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Ruszyła budowa łącznika pomiędzy ulicą Kossaka a ulicą Grun-
waldzką w Pruszczu Gdańskim, która jest także fragmentem drogi 
krajowej nr 91. W związku z tym, do września czekają kierowców 
poważne utrudnienia w ruchu w centrum miasta.

UtrUdnienia w centrUm miasta
DROGOWCY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

str. 3

Budowa połączenia, która będzie kosztować 
miasto 3,3 miliona złotych

PrUszcz gdański i Powiat gdański   beZPłAtnY MIeSIęCZnIK lOKAlnY  —  WYDAnIe: lIPIeC 2013  —  nR WYDAnIA: 7 (8)  —  WWW.PAnORAMAflASh.Pl

BorUssia – czarni PrUszcz gd.
Do Pruszcza Gdańskiego przyjadą piłkarze Borus-
sii Dortmund, którzy rozegrają z Czarnymi. Być 
może pojawi się też Broendby Kopenhaga.

Vw mania 2013
Od 26 do 28 lipca w Pruszczu Gdańskim odbędzie 
się VW Mania – największy polski zlot fanów sa-
mochodów grupy Volkswagena.

Będzie większa Przytań
Dokładnie rok temu Błotnik w gminie Cedry 
Wielkie odwiedził wraz z małżonką prezydent 
Bronisław Komorowski.

Pomorskie stawia na kolej
O planach drogowych i kolejowych z Ryszardem 
Świlskim, członkiem zarządu województwa po-
morskiego, rozmawia Krzysztof Lubański.
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>> Niebawem z ulicy Kossaka będzie można wyjechać na ulicę Grunwaldzką
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Wakacje - na morzu i pomorskich jeziorach pojawiły się w końcu białe żagle

limeryki
Pani  Pelagia  

z Lublina,                                                                      
codziennie 

chodzi do kina,
nie na seans 
– niestety,

lecz sprzedawać bilety,
stąd nie dziwi 

jej kwaśna mina…

***
  

 Solidny murarz 
 Czesław  z  Nieszawy,                                                        

sporo piachu 
sypie do zaprawy,

bo twierdzi, 
że jak buduje,

materiału nie żałuje,
więc nie dziękujcie, 
bo nie ma sprawy…
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bogdan Malach

ZAPRASZAMY

letnia 
scena

Piąty sezon Sceny Letniej 
Teatru Wybrzeże w Pruszczu 
Gdańskim zainaugurowany 
został prapremierą spektaklu 
„Wielka Improwizacja” w re-
żyserii Kuby Roszkowskiego. 

– Podczas wakacyjnych 
miesięcy na Scenie Letniej za-
prezentujemy również „Babę 
Chanel”, „Tajemniczą Irmę 
Vep” czy „Willkommen w 
Zoppotach”, „Intymne Lęki” 
i „Fazę Delta” – informu-
je Krzysztof Kwiatkowski, 
rzecznik prasowy Teatru Wy-
brzeże w Gdańsku. – Scena 
Letnia Teatru Wybrzeże to 
wspólna inicjatywa gdańskie-
go teatru i Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim. 
W zeszłym roku zaprezento-
waliśmy na niej, od początku 
lipca do końca sierpnia, pięć 
tytułów, w tym jedną prapre-
mierę. Nasze spektakle cieszy-
ły się ogromną frekwencją – 
obejrzało je ponad pięć tysięcy 
widzów. Mamy nadzieję, że w 
tym roku zainteresowanie wi-
dzów będzie równie duże.

Scena Letnia Teatru Wy-
brzeże mieści się w Międzyna-
rodowym Parku Kulturowym 
Faktoria przy ulicy Zastawnej 
w Pruszczu Gdańskim. Wstęp 
na wszystkie spektakle jest 
bezpłatny.

(GR)

• 1 lipca – 31 sierpnia, Orange Kino letnie 2013, lipiec 
– godz. 22.00, sierpień – godz. 21.30, molo w Sopocie

• 19 lipca (piątek), koncert tede, godz. 21.00, Scena 
w Sopocie na plaży, ul. Mamuszki 2

• 20 – 21 lipca (sobota – niedziela), Cropp tatoo Kon-
went, Centrum Stoczni Gdańsk

• 20 lipca (sobota), mecz towarzyski lechia Gdańsk – 
fC barcelona, godz. 20.30, Stadion PGe Arena

• 21 lipca (niedziela), jubileusz Jerzego Kryszaka  
(wystąpią: Jerzy Kryszak, Ani Mru Mru, Kabaret Mo-
ralnego niepokoju, kabaret Młodych Panów, Alosza 
Awdiejew, Kabaret Czesuaf i Mietek Szcześniak), 
godz. 20.00, Opera leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12

• 22 lipca (poniedziałek), mecz ligowy lechia Gdańsk 
– Podbeskidzie bielsko-biała, godz. 18.00, Stadion 
PGe Arena

• 26 – 28 lipca (piątek – niedziela), Gdańsk Dźwiga 
Muzę (zagrają: KRS One, OStR, Marika, Raggafaya, 
te-tRIS & W.e.n.A., happysad, Jelonek, lao Che, 
Sidney Polak, Strachy na lachy), Plac Zebrań ludo-
wych w Gdańsku,

• 28 lipca (niedziela), Soyka Kolektyw – Soyka śpiewa 
niemena, godz. 20.00, faktoria, Pruszcz Gdański, 
wstęp wolny

• 27 lipca – 18 sierpnia, Jarmark św. Dominika
• 2 – 4 sierpnia (piątek – niedziela), Maraton nordic 

Walking, Gdańsk, ul. Piastowska – Park Reagana
• 5 – 6 sierpnia (poniedziałek – wtorek), koncert ze-

społu greckiego Zorba, godz. 19.00, Dom technika 
(nOt), Gdańsk, ul. Rajska 6

• 1 – 6 sierpnia (czwartek – wtorek), XVII festiwal 
Szekspirowski

• 7 – 11 sierpnia (środa – niedziela), Konkurs na inter-
pretacje piosenek Agnieszki Osieckiej „Pamiętajmy 
o Osieckiej”, teatr Atelier w Sopocie, ul. franciszka 
Mamuszki 2

• 10 – 11 sierpnia (sobota – niedziela), Międzynarodo-
wa Wystawa Psów Rasowych, godz. 10.00,  
PGe Arena

• 25 sierpnia (niedziela), Acid Drinkers, godz. 20.00, 
faktoria, Pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  
festiwal filmowy w Gdyni

• 12 listopada (wtorek) Chór Aleksandrowa,  
godz. 19.00, hala ergo Arena

• 7 – 9 marca 2014, halowe Mistrzostwa Świata  
w lekkoatletyce, hala ergo Arena

• 10 maja 2014 (sobota), koncert André Rieu z Orkie-
strą Johanna Straussa, godz. 20.00, hala ergo Arena.
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UBARWIA 
OPOWIEŚĆ, 
BLAGIER 

2→ 
SUROWIEC 
NA 
KOSZYKI 

2↓ 
PAŃSTWO 
Z 
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MITYCZNY 
OLBRZYM 

4→ 
BUTY 
INDIANINA 

4↓ 
FRUWA- 
JĄCA 
ŚMIESZKA 

5 
DUŻA, 
NIELOTNA 
PAPUGA 

6 
CZĘŚĆ 
GŁOWICY 
KOLUMNY 

 7 
„…MY 
SOUL”, HIT 
ZAKKA  
WYLDE 
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LUB 
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DŁUGI, 
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ŚPIEWA- 
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 3 
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PŁOTKARKA 
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13→ 
NASKÓREK 
MŁODEGO 
POROŻA 

13↓ 
OCIEPLA 
SZYJĘ 

9   
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14 
SPICZASTE 
ZAKOŃ-
CZENIE 
CZEGOŚ 

15 
DESKA 
GEODETY 

10      
3 

 

16 
Z GRUPY 
PLATY- 
NOWCÓW 

17 
GATUNEK 
JAMNIKA 

11    12  
6 
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↓ 
14 
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19 
CZĘŚĆ AN- 
TYCZNEJ 
STOPY WIE 
RSZOWEJ 

  18   19 

2 

  

20 
COŚ 
ORYGINAL- 
NEGO 

20     

5 

   

21 
PAŃSTWO 
NA 
MAŁYCH 
ANTYLACH 

 21 

7 

      

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 7 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/sit, 4/mokasyny, 9/elaborat, 10/wokaliza, 11/arak, 12/ Dawn, 13/scypuł, 18/sos, 19/arsa, 
20/autentyk, 21/Barbados, 

PIONOWO 

1/kolorysta, 2/Syria, 3/Tytan, 4/mewa, 5/kakapo, 6/abakus, 7/sold, 8/nazwisko, 13/szal, 14/czub, 
15/łata, 16/iryd, 17/taks,  

HASŁO:  BRZYTWA 
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KRADł PO PIJAKU
Każdy wie, że w  pracy nie wolno pić, ani 

przychodzić do niej po kielichu. Inaczej my-
ślał 38-letni mieszkaniec Tczewa, który okradł 
sklep, ale szybko został zatrzymany przez poli-
cję z Pruszcza Gdańskiego.

Informacja o  złodzieju trafiła do dyżurnego 
pruszczańskiej komendy o  godz. 20.30. Za-
trzymanie złodzieja nie byłoby możliwe, gdyby 
nie reakcja kasjerki oraz przypadkowych osób. 
Mieszkaniec Tczewa wszedł do sklepu i  zapa-
kował do torby artykuły spożywcze, alkohol, 
kosmetyki o  łącznej wartości ponad 400 zł. 
Zamiast zapłacić przy kasie uciekł, ale tylko na 
chwilę. Amatora darmowych zakupów zatrzy-
mano, a właściciel sklepu odzyskał skradziony 
towar. Na komisariacie, po badaniu, okazało się, 
że mężczyzna ma w organizmie 1,8 promila al-
koholu. 38-latek usłyszał już zarzut kradzieży, 
za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
PIJAnY Z ZAKAZeM

Nie pomagają prośby i groźby – pijanych kie-
rowców na polskich drogach wciąż nie braku-
je. W  niedzielny wieczór policjanci zatrzyma-
li w Wocławach jadącego zygzakiem kierowcę 
mercedesa.

Jak podaje policja, podczas zatrzymania 
54-letni mężczyzna niemal nie wypadł z  auta. 
Kierowcy brakowało widocznie wrażeń, bo je-
chał samochodem, w którym brakowało też le-
wej przedniej opony. Po przebadaniu okazało 

się, że w  wydychanym przez kierowcę powie-
trzu są 3 promile alkoholu. Dodatkowo, męż-
czyzna posiadał zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych, łącznie z  rowerami. 
Mercedes nie miał aktualnych badań technicz-
nych oraz polisy OC. Mundurowi zatrzyma-
li kierowcy dowód rejestracyjny, a  jego pojazd 
trafił na policyjny parking. Mężczyzna odpowie 
za złamanie zakazu sądowego, jazdę pod wpły-
wem alkoholu oraz za stworzenie zagrożenia 
w ruchu drogowym, za co może zostać ukarany 
przez sąd pobytem za kratkami. 

Za naszym pośrednictwem Policja apelu-
je, aby w  przypadku zauważenia osób lub po-
jazdów, które stwarzają zagrożenie na drodze, 
o szybką reakcję i zostawianie informacji telefo-
nicznych (tel. 997 lub 112).

UnIKAł SąDU
Policjanci z komisariatu w Cedrach Wielkich 

zatrzymali 19-latka, za którym został wydany 
nakaz doprowadzenia do aresztu za notoryczne 
niestawianie się na rozprawy sądowe. Policjan-
ci ustali, że zatrzymany w ubiegłym roku wła-
mał się do jednego z domów na terenie gminy 
i ukradł płytę żeliwną z pieca, wartą 100 zł. Łup 
sprzedał w pobliskim punkcie skupu złomu. Za 
kradzież z włamaniem grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

(GR)

20 lipca o godz. 21.00  
– TAJEMNICZA IRMA VEP
27 lipca o godz. 21.00  
– SKRZYNK@PANDORY
3 sierpnia o godz. 20.00  
– WILLKOMMEN  
W ZOPPOTACH
10 sierpnia o godz. 20.00  
– INTYMNE LĘKI 
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kingowych. Łącznie powsta-
nie 740 metrów nowej drogi. 

– Połączenie nowego cen-
trum miasta z  ulicą Grun-
waldzką nie obejdzie się bez 
utrudnień w  ruchu na tym 
odcinku, połączonych z  czę-
ściowym zamykaniem jezdni. 
Z tego powodu apelujemy, aby 

kierowcy omijali nasze miasto 
Obwodnicą Trójmiasta lub ko-
rzystali z nowego objazdu cen-
trum miasta, wiodącego Ob-
wodnicą Pruszcza Gdańskie-
go, ul. Podmiejską, Dworcową 
i  Nowowiejskiego – tłumaczy 
Bartosz Gondek.

Na rogatkach Pruszcza 

Gdańskiego pojawiły się rów-
nież oznakowania informujące 
o  utrudnieniach. Warto jed-
nak odcierpieć te kilka miesię-
cy, aby potem można było się 
łatwiej poruszać samochodem 
po centrum naszego miasta.

(GR)

ZAGłOSUJ nA OŚRODeK
Gmina Cedry Wielkie przystąpiła do konkursu „Moderni-

zacja 2012”, zgłaszając do plebiscytu Ośrodek Zdrowia w Ce-
drach Wielkich. Zapraszamy wszystkich sympatyków tam-
tejszego ośrodka i żuławskiej gminy do głosowania w plebi-
scycie internetowym „Plebiscyt MR2012”. Głosowanie, które 
trwa do 5 września, odbywa się na stronie internetowej www.
modernizacja-roku.pl/plebiscyt. Dodajmy, że można wygrać 
atrakcyjne nagrody.

Ośrodek w Cedrach rywalizuje w kategorii „zdrowie i opie-
ka społeczna” z Pijalnią Wód Mineralnych z  Inowrocławia. 
W tej chwili Inowrocław ma dwa razy więcej głosów od Ce-
drów Wielkich.

SPRAWDź PASZPORt
Co roku podczas wakacji wzrasta liczba osób, które zgła-

szają się do urzędów, aby otrzymać nowy paszport. Na stronie 
www.paszporty.msw.gov.pl można sprawdzić, czy dokument 
jest już gotowy do odbioru. Przypominamy, że paszport mo-
żemy wyrobić u dowolnego wojewody na terenie całego kraju.

Za pośrednictwem strony www.paszporty.msw.gov.pl moż-
na sprawdzić na jakim etapie znajduje się sprawa paszportowa. 
Wystarczy wpisać jej numer, umieszczony na potwierdzeniu 
złożenia wniosku otrzymanym w urzędzie. 

WYPRAWKA SZKOlnA
Do 6 września składać można wnioski o przyznanie dofi-

nansowania na zakup podręczników. Taką wstępną datę wy-
znaczono dla mieszkańców gminy Suchy Dąb. Wnioski, do 
których należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, należy 
składać u dyrektora szkoły, w której dziecko uczyć się będzie 
w nadchodzącym roku szkolnym. Szczegółowe informacje na 
temat szkolnych wyprawek znaleźć można na stronie www.
suchy-dab.pl.

bIblIOteKA W WAKACJe
Powiatowa i  Miejska Biblioteka Publiczna w  Pruszczu 

Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34 informuje, iż do 30 
sierpnia jej podwoje otwarte są w godzinach od 9.00 do 17.00. 
Inne godziny otwarcia obowiązują w  środy (7.30 – 15.30). 
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 
telefonu 58 682 34 79.

PARtneRZY Z WłOCh
Gmina Pruszcz Gdański nawiązała współpracę z  gmi-

ną Trivilgliano w regionie Lacjum w prowincji Frosinine we 
Włoszech. Na Półwysep Apeniński wybrali się m.in. Mag-
dalena Kołodziejczak, wójt pruszczańskiej gminy, skarbnik 
Mirosława Lica oraz Elżbieta Dymek, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, radni Adriana Kubska i  Ewa 
Romik. Wyjazd udało się połączyć z pielgrzymką mieszkań-
ców Łęgowa. 

KOnCeRtY W KOlbUDACh
Zapraszamy na koncerty VI Międzynarodowego Festiwalu 

Muzycznego, które będą odbywały się w pięć kolejnych nie-
dziel, od 11 sierpnia do 8 września, w kościele pw. św. Floriana 
w Kolbudach. W pierwszym koncercie, który zresztą tak jak 
i wszystkie, rozpocznie się o godz. 17.30, wystąpią: Katarzyna 
Elżbieta Olszewska (organy), Irena Davidson ze Szkocji (har-
fa) i również ze Szkocji Lindsay Davidson (dudy szkockie).

(lubek)

3wydarzenia

AKCJA W tRąbKACh WIelKICh

oddaj krew
Kolejny raz w Trąbkach Wielkich przeprowadzona zostanie 

akcja, w czasie której oddać będzie można krew. Tym razem 
specjalny ambulans pojawi się tu 27 lipca.

Honorowi krwiodawcy z gminy Trąbki Wielkie nie spo-
czywają na laurach i czynią starania, by jak najczęściej na ich 
terenie pojawiała się możliwość oddania krwi. O poprzednich 
akcjach już informowaliśmy na łamach „Panoramy”. 

Tym razem Jan Kosiński, prezes Zarządu Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Trąbkach Wielkich i za-
razem inicjator akcji „Dar krwi” zaprasza wszystkich chęt-
nych, aby przyłączyli się do przedsięwzięcia. Specjalny ambu-
lans pojawi się w Trąbkach Wielkich (przy remizie) 27 lipca 
o godz. 8.00. Krew będzie można oddawać do godz. 11.30. 

Wiadomo już, że ambulans pojawi się tu jeszcze 23 listopa-
da. Mamy nadzieję, że w kolejce do oddania krwi ustawi się 
wiele osób, które przyczynią się do ratowania życia.

(GR)

bęDZIe SZYbKO?

nowy 
system

Do końca wakacji w Wy-
dziale Komunikacji Staro-
stwa Powiatu Gdańskiego 
przy ulicy Wojska Polskie-
go 16 pojawi się najnowszy 
system zarządzający obsłu-
gą klientów. Ma on pozwo-
lić na skrócenie czasu ocze-
kiwania petentów. 

Dziennie w Wydziale 
Komunikacji załatwianych 
jest ponad 200 spraw.

(Kl)

DROGOWCY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Utrudnienia w centrum miasta
Umowa na realizację in-

westycji, o  której sygnalizo-
waliśmy w  czerwcowym wy-
daniu „Panoramy” podpisana 
została 9 lipca przez Janusza 
Wróbla, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

– Budowa połączenia, która 
będzie kosztować miasto 3,3 
miliona złotych, odbywać się 
będzie w  centralnym punk-
cie komunikacyjnym miasta, 
w  ciągu drogi krajowej nr 91 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

Na realizację przedsię-
wzięcia drogowcy mają czas 
do listopada. Prace obejmą 
przebudowę drogi krajowej, 
modernizację wodociągu (usu-
nięte zostaną rury pokryte 
azbestem), wykonana zosta-
nie nowa kanalizacja burzowa 
i nowe chodniki na przebudo-
wywanym odcinku drogi kra-
jowej. W ramach tego zadania 
zbudowany będzie dodatkowo 
prawoskręt z  ulicy Mickiewi-
cza w  Grunwaldzką oraz po-
łączenie Kossaka z Mickiewi-
cza. Wybudowanych zostanie 
też kilkadziesiąt miejsc par-

>> Przybudowa tego skrzyżowania kosztować będzie miasto 3,3 mln zł
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ŚCIąGnąĆ PRACODAWCÓW

kolejne miejskie inwestycje
W Pruszczu Gdańskim 

pojawią się nowe miejsca wy-
poczynku i rekreacji. Zosta-
ną wykonane kolejne prace 
upiększające i usprawniające 
funkcjonowanie miasta. 

– Najważniejszą nowością 
jest budowa mostku i drogi 
dojazdowej do trzeciego etapu 
Bałtyckiej Strefy Inwestycyj-
nej. Dzięki tej inwestycji bę-
dzie można myśleć przyszło-
ściowo o kolejnych dużych 
pracodawcach, lokujących 
kapitał w naszym mieście – 
mówi Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. 

Pojawi się w naszym mie-
ście, jeszcze w tym roku, mo-
nitoring terenu rekreacyjnego 
przy ul. Paderewskiego oraz 
punkt kamerowy na placu za-
baw przy ul. Spacerowej i na 
placu Księdza Jerzego Popie-
łuszki. Pojawi się tam także 
miejskie WiFi. 

– Zbudujemy też ogro-
dzenie boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 4. W prze-
strzeni miejskiej pojawią się 
nowe urządzenia fitness i 
kolejne przyrządy na placach 
zabaw. Rozbudujemy także 
alejki na nowym cmentarzu 

oraz zaprojektujemy, wraz z 
mieszkańcami, teren rekre-
acyjny na osiedlu Komarowo. 
Na rondzie przy ulicy PCK 
pojawią się nowe nasadze-
nia. Umocniona zostanie też 
skarpa przy ulicy Niepodle-
głości. W mieście pojawią się 
dodatkowo dwie nowe wiaty 
przystankowe – wylicza część 
tegorocznych inwestycji Bar-
tosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Z punktu widzenia roz-
woju miasta, strategiczną 
inwestycją będzie z pewno-

ścią budowa żłobka, ale nie 
mniej ważne będą zbiorniki 
retencyjne przy ulicach: La-
wendowej, Podkomorzego, 
Cichej, które szczególnie 
potrzebne będą podczas dłu-
gotrwałych i intensywnych 
ulew. Przy okazji budowy 
tego ostatniego, powstanie 
teren rekreacyjny. Jak poda-
je Bartosz Gondek, kolejny 
bardzo istotny teren rekre-
acyjny powstanie przy ulicy 
Paderewskiego. 

(GR)
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KOnKURS DlA DZIeCI

tablety do wygrania
Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów 

w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają 
do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Twoja 
ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzie-
ci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Dla osób, które wykonają najlepsze rysunki przewidziano 
atrakcyjne nagrody (tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze 
słodyczami leśniowskimi). Ponadto, zwycięskie prace znaj-
dą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014, 
a dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację 
szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa 
Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.

Prace plastyczne – wykonane dowolną techniką – na kar-
tonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy 
przesyłać do 31 lipca na adres: Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie.

Więcej informacji o konkursie (w tym jego regulamin i for-
mularz zgłoszeniowy) dostępnych jest na stronie internetowej 
www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-
-Chojna, tel. 535 080 573 lub kubas@cil.org.pl.

(GR)

PRZebUDUJą Ul. KOPeRnIKA
Do 18 lipca składać można oferty w  przetargu na wyko-

nanie przebudowy ulicy Kopernika w  Lublewie. Przedsię-
wzięcie, którego inwestorem jest gmina Kolbudy, zakłada też 
budowę przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej oraz prze-
budowę sieci teletechnicznej i  elektroenergetycznej. Firma, 
która wygra przetarg będzie miała 3 miesiące na realizację 
inwestycji. 

WAKACJe Z PIłKą
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 

Wielkich zaprasza dzieci roczników 2005 – 2007 na zajęcia 
ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, które poprowa-
dzi obecny trener Orła Jerzy Jastrzębowski. Treningi odbywać 
się będą we wtorki, środy i  czwartki na miejscowym orliku. 
Zajęcia prowadzone będą w godz. 16.30 – 18.00. 

PORADY PRAWnIKA
Mieszkańcy gminy Kolbudy, którzy znajdują się w trudnej 

sytuacji materialnej mogą korzystać z  nieodpłatnych porad 
prawniczych. Mogą oni zgłaszać się do Jacka Dmowskiego, 
który przyjmuje interesantów w  sali nr 101 Urzędu Gminy 
Kolbudy. Najbliższy dyżur zaplanowano 31 lipca (środa), od 
godziny 13.30.

KOnKURS nA DYReKtORÓW
Dwóch nowych dyrektorów może od września poprowadzić 

szkoły podstawowe w gminie Trąbki Wielkie. Do 23 lipca (do 
godz. 12.00), składać można bowiem oferty na stanowiska dy-
rektorów podstawówek w Kłodawie oraz Czerniewie. 

WAKACJe W CentRUM KOWAle
Centrum Kowale wspólnie z Urzędem Gminy Kolbudy or-

ganizują zajęcia podczas wakacji dla najmłodszych. Cykl wy-
darzeń pod nazwą „Gminne wakacje w Centrum Kowale” to 
propozycja dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Podczas im-
prez nie zabraknie konkursów i zabaw z nagrodami, malowania 
buziek, niespodzianek. Akcja prowadzona będzie do 24 sierp-
nia i odbywać się będzie w soboty w godzinach 12.00 – 15.00. 

KRZYże DlA ZASłUżOnYCh
Wyjazdowe posiedzenie prezydium Rady Wojewódzkiej Po-

morskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe odbyło się 
w  Cieplewie. Prezydium PZ LZS podjęło starania, aby naj-
bardziej zasłużeni działacze otrzymali odznaczenia państwo-
we. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez wojewodę 
i skierowane do Prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Danuta Maria Janczak 
z  Pszczółek, Wiesław Kempa z  Trąbek Wielkich, Sylwester 
Maliszewski z  Gołębiewka, Ryszard Mazerski ze Sztumu, 
Edmund Szymikowski z Lini.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Roman Zielke z Kleszcze-
wa, Piotr Klecha z Luzina, Jerzy Andrzej Tkaczyk ze Starzyna.

Brązowe Krzyże zasługi otrzymali: Tomasz Olgierd Kempa 
z Trąbek Wielkich, Stefan Dutko z Wiślinki.

(lubek)

w skrócie

bAWIlI SIę SenIORZY

2. urodziny klubu
Klub Seniora „Zawsze 

Młodzi” z  Trąbek Wielkich, 
o działalności którego już in-
formowaliśmy na naszych ła-
mach, obchodził niedawno 2. 
urodziny. 

Z  tej okazji zorganizo-
wano imprezę kulturalno-
-integracyjną w  „Jagatówce” 
w  Jagatowie, gdzie bawiła się 
100-osobowa grupa członków 
klubu z  osobami towarzyszą-
cymi. Nie zabrakło także go-
ści, a wśród nich ich rówieśni-
ków z klubu w Kłodawie oraz 
władz gminy Trąbki Wielkie. 
Do tańca przygrywał zespół 
Witolda „Żagiella”, który 
przypominał stare przeboje 
z  lat młodości klubowiczów, 
ale nie zabrakło też piosenek 
ostatnich lat. W  przerwach 
Witold Żagiel prezentował 
natomiast własne wiersze, któ-
rych wiodącym tematem jest 
przyroda.

Przypomnijmy, że inicja-
torami założenia klubu byli 
Bernadetta Rychlicka, Elż-
bieta Chajewska-Pylińska oraz 
Wiesław Kempa. 

– Jest już tradycją, że na 

spotkaniach klubowych so-
lenizantom wręczane są na tę 
okoliczność upominki. Tym 
razem zostały one wręczone 
solenizantom obchodzącym 
imieniny w  czerwcu i  lipcu. 

Był również bukiet i  życzenia 
dla Marii Preuss, odchodzącej 
70. urodziny – informuje Wie-
sław Kempa. 

(GR)

>> Pamiątkowe zdjęcie zrobione podczas imprezy z okazji 2. urodzin klubu 
seniora „Wiecznie Młodzi”
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PAMIątKOWA tAblICA ODSłOnIętA

Będzie większa przystań
Dokładnie rok temu Błotnik w gminie Cedry Wielkie odwiedził wraz z mał-
żonką prezydent Bronisław Komorowski. Z tej okazji w minioną niedzielę 
odsłonięto tablicę pamiątkową na przystani.

Pamiątkowa tablica ma upa-
miętnić przyjazd do Błotnika 
pierwszej głowy państwa. Przy 
okazji jej odsłonięcia zorgani-
zowano imprezę, podczas któ-
rej odbyły się również regaty 
żeglarskie dla najmłodszych. 
Dodajmy, że puchar dla najlep-
szej załogi ufundował miano-
wany niedawno minister spra-
wiedliwości Marek Biernacki, 
który jest częstym gościem w 
gminie Cedry Wielkie. 

– Można powiedzieć, że 
niemal wszystkie miejsca na 
przystani są zajęte. Co wię-
cej, mamy decyzję marszałka 
o rozbudowie obiektu. W tej 
chwili kończymy pracę nad 
dokumentacją i mam już za-
pewnienia, że otrzymamy pie-
niądze na budowę kolejnych 
trzech pomostów, z których 
jeden przeznaczony będzie 
dla naszej szkółki żeglarskiej 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.

Dzięki rozbudowie obiektu 
w Błotniku będzie mogło za-
cumować 80 jednostek. W tej 
chwili z przystani korzystają 
przede wszystkim mieszkań-
cy Trójmiasta, ale swoje łodzie 
zostawiają tu też mieszkańcy 
gminy. 

– Niedawno zawiązaliśmy 
spółkę, w skład której wcho-
dzą przedstawiciele samorzą-
dów realizujący projekt „Pętli 
Żuławskiej”. Niebawem wy-
brane zostaną władze spółki. 
Potem chcielibyśmy, aby naszą 
przystanią zarządzał operator, 
dzięki czemu będzie ona opty-
malnie wykorzystana – dodaje 
Janusz Goliński.

Dodajmy, że od początku 
lipca na przystani w Błotniku 
odbywały się warsztaty Szkół-

ki Żeglarskiej. Były to zajęcia 
teoretyczne i praktyczne dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Cedry Wielkie – oczy-
wiście o tematyce żeglarskiej. 
Ich organizatorami byli: Gmi-
na Cedry Wielkie, Żuławski 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich oraz Gdań-
ski Klub Morski „Cedrus’’. 
Uczestnicy zostali podzielni 
na dwie grupy 10-osobowe, 
a szkółkę prowadził Edward 
Woronecki. Zajęcia cieszyły 

się sporym zainteresowaniem 
młodych ludzi z gminy Cedry 
Wielkie. Warto podkreślić, że 
uczestnicy warsztatów wzięli 
też udział w żeglarskiej impre-
zie Baltic Sail, która odbywała 
się w Gdańsku. Nasi młodzi 
żeglarze wzięli udział w pa-
radzie na Motławie, która tra-
dycyjnie jest już zwieńczeniem 
żeglarskiego święta. 

(lubek)
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OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” 
w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:
1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16 – I piętro:
– 59,17 m2,
– 20,00 m2.
2. Lokale w  pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 
– I–piętro
– 43,60m2,
– 20,50 m2,
– 41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
– 24,01 m2,
– 38,90 m2,
– 20,40 m2,
– 22,90 m2.
Klatka B
– 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
– 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
– 27,84 m2,
– 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
– 54,60 m2. 
Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzch-
ni reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”. Bliższych informacji udziela 
p. Bożena Prange pod nr tel. (58) 552 00 08 wew. 50, 
w dniach: pon. od 8.00 do 17.00, wt.– pt. od 7.15 do 15.00.

najtańsza reklama 
w mieŚcie

Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl

UStAWA ŚMIeCIOWA

Będzie jeszcze taniej
W wielu miejscach na terenie całego kraju panuje bałagan 

związany z wprowadzeniem nowej gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Jak mówi Marek Zimakowski, wójt gminy Przy-
widz, na jego terenie proces ten przebiega dość spokojnie i nie 
ma większych problemów z nowym systemem. Przypomnij-
my, że nowa ustawa weszła w życie z początkiem lipca. 

– Mieszkańcy gminy telefonują i jeszcze pewnie przez jakiś 
czas będą to robić, pytając o szczegóły wprowadzonego syste-
mu. Firma, która odbiera odpady z naszego terenu, wygrała 
przetargi również w innych gminach, dlatego też pojawiły się 
drobne problemy logistyczne. Nie jest to do końca ich wina, 
ponieważ samorządy muszą przygotować bazy, a nie wszyscy 
złożyli jeszcze deklarację – mówi nam Marek Zimakowski.

Zdaniem wójta, mieszkańcy gminy Przywidz będą prawdo-
podobnie mniej płacić za odbiór odpadów niż miało to miejsce 
przed 1 lipca. 

– W  tej chwili jest problem z  regularnością wywozu, ale 
z czasem się to unormuje i odbiór odpadów będzie przebiegał 
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Rozmawialiśmy 
z prezesem Międzygminnego Związku Wierzyca i wspólnie 
ustaliliśmy, że mieszkańcy ulicy Jesionowej w Przywidzu po-
winni wnosić takie opłaty, jak ci z  budynków jednorodzin-
nych. Porównywanie opłat z  innymi gminami w  jednym 
przypadku może okazać się pozytywne, ale też może okazać 
się, że gdzieś stawka ta jest niższa. Analizując jednak opłaty 
w gminach powiatu gdańskiego uważam, że nasze stawki są 
bardziej przystępne i rozsądne, a mam informację, że za pół 
roku będzie możliwa obniżka tych kosztów – podkreśla wójt 
gminy Przywidz.

Wójt Zimakowski zauważa jednocześnie, że ustawa śmie-
ciowa nie sprzyjała samorządom oraz mieszkańcom. Według 
niego takie decyzje powinny być podejmowane oddolnie, żeby 
brać pod uwagę głos społeczeństwa, a nie narzucać rozwią-
zania, które są niedopracowane i nie do końca sprawdzają się 
w praktyce. 

Grzegorz Rudnicki

RUSZYłA bUDOWA

Będzie nowy most w krępcu
Ruszyła budowa nowego 

mostu w Krępcu, strategicznej 
inwestycji dla mieszkańców 
całej okolicy. To inwestycja 
za bagatela 1,7 mln zł, gminie 
Pruszcz Gdański udało się jed-
nak pozyskać aż 80-procento-
we dofinansowanie z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. 

Przypomnijmy. W listopa-
dzie 2012 r. nastąpiła poważna 
awaria mostu na rzece Motła-
wie w miejscowości Krępiec. 
Uszkodzenie konstrukcji no-
śnej oraz drewnianego poszy-
cia stworzyło zagrożenie dla 
poruszających się osób i pojaz-
dów. W związku z tym, most 
został niezwłocznie wyłączo-
ny z ruchu i do dnia dzisiejsze-
go pozostaje zamknięty.

W poniedziałek 15 lipca ru-
szyła budowa nowego mostu. 
Obiekt zostanie oddany do 
użytku w grudniu. Będzie to 
żelbetowa konstrukcja o dłu-
gości 38 m i szerokości blisko 
9 m. Nośność mostu wyniesie 
aż 40 ton.

– Most ten pełnił będzie 
strategiczną rolę dla żuław-
skiej części gminy Pruszcz 
Gdański, zapewniając dużo 
lepsze możliwości transporto-
we, a w przypadku zagrożenia 

powodziowego na tych depre-
syjnych terenach, ewakuację 
ludzi i mienia oraz dojazd na 
stację pomp w Krępcu – mówi 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański. 

– Z kolei dzięki zwiększonej 
nośności, okoliczni rolnicy 
będą mogli bezpiecznie prze-
jeżdżać ciężkim sprzętem. 

(Mb)
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bAZUnA ZA nAMI

ciekawe plany na przyszłość
Już po raz drugi w Przywidzu, a w ogóle po raz 41., odbył się Ogólnopolski 
Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „Bazuna”. Uczestników imprezy, 
która połączona była z festynem „Siedem stron powiatu”, gościła podobnie 
jak w roku ubiegłym „Zielona Brama”.

Najlepszą interpretacją 
przeglądu jury uznało utwór 
„Żyj, mój świecie” w  wyko-
naniu Agaty Wszelaki. Na-
grodę Specjalną im. Jacka 
i  Janka Stefańskich otrzymał 
Przemysław Mazurek, z  kolei 
Nagrodą Specjalną im. Józka 
Kanieckiego dla indywidual-
ności muzycznej uhonorowany 
został Marcin Sawicki, pia-
nista Klubu Dobrej Piosenki 
Kwidzyna. Natomiast najlep-
szym wykonawcą tegorocznej 
Bazuny został zespół „Z  dala 
od zgiełku”. Tym razem jury 
nie przyznało tytułu Rajdo-
wej Piosenki Roku. Wyróż-
niono za to: Maję Majewską 
i Michalinę Chmielewską oraz 
Macieja Sowilskiego, Mar-
tę Staniszewską, Katarzynę 
Czarnecką, zespół „Latający 
Dywan” (zdobywca Nagrody 
Publiczności), Darka Świniar-
skiego, Aleksandrę Bacińską, 
Joannę Sikorską oraz Piotra 
Rogalę. 

Jednak tegoroczna Ba-
zuna nie opierała się tyl-
ko i  wyłącznie na piosence 
turystycznej. 

Był również czas na prezen-
tację dorobku twórczości lo-
kalnych artystów. 

– Już w  tym roku moż-
na było zauważyć integrację 
mieszkańców naszej gminy 
z  uczestnikami przeglądu. 
Już teraz możemy chyba po-
wiedzieć, że kolejna Bazuna 
również odbędzie się w  Przy-

widzu. Chcielibyśmy, aby 
w przyszłości impreza przycią-
gała jeszcze więcej osób. Być 
może zorganizujemy Przy-
widzkie Lato ze Sztuką albo 
Przywidzki Folwark ze sztu-
ką, gdzie Bazuna byłaby tylko 
jedną częścią programu. Była-
by to okazja do zaprezentowa-
nia talentów artystów nie tyl-

ko z naszej gminy czy powia-
tu, ale również województwa. 
Chciałbym, aby stał się to nasz 
produkt regionalny na skalę co 
najmniej wojewódzką – mówi 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.

(lubek)

>> Nagrodę Specjalną im. Jacka i Janka Stefańskich otrzymał  
Przemysław Mazurek
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bUDUJą KOleJ 

Utrudnienia  
na grunwaldzkiej 
Pół roku potrwają utrudnienia w ruchu na alei Grunwaldz-

kiej w Gdańsku w okolicach skrzyżowania z ulicą Abrahama. 
Wszystko przez budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wystartowała 
prawie 2 miesiące temu.

Prace nad budową wiaduktu kolejowego nad aleją Grun-
waldzką rozpoczęły się 15 lipca, a utrudnienia w ruchu mamy 
na 200-metrowym odcinku w okolicach ulicy Abrahama. 

– Zmiany polegają na zwężeniu al. Grunwaldzkiej z trzech 
do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Wyłączone z ru-
chu zostaną wewnętrzne pasy jezdni, graniczące z rozdzielają-
cym je pasem zieleni, na którym docelowo stać będzie podpo-
ra nowego wiaduktu kolejowego. Tak będzie przez najbliższe 
pół roku – dodaje Tomasz Konopacki. – Utrudnienia dotyczyć 
będą także pieszych i  rowerzystów, ponieważ po obu stro-
nach al. Grunwaldzkiej budowane będą przyczółki wiaduktu. 
Zmiany w ruchu pieszych i rowerzystów wprowadzane będą 
jednak tylko czasowo. Natomiast na cały okres prowadzonych 
w  tym miejscu prac przesunięty zostanie – ok. 100 m dalej 
w kierunku Gdyni – przystanek autobusowy zlokalizowany do 
tej pory przy starym nasypie kolejowym. 

(GR)

WÓJt Z ODZnAKą

grali  
w cedrach wielkich

Klub Sportowy Korona zorganizował turniej piłkarski przy 
Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Drużyny walczyły o pu-
char wójta gminy Cedry Wielkie. 

W piłkarskiej imprezie uczestniczyły zespoły ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów, a rywalizacja została podzielona na 
trzy kategorie wiekowe. Wśród najmłodszych (klasy I – III) 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich. Z kolei 
ekipa juniorów (c2) Korony Cedry Małe okazała się bezkon-
kurencyjna w grupie klas IV – VI. Wśród gimnazjów zwycię-
żyli z kolei gospodarze. 

Młodzi piłkarze być może byli lekko stremowani, bowiem 
ich zmagania oglądali znamienici goście, by wymienić cho-
ciażby byłych reprezentantów kraju Pawła Kryszałowicza 
i Radosława Michalskiego, którzy teraz pracują we władzach 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, czy znaną parę sędziow-
ską Katarzynę i Macieja Wierzbowskich. 

Podczas piłkarskiego turnieju Radosław Michalski, pre-
zes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wręczył Januszowi 
Golińskiemu, wójtowi gminy Cedry Wielkie, złotą odznakę 
PZPN.

(GR)
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>> Podczas turnieju w Cedrach Wielkich mło-
dzi piłkarze mogli się spotkać z byłym repre-
zentantem kraju – Pawłem Kryszałowiczem

JeSt POMYSł nA ŚCIeżKI

rowerem wzdłuż wisły
Na terenie gminy Cedry 

Wielkie nie brakuje ścieżek ro-
werowych. Jest jednak szansa, 
że niebawem pojawią się nowe 
trasy zorganizowane specjal-
nie dla cyklistów.

– Jest ogólnokrajowy pro-
jekt, który zakłada budowę 
ścieżki rowerowej, biegnącej 
wzdłuż wału wiślanego z  po-
łudnia Polski aż do morza. 
Na naszym terenie takim po-
mysłem zainteresowane by-
łyby: gmina Tczew, Suchy 
Dąb, Gdańsk i  oczywiście 
my – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie. – 
W  naszym przypadku w  grę 
wchodzą dwie możliwości. 
Jedna zakłada, że trasa rowe-
rowa wiodła będzie wzdłuż 
wału, a może nawet i na nim. 
Druga natomiast pozwoli nam 
pokierować cyklistów do Dłu-
giego Pola i stolicy gminy. Re-
alizacja tej opcji zależeć będzie 

jednak od posiadanych środ-
ków finansowych.

Wójt Goliński nie kryje, że 
jest zainteresowany realizacją 
projektu i będzie starał się lo-
bbować pomysł wśród innych 
samorządowców, aby i  oni 
przyłączyli się do działania.

W tej chwili na terenie gmi-
ny Cedry Wielkie jest blisko 
20 km ścieżek rowerowych. 
Najdłuższy jest ciąg zrealizo-
wany w ramach Szlaku Bursz-
tynowego. Dodajmy, że na ich 
wykonanie 70 proc. kosztów 
przekazał Urząd Marszał-
kowski w  Gdańsku. Inwesty-
cję wsparł również powiat, 
a  resztę wydatków pokryła 
gmina. Gdyby gmina realizo-
wała ogólnokrajowy projekt, 
to pojawiłoby się dodatkowych 
kilkanaście kilometrów rowe-
rowych tras.

– Nie chciałbym budować 
ścieżek rowerowych od pod-

staw, bo jest to drogie przedsię-
wzięcie. Można dla przykładu 
z części jezdni wydzielić farbą 
pas dla rowerzystów. Takie 
rozwiązania stosuje się prze-
cież chociażby w Niemczech – 
dodaje Janusz Goliński.

Do tematu budowy ścieżki 
rowerowej wzdłuż wału wi-
ślanego wrócimy oczywiście 
w  jednym z  kolejnych wydań 
naszej gazety.

(lubek)

>> Jest szansa, że niebawem pojawi się wzdłuż 
Wisły ścieżka rowerowa
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beZPłAtnA MAMMOGRAfIA

wolą zapobiegać niż leczyć
Bezpłatne badania mammograficzne, program zdrowotny obejmujący działa-
nia mające na celu przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy oraz profilaktykę 
chorób układu krążenia, a także logopeda w każdej szkole i gimnastyka 
korekcyjna w zerówce – tak gmina Pruszcz Gdański dba o zdrowie swoich 
mieszkańców.

W dniach 13 i 16 lipca wójt 
gminy Pruszcz Gdański Mag-
dalena Kołodziejczak wraz 
z Centrum Usług Medycznych 
FADO zapraszała mieszkan-
ki części wyżynnej gminy do 
Straszyna oraz części żuław-
skiej do Wiśliny na bezpłatne 
badania mammograficzne dla 
kobiet w wieku od 50 do 69 lat. 

Badanie mammograficzne 
(prześwietlenie piersi) pozwa-
la wykryć pierwsze zmiany no-
wotworowe, a w konsekwencji 
wygrać z  rakiem. Bezpłatne 
badania gmina Pruszcz Gdań-
ski organizowała także przed 
pięcioma laty. Wówczas sko-
rzystało z nich 600 pań, z któ-
rych kilkanaście zostało nie-
zwłocznie hospitalizowanych, 
a trzy poddane operacji.

Warto przypomnieć, że 
gmina Pruszcz Gdański reali-
zowała Program Zdrowotny 
przyjęty na lata 2011 – 2013. 
Obejmował on działania ma-
jące na celu przeciwdziałanie 
rakowi szyjki macicy oraz pro-
filaktykę chorób układu krą-
żenia. Głównym priorytetem 
zdrowotnym programu było 
zmniejszenie zachorowalności 
i  przedwczesnej umieralno-

ści z  powodu chorób naczy-
niowo-sercowych (w  tym za-
wałów serca i  udarów mózgu 
oraz nowotworów złośliwych). 
W 2011 roku przebadano 340 
osób, a  w  roku 2012 – 363, 
w 2013 – 365. 

W ramach tzw. „Białych so-
bót” wykonano następujące ba-
dania: pomiar ciśnienia krwi, 
poziomu cukru, cholesterolu 
i  spirometria. Przeprowadzo-
no również badanie dna oka 

wśród osób z  podwyższonym 
ciśnieniem tętniczym. Miesz-
kańcy mogli bezpłatnie sko-
rzystać z konsultacji internisty, 
kardiologa lub specjalisty me-
dycyny rodzinnej. 

Na realizację programu 
przeznaczono 150 tys. zł (po 
50 tys. zł na każdy rok). 

W  każdej szkole gminy 
Pruszcz Gdański zatrudnio-
ny jest logopeda. Wymiar jego 
pracy jest adekwatny do po-

trzeb danej placówki. 
– Jest to duża dogodność dla 

dzieci, które nie są wysyłane 
do poradni, a mają lekarza na 
miejscu – uważa Magdalena 
Kołodziejczak.

We wszystkich gminnych 
zerówkach prowadzona jest 
gimnastyka korekcyjno-kom-
pensacyjna dzieci ze wskaza-
niami lekarskimi. 

(Mb)

>> Gmina Pruszcz Gdański nie szczędzi na działania prozdrowotne, z których 
chętnie korzystają mieszkańcy
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GRUPA WSPARCIA DlA KObIet
Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet odbędzie się 25 lip-

ca (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepod-
ległości 9. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 
58 692 17 25. Można też zgłaszać się osobiście u pracownika 
socjalnego z danego rejonu.

DZIeŃ Z DORADCą ZAWODOWYM 
W  związku z  działaniami aktywizującymi osoby bezro-

botne w wieku 18 – 25 lat z Pruszcza Gdańskiego, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie z  dorad-
cą zawodowym oraz pośrednikiem pracy Młodzieżowego 
Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim. Podczas spotkania 
można będzie uzyskać indywidualną poradę oraz informacje 
z  zakresu aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania do-
kumentów aplikacyjnych, a także przygotowania do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Spotkanie odbędzie się w  siedzibie MOPS  
19 lipca w godzinach 10.00 – 12.00. 

KAlenDARZ fAKtORII
– 20, 28 lipca i 4, 11, 18, 25 sierpnia, godz. 15.00 – warsz-

taty historyczne
– 21 lipca – Circenses Flammantes – Płomienne Igrzyska
– 27 lipca i 10 sierpnia, godz. 12.00 – Pokaz Sokolnictwa
– 3 sierpnia, godz. 12.00 – Jak drzewiej żelazo wytapiano…
– 17 sierpnia, godz. 12.00 – Konny Turniej Rycerski
– 24 sierpnia, godz. 12.00 – Jak się drzewiej w  osadzie 

pracowało…

(Kl)

WIeŚCI Z MIAStA

InWeStYCJą W SPORt 

Będą też sale
Jeszcze w tym roku rozstrzygnięty ma być przetarg na wy-

konawcę budowy hali sportowej w Przywidzu. Pierwsze pra-
ce ziemne rozpoczną się prawdopodobnie wiosną przyszłego 
roku. 

– Po rozstrzygnięciu przetargu na obiekt w Przywidzu zaj-
miemy się projektowaniem mniejszych obiektów sportowych, 
które powstaną przy naszych szkołach w Trzepowie i Pomle-
wie. Być może jeszcze w tym roku wydamy zlecenie na przy-
gotowanie projektu obu sal gimnastycznych. Liczymy na to, 
że otrzymamy na nie dofinansowanie z nowego, unijnego roz-
dania. Mamy bowiem informację, że w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym mają pojawić się środki również na obiekty 
sportowe – mówi Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

Wcześniej jednak ogłoszony zostanie przetarg na inwesty-
cję przy Zespole Szkół w Przywidzu. Wykonawcę poznamy 
zapewne w listopadzie. 

– Korzystając z przerwy wakacyjnej, wykonujemy docieple-
nie budynku szkolnego w Pomlewie. Natomiast w Trzepowie 
i Przywidzu adaptowane są pomieszczenia na sale komputero-
we – dodaje wójt Zimakowski.

(Kl)

>> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, 
prezentuje projekt hali sportowej
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fAKtORIA PełnA żYCIA

letnia scena zaprasza
Za nami pierwsze trzy tygo-

dnie letnich wydarzeń kultu-
ralnych, które odbywają się na 
pruszczańskiej Faktorii. Przed 
nami jednak jeszcze wiele cie-
kawych koncertów i przedsta-
wień teatralnych dla dzieci i 
dorosłych. 

Już 20 lipca (godz. 21.00) 
zapraszamy na spektakl „Ta-
jemnicza Irma Vep”, a dzień 
później (21 lipca – godz. 
14.00) na przedstawienie dla 
dzieci „Jak to w rodzinie”, na-
tomiast wieczorem o godz. 
20.00 rozpocznie się koncert 
Noviki.

Z kolei 26 lipca o godz. 
20.00 rozpocznie się koncert 
Filharmonii Bałtyckiej. Ich 
muzyczne popisy będzie moż-
na również podziwiać 2 sierp-
nia (o tej samej godzinie). Na 
27 lipca zaplanowano przed-

stawienie Teatru Wybrzeże 
„Skrzynk@pandory”, które 
rozpocznie się o godz. 21.00. 
Dzieci będą mogły 28 lipca 
(godz. 14.00) obejrzeć spek-
takl „Smok wawelski”, a wie-
czorem wszyscy chętni będą 
mogli wysłuchać koncertu 
„Soyka śpiewa Niemena”. Po-
czątek o godz. 20.00. Aktorów 
Teatru Wybrzeże zobaczymy 
także 3 sierpnia w spektaklu 
„Willkommen w Zopottach” 
(godz. 20.00). Dzieci zapra-
szamy też 4 sierpnia (godz. 
14.00) na „Podróż za hory-
zont”, a nieco starsi przyjść 
mogą na koncert Vavamuffin 
(godz. 20.00).

Dokładny kalendarz wy-
darzeń na Faktorii znaleźć 
można na stronach www.
pruszcz-gdanski.pl i www.
ckis-pruszcz.pl. Tegoroczne 

imprezy kulturalne na Fakto-
rii zakończy koncert zespołu 
Acid Drinkers, który odbędzie 
się 25 sierpnia.

Warto podkreślić, że me-
cenasem tegorocznej Faktorii 

Kultury jest gdańska spółka 
wodociągowa Saur Neptun 
Gdańsk. 

(Kl)

>> Na scenie Faktorii wystąpią również muzycy  
z Filharmonii Bałtyckiej
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VW MAnIA 2013

wyjątkowe auta
Od 26 do 28 lipca na lotnisku w Pruszczu Gdańskim odbędzie się VW Mania – 
największy polski zlot fanów samochodów grupy Volkswagena. Auta będzie 
można podziwiać na Faktorii i lotnisku.

Imprezę rozpocznie prezen-
tacja samochodów na Faktorii. 

– Bez wątpienia to jeden 
z najlepszych polskich spekta-
kli skierowanych do amatorów 
podkręconych samochodów. 
Właściciele najlepszych pro-
jektów z całej Polski otrzymali 
imienne zaproszenia. Wyjąt-
kowe samochody przygotowy-
wane miesiącami na tę okazję 
doskonale wkomponowują się 
w otoczenie Faktorii. W trak-
cie spotkania uczestnicy i  go-
ście, będą mogli zapoznać się 
z  15-letnią historią VW Ma-
nii, na specjalnie na ten cel 
przygotowanej prezentacji 
multimedialnej – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego i  jednocześnie 
miłośnik samochodów.

Na Faktorii zaplanowa-
no jeszcze sesje zdjęciowe do 
czasopism motoryzacyjnych, 
portali internetowych oraz ka-
lendarza VW Mania. Po nich, 
uczestnicy spotkania „Befo-
re Party Faktoria VWMania 
2013” przejadą na lotnisko. 

– Wieczorną zabawę na lot-
nisku rozkręci czterech DJ-ów, 
w tym znana Drilla, dla której 
podczas VW Manii nakręcony 
zostanie klip do jej najnow-
szego utworu. W  tym roku 

wprowadzono kilka zmian or-
ganizacyjnych – począwszy od 
programu, sposobu ustawienia 
sektorów, powiększenia stre-
fy Show&Shine i postawienia 
drugiej sceny, na zmianach 
w  regulaminach poszczegól-

nych konkursów skończywszy 
– dodaje Bartosz Gondek. 

Na imprezie organizatorzy 
zaplanowali przeprowadzenie 
prób sprawnościowych, m.in. 
wyścigów na dystansie ćwierć 
mili i na dochodzenie, pomia-

rów Car Audio, czy konkur-
su S&S. Na tegoroczny zlot 
przyjechać może nawet 2000 
samochodów oraz 10000 osób. 

(GR)

>> Od 15 lat VW Mania ściąga do Pruszcza Gdańskiego wyjątkowe  
samochody oraz piękne kobiety
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WAżne DlA PACJentÓW

nasi specjaliści 
Od 1 lipca zmieniła się lista poradni specjalistycznych, któ-

re w efekcie przeprowadzonego konkursu udzielać będą w wo-
jewództwie pomorskim świadczeń medycznych na podstawie 
umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

– Umowa zawarta została na trzy lata. Podobne zestawie-
nie znajduje się również na stronie internetowej pomorskiego 
NFZ. Wykaz otrzymywać też można u lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, którzy będą mogli przekazywać swoim pa-
cjentom informacje o miejscach udzielania świadczeń przez 
lekarzy specjalistów na Pomorzu – informuje Mariusz Szy-
mański, rzecznik prasowy pomorskiego oddziału Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

My podajemy listę adresów specjalistów, którzy podpisali 
umowę z NFZ z terenu powiatu gdańskiego. 

(GR)
WYKAZ SPECJALISTÓW
• Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Pruszcz 

Gdański, ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 683 59 64.
• Poradnia Alergologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 682 22 85.
• Poradnia Chirurgii Ogólnej, ul. Wojska Polskiego 16, 

tel. 58 773 30 31.
• Gabinet w Kolbudach, ul. Plac Kaszubski 7A,  

tel. 58 682 72 80.
• Poradnia Chirurgii Ogólnej, ul. Grunwaldzka 25,  

tel. 58 683 26 30.
• Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci, Pruszcz Gdański,  

ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 683 26 30.
• Poradnia Chirurgii Ogólnej, Pszczółki,  

ul. Sportowa 1B, tel. 58 682 91 55.
• Poradnia Dermatologiczna, ul. Grunwaldzka 25,  

tel. 58 682 33 10.
• Poradnia Dermatologiczna, Cedry Wielkie,  

ul. Płażyńskiego 1, tel. 58 320 26 00.
• Poradnia Dermatologiczna, Pszczółki, ul. Sportowa 1B, 

tel. 58 682 91 55.
• Poradnia Diabetologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul Kossaka 8/3, tel. 58 683 59 69.
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Cedry Wielkie, 

ul. Płażyńskiego 1, tel. 58 320 26 00.
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,  

Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego 1A/B/L2.
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Pruszcz Gdań-

ski, ul. Korzeniowskiego 66, tel. 58 683 39 83.
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Kolbudy,  

Plac Kaszubski 7, tel. 58 682 72 80.
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Przywidz,  

ul. Cisowa 4, tel. 58 682 51 15.
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Pszczółki,  

ul. Sportowa 1B, tel. 58 682 91 55.
• Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Pruszcz Gdański,  

ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 682 22 85.
• Poradnia Kardiologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Kossaka 8/3, tel. 58 683 59 69.
• Poradnia Neurologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 683 50 01.
• Poradnia Neurologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Obrońców Poczty Polskiej 4/5, tel. 58 773 01 79.
• Poradnia Neurologiczna, Pszczółki, ul. Sportowa 1B, 

tel. 58 682 91 55.
• Poradnia Okulistyczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 683 50 01.
• Poradnia Otolaryngologiczna, Kolbudy,  

Plac Kaszubski 7, tel. 58 691 06 31.
• Poradnia Otolaryngologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Korzeniowskiego 66, tel. 58 683 39 83.
• Poradnia Otolaryngologiczna, Pszczółki,  

ul. Sportowa 1B, tel. 58 682 91 55.
• Poradnia Otolaryngologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul Ks. Józefa Waląga 3, tel. 58 682 22 81.
• Poradnia Reumatologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Obrońców Poczty Polskiej 4/5, tel. 58 773 01 79.
• Poradnia Reumatologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Grunwaldzka 25, tel. 58 683 59 64.
• Poradnia Urologiczna, Pruszcz Gdański,  

ul. Raciborskiego 1A/C/L1, tel. 535 212 212.

(GR)

SKORZYStAJ Z fInAnSOWeGO WSPARCIA

gmina Pruszcz gdański stawia na ekologię!
Gminę Pruszcz Gdański oświetlają lampy solarne i hybrydowe, a jej miesz-
kańcy – dzięki dofinansowaniu – budują przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
montują kolektory słoneczne oraz pompy ciepła, wymieniają kotły węglowe 
na gazowe i utylizują azbest.

Gmina Pruszcz Gdański wy-
grała drugą edycję konkursu 
„Słoneczna Gmina”. Tym razem 
– dzięki dofinansowaniu – staną 
kolejne lampy hybrydowe, wy-
korzystujące energię słoneczną 
i  wiatrową: w  Wiślinie, Dzie-
więciu Włókach i Lędowie. 

Jesienią ubiegłego roku, dzię-
ki pozyskaniu dofinansowania, 
gmina postawiła 4 lampy hybry-
dowe oraz 2 solarne (wyłącznie 
na energię słoneczną) w  miej-
scowościach: Dziewięć Włók, 
Straszyn, Wiślina, Lędowo, 
Rokitnica i Mokry Dwór. 

Zasadność stawiania lamp 
na energię słoneczną i wiatro-
wą wynika z oszczędności oraz 
braku możliwości technicz-
nych dla doprowadzenia łączy 
tradycyjnych.

Korzyści wynikających z za-
stosowania odnawialnych źró-
deł energii w  lampach hybry-
dowych jest wiele, np. niskie 
koszty eksploatacji i  konser-
wacji, wyeliminowanie opłat 
za energię elektryczną, obni-
żenie emisji dwutlenku węgla, 
niezależność od tradycyjnych 
źródeł energii, samowystar-
czalność, brak przyłączeń do 
sieci energetycznej, lepsze 
oświetlenie w wyniku zastoso-
wania opraw LED. 

Wadą hybryd jest ich wyso-
ka cena. Dlatego gmina stanęła 
do konkursu „Słoneczna Gmi-
na” w celu uzyskania dofinan-
sowania w wysokości 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych. 

UtYlIZACJA AZbeStU 
Gmina Pruszcz Gdański 

dofinansowuje – ze środków 
Gminnego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej – inwestycje związane 
z utylizacją azbestu. 

Środki przeznaczone na ten 
cel w 2008 roku wspomogły 26 
gospodarstw, zlokalizowanych 
na terenie gminy. W  konse-
kwencji usunięto 5440 m kw. 
płyt eternitowych o masie ok. 
90 ton. W  2009 roku, z  tego 
samego funduszu, na wsparcie 
przedsięwzięć (28 inwestycji) 
związanych z  utylizacją wy-
robów zawierających azbest 
przeznaczono 38 tys. zł. Przy 
pomocy środków wojewódz-
kich usunięto ok. 5 tys. m kw. 
płyt eternitowych (86 ton) oraz 
zlikwidowano dwa nielegalne 
wysypiska odpadów eternito-
wych (3,5 tony).

OCZYSZCZAlnIe 
PRZYDOMOWe

Począwszy od 2005 roku 
gmina Pruszcz Gdański do-
finansowuje – ze środków 
Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej – inwestycje zwią-
zane z  budową przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 
Dofinansowaniem objęci są 
mieszkańcy terenów, na któ-
rych gmina nie przewiduje 
budowy kanalizacji sanitarnej 
ze względu na wysoki koszt 
i niski efekt ekologiczny sieci. 
W latach 2005-2009 dofinan-
sowano w 75 proc. budowy 24 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Łączna suma udzie-
lonych dotacji wyniosła blisko 
187 tys. zł. Oczyszczalnie ta-
kie stanowią alternatywę dla 
sieci kanalizacyjnej, będąc jed-
nocześnie tańszymi w użytko-

waniu niż szambo oraz zmniej-
szając ryzyko przedostania się 
nieoczyszczonych ścieków do 
wód gruntowych. 

W  2010 roku dofinansowa-
nia zostały zawieszone z  po-
wodu zmian przepisów prawa 
ochrony środowiska. Dotacje 
na zadania z  zakresu ochro-
ny środowiska mogły zostać 
wznowione dopiero w  roku 
2011 po nowelizacji ustawy 
i są ujęte na ten cel w kolejnych 
budżetach.

KOleKtORY SłOneCZne, 
POMPY CIePłA I PIeCe 

GAZOWe
9 maja 2011 Rada Gmin-

ny Pruszcz Gdański przyję-
ła uchwałę w  sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z  zakresu ochro-
ny środowiska i  gospodar-
ki wodnej. Dotacja może być 
przyznana właścicielom nieru-
chomości na budowy przydo-
mowej oczyszczalni ścieków, 
zakup i  montaż pomp ciepła, 
kolektorów słonecznych (jako 
urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii do 
ogrzewania budynków i  pro-
dukcji ciepłej wody użytkowej) 
czy zakup i  montaż pieca ga-
zowego (w przypadku zmiany 
ogrzewania budynku z węglo-
wego na gazowe). Dofinanso-
wanie dotyczy także wymiany 
pokryć dachowych i  elewacji 
wykonanych z materiałów za-
wierających azbest. 

W  2011 roku gmina dofi-
nansowała demontaż i  uty-
lizację azbestu z  12 obiek-
tów, a  także zakup 2 pomp 

ciepła i  4 zestawów solar-
nych. Przeznaczyła na ten cel  
150 tys. zł. Część środków 
pozyskała z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku. 

W  2012 roku Rada Gmi-
ny Pruszcz Gdański na dofi-
nansowanie tych zadań prze-
znaczyła 215 tys. zł (w  tym  
50 tys. zł na demontaż, trans-
port i utylizację azbestu). Pozy-
tywnie rozpatrzono 55 wnio-
sków, z których 22 o wartości 
dotacji ok. 78 tys. zł na zestaw 
kolektorów słonecznych, 3 (ok. 
7 tys. zł) na pompy ciepła, 11 
(ok. 78 tys. zł) na przydomo-
we oczyszczalnie ścieków,  
5 (ok. 12 tys. zł) na kotły ga-
zowe oraz 14 (ok. 50 tys. zł) na 
utylizację materiałów zawiera-
jących azbest.

W  tym roku pozytywnie 
rozpatrzono 40 wniosków na 
kolektory słoneczne (wartość 
dotacji to 141 tys. zł), 16 na 
utylizację azbestu (72 tys. zł), 
1 na budowę przydomowej 
oczyszczalni (8 tys. zł) i  6 na 
wymianę kotła węglowego na 
gazowy (14,2 tys. zł).

Środki na dotacje zostaną 
gminie częściowo zwrócone 
w  ramach konkursu „Czyste 
Powietrze Pomorza – Gmi-
na Pruszcz Gdański”. Wnio-
ski można składać do Urzędu 
Gminy w Pruszczu Gdańskim 
co roku do 30 kwietnia. Pierw-
szeństwo w  uzyskaniu dotacji 
mają osoby zameldowane na 
terenie gminy. 

(Mb)

>> W gminie Pruszcz Gdański staną kolejne lampy hybrydowe, wykorzystujące energię słoneczną i wiatrową
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ZAbAWą 
DO WIeDZY

wakacje 
w muzeum 

Wakacje to nie tylko pla-
ża i  morskie kąpiele. Moż-
na je również spędzić na 
atrakcyjnych zajęciach re-
alizowanych w  różnych 
miejscach kompleksu mu-
zealnego nad Motławą 
w Gdańsku.

– W ładowniach „Sołdka” 
pojawią się celnicy poszuku-
jący nielegalnie przemyca-
nych ładunków. Natomiast 
na wystawie „Do Abordażu” 
załoga okrętu wojennego 
dokona zuchwałego abor-
dażu na okręt przeciwnika. 
W  Ośrodku Kultury Mor-
skiej będzie można poznać 
piękno fauny i  flory mor-
skiej – zdradza tylko część 
atrakcji Anna Kowalczyk 
z  Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku.

W zajęciach mogą uczest-
niczyć dzieci w wieku 7–12 
lat. Dokładne informacje na 
temat oferty znaleźć moż-
na na stronie www.cmm.pl/
edukacja/wakacje-2013.

– Ośrodek Kultury Mor-
skiej, najnowszy odział 
CMM, otwarty w kwietniu 
ubiegłego roku, przyciąga 
przede wszystkim rodziny 
z  dziećmi, które na wysta-
wie interaktywnej „Ludzie-
-Statki-Porty”, samodziel-
nie korzystają z  ponad 60 
stanowisk. Tu każdy ma 
okazję sprawdzić się jako 
kapitan prowadzący akcję 
ratunkową, nadać sygnały 
alfabetem Morse’a  i  popły-
nąć po rozbitka na otwarte 
morze, czy uratować swoją 
załogę wykorzystując ka-
mizelki ratunkowe, tratwę 
i  rękaw ewakuacyjny. Tre-
ning z  nawigacji statkiem 
zapewniamy na mostku 
kapitańskim i basenie. Wy-
bór jednostek należy do na-
szych gości – dodaje Anna 
Kowalczyk.

Zainteresowanie ośrod-
kiem jest bardzo duże, dla-
tego też będzie on otwarty 
do końca sierpnia w  godz. 
10.00 – 19.00. Natomiast 
Żuraw, Spichlerze na Oło-
wiance i  statek – muzeum 
„Sołdek”, a  także „Dar Po-
morza” w  Gdyni otwarte 
są w  tym okresie od godz. 
10.00 do 18.00. Szczegó-
łowe informacje o  wszyst-
kich oddziałach Central-
nego Muzeum Morskiego 
w  Gdańsku znaleźć można 
na stronie www.cmm.pl.

(Kl)

KOleJKą Z tCZeWA DO SłUPSKA

Pomorskie stawia na kolej
Pomorskie jest liderem na mapie kraju pod względem wydatków na kolej. O planach drogowych 
i kolejowych z Ryszardem Świlskim, członkiem zarządu województwa pomorskiego, rozmawia 
Krzysztof Lubański.

– Obserwując działania na 
Pomorzu widać, że samorząd 
województwa szczególny na-
cisk kładzie na kolej.

– Intencją wszystkich inwe-
stycji, które będą realizowane 
w  latach 2014 – 2020, są zin-
tegrowane programy transpor-
towe, czyli krótko rzecz ujmu-
jąc, przesiadanie się pasażera 
z  samochodu osobowego do 
środków komunikacji publicz-
nej. Unia Europejska przede 
wszystkim będzie wyróżniała 
projekty, które służyły będą 
na przykład mniejszej emisji 
dwutlenku węgla, chociażby 
przez większe wykorzysta-
nie transportu kolejowego. 
Stąd też budowa Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej, zaku-
py pojazdów szynowych, czy 
budowa park and ridów. Są 
to priorytety, na które będzie 
kładziony szczególny nacisk 
w  Regionalnym Programie 
Operacyjnym od 2014 roku.

– Doskonale w ten projekt 
powinna wpisywać się Szybka 
Kolej Miejska.

– Dla mnie rzeczą najważ-
niejszą jest to, aby Szybka Ko-
lej Miejska była osią komu-
nikacyjną nie tylko trójmiej-
skiej aglomeracji. Chciałbym, 
aby trasa Tczew – Słupsk, czy 
przynajmniej Tczew – Wej-
herowo, faktycznie była szyb-
ką trasą. Dziś mamy z  tym 
problemy, a  związane jest to 
z  remontem linii kolejowej 
E-65. Mam też świadomość, 
że miasto Pruszcz Gdański, 
które jest współudziałowcem 
SKM nie korzysta z połączeń 
kolejki. Mieszkańcy miasta 
i sąsiednich miejscowości będą 
jeszcze musieli poczekać kilka 
miesięcy na przywrócenie sta-
rego rozkładu SKM. Być może 
stary rozkład zacznie funkcjo-
nować już jesienią.

– Planowane są dalsze in-
westycje w trójmiejską kolej?

– Wiemy doskonale, że po-
ciągi Szybkiej Kolei Miejskiej 
nie są pierwszej młodości, 
dlatego w  miarę posiadanych 
środków, staramy się moder-
nizować obecny albo kupo-
wać nowy tabor. Dzięki temu 
jakość podróży będzie zde-
cydowanie lepsza, a  jej czas 
krótszy. Przebudowywane są 
również przystanki w  obrębie 
aglomeracji Trójmiasta, co też 
ma przyciągnąć potencjalnego 
pasażera. Za chwilę zakoń-
czony będzie remont dwor-
ca w  Pruszczu Gdańskim, 
który nie będzie już straszył, 
a  przyciągnie mieszkańców 

>> Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego
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do korzystania z kolejki. Poza 
tym, miasto chce wybudować 
park and ride, co też powinno 
wpłynąć na zwiększenie liczby 
pasażerów.

Chciałbym też, aby Szybka 
Kolej Miejska stała się spół-
ką samorządową bez udziału 
PKP. Czynimy wszelkie sta-
rania, aby stało się to jak naj-
szybciej. Przecież to my, a nie 
PKP czy minister finansów 
urzędujący w  Warszawie, je-
steśmy oceniani za funkcjono-
wanie miejskiej kolejki. Mam 
nadzieję, że przejęcie w całości 
SKM przez pomorskie samo-
rządy nastąpi już w przyszłym 
roku. Będziemy też namawiać 
wszystkie samorządy, aby 
partycypowały w  kosztach jej 
utrzymania, bo wiadomo, że 
z  kolejki korzystają nie tylko 
osoby mieszkające zaraz przy 
jej trasie. Gros pasażerów do-
jeżdża z  oddalonych miejsco-
wości. Szybka Kolej Miejska 
może prowadzić ruch nie tylko 
w  obrębie naszej aglomeracji, 
ale również na terenie regionu, 
a nawet poza nim, co także bę-
dziemy chcieli wykorzystać.

– Rozumiem zatem, że 
projekt reaktywacji kolejki 
z Pruszcza Gdańskiego przez 

Straszyn i dalej na Kaszuby 
został odłożony na półkę? 

– Nie jest to projekt odło-
żony na półkę. Musimy wie-
dzieć jak będzie się on kształ-
tował pod względem ekono-
micznym. Studium wyko-
nalności zostało wykonane. 

Zachęcamy teraz samorządy 
do rewitalizacji linii kolejo-
wej, bo rysują się przed nią 
ciekawe perspektywy. Pro-
jekt miasta i gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański wpisuje się 
przecież w  Pomorską Ko-
lej Metropolitalną, bowiem 

chcemy ożywić cały taras 
kaszubski. Wszystko po to, 
by przy szlakach drogowych 
i kolejowych rozwijał się biz-
nes. Dobitnym tego przykła-
dem są obrzeża obwodnicy 
południowej Gdańska, gdzie 
powstało wiele centrów lo-
gistycznych. Reasumując, ta 
inwestycja musi poczekać na 
kolejny okres programowa-
nia, ponieważ jest do duży 
wydatek. Najpierw musimy 
skonsumować zaczęte już 
przedsięwzięcia.

– Na rozwój gospodarczy 
aglomeracji powinien też 
wpłynąć transport ładun-
ków z gdańskiego portu. Jed-
nak linia kolejowa z Pruszcza 
Gdańskiego do portu wciąż 
nie jest remontowana.

– Modernizacji linii kole-
jowej do portu leży w  gestii 
Polskich Linii Kolejowych. 
Dla rozwoju gospodarczego 
jest to absolutny priorytet. 
Walczyliśmy o  tę inwestycję 
bardzo zaciekle i  mam na-
dzieję, że lada dzień PLK za-
cznie realizować to zadanie. 
Nieustannie pokazujemy, że 
nie odwracamy się od mo-
rza. Towary musimy prze-
rzucić na południe Polski czy 
Europy nie tylko transpor-
tem drogowym, ale przede 
wszystkim kolejowym, któ-
ry jest bardziej ekonomicz-
ny. Wszelkie rozwiązania 
drogowe nie wystarczą, by 
przetransportować wszystkie 
ładunki docierające do nas 
drogą morską. 

– Dziękuję za rozmowę.>> Dobiega końca remont dworca kolejowego w Pruszczu Gdańskim
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PIeRWSZY RAZ

stypendia przyznane
Wakacje w pełni, ale niektórzy miło wspominają zakończe-

nie roku szkolnego, bowiem po raz pierwszy starosta gdański 
przyznał stypendia dla najlepszych uczniów. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Katarzyna Wojdyr 
z  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Monika Sieniek z  Licem 
Ogólnokształcącego i  Przemysław Romiński z  Technikum 
(wszyscy z  Zespołu Szkół Ogrodniczych i  Ogólnokształcą-
cych w  Pruszczu Gdańskim) oraz Dawid Surma ze Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu i Seba-
stian Zajączkowski z Gimnazjum w Zespole Szkół Specjal-
nych w Warczu. Stypendia otrzymali: też Magdalena Wylot 
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Piotr Misior z Technikum 
(oboje z  Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Rusocinie).

Nagrodzonym uczniom gratulujemy i  życzymy udanych 
wakacji.

(GR)

25. URODZInY 

jubileusz „czapli”
Koło Wędkarskie „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego obcho-

dziło niedawno swoje 25. urodziny. Jednak dopiero w sierpniu 
odbędzie się prawdopodobnie przy stawie w Komarowie im-
preza, podczas której wędkarze uczczą jubileusz. 

Od samego początku działalności koła jest obecny w  jego 
strukturach prezes Andrzej Grzejka. 

– Na samym początku do koła należało 198 wędkarzy nie 
tylko z naszego miasta, ale całego rejonu. W tej chwili nasze 
koło skupia ponad 600 członków z Pruszcza Gdańskiego i po-
wiatu gdańskiego, a nawet sąsiedniego Gdańska, czy Gdyni. 
Organizujemy bardzo dużo imprez nie tylko dla zawodowych 
wędkarzy, ale również dla dzieci. Każdego roku jesteśmy or-
ganizatorami około 25 zawodów – mówi prezes pruszczań-
skiego koła wędkarskiego.

Koło „Czapla” otrzymuje z  zarządu okręgu ok. 30 proc. 
odpisu składki członkowskiej. Działalność wędkarzy wspie-
ra również Urząd Miasta Pruszcz Gdański i  Starostwo 
Powiatowe. 

– Organizacja zawodów nie byłaby natomiast możliwa, 
gdyby nie pomoc sponsorów, by wymienić chociażby zaprzy-
jaźnioną hurtownię i  sklep wędkarski. Dzięki temu najlepsi 
otrzymują atrakcyjne nagrody za zajęcie czołowych miejsc 
w zawodach organizowanych przez nasze koło. Cieszymy się, 
że z każdym rokiem coraz więcej dzieci bierze udział w na-
szych imprezach i poziom ich wędkowania jest coraz wyższy. 
Jak widać, można znaleźć sposób, by dzieciaki nie siedziały 
pod trzepakiem na podwórku, a spędzały czas na świeżym po-
wietrzu. Jednym z naszych celów jest właśnie szkolenie mło-
dych adeptów, którzy w przyszłości z powodzeniem mogliby 
startować w zawodach – mówi Andrzej Grzejka.

Wędkarze z  „Czapli” mają do swojej dyspozycji łowiska 
na stawie w  Komarowie oraz na Jeziorze Mierzeszyńskim, 
ale mogą oczywiście łowić na innych akwenach. O imprezie 
urodzinowej koła jego członkowie na pewno zostaną poin-
formowani. Jak planuje prezes Grzejka, mają to być zawody 
wędkarskie o  Puchar 25-lecia Koła Wędkarskiego „Czapla” 
oraz spotkanie przy ognisku, gdzie będzie można wymienić 
się doświadczeniami. 

(lubek)

>> Od wielu lat Kołem Wędkarskim „Czapla”  
w Pruszczu Gdańskim kieruje Andrzej Grzejka  

(z prawej)
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Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
im.  Macieja Rataja w Rusocinie

ul. M. Rataja 12, 83 – 031 Łęgowo
Tel/faks.: (58)  682–29–16       
www.zsrckp.edu.pl

DO KONTYNUOWANIA NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

W 4-letnich technikach dla młodzieży w zawodach:

• technik mechanizacji rolnictwa (w programie 
         nauczania prawo jazdy kat. B, T, kombajn zbożowy, 
         możliwość zrobienia uprawnień na wózki widłowe, 
         koparko-ładowarki)
• technik żywienia i usług gastronomicznych
         ( możliwość zrobienia uprawnień na wózki
         widłowe)
• technik hotelarstwa ( możliwość zrobienia 
         uprawnień na wózki widłowe)

W 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych: 

• mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 
         (w programie nauczania prawo jazdy kat. B, T, 
         kombajn zbożowy, możliwość zrobienia uprawnień 
         na wózki widłowe, koparko-ładowarki)

• ślusarz  
   

ZAPRASZA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

w 3-letnim WIECZOROWYM TECHNIKUM 
UZUPEŁNIAJĄCYM w zawodach:

• technik mechanizacji rolnictwa 
         (możliwość zrobienia uprawnień na 
          koparko-ładowarki, kombajn zbożowy wózki 
          widłowe, prawo jazdy kat.B., T.)
• technik pojazdów samochodowych 
          (możliwość zrobienia uprawnień na 
          koparko-ładowarki, kombajn zbożowy wózki 
          widłowe, prawo jazdy kat.B., T.)  
• kucharz

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie w pokojach z łazienkami.

KOŁY 

r.

• kucharz  

• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej
kształcimy w następujących zawodach:

PRACOWAlI nA WARSZtAtACh

wystąpiła „narnia”
Stowarzyszenie Rodzina 

Kolpinga z Kłodawy zaprezen-
towało się podczas IX Biesiady 
„Trąbki w Trąbkach”. Grupa 
teatralna „Narnia”, działająca 
pod auspicjami organizacji, za-
prezentowała przedstawienie 
„Polskę współczesną gramy”. 

Spektakl, w którym grała 
młodzież, przygotowany był 
pod kierunkiem Ewy Kruglik 
i Janusza Beyera.

– Za swój występ młodzież 
zebrała wiele braw, jednak 
Ewa Kruglik, popularna wśród 
młodzieży „Babcia”, nie do 
końca była zadowolona z wy-
stępu swoich podopiecznych. 
Usterki techniczne nagłośnie-

nia na scenie spowodowały, 
że tylko częściowo przekaz, 
za pomocą mikrofonów, do-
cierał do widowni – informuje 
nas Wiesław Kempa z Trąbek 
Wielkich.

Zaraz po występie, uczest-
nicy programu wyjechali na 
letnie warsztaty artystyczno-
-integracyjne do Ostrzyc na 
Kaszubach. Dodajmy, że pro-
gram, który jest realizowany 
przez stowarzyszenie w Kło-
dawie, został wsparty finanso-
wo przez Urząd Gminy Trąbki 
Wielkie i Starostwo Powiato-
we w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

>> Pamiątkowe zdjęcie młodych aktorów i ich 
rodziców tuż przed wyjazdem na warsztaty  

w Ostrzycach
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PRZYJMUJą ZGłOSZenIA

rusza liga orlika
Ruszyły zapisy do Ligi Orlika Gminy Suchy Dąb, której 

pierwsze spotkania zaplanowano już w piątek 26 lipca.
Drużyny, które chcą wziąć udział w piłkarskiej lidze tylko 

do poniedziałku 22 lipca mają czas na zgłoszenie się u organi-
zatorów. Przy zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny i liczbę 
zawodników wraz z  miejscem zamieszkania. Zapisy prowa-
dzone są telefonicznie: Michał – 511 587 357, Wojtek – 509 
655 481. Można też zgłaszać się osobiście na Orliku w Su-
chym Dębie.

Mecze rozgrywane będą 2x15 minut systemem każdy 
z każdy, łącznie z rewanżami. Pierwsza kolejka zaplanowana 
została na godz. 18.00. Spotkania odbywać się będą w ponie-
działki i piątki.

(GR)

POD WRAżenIeM ObIeKtÓW

Borussia dortmund 
– czarni Pruszcz 

gdański
Już za kilkanaście dni przyjadą do Pruszcza Gdańskiego 

piłkarze Borussii Dortmund, którzy rozegrają sparing z Czar-
nymi. Być może zawitają też zawodnicy Broendby Kopenha-
ga. Oba zespoły wezmą udział w odbywającym się w Gdańsku 
(2-4 sierpnia) turnieju „Euronadzieje”.

Z całą pewnością w Pruszczu Gdańskim stacjonować bę-
dzie zespół z Niemiec.

- Porozumieliśmy się z organizatorem turnieju i zapewni-
liśmy zespołom stacjonującym w naszym mieście miejsce do 
treningów. Piłkarze Borussii Dortmund trenować będą na 
obiektach Zespołu Szkół nr 1. Organizatorzy byli pod wra-
żeniem naszych boisk, dlatego postanowili właśnie u nas za-
kwaterować drużyny biorące udział w turnieju – powiedział 
„Panoramie” Jerzy Kulka, zastępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Wiadomo też, że młodzi piłkarze z Niemiec rozegrają mecz 
sparingowy z naszymi młodymi piłkarzami z Pruszcza Gdań-
skiego. Jednak ich głównym cele jest turniej „Euronadzieje”, 
który odbywać się będzie w Gdańsku, gdzie Borussia będzie 
bronić tytułu wywalczonego przed rokiem.

Poza niemieckim zespołem w gdańskiej imprezie wystartu-
ją również drużyny IF Brommapojkarna ze Szwecji – szkółki, 
której najlepsi piłkarze trafiają do klubów szwedzkiej Ekstra-
klasy albo Premiership, łotewskiej Daugava, która rok temu w 
meczu o brąz okazała się lepsza od Dynama Kijów. Zagrają 
też: Dynamo Mińsk, Czornomorec Odessa, Baltika Kalinin-
grad, Lechia Gdańsk, Widok Skierniewice, Broendby Kopen-
haga, Sduszor Kaliningrad, Raków Częstochowa oraz Semp 
Warszawa.

- Wszystkich kibiców zachęcamy do przyjścia na boisko 
przy ulicy Traugutta w Gdańsku, by kibicować młodym pił-
karzom. Wstęp na mecze jest oczywiście darmowy. Turniej 
„Euronadzieje” jest wizytówką polskiej piłki młodzieżowej. 
Przyjazd do Gdańska potencjalnych następców Lewandow-
skiego oraz Błaszczykowskiego z pewnością sprawi dużo ra-
dości wszystkim sympatykom futbolu – mówi Olaf Dramo-
wicz, prezes Klubu Sportowego „Olivia”, który jest organiza-
torem turnieju.

(GR)

>> Głównym pretendentem do tytułu jest Borus-
sia Dortmund, która zwyciężyła w roku ubiegłym
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CZARnI blISKO PODIUM

Piłkarskie święto w osicach
Młodzi piłkarze iławskiego 

Jezioraka okazali się bezkon-
kurencyjni w  III Ogólnopol-
skim Turnieju Piłki Nożnej, 
który rozgrywany był w  Osi-
cach w gminie Suchy Dąb.

Piłkarskie zawody, które 
od trzech lat organizowane są 
przez klub Osiczanka Osice, 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród klubów z  całej 
Polski. Uczestnicy imprezy 
chwalą sobie znakomitą or-
ganizację, ale również bardzo 
wysokim poziom sportowy 
ekip uczestniczących w  pił-
karskich zmaganiach, odby-
wających się już tradycyjnie na 
początku wakacji.

W  tym roku do rywalizacji 
przystąpiło 20 drużyn roczni-
ka 2001, które walczyły o pu-
char starosty gdańskiego. Do 
walki o  to trofeum stanęły 
ekipa z  Osic, Gdańska, Ko-
wal, Solca Kujawskiego, Kwi-
dzyna, Gdyni, Bydgoszczy, 
Olsztyna, Elbląga, Tczewa, 
Chojnic, Kornego, Warszawy, 

Pruszcza Gdańskiego, Iławy 
i  Morąga. Piłkarska karuzela 
rozpoczęła się od fazy elimi-
nacyjnej, w której zespoły po-
dzielono na 4 grupy. Do fazy 
ćwierćfinałowej awansowały 
tylko dwa pierwsze zespo-
ły. Najlepiej z  naszych repre-
zentantów spisali się Czarni 
z  Pruszcza Gdańskiego, któ-
rzy dotarli aż do półfinału. Tu 
jednak musieli uznać wyższość 
piłkarzy z  Huraganu Mo-
rąg, przegrywając 0:1. Ekipa 
z  Pruszcza Gdańskiego zajęła 
ostatecznie najbardziej nie-
lubiane przez sportowców, 4. 
miejsce, ulegając w pojedynku 
o  brązowy medal zespołowi 
Dragon Warszawa 0:1. Walka 
o  puchar starosty gdańskiego 
to już wewnętrzny pojedynek 
drużyn z  województwa war-
mińsko-mazurskiego. Finało-
wy pojedynek był wyrównany, 
a  w  regulaminowym czasie 
gry nie padła żadna bramka, 
w rzutach karnych 4:3 Jeziorak 
Iława pokonał Huragan Mo-

rąg. Dodajmy, że na 10. miej-
scu sklasyfikowano pierwszy 
zespół Osiczanki, a jej rezerwy 
zajęły pozycję 12.

Królem strzelców turnieju 
został Wiktor Preuss z  Jezio-
raka, a w zespole dream team 
znaleźli się: Michał Florczak 
(Gwardia Warszawa), Jan Sa-
dowski (Czarni Pruszcz Gdań-

ski), Artur Małecki (Dragon 
Warszawa, bramkarz), Oskar 
Maszota (Santos Gdańsk), 
Kacper Ziewiec (Osiczanka 
Osice), Łukasz Szramowski 
(Huragan Morąg) i  Cyprian 
Trzeciński (Korner Korne).

(GR)

>> Piłkarskie zawody w Osicach odbyły się już po 
raz trzeci
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SZYKUJą SIę DO SeZOnU

jastrzębowski ponownie trenerem orła
Po dwóch sezonach przerwy Jerzy Jastrzębowski ponownie będzie trenerem 
V-ligowego Orła Trąbki Wielkie. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczę-
ły się 2 lipca.

W pierwszych zajęciach 
prowadzonych przez trene-
ra Jastrzębowskiego wzięło 
udział 13 zawodników.

– Na początku szkolenio-
wiec przeprowadził kilkumi-
nutową rozmowę z  zawod-
nikami, informując o  swojej 
pracy, wymaganiach i  stawia-
nym celu przed drużyną. Na-
stępnie, po rozgrzewce, roz-
począł zaplanowane zajęcia na 
pierwszy trening – informuje 
„Panoramę” Wiesław Kempa 
z trąbeckiego LZS.

W  nadchodzącym sezo-
nie cel stawiany przed druży-
ną Orła jest dość ambitny, bo 
mowa jest o awansie do IV ligi. 
Mając tak wysokie aspiracje, 
potrzebne będą z  całą pew-
nością nowe nabytki, które 
wzmocnią poszczególne for-
macje zespołu z Trąbek Wiel-
kich, bo samo doświadcze-
nie Jerzego Jastrzębowskiego 
może nie wystarczyć.

– Przypomnę, że w  sezonie 
2009/2010 w  rundzie wiosen-
nej trener Jastrzębowski tre-
nował Orła, który bronił się 
przed spadkiem z IV ligi. Prze-
jął zespół po Macieju Gembo-
rysie, który w rundzie jesiennej 
ze swoją drużyną zdobył tylko  

1 punkt. Na wiosnę drużyna 
pod wodzą trenera Jastrzębow-
skiego zdobyła 26 punktów 
i zajęła ostatecznie 14. miejsce. 
Do uratowania drużyny przed 
spadkiem zabrakło i  tak 10 
punktów. Wówczas wszyscy 
w  Trąbkach Wielkich „ gdy-
bali”: gdyby na jesieni drużyna 
zdobyła 11 punktów, to IV liga 
byłaby uratowana. Jerzy Ja-
strzębowski był w bardzo, bar-
dzo trudnej sytuacji i tylko cud 
mógłby uratować Orła przed 

spadkiem z  IV ligi – przypo-
mina Wiesław Kempa.

Pierwszy sparing piłkarze 
Orła rozegrali z gdańską Polo-
nią, a już 20 lipca Orzeł zmie-
rzy się z GKS Kolbudy. Kolej-
ne sparingi zaplanowano 24 
lipca z  rezerwami Lechii, 31 
lipca z  Bałtykiem Gdynia i  3 
sierpnia z KS Chwaszczyno. 

W  nowym sezonie rywali-
zacja w  V lidze będzie szcze-
gólnie ciekawa dla kibiców 
z  gminy Trąbki Wielkie, bo-

wiem grać będą w niej aż dwie 
drużyny z tej gminy. Poza Or-
łem, w „okręgówce” grać będą 
również piłkarze Błękitnych 
Sobowidz, którzy są benia-
minkiem V-ligowych roz-
grywek. Co ciekawe, zespół 
wywalczył awans z  A  klasy, 
mając w swoim składzie tylko 
i wyłącznie piłkarzy mieszka-
jących na terenie gminy Trąbki 
Wielkie.

(lubek)

>> Pierwsze zdjęcie na pierwszym treningu piłkarzy Orła Trąbki Wielkie  
z nowym-starym trenerem Jerzym Jastrzębowskim
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Przyjazna atmosfera i dobra kadra nauczycieli  
pozwalająca na spokojne  

i solidne przygotowanie do  
  

MATURY i EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 
 

Oferujemy 
 Bogatą ofertę dodatkowych zajęć uzupełaniających 

 Udział w konkursach szkolnych i ogólnopolskich 

 Wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych 

 Wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne 

 Zapewniamy praktyki zawodowe 

 Pracujemy w nowoczesnych pracowniach  
specjalistycznych oraz salach wyposażonych  
w multimedialne środki dydaktyczne 

 

 

 

Nasi partnerzy 
Firma „OGRÓD” E. J. Znamińscy   

 Firma „STO KOLEX” R. Stoop  
Centrum Szkółkarsko — Ogrodnicze „JUSTYNA”   

SIEĆ 34 

ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 
ul. Wojska Polskiego 4 
83-000 Pruszcz Gdański 
 

tel.: 58 682 35 10 
sek@zsoio.internetdsl.pl 
www.zsoio.pl www.zsoio.pl 

  © ajm 

Zespół Szkół  
Ogrodniczych  
i Ogólnokształcących  
w Pruszczu Gdańskim 

ATRAKCYJNE ZAWODY 

LICEUM 

 TECHNIKUM 

 SZKOŁA ZAWODOWA 

 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Rekrutacja 2013 
 NASZA 

SZKOŁA 

RADnI ObnIżYlI OPłAtY

tańsze śmieci  
w Pruszczu gdańskim

Mieszkańcy miasta będą płacić mniej za odbiór odpadów. 
Taką decyzję podjęła Rada Miasta Pruszcz Gdański, która 
podjęła w tej sprawie specjalną uchwałę. 

– Zmiany dotyczą gospodarstw jednoosobowych i dwuoso-
bowych. W przypadku tych pierwszych stawka dla zabudo-
wy wielorodzinnej wynosi 11 złotych, natomiast dla jednoro-
dzinnej – 33 złote. W przypadku gospodarstw dwuosobowych 
opłaty te wynoszą odpowiednio 22 i 46 złotych – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. 

Dla większych gospodarstw opłata pozostaje na tym samym 
poziomie, a więc 59 groszy za metr kwadratowy i może wy-
nieść maksymalnie 59 złotych (powyżej stu metrów kwadrato-
wych powierzchni mieszkalnej).

– Zmianie uległa stawka za odpady niesegregowane, któ-
ra wynosi 79 groszy za metr kwadratowy, do 100 metrów 
kwadratowych, plus 5 groszy za każdy metr powyżej tej po-
wierzchni. Nowe uregulowanie, będące syntezą metody oso-
bowej i powierzchniowej, weszło w życie od 1 lipca – dodaje 
Bartosz Gondek.

Gospodarstwa jednoosobowe i dwuosobowe, przy składaniu 
ponownej deklaracji, będą musiały wykazać zużycie wody za 
okres 6 miesięcy wstecz, do 4 metrów sześciennych na osobę.

Na wszelkie, szczegółowe pytania mieszkańców miasta od-
powiedzą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej przy 
ulicy Krótkiej 4 (tel. 58 775 99 88 oraz 58 775 99 67). Tam też 
składać można nowe deklaracje.

Dodajmy, że wszelkie wiadomości o tym jak segregować 
śmieci znajdują się na stronie urzędu miasta www.pruszcz-
-gdanski.pl. 

(Kl)

OtWARCIe 1 WRZeŚnIA
wartownia w remoncie

Do 15 lipca można było zobaczyć ekspozycję w Wartowni 
nr 1 na Westerplatte. Teraz wartowania jest zamknięta, a dla 
zwiedzających ponownie zostanie otwarta już we wrześniu.

Obiekt jest w tej chwili zamknięty, gdyż powstanie w nim 
zupełnie nowa wystawa, którą będzie można oglądać od  
1 września. Nie będą to jedynie zmiany kosmetyczne, bowiem 
przeprowadzony zostanie generalny remont. Wymienione 
zostaną plansze wystawowe, pojawią się nowe gabloty wysta-
wiennicze i wprowadzony będzie sprzęt multimedialny. 

Takie przedsięwzięcie możliwe jest dzięki wsparciu finan-
sowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
które na zmiany w wartowni przekazało 50 tys. zł, Muzeum 
II Wojny Światowej (30 tys. zł.) oraz Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska (32 tys. zł.).

(Kl)

WYGRAJ e-bOOKA
wakacyjny konkurs 

Fotograficzny
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku za-

prasza do udziału
w kolejnym konkursie w ramach projektu „Sztuka Czytania”. 
– Tym razem zapraszamy do zabawy osoby lubiące zdjęcia, 

biblioteki i Facebooka – mówi Natalia Gromow, rzecznik pra-
sowy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. – Na 
fanpage’u biblioteki można wziąć udział w konkursie fotogra-
ficznym, którego tematem jest właśnie biblioteka jako miejsce, 
w którym możemy wypożyczać książki. Chcielibyśmy stwo-
rzyć galerię bibliotek z całego świata, tych zwyczajnych i tych 
zaskakujących. Pamiętamy autobus biblioteczny z „Siekiereza-
dy”, są biblioteki w pociągach, minibiblioteczki w hostelach 
czy schroniskach młodzieżowych, nie wspominając o tych na 
plaży. Oczywiście czekamy również na zdjęcia tradycyjnych 
bibliotek.

Konkurs trwa do 30 września. Aby wziąć w nim udział na-
leży wejść w zakładkę konkurs na profilu FB Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku www.facebook.
com/BibliotekaPublicznaGdansk i wstawić zrobione przez sie-
bie zdjęcie, a potem zachęcić znajomych do głosowania. Na-
grodą w konkursie jest czytnik e-booków Amazon Kindle.

 
(GR)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
KLASA LINGWISTYCZNA 
Program rozszerzony z przedmiotów: 
j. polski,  j. angielski, historia, wos 
Przedmioty uzupełniające:  
przyroda, zajęcia artystyczne 

KLASA BIZNESOWA 
Program rozszerzony z przedmiotów: matematyka, geogra-
fia, j. angielski, biologia 
Przedmioty uzupełniające: 
historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce 

TECHNIKUM kształci w zawodzie: 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka 
Przedmioty kierunkowe:  podstawy projektowania, rośliny 
ozdobne, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury 
krajobrazu 

TECHNIK EKONOMISTA  
Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka 
Przedmioty kierunkowe: ekonomia, marketing, 
rachunkowość  

TECHNIK HANDLOWIEC 
Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka 
Przedmioty kierunkowe:  statystyka, towaroznawstwo, mar-
keting, rachunkowość 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH  NOWOŚĆ ! 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia 
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo 
Przedmioty kierunkowe: technologia fryzjerska,  
stylizacja, materiały fryzjerskie, psychologia 
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
kształci w zawodach:   
ogrodnik 
Sprzedawca 
Fryzjer  NOWOŚĆ ! 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
WIECZOROWE 
ZAOCZNE 
 
SZKOŁA POLICEALNA  
dwuletnia, na podbudowie szkoły  
ponadgimnazjalnej, kształcąca w zawodzie: 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodach: 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
TECHNIK OGRODNIK 
TECHNIK EKONOMISTA 
TECHNIK HANDLOWIEC 
OGRODNIK 
SPRZEDAWCA  
FLORYSTA 
 
 
 

 Do 22.06.2012  składanie  
dokumentów  i podań o przyjęcie do wybranego typu 
szkoły 

 02.07 — 04.07.2012 do godz. 12.00 dostarczanie 
przez absolwentów gimnazjów potwierdzonych kopii 
świadectwa ukończenia szkoły  
i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjal-
nego 

 06.07.2012 do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandyda-
tów przyjętych do szkół 

 06.07 — 10.07.2012 do godz. 12.00 kandydaci umiesz-
czeni na listach  potwierdzają wolę podjęcia nauki w 
szkole, dostarczając oryginał świadectwa oraz orygi-
nał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egza-
minu gimn. 

 13.07.2012 do godz. 12.00  ogłoszenie  listy uczniów 
przyjętych do szkoły 
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nieprzyjętych do szkoły oryginałów dokumentów 
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przyjętych do szkół dla dorosłych 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCHSZKOŁY DLA DOROSŁYCH   

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻYSZKOŁY DLA MŁODZIEŻY   

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TERMINY REKRUTACJI 

www.zsoio.pl 
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