. Stra-
żacy wraz z Parafią MPNP 
organizują także zbiórkę środ-
ków czystości i żywności dla 
mieszkańców Ukrainy. Dary 
można składać w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
i kościele przy ul. Chopina,  
a transport darów zaplanowa-
no w połowie kwietnia. Ponad-
to straż chce przekazać agregat 

prądotwórczy, węże strażackie, 
latarki, ubrania, a więc wszyst-
ko to, co się może przydać ich 
ukraińskim kolegom po fachu. 
Bartosz Gondek, rzecznik bur-
mistrza Pruszcza Gdańskie-
go przypomina, że na terenie 
28-tysięcznego miasta swoje 
stanice mają trzy niezależne 
oddziały straży pożarnej, a w 
zasadzie cztery. 
– Oprócz strażaków ochotni-
ków z OSP, działa tu Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej, wojskowa straż po-
żarna na terenie 49 Bazy Lot-
niczej i Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP, który nie 
jest włączony w system ratow-
nictwa, ale na terenie którego 
odbywają się szkolenia stra-
żaków ochotników i zawo-
dy sprawnościowe – wyjaśnia 
Bartosz Gondek.

(KL)

– Poczyniliśmy już obliczenia. 
Będziemy zadowoleni, jeśli 
basen zarobi na siebie 70 pro-
cent wszystkich kosztów, które  
w ciągu roku mogą wynieść na-
wet 1,3 miliona złotych. Naj-
droższymi czynnikami są płace 
oraz media, a więc prąd, woda i 
gaz – mówi Jerzy Kulka.

Krzysztof Lubański

  Pachnący jeszcze nowością basen czeka już na pierwszych pływaków 
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  Odpowiednie zachowanie przy wypadkach może uratować komuś życie
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KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE

Kolejne miliony na powiatowe drogi
Tydzień temu podpisano umowy na dofinansowanie przebudowy lokalnych dróg. Ostatni raz lokalne samorządy korzysta-
ją z rządowego programu „schetynówek”. Wśród beneficjentów znalazł się powiat gdański, a umowę na dofinansowanie 
projektu podpisał wicestarosta Marian Cichon, który jest koordynatorem działań drogowych na terenie naszego powiatu.

– Jesteśmy już przygotowani do 
ogłoszenia przetargu. Dzięki 
niemu wyłonimy firmę, któ-
ra zajmie się realizacją całego 
projektu. Jeśli wszystko poto-
czy się po naszej myśli, to już 
w maju rozpoczną się pierwsze 
prace, które będą prowadzone 
do końca września – mówi nam 
Marian Cichon.
Kolejny raz w realizację dro-
gowego projektu włączyły się 
wszystkie lokalne samorządy 
powiatu gdańskiego, dlatego 
nie dziwi fakt, że otrzymał on 
rządowe dofinansowanie.
– Wartość projektu szacujemy 
na około 12 mln zł, a tak na-
prawdę to na 9 mln, ponieważ 
przebudowę ulicy Emilii Plater 
za 3 mln sfinansuje miasto. Li-
czę, że po przetargu cena spad-
nie do około 8 mln zł – szacuje 
Marian Cichon.
Przypomnijmy: w roku ubie-
głym szacowano, że realizacja 
drogowego projektu kosztować 

będzie 14 mln, ale po przetargu 
spadła do 12 mln zł.
– W ostateczności na cały 

projekt wydaliśmy 18 mln 
zł, ponieważ wprowadzili-
śmy roboty uzupełniające. 

W ubiegłym roku pogoda 
sprzyjała drogowcom, dlate-
go na naszych drogach roboty 

prowadziliśmy aż do grudnia 
– przypomina Marian Cichon.
Projekt przebudowy dróg lo-
kalnych zakłada inwestycje na 
terenie każdej gminy powia-
tu gdańskiego. W Pruszczu 
Gdańskim przebudowywana 
będzie ulica Emilii Plater, a na 
terenie gminy wiejskiej Pruszcz 
Gdański drogowcy pojawią się 
na ulicy Zdrowej w Juszkowie. 
Oba zadania są sztandarowymi 
inwestycjami w tegorocznym 
projekcie. Poza tym na terenie 
gminy Przywidz remontowana 
będzie trasa do Klonowa Dol-
nego. Po zakończeniu tego za-
dania kierowcy pojadą 7-kilo-
metrowym odcinkiem równej  
i bezpiecznej ulicy z Przywidza 
do granicy z powiatem kartu-
skim (prawie do Egiertowa). 
W gminie Trąbki Wielkie re-
montowana będzie trasa Sobo-
widz – Gołębiewo, w którym 
wybudowany zostanie również 
chodnik, co znacznie poprawi 

bezpieczeństwo mieszkańców 
wsi.
– Remontowana będzie tak-
że droga Pszczółki – Rębielcz 
oraz dalszy fragment trasy Su-
chy Dąb – Skowarcz. Z kolei 
w gminie Cedry Wielkie dro-
gowcy pracować będą w miej-
scowości Stanisławowo, a na 
terenie gminy Kolbudy prze-
budowana zostanie nieutwar-
dzona droga do Domachowa 
– informuje wicestarosta.
To jednak niejedyne działania 
drogowców na terenie powiatu 
gdańskiego. Prowadzone będą 
bowiem także bieżące naprawy 
powiatowych ciągów komuni-
kacyjnych. Dzięki tym wszyst-
kim zabiegom drogi na naszym 
terenie wyglądają jak na zacho-
dzie Europy. Poprawił się nie 
tylko komfort jazdy, ale także 
bezpieczeństwo.

(lubek)

  Wicestarosta Marian Cichon z powodzeniem koordynuje działania drogowe  
w powiecie gdańskim



KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Są chętni do służby w armii
Jeszcze tylko do 13 marca potrwa, prowadzona w Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszczu Gdańskim, powiatowa kwalifikacja wojskowa. W tym roku objęła 
ona 618 osób z rocznika 1996, 88 osób z roczników 1991 – 1995 i pięć pań z 
roczników 1991 – 1996.

Kiedyś służba wojskowa była 
obowiązkowa i ci, którzy byli 
zdrowi, a nie uczyli się, szli do 
wojska. 
– Dziś osoby, które otrzymają 
kategorię A przechodzą auto-
matycznie do rezerwy. Jeżeli 
ktoś chce służyć w armii, uda-
je się do Wojskowej Komisji 
Uzupełnień w Gdańsku – in-
formuje Ireneusz Czernecki, 
naczelnik Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim. 
Na kwalifikację wojskową sta-
wiają się również (bez obo-
wiązku) panie, które chcą być 
pielęgniarkami, weterynarza-
mi, czy też psychologami. 
– W tej chwili nie chcę służyć 
w wojsku. Gdyby był to obo-
wiązek, to nie miałbym inne-
go wyjścia. W tej chwili jesz-
cze się uczę i pracuję, ale swo-
jej przyszłości nie zamierzam 
związać z mundurem – mówi 
nam Robert Doroch z Prusz-
cza Gdańskiego.
Inne plany ma za to inny 
mieszkaniec Pruszcza Gdań-
skiego – Szymon Czaja, który 

widziałby siebie w żołnierskim 
mundurze.
– Jeżeli otrzymam taką moż-
liwość, to z chęcią wstąpię w 
szeregi polskiej armii. Ksią-
żeczkę wojskową już mam, 

 Kwalifikacja wojskowa nie jest już taka straszna, ponieważ służba  
w armii nie jest obowiązkowa

otrzymałem kategorię A – 
zdolny do służby wojskowej. 
Pierwszy krok w kierunku 
wojska już uczyniłem, teraz 
muszę starać się dalej, abym 
został przyjęty. Sądzę, że nie 

za dobrze czułbym się w siłach 
powietrznych, czy też na mo-
rzu, dlatego chciałbym dostać 
się do służb lądowych – dodaje 
Szymon Czaja.

(KL)

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

SUKCES KUŁAKOWSKIEGO

Laureat konkursu Lutosławskiego
Mieszkaniec gminy Kolbudy 
– Maciej Kułakowski został 
laureatem I Nagrody i Nagrody 
Specjalnej za najlepsze wyko-
nanie „Wariacji Sacherowskiej” 
Witolda Lutosławskiego na X 
Międzynarodowym Konkursie 
Wiolonczelowym im. Witolda 
Lutosławskiego w Warszawie. 
W warszawskim konkursie 
jury przyznało mu pierwszą 

nagrodę ex aequo z Zuzanną 
Sosnowską.
Młody artysta jest studentem 
I roku Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Warszawski kon-
kurs dla wiolonczelistów jest 
pierwszym i jedynym tego typu 
w naszym kraju. Program daje 
uczestnikom możliwość wy-
boru spośród najważniejszych i 
najbardziej reprezentatywnych 

utworów wiolonczelowych od 
baroku do muzyki współcze-
snej. W szczególności zawiera 
wszystkie utwory wiolonczelo-
we Witolda Lutosławskiego i 
daje uczestnikom – finalistom 
– wyjątkową szansę wykona-
nia z orkiestrą jego Koncer-
tu wiolonczelowego. Jako że 
górna granica wieku uczest-
ników to 24 lata, konkurs jest 

adresowany do studentów, ar-
tystów dopiero rozpoczynają-
cych karierę.
Warto przy okazji dodać, że 
nie jest to jedyny sukces mło-
dego wiolonczelisty. Mimo 
młodego wieku ma na swoim 
koncie liczne sukcesy, a wy-
mienienie wszystkich zajęłoby 
niemało czasu.

(GR)

 Maciej Kułakowski 
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PRACOWITE ZEBRANIA

Wybrano sołtysów 
Od jesieni trwa w naszym 
kraju wyborcza karuzela. Naj-
pierw braliśmy udział w wybo-
rach samorządowych, wiosną 
będziemy wybierać prezydenta 
naszego kraju, a międzyczasie 
we wszystkich gminach odby-
wają się wybory sołeckie. 
Na terenie gminy Suchy Dąb 
wybory sołeckie przeprowa-
dzono w drugiej połowie lu-
tego, a odbyły się one w 8 
miejscowościach.
– Większość sołtysów po-
została na swoich stanowi-
skach. Mieszkańcy, oczywiście  
w drodze głosowania, wyra-
zili chęć zmiany w Steblewie, 
gdzie nowym sołtysem został 
Szymon Baryłka. Nowego soł-
tysa mają także Osice, gdzie 
pracą rady sołeckiej kierować 
będzie Jolanta Dombrowska. 
Również w Ostrowitem kobie-
ta – Anna Krawczyk wybrana 

została na sołtysa wsi – infor-
muje Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb. 
Wybory sołtysa nie były je-
dynym punktem wiejskich 
zebrań.
– Poza wyborami poruszono 
kwestie kanalizacji oraz gazy-
fikacji gminy i sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2014 
rok. Mieszkańcy interesowali 
się również funduszami sołec-
kimi i bieżącymi inwestycja-
mi realizowanymi na naszym 
terenie. Poza tym na każdym 
zebraniu obecni byli policjanci 
z komisariatu Cedry Wielkie, 
którzy poruszali kwestie bez-
pieczeństwa na drogach, a do-
datkowo rozdawane były opa-
ski odblaskowe, dzięki którym 
piesi będą bardziej widoczni 
na drodze – dodaje Barbara 
Kamińska.

(GR)

 Niektóre wiejskie zebrania cieszyły się dużym  
zainteresowaniem mieszkańców

Wójt Gminy
Cedry Wielkie

Janusz Goliński

REKLAMA
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I ZJAZD W OSICACH

Renesans KGW gminy 
Suchy Dąb
Coraz prężniej na terenie powiatu gdańskiego działają Koła 
Gospodyń Wiejskich. Do wyróżniających się należą koła  
z gminy Suchy Dąb, które zorganizowały w Osicach I Zjazd 
Integracyjny Kół Gospodyń Wiejskich gminy Suchy Dąb.

Pomysł zorganizowania spo-
tkania członkiń KGW zrodził 
się podczas ubiegłorocznego 
„Stołu Bożonarodzeniowego”, 
który odbywał się w Gołębie-
wie Średnim.
– Na początku miało to być 
spotkanie, ale z czasem prze-
rodziło się w zjazd. Jeszcze 
kilka lat temu działalność Kół 
Gospodyń Wiejskich w naszej 
gminie trochę kulała. W ostat-
nim czasie koła zaczęły się od-
radzać, a działają w nich już nie 
tylko starsze panie, ale również 
panny i młode mężatki – mówi 
„Panoramie” Izabela Radzy-
mirska, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Osi-
cach, które było gospodarzem 
pierwszego zjazdu.
Jak dodaje Izabela Radzy-
mirska, w Osicach oddano 

niedawno do użytku wyremon-
towaną za unijne pieniądze 

świetlicę wiejską, dlatego też 
przy okazji warto było się po-
chwalić nowym obiektem.
– Na nasze zaproszenie odpo-
wiedziało 75 sióstr z kół go-
spodyń wiejskich z naszej gmi-
ny. Po imprezie słyszałyśmy 
same pozytywne opinie, dlate-
go już teraz mogę powiedzieć, 
że będą organizowane następ-
ne zjazdy. Kolejny planowany 
jest jeszcze w tym roku. Tym 
razem gospodarzem naszego 
spotkania ma być prawdopo-
dobnie Steblewo, a impreza 
planowana jest na okres waka-
cji. Korzystając z łamów „Pa-
noramy”, dziękuję koleżankom 
z mojego koła za przygotowa-
nie imprezy – informuje prze-
wodnicząca KGW Osice.

(KL)

 Niespodzianką pierwszego zjazdu był okazały tort przygot-
owany przez Iwonę Koszykowską

 Na I Zjeździe KGW w Osicach bawiło się 75 pań
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Serdecznie zapraszamy                                                                                          

na 
 OBCHODY 120-LECIA PRZEKOPU WISŁY,  

                                                                                       
które odbędą się                                                                                                                                

w dniu 31 marca 2015 r.                                                                                           
godz. 9.00                                                                 

na Przystani Żeglarskiej w Błotniku 
  
                                                                                                
 

W programie:  
 Uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego  

120 lecie Przekopu Wisły  
 Prelekcja historyczna Pana Dariusza Piaska 
 Poczęstunek 

 
 

 

 

 

 

 

Z okazji    DNIA KOBIET 
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu 

w Cedrach Wielkich 

zaprasza wszystkie Panie 

Na spektakl Paktu Pokolenie 

pt.: „PODWÓRKO” 

6 marca 2015 r.(piątek) 

o godz. 19.00 

Wstęp Wolny!!! 
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JEST KASA ZE „SCHETYNÓWKI”

Podpisali umowę
Władze gminy Kolbudy pod-
pisały w Urzędzie Wojewódz-
kim w Gdańsku umowę na 
dofinansowanie budowy drogi 
Pręgowo – Bielkówko. Na tę 
inwestycję udało się pozyskać 
3 mln zł. Pieniądze pocho-
dzą z rządowego programu 
– „schetynówek”.
Przypomnijmy, że trasa Prę-
gowo – Bielkówko to w tej 
chwili droga gruntowa. Z  
bardzo dużym natężeniem ru-
chu samochodów ma jednak 
ogromne znaczenie dla lokal-
nej społeczności.

– W tegorocznym budżecie 
na przebudowę trasy Pręgowo 
– Bielkówko zabezpieczono 
6 mln zł. Jest to jednak kwo-
ta szacunkowa, a rzeczywistą 
wartość zadania poznamy do-
piero po rozstrzygnięciu prze-
targu. Inwestycja, ze względu 
na zakres prac, została rozło-
żona na 2 lata i w przyszło-
rocznym budżecie przygoto-
wane są kolejne 3 mln zł na 
dokończenie przedsięwzięcia 
– mówił nam Marek Goliń-
ski, wicewójt gminy Kolbudy.

(KL)

  Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski (z lewej) oraz wójt gminy 
Kolbudy Leszek Grombala i wicewójt Marek Goliński podpisują 

umowę na dofinansowanie drogi Pręgowo – Bielkówko

DLA RODZICÓW

Gmina wspiera młodych 
1240 miejsc w przedszkolach i 
123 w żłobkach oraz klubach 
dziecięcych zapewnia mło-
dym rodzicom gmina Pruszcz 
Gdański. 
W gminie Pruszcz Gdański 
funkcjonuje 7 żłobków (opie-
ka przez 10 godzin dziennie), 
1 klub dziecięcy (do 5 godzin 
dziennie) oraz dwóch opieku-
nów dziennych, którzy spra-
wują opiekę nad maksymalnie 
pięciorgiem dzieci. W sumie 
na terenie gminy są 123 miej-
sca opieki dla najmłodszych 
dzieci. 
Gmina, choć nie ma takie-
go obowiązku, rokrocznie 
dotuje pobyt dzieci właśnie  
w tych placówkach. W przy-
padku żłobków dopłaca 1,5 
zł do każdej godziny pobytu 
(ilość godzin deklaruje ro-
dzic), co miesięcznie stanowi 
ponad 300 zł na dziecko. O 
tyle mniej kosztuje rodzica 
stała opłata za żłobek. Dotacje 
otrzymują też kluby dziecięce  
i punkty opieki dziennej. 
Podmiot, który chce otrzymy-
wać dotację, musi złożyć od-
powiedni wniosek w Urzędzie 
Gminy Pruszcz Gdański (pok. 
18) w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego.
Na ten rok w budżecie gmi-
ny zaplanowano 324430 zł na 

współfinansowanie rodzicom 
opieki nad maluchami. 
Na terenie gminy funkcjonu-
je 20 przedszkoli, w tym dwa 
publiczne. Gmina utrzymuje 
nie tylko przedszkola publicz-
ne, ale również dofinansowuje 
prywatne. W przypadku tych 
drugich dopłaca 415,80 zł 
miesięcznie do jednego dziec-
ka, co stanowi 75 proc. kosz-
tów pobytu w przedszkolu 
publicznym.
– Ubiegający się o dotację 
podmiot musi złożyć wniosek 
do 30 września roku poprze-
dzającego, podając w nim pla-
nowaną liczbę dzieci. Liczba 
ta jest weryfikowana w trakcie 
roku udzielenia dotacji po-
przez comiesięczne raporty, 
które składa podmiot – wyja-
śnia Lidia Gitler, inspektor ds. 
społecznych w Urzędzie Gmi-
ny Pruszcz Gdański.
Rocznie gmina przeznacza 
ok. 5 mln zł na dotacje dla 
przedszkoli. 
– Dotacja jest przeznaczona 
na dofinansowanie realizacji 
zadań przedszkola w zakre-
sie kształcenia, wychowania 
i opieki, w tym profilaktyki 
społecznej. Wyłącznie na wy-
datki bieżące, nie inwestycyj-
ne – dodaje Lidia Gitler.
 (MB)

WEŹ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

Bądź aktywną mamą!
Wójt gminy Pruszcz Gdański zaprasza wszystkie młode mamy oraz panie 
w ciąży na spotkania organizacyjne, związane z zajęciami rekreacyjnymi i 
warsztatowymi dla mam z dziećmi do 3. roku życia.

Spotkania organizacyjne od-
będą się aż w sześciu lokaliza-
cjach, by każdy miał możliwie 
łatwy dostęp ze swojej miejsco-
wości. Podczas spotkań zosta-
ną przedyskutowane pożądane 
miejsca, dni i godziny zajęć  
z trenerkami fundacji „My to 
Mamy”. 
Działania fundacji skupiają 
się na kilku sferach życia: psy-
chicznej, fizycznej, zawodowej 
i artystycznej. Wszystko ze 
szczególnym naciskiem na ak-
tywizację mam z dziećmi. 
Drogą do tego celu są zajęcia 
fitness oraz spotkania Klubu 
Rodzica. Zajęcia te łączą w so-
bie trening sylwetki dla mamy 
(co dla wielu jest bardzo waż-
ne po porodzie) oraz zabawę 
i naukę dla dziecka. Efektem 
wspólnych spotkań jest budo-
wanie i pogłębianie więzi na 
linii matka-dziecko, matka-
-matka, dziecko-dziecko.
Zajęcia dedykowane są głów-
nie mamom z dziećmi do 

3. roku życia (szczególnie 
tym przebywającym na urlo-
pach macierzyńskich lub 
wychowawczych). 

(MB)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Borkowo – poniedziałek, 9 marca, godz. 11.00, Restauracja 
5 Smaków, ul. Współczesna 1
Straszyn – poniedziałek, 9 marca, godz. 13.00, Świetlica 
wiejska
Rotmanka – wtorek, 10 marca, godz. 11.00, Przedszkole  
Wesoła Nutka, ul. Jarzębinowa 30
Łęgowo – wtorek, 10 marca, godz. 13.00, Świetlica wiejska
Rokitnica – czwartek, 12 marca, godz. 11.00, Świetlica wiejska
Wiślinka – czwartek, 12 marca, godz. 13.00, Świetlica wiejska 

  W gminie Pruszcz Gdański or-
ganizowane będą zajęcia rekrea-

cyjne, w których uczestniczyć 
będą mogły mamy i pociechy

REAKTYWACJA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W Wiślince rządzi Rzeczpospolita 
Babska!
Kolejne miejscowości reakty-
wują Koła Gospodyń Wiej-
skich. W Wiślince powstała 
Rzeczpospolita Babska, która 
chce inicjować wiele lokalnych 
przedsięwzięć, a przy oka-
zji integrować mieszkańców 
miejscowości.
Rzeczpospolita Babska for-
malnie działa od stycznia tego 
roku, ale kobiety organizowały 
się już wcześniej.
Gospodynie z Wiślinki zade-
biutowały podczas ubiegło-
rocznych dożynek gminnych 
w Przejazdowie. Wieniec, 
nad którym pracowało kil-
kanaście pań w różnym wie-
ku, zachwycił jury i zdobył 1. 
miejsce. Sukces zmotywował 
do dalszych działań, już pod 
szyldem Koło Gospodyń Wiej-
skich Rzeczpospolita Babska  
w Wiślince. 
– W grudniu organizowałyśmy 
wigilię dla seniorów – mówi 
Magdalena Migowska z KGW 
Wiślinka. – Były występy arty-
styczne i wspólne kolędowanie, 
które obejrzało kilkadziesiąt 
osób. 
Niedawno członkinie 
Rzeczpospolitej Babskiej 

zorganizowały spotkanie dla 
wszystkich kobiet z Wiślin-
ki z zakresu profilaktyki raka 
piersi i szyjki macicy. Prelekcję 
ze specjalistami poprzedziło 
przygotowanie poczęstunku. 
W związku ze zbliżającym się 
akurat Tłustym Czwartkiem, 
zdecydowano się na pączki  

i faworki.
– Było dużo śmiechu, a wypie-
ki wyszły rewelacyjne – opo-
wiada pani Magdalena. 
Gospodynie spotykają się raz 
w miesiącu. Rozmawiają o 
inicjatywach dla wsi Wiślin-
ka, a przy okazji o wszystkim 
innym. Spotkanie w babskim 

gronie to dla wielu pań okazja, 
by wyjść z domu i zwyczajnie 
poplotkować przy kawie. 
– Kolejne spotkanie zaplano-
wałyśmy na 7 marca. Upie-
czemy ciasta i będziemy świę-
tować Dzień Kobiet – dodaje 
Magdalena Migowska. 

(MB)

 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Rzeczpospolita Babska z Wiślinki wolne chwile spędzają 
chociażby na wspólnym pieczeniu słodkich wypieków
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POMAGA SWOIM KRAJANOM

„Pan Władek” na balu w Mierzeszynie
Zimowe ferie już dawno za nami, ale niektórzy wracają jeszcze do nich pa-
mięcią. Podczas tegorocznych ferii nie lada atrakcje dla dzieci z gminy Trąbki 
Wielkie przygotował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. My trafili-
śmy na zabawę karnawałową, którą zorganizowano w Mierzeszynie.

Impreza w Mierzeszynie cie-
szyła się dużym zaintereso-
waniem najmłodszych. Do 
pomocy w organizacji zabawy 
przyłączyła się Fundacja „Pan 
Władek” z Władysławem Or-
nowskim na czele.
– To jest moja rodzina wieś. 
Tu się urodziłem, więc trud-
no było nie wesprzeć tego 
przedsięwzięcia. Od wielu lat 
współpracuję z Urzędem Gmi-
ny Trąbki Wielkie, ale przede 
wszystkim z tutejszymi szko-
łami, dostarczając odzież albo 
produkty spożywcze. Nie kto 
inny jak pracownicy szkół wie-
dzą najlepiej, które rodziny 
najbardziej potrzebują pomocy 
– mówi „Panoramie” Włady-
sław Ornowski, który dodaje, 
że współpraca jego fundacji  
z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej i szkołami na 
terenie gminy Trąbki Wielkie 
jest wzorem do naśladowania. 
– Można się na nas wzorować, 
jak powinna wyglądać współ-
praca urzędu z organizacjami 
pozarządowymi. 
To właśnie dzięki fundacji im-
prezę w Mierzeszynie uatrak-
cyjnił zespół Standard Aco-
ustic z Gdańska. Jednak głów-
nym organizatorem imprezy 
był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
– Impreza nie jest zasługą 
ośrodka, ale jego dyrektora 

Leszka Orczykowskiego. 
Wreszcie jest odpowiedni 
człowiek na odpowiednim sta-
nowisku – dodaje Władysław 
Ornowski.
Zabawa w Mierzeszynie nie 
była odosobnioną imprezą.  
W tym roku GOKSiR zorga-
nizował cykl zabaw karnawa-
łowych w czasie ferii. 
– Zabawy zorganizowaliśmy 

w kilkunastu miejscowościach 
trąbeckiej gminy. Nasze bale 
cieszą się nadspodziewanie 
dużym zainteresowaniem. 
Najwięcej dzieciaków pojawi-
ło się właśnie w Mierzeszynie, 
Granicznej Wsi czy Złej Wsi. 
Poza tym organizowaliśmy 
zajęcia sportowe, na których 
pojawiało się również dużo 
dzieciaków, podobnie jak na 

przedstawieniach teatralnych 
– mówi Leszek Orczykowski.
W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich zawsze dzieje 
się coś ciekawego. Tych, którzy 
chcieliby skorzystać z oferty 
GOKSiR odsyłamy na stronę 
internetową www.goksir-trab-
kiwielkie.pl.

(lubek)

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników balu w Mierzeszynie

Fot. Panorama Pomorza

STRASZYN WYGRYWA TURNIEJ

Halowe potyczki w Trąbkach Wielkich
W hali sportowej Gimnazjum 
w Trąbkach Wielkich roze-
grano turniej w halowej piłce 
nożnej chłopców urodzonych 
w 2004 roku i młodszych. Naj-
lepszą drużyną w halowych 
zmaganiach okazała się ekipa 
GTS Straszyn.
Wiesław Kempa, nasz sta-
ły Czytelnik z Trąbek Wiel-
kich, informuje, że w turnieju 
wytarowało 8 drużyn, w tym 
dwie z gminy Trąbki Wielkie: 
LKS Sokół Ełganowo i LUKS 
Olimp Mierzeszyn oraz GTS 
Straszyn (dwa zespoły), KS 
Czarni Pruszcz Gdański, Ja-
guar Kokoszki (także dwie 
ekipy) i Akademia Piłkarska 
Gdańsk.
– Najpierw rozegrano me-
cze eliminacyjne, a potem 
rywalizowano już o poszcze-
gólne miejsca – relacjonuje 
Wiesław Kempa. – W jednej  
z grup spotkały się drużyny  

z naszej gminy: Sokół Ełga-
nowo i Olimp Mierzeszyn. W 
derbach gminy Trąbki Wiel-
kie lepszy okazał Sokół, któ-
ry strzelił rywalowi 5 bramek, 
tracąc 2. Bramki dla zwycięz-
ców zdobyli Lech Jakub – 3 
oraz Iwo Niski i Adam Paw-
lak, a dla pokonanych Szymon 
Niemczyk i Kamil Żornowski.
W meczach o 7. miejsce Czarni 
pokonali Olimp 4:1, o miejsce 
5. Sokół przegrał z Akademią 
Piłkarską 0:7. Z kolei w spo-
tkaniu o 3. miejsce GTS Stra-
szyn II pokonał 4:1 Jaguara II.
– W finale spotkały się pierw-
sze drużyny GTS Straszyn i 
Jaguara Kokoszki. W regula-
minowym czasie gry żadnej 
z drużyn nie udało się strze-
lić gola. O zwycięstwie zade-
cydowały rzuty karne, które 
na swoją korzyść rozstrzy-
gnęli zawodnicy ze Straszy-
na – dodaje Wiesław Kempa. 

– Organizatorzy wyróżnili naj-
lepszego bramkarza turnieju, 
którym został Dawid Białas z 
Jaguara, najlepszego zawod-
nika Mateusza Kosińskiego 

ze Straszyna i króla, a właści-
wie królów strzelców, którymi 
zostali dwaj zawodnicy z AP 
Gdańsk: Filip Maćkowiak i 
Mikołaj Janta – strzelcy 8 goli.

(GR)

 Młodzi piłkarze zacięcie walczyli o każdą piłkę

Fot. Wiesław Kempa

MIEJSCE SPOTKAŃ I INTEGRACJI

Mają wiejską świetlicę
W Łaguszewie w gminie Trąb-
ki Wielkie, w ostatnich dniach 
lutego zakończono remont 
świetlicy. Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy mają teraz miejsce, 
w którym mogą się spotykać, 
organizować imprezy czy prze-
prowadzać ważne zebrania.
W kasie gminy Trąbki Wiel-
kie, o czym nie raz informowa-
liśmy na łamach „Panoramy”, 
znajdują się nie tylko pieniądze 
na duże inwestycje drogowe 
czy wodno-kanalizacyjne. 
– Dzięki zewnętrznym dota-
cjom udaje się też wygospoda-
rować środki na mniejsze inwe-
stycje, które są jednak bardzo 
istotne dla lokalnej społeczno-
ści. W miarę możliwości re-
montujemy świetlice wiejskie, 
budujemy nowe miejsca zabaw 
i rekreacji dla dzieci oraz doro-
słych mieszkańców naszej gmi-
ny i gości, którzy nas odwie-
dzają – mówi Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Remont świetlicy wiejskiej  

w Łaguszewie zakończył się 2 
miesiące wcześniej. Zniszczo-
ny budynek otrzymał świeży  
i schludny wygląd. Wymie-
nione zostały wszystkie, zde-
gradowane przez warunki 
atmosferyczne i czas, ele-
menty budynku. Wykonano 
również izolację termiczną  
i przeciwwilgociową. Poza 
tym fundamenty obiektu zo-
stały osuszone, a wokół niego 
wykonano drenaż odsączający, 
który ma ochronić przed za-
wilgoceniem i wodą, płynącej 
w sąsiedztwie rzeki Styna.
– Mieszkańcy zyskali miejsce 
spotkań i integracji. Odnowie-
nie budynku świetlicy wpły-
nęło również korzystnie na 
poprawę wizerunku centrum 
miejscowości. Mam nadzie-
ję, że teraz mieszkańcy Łagu-
szewa chętniej spędzać będą 
wolny czas na spotkaniach  
z sąsiadami i znajomymi wła-
śnie w tym miejscu – dodaje 
Błażej Konkol.

(GR)

 Świetlica wiejska w Łaguszewie po przeprowadzonym 
remoncie wygląda jak nowa
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WOJEWÓDZKI KONKURS

Nagroda dla Oli
Aleksandra Baranowska, 
uczennica klasy I Szkoły Pod-
stawowej w Giemlicach, zo-
stała wyróżniona w konkursie 
wojewody pomorskiego „Kart-
ka Wielkanocna”. 
Konkurs skierowany był do 
uczniów klas I i II szkół pod-
stawowych z terenu wojewódz-
twa pomorskiego, a polegał na 
wykonaniu projektu kartki o 

tematyce wielkanocnej, która 
zostanie przeznaczona do ce-
lów promocyjnych Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego. 
Ogółem wpłynęło 636 prac z 
60 szkół. Komisja konkurso-
wa wyłoniła zwycięzcę oraz 
przyznała sześć wyróżnień, 
w tym również Aleksandrze 
Baranowskiej.

(GR)

 Aleksandra Baranowska
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BUDOWA JUŻ OŻYŁA

Rośnie hala w Przywidzu
Po krótkiej, zimowej przerwie na plac inwestycji wrócili 
robotnicy, którzy od jesieni zeszłego roku zajmują się bu-
dową hali sportowej w Przywidzu. Przypomnijmy, że inwe-
stycja ma zostać ukończona w połowie przyszłego roku.

W tej chwili trwają prace przy 
fundamentach i odwodnieniu.
– Z niecierpliwością czeka-
my, kiedy pojawią się pierwsze 
mury. Wtedy będziemy mieli 
jasny sygnał, że możemy przy-
stąpić do wmurowania kamie-
nia węgielnego. Przewiduję, że 
ta uroczystość odbędzie się już 
w kwietniu albo maju – przy-
znaje Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz. 
W roku ubiegłym nie udało 
się wykonać zbyt wiele, po-
nieważ inwestycja ruszyła tak 
naprawdę dopiero w końcu 
października.
– W tym roku od Minister-
stwa Sportu i Turystyki otrzy-
mamy dofinansowanie w wy-
sokości 1,5 miliona złotych. 
Przy kwotach, które zabezpie-
czyliśmy na ten rok, spodzie-
wamy się, że stan surowy zo-
stanie zamknięty. Z kolei na 

przyszły rok planujemy prace 
wykończeniowe – dodaje Ma-
rek Zimakowski.
Według harmonogramu in-
westycja ma zostać ukończona 
do końca czerwca 2015 roku, 
żeby w okresie wakacji trwały 
wszystkie niezbędne odbiory 
techniczne, a od września dzie-
ci i młodzież z Zespołu Szkół 
w Przywidzu mogły korzystać 
z nowego obiektu sportowego. 
W hali znajdzie się też miejsce 
na trybuny, na których będzie 
mogło zasiąść 250 osób. 
Przypomnijmy, że do budowa-
nego właśnie obiektu przenie-
sione zostaną pomieszczenia 
biblioteki i Gminnego Ośrod-
ka Kultury, a uwolnione w ten 
sposób lokale można było wy-
nająć i zarobione w ten sposób 
pieniądze przeznaczyć na eks-
ploatację hali sportowej.
– Wybudowanie hali to był 

problem, szczególnie w kon-
tekście zorganizowania środ-
ków własnych oraz dofinan-
sowań. Teraz myślimy o ta-
kim zarządzaniu kosztami 
utrzymania obiektu, aby ich 
wpływ nie był dokuczliwy na 
kolejne planowane inwestycje 
– dodaje Marek Zimakowski.  
– W głównej mierze hala 
przeznaczona jest dla naszych 
mieszkańców, a przede wszyst-
kim uczniów, ale będzie ona 
także wynajmowana. Już zgła-
szają się do nas osoby, które by-
łyby zainteresowane otwarciem 
siłowni. Poza tym piłkarze z 
naszego terenu wyjeżdżają te-
raz do sąsiednich miejscowo-
ści, gdzie też płacą za możli-
wość trenowania w hali. Nie-
bawem będą mogli korzystać z 
naszego obiektu.

(lubek)

 Robotnicy nie tracą czasu na budowie hali sportowej w Przywidzu
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WICEMINISTER NA SPOTKANIU

Szerokopasmowy internet 
w gminie Przywidz
W Przywidzu odbyło się spotkanie dotyczące internetu sze-
rokopasmowego. Poza przedstawicielami gminy pojawili 
się na nim Bogdan Dombrowski, wiceminister administra-
cji i cyfryzacji, wicemarszałek województwa pomorskiego 
Krzysztof Trawicki oraz przedstawiciele firm Orange  
i Biall-Net.

Spółka Biall-Net spotyka się 
regularnie z mieszkańcami 
gminy Przywidz i na bieżąco 
informuje o swojej propozycji. 
To właśnie Biall-Net budować 
będzie na terenie gminy Przy-
widz sieć światłowodową (wię-
cej o tym na str. 10). Z kolei fir-
ma Orange sieć światłowodo-
wą wybudowała wzdłuż dróg 
wojewódzkich nr 223 i 221, ale 
tylko do wysokości miejscowo-
ści Borowina.
– Dobrze, że na naszym te-
renie chcą działać dwie firmy 

świadczące usługi telekomu-
nikacyjne. Dzięki temu ich 
propozycje mogą być korzyst-
niejsze, aniżeli oferta jednej 
firmy, która miałaby monopol 
na naszym terenie – zauważa 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. – Są w naszym 
kraju gminy, które stać na bu-
dowę sieci światłowodowej, ale 
my musimy zająć się potrzeb-
niejszymi zadaniami. Najpierw 
musimy wybudować drogi, ka-
nalizację, wodociągi czy roz-
budować szkoły.

Spotkanie pokazuje, że istnieją 
firmy, które są zainteresowa-
ne inwestowaniem na terenie 
gminy Przywidz.
– Nie jesteśmy potentatem fi-
nansowym i nie możemy ta-
kim inwestorom stawiać wa-
runków, a raczej negocjować. 
Możemy się jedynie cieszyć, 
że chcą działać na naszym te-
renie i pomóc realizować swo-
je zamierzenia – dodaje Marek 
Zimakowski.

(KL)

 Na spotkaniu w Przywidzu pojawił się m.in. Bogdan Dombrowski, wiceminister 
administracji i cyfryzacji 
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MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA

Z Przywidza jadą do Burghaslach
Grupa mieszkańców z gminy 
Przywidz pojedzie z wizytą do 
Burghaslach w Niemczech. Do 
frankońskiej gminy pojechać 
ma w połowie kwietnia ok. 
30-osobowa grupa.
– Oczekujemy współpracy 
przede wszystkim pomiędzy 
organizacjami pozarządowy-
mi, kół gospodyń wiejskich, 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, szkół, Gminnych Ośrod-
ków Kultury czy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
I właśnie przedstawiciele tych 
instytucji pojadą w połowie 
kwietnia do Niemiec. Zadekla-
rowali też udział w wyjeździe 
niektórzy sołtysi i radni naszej 
gminy – mówi Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 

Przypomnijmy, że polsko-nie-
miecka współpraca zawiązała 
się w 2007 roku. Od niedawna 
niemieckim miastem zarządza 
nowy burmistrz i z tą zmianą 
gospodarz przywidzkiej gminy 
wiąże pewne nadzieje. 
– Mam nadzieję, że może wła-
śnie teraz rozpocznie się kon-
kretna współpraca między pol-
skimi i niemieckimi organiza-
cjami pozarządowymi – dodaje 
Marek Zimakowski.
O efektach wizyty przywidz-
kiej delegacji w partnerskim 
Burghaslach poinformujemy 
zapewne w majowym wydaniu 
naszego miesięcznika.

(GR)
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MAŁE WSIE Z SZYBKIM ŁĄCZEM I CYFROWĄ TELEWIZJĄ

Internet światłowodowy także 
w Twoim domu
Najnowocześniejsze technologie dostępne są na wyciągnięcie ręki – również w małych miejscowościach 
na terenie powiatu gdańskiego. Taką możliwość stwarza projekt realizowany przez spółkę BIALL-NET  
z Otomina. Z nowych technologii w zakresie internetu czy telewizji cyfrowej skorzystać będą mogli miesz-
kańcy wsi leżących na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie.

O projekcie realizowanym 
przez spółkę z Otomina na 
bieżąco informujemy Czytel-
ników „Panoramy” z powia-
tu gdańskiego. Informacjami 
z BIALL-NET szczególnie 
zainteresowani powinni być 
mieszkańcy: Kolbud, Babie-
godołu, Pręgowa, Domacho-
wa, Zaskoczyna, Czerniewa, 
Granicznej Wsi, Cząstkowa, 
Błotni, Miłowa, Gromadzina, 
Huty Górnej, Marszewskiej 
Góry, Jodłowna i Czapielska. 
To właśnie w tych miejsco-
wościach budowana jest sieć 
światłowodowa.
– Jako jedna z niewielu firm re-
alizujemy łącze typu FTTH, 
co znaczy, że końcówka świa-
tłowodu znajduje się w domu 
u klienta. Już dawno to roz-
wiązanie stało się znacznie 
korzystniejsze od pozostałych 
technologii, by przywołać dla 
przykładu internet LTE albo 
dostarczany drogą radiową. 
Sieć światłowodowa daje nam 
przede wszystkim pewność, 
że łącze odporne jest na różne 
warunki atmosferyczne, a jego 
prędkość może mieć nawet do 
1 Gbit na sekundę – tłumaczy 

Malwina Szczepaniec, kie-
rownik marketingu spółki 
BIALL-NET.
Warto zauważyć, że aby mieć 
dostęp do internetu, telewizji 
cyfrowej i telefonu nie trzeba 
mieć 3 przewodów – wystarczy 
jeden światłowód. Poza tym 
wszelkie urządzenia zamon-
towane w domu klienta, będą 
kompatybilne z siecią kompu-
terową, istniejącą siecią tele-
wizyjną, dlatego też nie będzie 
konieczności ich wymieniania. 
– Dzięki niezawodnemu łączu 
internetowemu będzie istnia-
ła możliwość pracy w domu, 
a przesyłanie dużych plików 
między użytkownikami sieci 
internetu nie będzie już stano-
wiło żadnego problemu. Dzię-
ki bardzo szybkiemu łączu 
internetowemu komunikacja 
multimedialna będzie przebie-
gać bez żadnych komplikacji 
– mówi Malwina Szczepaniec. 
– Internet oparty na technolo-
gii FTTH daje szereg nowych 
możliwości, z jakich wielu  
z nas do tej pory nie miało 
możliwości korzystać. 
Niektórzy mają możliwość ko-
rzystania z internetu radiowego 

lub mobilnego i zapewne zasta-
nawiają się po co właściwie po-
trzebny jest światłowód? 
– Internet mobilny jest dosko-
nałym substytutem interne-
tu poza domem. Jego zasięg 
opiera się na masztach telefonii 
komórkowych i ogranicza za-
sięg usługi od 1 do 5 km. Co 
więcej, na daną stację bazową 
przypada określona przepusto-
wość łącza, która jest współ-
dzielona między poszczegól-
nymi użytkownikami sieci. Im 
więcej osób korzysta z usługi, 
tym bardziej prędkość dla po-
jedynczego użytkownika ulega 
obniżeniu. Dlatego w godzi-
nach szczytu, kiedy najbardziej 
chcemy skorzystać z internetu, 
jest to takie trudne i musimy 
długo oczekiwać na połącze-
nie z daną stroną internetową – 
Warto mieć internet mobilny, 

jednak jego przeznaczeniem 
nie jest użytkowanie w gospo-
darstwie domowym. Z kolei do 
odbioru internetu radiowego 
konieczny będzie modem, któ-
ry będzie kolejnym zbędnym 
urządzeniem w naszym domu. 
Ale propozycja firmy BIALL-
-NET nie dotyczy tylko szyb-
kiego łącza internetowego.  
W ofercie znaleźć możemy tak-
że usługi monitoringu, dzięki 
czemu, będąc poza domem, 
możemy obserwować co się  
w nim dzieje. Wystarczy 
sprawne łącze internetowe, ze-
wnętrzny adres IP oraz prosta 
kamera, dzięki której będziemy 
widzieć co się dzieje w danym 
miejscu, nawet jeśli jesteśmy na 
drugim końcu globu. 
To jednak nie koniec możli-
wości, jakie daje sieć światło-
wodowa, którą buduje spółka 

BIALL-NET. Dzięki tej in-
westycji mieszkańcy kilkuna-
stu miejscowości w powiecie 
gdańskim będą mogli oglą-
dać swoje ulubione programy  
w telewizji cyfrowej i mogą 
mieć pewność, że obejrzą je 
bez żadnych zakłóceń, nieza-
leżnie od pory roku. Dodatko-
wo dostępne będą pakiety te-
matyczne dla pasjonatów naj-
nowszych produkcji filmowych 
czy sportu. 
– W naszej ofercie proponu-
jemy również telefonię Voip, 
dzięki której gwarantujemy 
przede wszystkim oszczęd-
ności – nielimitowane, dar-
mowe połączenia w kraju oraz 
za granicą. Co istotne, numer 
telefonu nie jest przywiąza-
ny do konkretnego miejsca,  
a więc możesz być dostęp-
ny pod swoim domowym 

numerem na całym świecie. 
Jedyne, co musisz mieć, to łą-
cze internetowe. Każdy z nas 
przyzwyczaił się do posiadania 
telefonu stacjonarnego, dlatego 
też przy zawodności zasięgu 
sieci komórkowych należy za-
bezpieczyć się przed brakiem 
możliwości porozumienia się 
z rodziną telefonicznie. Tele-
fonia Voip daje właśnie taką 
możliwość – dodaje Malwina 
Szczepaniec.
Dodajmy, że spółka BIALL-
-NET jest jak na razie pierwszą 
firmą, która buduje sieć świa-
tłowodową na terenie wspo-
mnianych wcześniej gmin. 
Warto więc skorzystać z okazji 
i mieć możliwość korzystania z 
dobrodziejstw techniki, nawet 
w najbardziej oddalonych za-
kątkach naszego powiatu.

(AT)
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PORUSZAJĄCA HISTORIA

DKK o trudnym życiu 
Afganek
– ,,Tysiąc wspaniałych słońc” 
Khaleda Hosseini, to porusza-
jąca historia o rodzinie, przy-
jaźni, nadziei i ocaleniu dzięki 
miłości, napisana piękną pro-
zą. Osią fabuły rozgrywającej 
się w Afganistanie w ciągu 
ćwierć wieku, są dzieje dwóch 
kobiet, które zrządzeniem losu 
poślubią tego samego mężczy-
znę, despotycznego Rasheeda. 
Mariam ma zaledwie 15 lat, 
kiedy zostaje wysłana do Ka-
bulu, by zostać żoną szewca. 
Druga bohaterka, ambitna i 
wykształcona Laila, w wyni-
ku wybuchu bomby traci całą 
rodzinę. Po traumatycznych 
przejściach dochodzi do siebie 
w domu Rasheeda i Mariam. 
Stopniowo między kobietami 
rodzi się trudna przyjaźń – 
opowiada Anita Kotwa-Kąkol 
z Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim.
To właśnie życie kobiet w 
Afganistanie pod rządami ta-
libów oraz zupełnie niezro-
zumiałe dla Europejek rela-
cje mąż – żona, były tematem 
rozmów Dyskusyjnego Klubu 

Książki dla dorosłych, któ-
ry działa w pruszczańskiej 
bibliotece.
Nie było to oczywiście ostat-
nie spotkanie DKK. Drzwi 
klubu są otwarte dla dorosłych 

czytelników, a o kolejnych spo-
tkaniach DKK można dowie-
dzieć się bezpośrednio w bi-
bliotece, która mieści się przy 
ul. Wojska Polskiego 34.

(GR)

  Dyskusyjny Klub Książki spotyka się w bibliotece przy ul. Wojska 
Polskiego w Pruszczu Gdańskim
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DO WYNAJĘCIA W RSM BUDOWLANI
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Gdańsku - Oliwie przy  
ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 - niski parter:

Klatka A  23,69 m2 ze stawką 3,80 zł/m2
Klatka B 26,10 m2 ze stawką 3,00 zł/m2
Klatka C 94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2

Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563 :

20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2
22,00 m2 ze stawką 3,53 zł/m2

Lokal przy ul. Karpackiej 4C :

32,26 m2 ze stawką 9,54 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczy-
stego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Powierzchnie pod reklamę:
Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni reklamowej na terenie Spółdzielni „Budowlani”
Bliższych informacji udziela się pod nr tel. (58) 552-00-08 wew. 50, w dniach:
Poniedziałek od 8:00 do 17:00
Wtorek - Piątek od 7:15 do 15:00
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LEGENDY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

U nas będą mistrzostwa Polski
Rugbyści RC Czarni Pruszcz Gdański w pocie czoła przygotowują się do rundy 
wiosennej, do której przystąpią pod wodzą nowego sztabu szkoleniowego.

Rugbyści RC Czarni Pruszcz 
Gdański w pocie czoła przygo-
towują się do rundy wiosennej, 
do której przystąpią pod wodzą 
nowego sztabu szkoleniowego.
– W połowie stycznia funkcję 
trenera pruszczańskich rugbi-
stów objął Janusz Urbanowicz. 
Fanom i kibicom tej dyscypliny 
nie trzeba przedstawiać postaci 
„żelaznego Janka”. Treningi od 
pierwszego dnia nabrały tempa 
i zmobilizowały zawodników. 
Założeniem szkoleniowca jest 
zbudowanie zespołu, który bę-
dzie walczył o kolejne awanse 
w tabelach polskiego rugby – 
mówi „Panoramie” Bogusław 
Olszewski, wiceprezes prusz-
czańskiego klubu.
Drużyna z Pruszcza Gdań-
skiego ma ambicje zagrać rów-
nież w Lidze Bałtyckiej, gdzie 
będzie mogła zmierzyć się  
z drużynami z Litwy, Łotwy, 
Estonii, Rosji i Białorusi.
– Rozgrywki będą się odbywać 
na wyjazdach, ale również na 
stadionie przy ulicy Chopina 

w Pruszczu Gdańskim. Za 
pośrednictwem łamów „Pano-
ramy” zapraszamy wszystkich 
sympatyków owalnej piłki do 
kibicowania Czarnym Pruszcz 
Gdański – zaprasza Bogusław 
Olszewski.
Dodajmy, że w klubie działa 
kilka sekcji. Prowadzona jest 
także kobieca drużyna, któ-
ra rywalizuje w lidze żeńskiej,  
a 10 maja będzie gospodarzem 
rozgrywek w ramach Grand 
Prix Mistrzostw Polski. Zawo-
dy odbędą się na stadionie przy 
Chopina.
– Prowadzimy także zajęcia 
z młodzieżą szkolną od sek-
cji mini żaków przez żaków, 
młodzików do juniorów. Od 
pierwszego tygodnia marca 
zapraszamy młodzież gimna-
zjalną oraz starszych na zajęcia  
z nowym trenerem – zachę-
ca wiceprezes Olszewski. – 
Dużym wsparciem dla klu-
bu są weterani, którzy zade-
biutowali jako drużyna Old 
Blacks Pruszcz Gdański na 

Mistrzostwach Polski Rugby 
Plażowego w Sopocie, a nasz 
klub będzie organizatorem Mi-
strzostw Polski Veterans, które 
odbędą się 30 maja. Będzie to 

  Drużyna Czarnych Pruszcz Gdański przygotowuje się do 
kolejnych meczów w rundzie wiosennej

niesamowita okazja, aby zoba-
czyć w jednym czasie i miejscu 
większość legendarnych za-
wodników polskiego rugby.
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NIE TYLKO W USC

Śluby po 
amerykańsku
– Od 1 marca można już za-
wierać małżeństwa w dowol-
nym urzędzie stanu cywilne-
go w Polsce. Nowe przepisy 
pozwolą również na zorga-
nizowanie ślubu w plenerze 
– informuje Roman Nowak, 
rzecznik prasowy wojewody 
pomorskiego, który dodaje, 
że z przeprowadzonego na 
zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych badania spo-
łecznego na temat preferencji 
Polaków odnośnie wyma-
rzonego miejsca ceremonii 
ślubnej, wynika, że blisko co 
trzeci pytany marzy o ślubie 
na łonie natury. 
Wśród najczęściej wymienia-
nych miejsc w plenerze były 
plaża, ogród albo miejsce nad 
morzem. Innymi preferowa-
nymi miejscami, poza urzę-
dem stanu cywilnego, były 
zamek lub wybrane miasto  
w Polsce. 
– Przypomnijmy, że od 1 
marca obowiązuje nowa usta-
wa. Jedną z wprowadzanych 

zmian jest możliwość zawar-
cia małżeństwa poza urzę-
dem stanu cywilnego. Nowe 
przepisy umożliwią zorga-
nizowanie ceremonii poza 
urzędem również innym 
osobom. Para będzie mu-
siała złożyć wniosek do kie-
rownika urzędu. Pamiętajmy, 
że dzięki zintegrowanemu 
Systemowi Rejestrów Pań-
stwowych możemy złożyć 
go w dowolnym urzędzie na 
terenie całego kraju. Może-
my również wybrać, inne niż 
urząd, miejsce ceremonii – 
tłumaczy Roman Nowak. 
Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że musi być to miejsce 
gwarantujące zachowanie po-
wagi i doniosłości ceremonii 
oraz bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników. Decyzja 
o tym, czy zaproponowane 
miejsce spełnia te wymogi, 
należy do kierownika USC. 
Jednak taka uroczystość 
kosztuje, a wyceniono ją na 
1000 złotych.

(GR)

POWSTANIE KSIĄŻKA I PŁYTA

Miś Maksymilian zwiedza gminę Pruszcz Gdański 
Stowarzyszenie Dolina Raduni ze Straszyna realizuje projekt, w ramach którego powstaje książeczka dla dzieci wraz 
 z towarzyszącą jej płytą. 

– Pomysł na projekt wynika  
z potrzeby, a nawet konieczno-
ści ponownego odkrycia i do-
cenienia naszej małej ojczyzny 
– wyjaśnia Andrzej Chmie-
lewski, prezes Doliny Raduni 
i koordynator projektu. – Ak-
cja książeczki rozgrywa się w 
kilku miejscowościach gminy 
Pruszcz Gdański, dzieci od-
krywają zarówno atrakcje sta-
re, takie jak elektrownia na 
Raduni, jak też całkiem nowe: 
kajaki w Juszkowie, przystań 
żeglarską w Wiślince. Chcemy, 
by dzieci poznały wartościowe 
obiekty z naszego najbliższego 
otoczenia. Jeśli uda im się na-
mówić rodziców na wycieczki 
do wymienionych miejsc, sko-
rzystać z infrastruktury, która 
jest dostępna, to projekt osią-
gnie cel.
Projekt „O Misiu Maksymi-
lianie, który zwiedza gmi-
nę Pruszcz Gdański” jest już 
praktycznie na finiszu. Ksią-
żeczka, której napisania pod-
jęła się Grażyna Goszczyńska, 
wieloletni pracownik gdań-
skiego Muzeum Archeologicz-
nego i aktywna działaczka sto-
warzyszenia Dolina Raduni, 
trafiła już do drukarni. 
– Do koncepcji tej książki wy-
korzystałam hipotetyczne losy 

Rzymianina, który w III wieku 
naszej ery mógł zawędrować na 
nasze ziemie wraz z karawaną 
kupiecką, w poszukiwaniu skór 
dzikich zwierząt i bursztynu, 
zwanego wówczas elektronem 
– opowiada autorka. – Pruszcz 
i jego okolice były ważnym 
etapem szlaku bursztynowe-
go, który prowadził z południa 
Europy do wybrzeży Morza 
Bałtyckiego.
Mały, sympatyczny Rzymia-
nin Miś Maksymilian zawie-
ruszył się dawno, dawno temu 
na terenie gminy i teraz wę-
druje po okolicy w poszukiwa-
niu zagubionej monety, która  
w magiczny sposób umożliwi 
mu powrót do jego czasów. 
– Ponieważ idea książeczki od 
dawna gościła w mojej głowie, 
napisanie jej zarysu zajęło mi 
dwa wieczory – zdradza pani 
Grażyna. – Po uszy wpadłam 
w prahistorię naszych ziem. 
Wyobraziłam też sobie oby-
watela starożytnego Rzymu 
przeniesionego do współcze-
sności. Czy on mógłby zrozu-
mieć, co to prąd elektryczny, 
elektrownie wodne i wiatrowe, 
do czego służą „nowoczesne” 
maszyny rolnicze zgromadzo-
ne w skansenie maszyn rol-
niczych w Mokrym Dworze? 

Jak zareagowałby na widok 
pędzących samochodów? Do-
piero później zaczęła się po-
ważna praca, aby zredagować 
opowieść w sposób interesują-
cy dla małego czytelnika. Pi-
sanie tego opowiadania spra-
wiło mi bardzo dużo radości, 
tym bardziej, że podczas pra-
cy nieustannie towarzyszył 
mi szelmowski uśmieszek,  
w jak zaskakujący sposób owo-
cuje moja długoletnia praca  
w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku! Dla mnie samej 
stało się to dużym zaskocze-
niem. W swoim życiu zawo-
dowym niejednokrotnie zaj-
mowałam się działaniami edu-
kacyjnymi, ale książeczek dla 
dzieci wcześniej nie pisałam. 
Współautorem książeczki jest 
Leon Korn, prozaik, reporta-
żysta, autor utworów dla mło-
dzieży i widowisk telewizyj-
nych. Wydał 12 tomów bajek 
dla dzieci. 
Piękne ilustracje do książ-
ki wykonała młoda studentka 
ASP i mieszkanka Straszyna, 
Maja Tybel.
– Inspiracją dla mnie byli za-
równo młodzi twórcy, na przy-
kład Maria Dek, jak również 
uznani ilustratorzy, tacy jak 
Józef Wilkoń – mówi Maja. 

– Podczas pracy nad Misiem 
Maksymilianem skupiłam się 
na zachowaniu manualnego 
stylu i subtelnych niuansów 
kolorystycznych. Ilustracje po-
wstawały najpierw na papierze, 
głównie za pomocą akwareli  
i mazaków. Ze wszystkich prac 
graficznych tworzenie ilustra-
cji dla dzieci jest jednym z naj-
przyjemniejszych zajęć.
Składem i opracowaniem gra-
ficznym zajęła się Anna Tybel. 
Jednocześnie powstaje też pły-
ta z piosenkami o przygodach 
Misia Maksymiliana w wyko-
naniu Zespołu Pieśni i Tań-
ca Gminy Pruszcz Gdański 
„Jagódki”.
– Prace nad płytą trwały dwa 
miesiące – mówi Barbara Bie-
drzycka, dyrektor zespołu  
i opiekunka artystyczna przed-
sięwzięcia. – Sfinalizowaliśmy 
je nagraniem w straszyńskim 
Radiu Toksyna. 
Kompozycją, aranżacją i przy-
gotowaniem wokalnym dzieci 
zajęła się Daria Polanowska, 
instruktor wokalny zespołu 
„Jagódki”. Autorem tekstów 
piosenek jest Krzysztof Maria 
Załuski.
Książeczki z płytą będą rozda-
wane dzieciom bezpłatnie. Na 
pewno też znajdą się w zasobach 

gminnych i szkolnych bibliotek. 
Projekt jest realizowany ze 
środków unijnych, z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

za pośrednictwem LGD Trzy 
Krajobrazy. 

Magdalena Bielicka/ 
UG Pruszcz Gdański

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

ol
in

y 
R

ad
un

i

  Okładka książeczki o Misiu Maksymilianie, który zwiedza gminę 
Pruszcz Gdański
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

WIOSENNE WNĘTRZE
Wiosna u progu, a to świetny czas na wszelkiego typu zmiany. Wiele osób właśnie teraz podejmuje decyzje o remoncie 
swojego domu. Jak najszybciej zmienić swoje otoczenie, pożegnać zimowy nastrój a przywitać wiosenną atmosferę? 
– Polecamy zmianę koloru pomieszczeń. Podpowiemy Wam co zrobić, aby po pomalowaniu ściany dobrze się prezento-
wały, a farba nie odchodziła. 

OCENA STANU I PRZYGOTO-
WANIE PODŁOŻA KLUCZEM 
DO SUKCESU

Przed rozpoczęciem pracy po-
winniśmy sprawdzić z jaką 
ścianą mamy do czynienia. 
Jeśli pokój jest wyklejony ta-
petą, należy ją usunąć. Stare 
powłoki farb najlepiej zmyć. 
Usuwamy także odpadające 
tynki. Wszelkie dziury i nie-
równości uzupełniamy szpa-
chlą. Jeżeli nasza ściana bar-
dzo chłonie wodę, to przed 
malowaniem pokrywamy ją 
gruntem (np. marki Silveno) 
Grunt zmniejszy wchłanianie 
wody, poprawi przyczepność  
i zwiększy wydajność farb. 

WYBÓR FARB
Odnaleźć się w szerokiej ofer-
cie farb na rynku nie jest ła-
two. Tym razem przedstawimy 
Wam produkty marki Silveno, 

sprawdzone i  bardzo dobrej 
jakości.

Silveno MATT EFFECT
Farba do malowania wszyst-
kich rodzajów wnętrz (przede 
wszystkim przedpokoju, sy-
pialni, salonu). Dostępna  
w szerokiej palecie kolorów. 
Pozwoli nam szybko i skutecz-
nie pomalować ścianę trwale 
kryjąc poprzedni kolor. Farbę 
z łatwością rozprowadzimy po 

powierzchni wałkiem malar-
skim, a trudniejsze miejsca po-
kryjemy za pomocą pędzla.

Cechy farby Silveno MATT 
EFFECT:
• uniwersalna,
• silnie matowa, 
• tworzy paroprzepuszczalną 
powierzchnię - zabezpieczy 
Cię przed pleśnią,
• bardziej odporna na uszko-
dzenia mechaniczne (otarcia, 
zadrapania),
• I klasa szorowalności - za-
brudzenia można usuwać za 
pomocą wilgotnej szmatki 
bez obawy o utratę koloru, 
czy odbarwienia czyszczonej 
powierzchni,
• nie żółknie,
• odporna na starzenie.

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

pomieszczenia. Ze wzglę-
du na właściwości może-
my ją zastosować w każdym 
pomieszczeniu. 

Cechy fabry Silveno SATIN 
EFFECT:
• niezawodnie kryje wszystkie 
malowane powierzchnie,
• nie matowieje - wielokrot-
nie możesz zmywać uporczy-
we plamy i zabrudzenia przy 
gniazdkach, czy włącznikach,
• bezkonkurencyjna w kla-
sie odporności na szorowanie 

- przy użyciu wilgotnej szmat-
ki, usuniesz ze ścian rysunki 
dzieci. Twoi mali malarze i Ty 
możecie spać spokojnie,
• bezpieczna dla zdrowia Two-
jego i Twoich bliskich – nie 
zawiera rozpuszczalników 
organicznych, 
• Twoje ściany cały czas oddy-
chają, gdyż farba przepuszcza 
parę wodną. 
EVA Fusion Technology to in-
nowacyjna technologia polega-
jąca na połączeniu najlepszych 
surowców z innowacyjnymi 
spoiwami o wyjątkowej jako-
ści i odporności na starzenie: 
kopolimer octanu winylu i ety-
lenu, polioctan winylu, kopo-
limer akrylowy i żywica akry-
lowa. Produkty marki Silveno 
mieszczą się w najwyższej, 

czyli I klasie szorowalności. 

ZASTOSOWANIE EVA 
FUSION TECHNOLOGY  
W NASZYCH FARBACH 
UMOŻLIWIA:
• usuwanie plam i zabrudzeń,
• paroprzepuszczalność i oddy-
chanie ścian,
• osiągnięcie trwałości koloru 
przez długie lata,
• odporność na szorowanie  
i wielokrotne zmywanie.
W naszym markecie uzyskamy 
dla Ciebie dowolny kolor.

BYSEWO SP. Z O.O.
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

REKLAMA REKLAMA
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SZCZYPIORNIAK NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Mistrzowie świata 
w Ergo Arenie
Po zdobyciu brązowego medalu przez polskich szczypior-
nistów na mistrzostwach świata w Katarze, piłka ręczna 
stała się jedną z najpopularniejszych dyscyplin sporto-
wych w naszym kraju. Nic zatem dziwnego, że Ergo Arena 
będzie miejscem ligowych zmagań gdańskiego Wybrzeża  
z Wisłą Orlenem Płock i VIVE Tauron Kielce.

Oba mecze powinny dostar-
czyć kibicom wielu emocji, 
bowiem w drużynach z Kielc 
i Płocka gra aż 11 aktualnych 
reprezentantów Polski, którzy 
w niedawno zakończonych mi-
strzostwach w Katarze zdobyli 
brązowy medal.
– W sobotę 7 marca o godz. 
17.30 rywalem gdańszczan 
będzie wicemistrz Polski.  
W barwach płockiej Wisły zo-
baczymy m.in. Mariusza Jur-
kiewicza, Kamila Syprzaka, 
Adama Wiśniewskiego, Mi-
chała Daszka i Marcina Wi-
charego. Trenerem płockiego 
zespołu jest Manolo Cadenas. 
Prowadzona przez tego szkole-
niowca reprezentacja Hiszpa-
nii w Katarze zajęła 4. miejsce 
po dramatycznym boju z bia-
ło-czerwonymi – przypomina 
Bartosz Tobiański, rzecznik 
prasowy Ergo Areny.
Z kolei już w środę 18 mar-
ca o godz. 18.00 przeciwni-
kiem Wybrzeża będzie jedna 
z najlepszych aktualnie dru-
żyn w Europie – VIVE Tauron 
Kielce. 
– Zespół ze stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego pochwa-
lić się może nie lada wyczy-
nem. W meczach grupowych 
prestiżowej Ligi Mistrzów 
nie przegrał od 2 lat. Barwy 
niekwestionowanego hege-
mona krajowych rozgrywek  
w ostatnich latach reprezentu-
je aż 6 brązowych medalistów  

z Kataru: Sławomir Szmal, 
Michał Jurecki, Karol Bielecki, 
Piotr Chrapkowski, Krzysztof 
Lijewski i Piotr Grabarczyk. 
Ponadto, w kadrze VIVE znaj-
dziemy filary kilku europej-
skich reprezentacji. W pierw-
szej fazie rozgrywek młody  
i gniewny zespół Wybrzeża był 
bliski sprawienia niespodzian-
ki, ostatecznie ulegając w Kiel-
cach 25:22 – dodaje Bartosz 
Tobiański. 
Bez wątpienia dodatkowym 
smaczkiem gdańsko-kieleckie-
go starcia będzie rywalizacja 
braci Lijewskich. Marcin, po 
wielu latach gry w Niemczech 
i sezonie spędzonym w Płoc-
ku, wrócił do Gdańska, gdzie 
stał się nie tylko czołowym 
zawodnikiem drużyny pro-
wadzonej przez trenerski duet 
Daniel Waszkiewicz – Damian 
Wleklak, ale i swoistym men-
torem dla młodszych kolegów 
na boisku. 
– Krzysztof Lijewski to jeden 
z najlepszych prawych roz-
grywających na świecie. To 
będzie wyjątkowa okazja do 
podziękowania naszym szczy-
piornistom za emocje, których  
w styczniu dostarczyli milio-
nom Polaków. Liczymy na to, 
że kibice szczypiorniaka jak 
zwykle nie zawiodą i tłumnie 
zawitają do naszej hali – mówi 
rzecznik Ergo Areny.

(KL)

   Razem z VIVE Tauronem Kielce na mecz z Wybrzeżem Gdańsk 
przyjedzie Sławomir Szmal 

NABÓR DO AKADEMII

Tylko dla piłkarskich orłów
Nasza piłka próbuje odbić się 
od dna, a pomóc w tym mogą 
młodzi adepci futbolu, którzy 
swoje piłkarskie umiejętno-
ści ćwiczyć będą w Akademii 
Młodych Orłów w Gdańsku.
Pierwszy nabór uczestników 
projektu odbył się w paździer-
niku 2014 roku. Jednak zainte-
resowanie rodziców przyszłych 
piłkarzy jest ogromne, dlatego 
też postanowiono zorganizo-
wać dodatkowy nabór. 
W projekcie może wziąć udział 
każde dziecko – zarówno za-
czynające przygodę ze spor-
tem, jak i to trenujące pił-
kę nożną. Zajęcia Akademii 

Młodych Orłów nie kolidują 
bowiem z treningami w klu-
bach i akademiach. Wspólnie 
z trenerami akademii, młodym 
adeptom piłki nożnej przyglą-
dać się będą m.in. Radosław 
Michalski i Marcin Dorna.
Nabór odbędzie się 7 i 8 marca, 
od godz. 10.00, w sali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 89 
przy ul. Szyprów 3 na Żabian-
ce. Wcześniej należy się za-
rejestrować. Można to zrobić 
drogą mailową, podając imię i 
nazwisko oraz datę urodzenia 
na adres amo@pomorski-zpn.
pl. Rejestracja prowadzona bę-
dzie też na miejscu. 

(KL)

POMORSKA LIGA

Auto Komplex mistrzem futsalu
Hala sportowa gimnazjum w Trąbkach Wielkich była areną zmagań ostatniej rundy I 
i II ligi Pomorskiej Ligi Futsalu, w której uczestniczyły zespoły z Gdańska i powiatu 
gdańskiego. Mistrzem halowych zmagań została ekipa Auto Komplex. 

– I liga po rozegraniu siedmiu 
kolejek została podzielona na 
grupę mistrzowską i grupę 
spadkową. Do samego końca 
rozgrywki trzymały swoich ki-
biców w niepewności. W ostat-
niej rundzie I ligi zmierzyły się 
zespoły Green Bombs z Kło-
dawy i Auto Komplex Trąbki 
Wielkie. Po 9 kolejkach pro-
wadził Auto Komplex z prze-
wagą 2 punktów nad Green 
Bombs. Po bardzo zaciętym 
i ciekawym pojedynku lider 
pokonał 4:2 Green Bombs  
i został mistrzem futsalowych 
zmagań – informuje nas Wie-
sław Kempa, nasz stały kore-
spondent z Trąbek Wielkich.
Dodajmy, że w drugim me-
czu grupy mistrzowskiej ART 
PARK Łęgowo pokonał GTS 
Mokry Dwór 7:1, dzięki czemu 
zajął 3. miejsce w Pomorskiej 
Lidze Futsalu.
– Bardzo ciekawe mecze –  
z udziałem Enaft Sokół Ełga-
nowo, Hanza Lider Gdańsk, 
Port Gdański i Jednostką Woj-
skową z Pruszcza Gdańskie-
go – zostały rozegrane także 
w grupie spadkowej. Elnaft 

uległ Hanzie Lider 7:1 i za-
jął bezpieczne 6. miejsce. Port 
Gdański pokonał „jednostkę” 
11:4, ale to zwycięstwo oka-
zało się pyrrusowe, ponieważ 

oba zespoły zajęły i tak miej-
sca, które nie dawały utrzyma-
nia w I lidze – dodaje Wiesław 
Kempa. 
Po 10. kolejkach awans do I ligi 

zapewniły sobie drużyny Ziel-
ke Team i Portowiec Gdańsk. 
Pozostałe zespoły, wraz ze 
spadkowiczami z I ligi, w przy-
szłym roku utworzą II ligę. 

(KL)

  Mistrzowie Pomorskiej Ligi Futsalu – Auto Komplex Trąbki Wielkie
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TENIS ZIEMNY

Turniejowe potyczki
Na kortach tenisowych przy 
Centrum Kultury i Sportu  
w Pruszczu Gdańskim odbył 
się Turniej Tenisa Ziemnego. 
Zawody zorganizowano przy 
okazji zimowych ferii. 
W turnieju uczestniczyła mło-
dzież i dzieci ze szkól pod-
stawowych i gimnazjów. Ry-
walizacja odbyła się w trzech 
kategoriach wiekowych: do 9 
lat, od 10 do 12 lat i od 13 do 
16 lat. Po wspaniałej walce w 
kategorii do 9 lat zwyciężyła 
Olga Kruszyńska przed Oska-
rem Siemko. Z kolei w grupie 
dzieci 10 – 12 lat zwyciężył 

Kacper Gołąbek przed Patry-
kiem Rolińskim. Wśród naj-
starszych dziewcząt zwycięży-
ła Marta Sulewska przed Mi-
chaliną Perką, a wśród chłopa-
ków triumfował Patryk Mejer 
przed Mateuszem Gołąbkiem. 
Na koniec odbył się mecz  
w kategorii open pomiędzy 
Martą Sulewską a Patrykiem 
Mejerem. Po morderczej wal-
ce zwyciężyła Marta Sulewska. 
Dodajmy, że współorganizato-
rem turnieju był Uczniowski 
Klub Sportowy „Talent”.

(GR)
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O CIEKAWYCH ZAKĄTKACH

Klub Polskiego Podróżnika

– Zdjęcia i filmy podróżni-
ków będą początkiem rozmów  
o tym jak ruszyć w drogę, 
gdzie wyjechać, co zobaczyć 
i skąd brać pomysły na kolej-
ne podróże po Polsce – infor-
muje Anna Sychta z ośrodka  
w Cieplewie.

Pierwsze spotkania już za 
nami, ale następne odbędą się 
już niebawem. W Cieplewie 1 
kwietnia odbędzie się spotka-
nie „Ruszamy na Kaszuby”, 
a kolejne 6 maja – „Ruszamy 
w Beskidy”. Początek obu za-
planowano na godz. 18.00. 

Dodajmy, że spotkania od-
bywają się także w bibliotece  
w Straszynie, a zaplanowano je 
na 2 kwietnia i 7 maja. 
– Wstęp jest bezpłatny, ale na-
leży wcześniej zarezerwować 
miejsce. Rezerwacja miejsc 
w Cieplewie odbywa się pod 

numerem telefonu 728 436 
046, a w Straszynie 58 691 01 
38, w godzinach pracy biblio-
tek. Więcej informacji na te-
mat spotkań znaleźć można na 
stronie www.ruszajwdroge.pl – 
dodaje Anna Sychta.

(GR)

W ramach Klubu Polskiego Podróżnika, Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Pruszcz Gdański w Cieplewie oraz trójmiejscy blogerzy, Katarzyna i Maciej Marczewscy, 
zapraszają na prezentacje i dyskusje o najciekawszych zakątkach w kraju. 
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WALCZYSZ Z
NADWAGĄ ?

-------------------------

-------------------------
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ 
KONSULTACJI Z DIETETYKIEM

ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 15A
TEL. 503 931 845

PRUSZCZ GDAŃSKI
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