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Miliony złotych tracimy na umieraniu pszczół. Sytuacja jest poważna – każ-
dego roku umiera 25 proc. populacji pszczół. Aby temu zapobiec Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził szkolenia. Niech mają się na 
baczności rolnicy, którzy nadużywają środków ochrony roślin, ponieważ do 
walki w obronie pszczół włączyła się też pomorska Policja.

Na ratuNek pszczołom 
CHEMIA ZABIJA 
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Jedną z przyczyn wyginięcia pszczół jest 
nadmierne stosowanie środków ochrony 
roślin – często źle albo w nadmiernej ilości 
wykorzystywanych przez rolników.
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surowe zasady rekrutacji
Gors uczniów w szkołach miejskich to mieszkańcy 
sąsiednich wsi, którzy zamiast uczęszczać do pla-
cówek w  swoim obwodzie decydują się na naukę 
w Pruszczu Gdańskim.

posteruNek dla policji
Władze gminy Cedry Wielkie rozpoczęły starania 
o nowy posterunku dla Policji. Pierwsze kroki zro-
biono, a poczynaniom tym kibicuje minister Marek 
Biernacki.

Nasi pokoNali wikiNgów
Reprezentacja Pruszcza Gdańskiego w składzie 
Joanna Berlik, Ewa Dymkowska, Piotr Pater, 
Andrzej Łebek zwyciężyła w Turnieju Miast, 
który odbył się w Szwecji.

startują mistrzostwa europy
Kolejna wielka impreza rozpocznie się 20 wrze-
śnia w Trójmieście. Tym razem na Wybrzeże 
zawitają najlepsi siatkarze Starego Kontynentu, 
którzy powalczą o mistrzostwo Europy.
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>> Ewelina Bielecka (z prawej) i Karolina Wróbel z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Gdańsku przekonują, że naturalny miód jest nie tylko smaczny, ale też zdrowy
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>>Widać, że piłkarskie umiejętności nie są obce arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu

limeryki
Znany prezes, z tych  
znanych najbardziej,
w polityce watażka  

i twardziel,
gdy przemawia do tłumu,
mniemam, iż bez rozumu,

który chyba zastawił  
w lombardzie…

***

Beata Szydło w gminie 
Brzeszcze,

była burmistrzem – zatem 
wieszczę,

że wkrótce będzie  
prezydentem  

– tu koniec żartów,  
czas na puentę –
gdy piszę bzdury,  

to mam dreszcze…
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Bogdan Malach

„sEAns”

Niebawem 
premiera

W Teatrze Wybrzeże trwa-
ją próby do spektaklu „Seans” 
Noela Cowarda, reżyserowa-
nego przez Adama Orzechow-
skiego. Planuje się, że premiera 
odbędzie się 4 października na 
Scenie Kameralnej w Sopocie.

– Zapraszamy na wieczór 
z duchami. Nie, nie będziemy 
straszyć. Ta komedia arcymi-
strza gatunku Noela Cowarda 
to pretekst do wybornej zaba-
wy odwiecznymi damsko-mę-
skimi konfliktami, z  niegłu-
pim jednak podtekstem. Karol, 
popularny pisarz i nieuznający 
granic artysta, dla poszerzenia 
spektrum swoich doświad-
czeń, organizuje wraz ze swą 
żoną seans spirytystyczny. 
Wieczór zapowiada się roz-
kosznie, jednak wkraczanie na 
niebezpieczne terytoria nie za-
wsze uchodzi bezkarnie. Ma-
dame Arcati, ekscentryczne 
medium, sprowadza do przy-
tulnego domku nową-starą 
lokatorkę. A  potem napięcie 
rośnie – zachęca do obejrzenia 
spektaklu Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Te-
atru Wybrzeże.

W  spektaklu występują: 
Agata Bykowska, Anna Ka-
szuba, Katarzyna Kaźmier-
czak, Joanna Kreft-Baka, Ma-
ria Mielnikow-Krawczyk, Jerzy 
Gorzko, Marzena Nieczuja-
-Urbańska, Mirosław Kraw-
czyk i Grzegorz Gzyl.

(Gr)

• 16 – 22 września (poniedziałek – niedziela),  
Baltic Cup Junior Grand prix, Hala oliva

• 21 września (sobota), mecz piłkarski lechia Gdańsk – 
Zawisza Bydgoszcz, godz. 15.30, pGE Arena

• 21 – 22 września (sobota – niedziela), festiwal  
twórczości wojciecha Młynarskiego, godz. 12.00, 
Zatoka sztuki, sopot, ul. franciszka Mamuszki 14

• 22 września (niedziela), mecz żużlowy renault  
Zdunek wybrzeże Gdańsk – GkM Grudziądz,  
godz. 16.00, stadion żużlowy, ul. długie ogrody

• 20 – 25 września (piątek – środa), Mistrzostwa  
Europy w piłce siatkowej Mężczyzn, Hala Ergo Arena 
oraz Hala sportowo-widowiskowa w Gdyni

• 24 – 27 września (wtorek – piątek), Międzynarodowe 
targi kolejowe trako, AmverExpo, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 11

• 25 – 27 września (środa – piątek), Europejskie forum 
nowych Ideii, sopot

• 27 – 29 września (piątek – niedziela), jarmark XX 
dary Ziemi i Europa od kuchni, godz. 10.00 – 18.00, 
park kolibki w orłowie, Gdynia, al. Zwycięstwa 291

• 29 września (niedziela), Maraton rowerowy „Żuławy 
wkoło 2013”), tczew – przystań, ul. nad wisłą 6

• 6 października (niedziela), wyścigi MtB Bike tour 
Gdańsk, godz. 9.00, trójmiejski park krajobrazowy 
– Matemblewo

• 7 października (poniedziałek), spektakl „wędrują-
ce Eurydyki” - wspomnienie o Annie German, godz. 
17.00, 19.30, teatr Miejski w Gdyni, ul. gen. Józefa 
Bema 26

• 11 października (piątek), musical „Grease”, godz. 
19.00, teatr Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 12 października (sobota), koncert serj tankian,  
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 13 października (niedziela), Gala stand-up Comedy, 
godz. 21.00, parlament, Gdańsk, ul. Św. ducha 2

• 17 października (czwartek), koncert Anity lipnickiej, 
godz. 19.30, filharmonia Bałtycka, ul. ołowianka 1

• 21 października (poniedziałek), koncert wspomnień 
Czerwone Gitary, godz. 19.00, teatr Muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 12 listopada (wtorek), Chór Aleksandrowa,  
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 1 grudnia (niedziela), koncert shakin stevensa,  
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.

nA syGnAlE
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2→ 
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BÓSTWO 
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IZMIE 
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CZENIE NA 
SKŁAD 
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PUDEŁKO 
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5→ 
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CE 
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MĘSKI 
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21 
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PN.-ZACH. 
POLSCE 
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22 
ASYRYJSKI 
BÓG 
WOJNY 

23 
AZJATYCKI 
„TAKSÓW- 
KARZ” 

23   
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Litery z kratek ponumerowanych od do 9 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/Siwa, 5/robotnik, 9/elaborat, 10/pikador, 11/sowa, 12/moda, 14/Rafał, 16/Asi, 18/torbacze, 
21/Rega, 22/Aszur, 23/rikszarz, 

PIONOWO 

1/taktomierz, 2/stodoła, 3/inro, 4/wiara, 5/reporter, 6/oliwa, 7/Baka, 8/Obama, 13/dacza, 15/frak, 
17/szur, 19/ogi, 20/bas, 

HASŁO:  TAKSOMETR 
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ŚmiertelNe wypadki
Kolejny tragiczny wypadek znów miał miejsce 

w powiecie gdańskim. Tym razem jedna osoba 
zginęła w wypadku, do którego doszło między 
Trąbkami Wielkimi a Gołębiewem.

Do wypadku doszło ok. 13.30 na prostym 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 222. 30-let-
ni mieszkaniec powiatu starogardzkiego, jadąc 
Mercedesem Sprinterem w kierunku Starogar-
du Gdańskiego, zaczął gwałtownie hamować, 
zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. 
Kierowca auta zmarł na miejscu, a dwóch pasa-
żerów mercedesa odwieziono do szpitala.

Jak niebezpieczna jest droga wojewódzka nr 
222 nie trzeba zbyt długo przekonywać. Kilka 
tygodni temu w Kleszczewie doszło do wypad-
ku, w którym rannych zostało 6 osób – wszyst-
kie trafiły do szpitala. Jak informuje Policja, 
kierująca Seatem Cordobą na skrzyżowaniu 
nie ustąpiła pierwszeństwa i zderzyła się z Da-
ewoo Lanosem, który pchnięty siłą odrzutu, 
uderzył w stojącego na skrzyżowaniu citroena. 
Do wypadku pewnie by nie doszło, gdyby nie 
to, że sprawczyni zdarzenia była pijana, bowiem 
w organizmie 38-latki było 0,6 promila alkoho-
lu. Kobieta straciła prawo jazdy, poniesie koszty 
związane z naprawą uszkodzonych aut, a poza 

tym sąd może ją skazać na 4,5 roku więzienia. 
Nie był to jedyny tragiczny wypadek w powie-

cie gdańskim w  ostatnich tygodniach. W  Ce-
drach Wielkich pijany 40-latek staranował dwie 
kobiety – jedna zmarła, a druga w stanie cięż-
kim trafiła do szpitala. Sprawcy śmiertelnego 
wypadku grozi 12 lat pozbawienia wolności.

zatrzymaNy  
złodziej paliwa 

Policjanci z Trąbek Wielkich zatrzymali zło-
dziei paliwa. Duża w tym zasługa monitoringu, 
który zainstalowany jest na jednej ze stacji pa-
liw, gdzie dokonano kradzieży. 

Do kradzieży paliwa doszło w  sierpniu na 
stacji paliw w  Trąbkach Wielkich. Złodziej 
podjechał Seatem Toledo, zatankował za 300 
zł i  zniknął, nie płacąc rachunku. Policjanci 
z miejscowego posterunku szybko zabrali się do 
działania – przejrzeli zapis monitoringu i usta-
lili, że podejrzanymi o kradzież są dwaj miesz-
kańcy gminy Kolbudy. Co ciekawe, jeden z nich 
był już wcześniej karany za jazdę po pijanemu 
oraz kradzież. Teraz złodziejom paliwa grozi 5 
lat pozbawienia wolności. 

(Gr)

ZAprAsZAMy 
nA wIdowIsko

Festiwal 
Światła
W  najbliższy piątek, 20 

września, na deptaku przy 
ul. Waląga i  ul. Kossaka 
w Pruszczu Gdańskim odbę-
dzie się widowisko – Festiwal 
Światła. Początek tego nie-
zwykłego wydarzenia zapla-
nowano na godz. 20.00.

W  programie przewi-
dziano autorskie instala-
cje geometryczne, aranża-
cje świetlne, pokaz Teatru 
Ognia oraz sztucznych 
ogni. Nad miastem pojawi 
się też podświetlany balon. 
Projekt powstaje pod kie-
runkiem Sylwestra Mazur-
ka, absolwenta Akademii 
Sztuk Pięknych w  Krako-
wie, a  uczestniczą w  nim 
uczniowie z  Liceum Pla-
stycznego w  Gronowie 
Górnym.

– Postaramy się na nowo 
zorganizować przestrzeń 
miejską, wprowadzając do 
niej obiekty abstrakcyjne, 
czyli w  moim rozumieniu 
takie, które nie występują 
w  naturze, których jeszcze 
nie nazwano. Będziemy 
mieli do czynienia z nakła-
daniem się dwóch warstw: 
przestrzeni miejskiej, na 
którą patrzymy rutyno-
wo, która jest nacechowa-
na wieloma znaczeniami 
oraz przestrzeni abstrakcyj-
nej, pozbawionej znaczeń, 
nowej – mówi Sylwester 
Mazurek.

Piątkowy Festiwal Świa-
tła będzie można oczywi-
ście podziwiać za darmo.

(Gr)

lAto Z polskĄ

gościli młodych 
polaków

Po raz kolejny gmina Cedry Wielkie w ramach akcji „Lato 
z Polską” gościła młodych mieszkańców Smoleńska. Dodaj-
my, że polskie dzieci ze Wschodu już piąty raz odpoczywały 
na naszym terenie, a akcja jest dziełem Macieja Płażyńskiego 
i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 

Celem akcji jest umacnianie kontaktu dzieci polskich 
mieszkających na Wschodzie z  polską kulturą, ale również 
poprawa znajomości naszego języka oraz utrwalanie własnej 
tożsamości narodowej podczas spędzanych wakacji w naszym 
kraju. 

Dzieci i  młodzież ze Smoleńska zakwaterowane były 
w  Ośrodku Wypoczynkowym „Leśny Zakątek” w  Miko-
szewie, a program ich pobytu na Pomorzu był bardzo boga-
ty w różnego rodzaju wycieczki, podczas których nasi rodacy 
ze Wschodu zwiedzili Trójmiasto, Władysławowo, Malbork, 
Hel i Szymbark. Nie zabrakło również zajęć i zawodów spor-
towych, które odbywały się na boisku w Cedrach Wielkich.

(Gr)

Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

tel. 58 345 56 06  
tel.kom. 601 63 90 39

www.krimar-bis.pl 
www.akcesoriakomunijne.pl
e-mail: krystynakolka1@wp.pl

I Komunia
alby, sukienki, garnitury,
torebki, wianki, obuwie,
różańce, świece,
stroiki, książeczki,
pamiątki komunijne

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

>> Dzieci ze Smoleńska zwiedziły różne miejsca 
Trójmiasta
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turnIEJ MIAst dlA prusZCZA

Nasi pokonali wikingów
Reprezentacja Pruszcza Gdańskiego w składzie Joanna 
Berlik, Ewa Dymkowska, Piotr Pater, Andrzej Łebek 
zwyciężyła w Turnieju Miast, który w ramach projektu 
„Craftland – Zachowanie dziedzictwa kulturowego regio-
nu południowego Bałtyku”, odbył się w Szwecji. Nasi za-
wodnicy nie dali żadnych szans nawet potomkom Wikin-
gów, zostawiając też w pokonanym polu rywali z Litwy.

Przypomnijmy, że między-
narodowy projekt realizowa-
ny jest przez Polskę, Litwę 
i Szwecję. 

– Tym razem gospodarzem 
Turnieju Miast było Muzeum 
Wikingów Foteviken w Szwe-
cji, a uczestnicy imprezy zmie-
rzyli się w  różnego rodzaju 
historycznych grach. Bezkon-
kurencyjna okazała się nasza 
drużyna, która zdobyła 30 
punktów. O 4 punkty wyprze-
dziliśmy Szwedów i  o  7 Li-
twinów – informuje Radosław 
Gucwa Kierownik Referatu 
Współpracy i Promocji Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.

Naszym zawodnikom na-
leżą się szczególne gratulacje, 
bowiem konkurencje, w  któ-
rych uczestniczyli nie były 
proste. 

– Impreza była tym bardziej 
szczególna, że odbywała się 
w  zrekonstruowanej wiosce, 
gdzie w  średniowieczu miał 
miejsce największy targ Wi-
kingów. Jest to jedno z najważ-
niejszych centrów ich kultury 
na terenie Morza Bałtyckie-
go – dodaje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego i jedno-
cześnie miłośnik historii.

Projekt realizowany jest 
w  partnerstwie z  miastem 
Silute na Litwie i  Muzeum 
Foteviken w Szwecji. Jego ce-
lem jest zintensyfikowanie 
dialogu międzykulturowego 
i  zaangażowanie społeczności 
lokalnych w  działania tran-
sgraniczne. W  ramach pro-
jektu organizowane są trzy 
rodzaje wydarzeń, po jednym 
rocznie w  każdym mieście 
partnerskim. W  ramach pro-
jektu w  każdej miejscowości 
odbędzie się jedno wydarze-
nie. Każda z  tych imprez bę-
dzie zmieniała organizatora 
i  miejsce w  kolejnych latach. 
Jest to świetna okazja, żeby 
poznać dziedzictwo kultu-
rowe naszych partnerów, jak 
również zaprezentować wła-
sne osiągnięcia i wymienić się 
doświadczeniami.

Kolejny Turniej Miast od-
będzie się prawdopodobnie 
pod koniec maja na Litwie. 
Natomiast Pruszcz Gdański 
będzie gospodarzem festiwalu 
rzemiosła.

(lubek)

>> Ewa Dymkowska w konkurencji nazwanej  
„rzut zapałką”

Fo
t. A

nn
a K

no
ch

, R
ad

os
ław

 G
uc

wa



news@panoramapomorza.pl    wrzesień 2013 wrzesień 2013     news@panoramapomorza.pl4 5życie powiatu życie powiatu

poMorZE

lekcje  
u wojewody

Biuro Wojewody Pomor-
skiego wznawia cykl lekcji 
obywatelskich dla młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimn-
zjalnej. W tym roku szkol-
nym planowane są dodatko-
we atrakcje, które pozwolą 
uczniom na uzyskanie wiedzy 
w sposób niekonwencjonalny, 
który stanowić może uzupeł-
nienie szkolnych zajęć z wie-
dzy o społeczeństwie.

Zwiedzanie najciekaw-
szych miejsc w urzędzie, 
niedostępnych na co dzień 
dla klientów, gdzie zapadają 
najważniejsze decyzje doty-
czące naszego województwa 
to niektóre z atrakcji. Cieka-
we i praktyczne informacje, 
przekazane bezpośrednio od 
najbliższych współpracowni-
ków wojewody, pozwolą zro-
zumieć zadania realizowane 
przez Pomorski Urząd Woje-
wódzki i ukażą administrację 
rządową. 

Aby zgłosić klasę do udzia-
łu w lekcji należy skontakto-
wać się z Biurem Wojewody 
(Katarzyna Sapiołka, tel. 58 
30 7 73 92). Informacje na ten 
temat dostępne są na stronie 
www.gdansk.uw.gov.pl.

(Gr)

rusoCIn
dwór niszczeje

Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków roz-
począł działania, które mają 
uratować zespół dworski 
w Rusocinie. Przeprowadzo-
no kontrolę, która ujawniła 
katastrofalny stan dawnej 
stajni – unikatowego obiektu 
w  skali kraju. To wobec niej 
urząd najszybciej podejmie 
działania.

Dawny dwór, folwark 
i park w Rusocinie stał się – 
w drodze przetargu – w wie-
czystym użytkowaniu Kata-
rzyny i Marcina P., właścicie-
li Amber Gold, którzy zdąży-
li wykonać jedynie niewielkie 
prace remontowe. Cały mają-
tek w Rusocinie zabezpieczy-
ła prokuratura. Skala znisz-
czeń w budynkach dworskich 
jest ogromna, a  zaniedba-
nia sięgają co najmniej 7 lat. 
Kontrola przeprowadzana 
przez inspektorów Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Gdańsku wyka-
zała, że budynek stajni należy 
natychmiast ratować. Dodaj-
my, że gmina wiejska Pruszcz 
Gdański będzie dążyła do 
rozwiązania umowy z  obec-
nymi właścicielami.

(Gr)

ŻułAwkA
dzieci wypuszczały ptaki

Koło Łowieckie 
„Cyranka” z  Prusz-
cza Gdańskiego 
dostarczyło dzie-
ciom z  Żuławki, 
Żuławy i  Jagatowa 
niecodziennej roz-
rywki. Dzieci po-
magały wypuszczać 
do lasu kuropatwy 
i bażanty. 

– Ptaki te żywią 
się owadami, które 
szkodzą uprawom 
rolnym. W  konse-
kwencji gospodarz 
nie musi pryskać ziemniaków przed stonką. A  jak wiadomo, 
warzywa bez chemii są smaczniejsze – wyjaśniał dzieciom i ich 
rodzicom Piotr Ogórek, łowczy Koła Łowieckiego „Cyranka”. 
– Ptaki należy wypuszczać w zarośla, najlepiej niedaleko zbior-
ników wodnych, ponieważ lubią dużo pić. Szczególnie bażanty.

100 bażantów i 43 kuropatwy zakupiła dla Koła Łowieckie-
go „Cyranka” gmina Pruszcz Gdański. 

Po pełnej emocji akcji i wykonaniu pamiątkowej fotografii, 
łowczy zaprosił wszystkich na kiełbaski z paleniska do chaty 
łowieckiej w Żuławce.

(MB)

>> Dzieci wypuszczały do lasu 
kuropatwy

stwÓrZMy rAZEM wystAwę

szukają pamiątek
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-

ski z siedzibą w Cieplewie zaprasza mieszkańców do współ-
udziału w  nowym przedsięwzięciu – organizacji wystawy 
dokumentującej dawniejsze (przedwojenne, tuż powojenne, 
bądź jeszcze wcześniejsze) życie na terenie dzisiejszej gminy 
Pruszcz Gdański. 

Anna Sychta z  cieplewskiego ośrodka prosi o  bezpłatne 
przekazanie przedmiotów użytku codziennego (naczynia, 
sztućce, meble, bibeloty, sprzęty domowe, ogrodnicze lub rol-
ne), bądź historycznych dokumentów czy fotografii wykona-
nych na obszarze gminy Pruszcz Gdański, co najmniej przed 
półwieczem.

– Prosimy o  bezpłatne ich użyczenie naszej placówce na 
czas wystawy, zaplanowanej na listopad w  galerii Kaloryfer 
w naszym ośrodku – dodaje Anna Sychta.

– Naszym zamiarem jest przybliżenie głównie dzieciom 
i  młodzieży, ale także nowym mieszkańcom naszej gminy, 
którzy sprowadzili się tu przed kilku lub kilkunastoma laty, 
jak dawniej wyglądało życie ludzi na tym terenie. Warto, by-
śmy przypomnieli sobie lub dowiedzieli się, jak się ubierali, jak 
spędzali wolny czas, jakimi przedmiotami się otaczali w do-
mach czy gospodarstwach, jakie urządzenia czy narzędzia 
ułatwiały im pracę czy pomagały w rozmaitych, codziennych 
czynnościach – wyjaśnia Grzegorz Antoni Cwaliński, dyrek-
tor OKSiR Cieplewo i  pomysłodawca projektu. – Wszyst-
kie przedmioty zostaną dokładnie skatalogowane, opisane 
i  sfotografowane, a po zakończeniu ekspozycji niezwłocznie 
zwrócone właścicielom.

Ośrodek w Cieplewie zaprasza do współtworzenia wysta-
wy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować publicznie ro-
dzinne pamiątki, bądź efekty swej pasji kolekcjonerskiej.

– Czekamy na zdjęcia, sztućce, naczynia, których używały 
przed laty mamy lub babcie. A może ktoś zgromadził nietypo-
we już dziś urządzenia po tacie czy dziadku? Na strychach lub 
w piwnicach, zwłaszcza na wsiach, nie brak starych radiood-
biorników, narzędzi i sprzętów gospodarstwa domowego czy 
elementów maszyn rolniczych. Ciekawe „starocie” zalegające 
w zakamarkach zyskają nowe życie, a pieczołowicie przecho-
wywane rodzinne pamiątki będą mogły zostać przedstawione 
większemu gronu widzów – mówi Anna Sychta.

Osoby, które chciałyby wesprzeć akcję mogą kontaktować 
się z Anną Sychta w OKSiR Cieplewo przy ul. Długiej 20A 
(tel. 58 682 85 78 lub 728 415 570).

(Gr)

CEdry wIElkIE wyrÓŻnIonE

Nagroda za ośrodek
Na Zamku Królewskim 

w  Warszawie odbyło się uro-
czyste wręczenie dyplomów 
dla samorządów, które zreali-
zowały w  2012 roku i  zgłosi-
ły do konkursu przebudowę 
bądź modernizację istnieją-
cych obiektów, nadając im 
nowy użytkowy i  estetyczny 
charakter. 

Wśród nagrodzonych zna-
lazła się również gmina Ce-
dry Wielkie, która zgłosiła 
do ogólnopolskiego konkur-
su zmodernizowany budynek 
ośrodka zdrowia. To presti-
żowe wyróżnienie żuławskiej 
gminy jest dowodem uznania 
wysokiej jakości wykonaw-
stwa robót projektowo-bu-
dowlanych. Cieszyć się należy, 
że udało się również uzyskać 
pożądany efekt, jakim jest bez 
wątpienia poprawa warunków 
dla działalności leczniczej 
ośrodka w Cedrach Wielkich. 

Przypomnijmy, że obiekt 
oddano do użytku pod koniec 
ubiegłego roku. Rozbudowa 

ośrodka zdrowia kosztowa-
ła 2,3 mln zł, z  czego prawie 
1 mln zł to unijna dotacja. 
Dzięki temu udało się nie 
tylko wyremontować, ale też 

powiększyć obiekt, w  którym 
miejsce znalazły nowe gabine-
ty specjalistyczne. 

(kl)

>> Ośrodek zdrowia w Cedrach Wielkich
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wyGrAlI plEBIsCyt

popularne krzywe koło
Koło Gospodyń Wiejskich Krzywe Koło z gminy Suchy 
Dąb zwyciężyło w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” 
na najpopularniejsze koło gospodyń wiejskich w powie-
cie gdańskim.

Plebiscyt trwał od połowy 
lipca do sierpnia i brało w nim 
udział 37 kół gospodyń wiej-
skich. Głosy można było odda-
wać za pomocą smsów. 

Jak informuje Mariusz Za-
wolski z Urzędu Gminy Suchy 
Dąb „13” okazała się szczęśliwa 
dla KGW Krzywe Koło, gdyż 
taki numer smsa należało wy-

słać głosując właśnie na to koło. 
– Poza tym 13 września, w 

piątek nasze panie brały udział 
w uroczystym finale, który od-
bywał się w Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku. Kamerę 
cyfrową, która była główną 
nagrodą w konkursie wręczał 
marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk 

– informuje Mariusz Zawolski.
Koła Gospodyń Wiejskich 

bardzo prężnie działają na tere-
nie powiatu gdańskiego. Warto 
więc doceniać ich funkcjono-
wanie i wspierać wszelkie ini-
cjatywy podjęte przez KGW.

(Gr)

>> Nagrodę dla KGW w Krzywym Kole wręcza Mieczysław Struk,  
marszałek województwa pomorskiego
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GAZowA AkCJA

sprawdzą instalacje
Gdański Oddział PGiNG od 15 do 18 października przepro-

wadzać będzie akcję przewonienia gazu ziemnego. Działania 
mają wykryć ewentualne nieszczelności na gazowej sieci roz-
dzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach. Jeśli wy-
kryte zostaną jakiekolwiek nieszczelności, to zostaną natych-
miast usunięte. Badania prowadzone będą na terenie Pruszcza 
Gdańskiego oraz w gminach Pszczółki i Trąbki Wielkie. 

Jak informuje Tadeusz Kuśmierek z PGiNG wykryte nie-
szczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego 
i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników gdań-
skiego oddziału firmy, a służby Pogotowia Gazowego będą pra-
cowały w tym czasie całą dobę. Natomiast usuwanie nieszczel-
ności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych 
w budynkach należy do obowiązku właściciela lub administra-
tora obiektu.

(Gr)

roCZnICA AGrEsJI 

dzień sybiraka 
W środę, 18 września, w Pruszczu Gdańskim odbędą się 

uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Sybira-
ka i 74. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę.

Obchody rozpoczną się o godz. 17.00 od mszy św. w ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdań-
skim przy ul. Wojska Polskiego 37. Po niej, około godz. 18.00, 
rozpoczną się uroczystości rocznicowe na Placu Jana Pawła II 
przy ul. Wojska Polskiego. Tam złożone zostaną przez wła-
dze miasta, gminy, powiatu, sybiraków, przedstawicieli orga-
nizacji kombatantów, inwalidów wojennych i pozarządowych 
oraz placówek oświatowych, wiązanki kwiatów. Natomiast na 
godz. 18.40 zaplanowano spotkanie sybiraków i zaproszonych 
gości w sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy  
ul. Grunwaldzkiej 20.

(kl)

rEMont droGI

umowa podpisana
W piątek, 20 września, mają zostać otwarte oferty, które 

napłynęły na przetarg dotyczący utwardzenia drogi o długości 
600 metrów w Cedrach Małych oraz trzech zjazdów i skrzy-
żowania z ul. Wiejską.

Inwestycja, która nie należy może do kosztownych, po czę-
ści będzie dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku. Stosowną umowę podpisali w tej sprawie 
Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskie-
go oraz Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie. Gmina 
otrzyma na realizację drogowej inwestycji 90 tys. zł, natomiast 
pozostałe środki będzie musiała wyłożyć z własnej kieszeni. 

Naprawa drogi nie potrwa długo, bowiem zaplanowano, że 
koniec prac ma nastąpić do 31 października. 

(kl)

IdŹ nA kABArEt

wygraj bilety
Do naszego miasta regularnie przyjeżdżają koncertować 

najlepsze kabarety w kraju. Od dwóch lat, na rozpoczęcie kul-
turalnego lata w Pruszczu Gdańskim odbywa się kabareton. 

Jednak nie tylko latem pojawiają się u nas znakomite kaba-
rety. Już 6 października z koncertem wystąpi Kabaret Moral-
nego Niepokoju. Bilety są już niemal sprzedane. Tym, którzy 
jeszcze ich nie mają przekazujemy dobre nowiny – mamy do 
rozdania 4 pojedyncze zaproszenia na październikowy kon-
cert, który odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. 
Aby je otrzymać wystarczy odpowiedzieć na pytanie – kto za-
stąpił w Kabarecie Moralnego Niepokoju Katarzynę Pakosiń-
ską? Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres lubek@panorama-
pomorza.pl. Bilety rozlosujemy wśród autorów poprawnych 
odpowiedzi. Czekamy na nie do 30 września. O wynikach 
losowania powiadomimy tylko zwycięzców.

(lubek)

„MIstrZowskI sopot”

zapraszamy na piknik rodzinny
22 września pod hasłem 

„Mistrzowski Sopot” na Sta-
dionie Leśnym w Sopocie od-
będzie się Piknik Rodzinny. 
Początek o godz. 11.00.

– Na pikniku mile widziani 
będą wszyscy bez względu na 
wiek i  miejsce zamieszkania. 
Gry i zabawy, w tym zjeżdżal-
nie, malowanie twarzy, prze-

jażdżki na kucykach dla ma-
luchów, a dla ich opiekunów – 
między innymi nordic walking, 
fitness, crossfit. Będzie okazja, 
by zapoznać się z  lekkoatle-
tycznym sprzętem i  wczuć się 
w rolę np. Anity Włodarczyk, 
stając na rzutni czy Usaina 
Bolta, dotykając bloków star-
towych – zachęca do wzię-

cia udziału w  imprezie Paweł 
Rogalski z  Sopockiego Klubu 
Lekkoatletycznego, który jest 
organizatorem pikniku.

Do dyspozycji uczestników 
pikniku będą też zawodnicy 
SKLA, którzy odsłonią tajem-
nice „warsztatu” i  opowiedzą 
o  własnych doświadczeniach. 
Na boisku odbędą się piłkar-

skie rozgrywki. W  programie 
przewidziano konkursy wie-
dzy o lekkiej atletyce, których 
laureaci mogą liczyć na gadże-
ty związane z Halowymi Mi-
strzostwami Świata w  Lek-
kiej Atletyce, które odbędą się 
w Ergo Arenie.

(kl)

nABÓr wnIoskÓw

zakończmy żywotność eternitu
– Jak co roku staramy się 

oczyścić miasto z azbestu, 
usuwając eternit z dachów bu-
dynków, z terenów ogródków 
działkowych oraz elewacji blo-
ków czy balkonów. Jest to kosz-
towne przedsięwzięcie, dlatego 
pozyskujemy środki finansowe 
z zewnątrz, ale również fi-
nansujemy prace demontażu 
azbestu ze środków własnych 
gminy. W tym roku również 
udało nam się pozyskać środki 
i przekazać je kilku wniosko-
dawcom. Ciągle jednak jest to 
kropla w morzu eternitowych 
elementów do usunięcia – in-
formuje Anna Nickel z Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański. 

Eternitowe dachy nie tyl-
ko szpecą polski krajobraz, 
ale mocno zagrażają nasze-
mu zdrowiu. Ten peerelow-
ski wynalazek, który miał 
zamienić kryte słomianymi 
strzechami wiejskie zagrody 
w nowoczesne zabudowania, 
w istocie ściągnął niezliczo-
ną ilość nieszczęść. Dopiero 
po latach ujawniono, że za-
wiera on biologicznie czynne 
minerały, śmiertelnie niebez-
pieczne dla żywych tkanek, 
prowadzące do włóknienia 
płuc oraz wywołujące choro-
by nowotworowe.

– Usunęliśmy w tym roku 
prawie 28 ton eternitu. Z bu-

dżetu miasta na ten cel prze-
znaczyliśmy jedynie 1649,35 
zł, a 17470 zł pozyskaliśmy 
z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w 
Gdańsku w ramach zadania 
pod nazwą „Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest z 
terenu miasta Pruszcz Gdań-
ski” – edycja 2013” – dodaje 
Anna Nickel.

Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom, którzy posia-
dają jeszcze eternit do usu-
nięcia, że prowadzimy nabór 
wniosków o przyznanie do-
tacji na 2014 rok. Zachęca-
my wszystkich do składania 
wniosków w pok. nr 3 w Re-

feracie Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta przy ul. 
Krótkiej 4 w godzinach pracy 
urzędu. Wszelkie informacje 
na ten temat uzyskać można 
osobiście lub też telefonicznie 
(tel. 58 775 99 31).

– Jednocześnie zwraca-
my uwagę na zakaz demon-
tażu azbestu we własnym 
zakresie. Takie prace musi 
wykonać specjalistyczna fir-
ma posiadająca odpowiednie 
zezwolenia – ostrzega Anna 
Nickel.

(Gr)

nowy postErunEk dlA polICJI

strażacy otrzymali samochód
Władze gminy Cedry Wielkie rozpoczęły starania, by miejscowi policjanci 
przeprowadzili się do nowego posterunku. Pierwsze kroki już zrobiono, a po-
czynaniom tym kibicuje Marek Biernacki, minister sprawiedliwości.

– Nie od dziś wiemy w jak 
katastrofalnych warunkach 
pracują policjanci w Cedrach 
Wielkich. Chcemy kupić 
działkę, na której mógłby po-
wstać nowy komisariat. Po-
wiem więcej. Podpisaliśmy już 
nawet umowę przedwstępną. 
Potem teren przekażemy Poli-
cji. Gmina, przejmując obecny 
komisariat, zaadaptowałaby 
pomieszczenia na mieszkania 
socjalne – mówi Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wiel-
kie. – Z naszym pomysłem za-
poznaliśmy ministra Biernac-
kiego, który obiecał wspierać 
nasze działania.

Samorząd w Cedrach Wiel-
kich nie tylko dba o miejsco-
wych policjantów. Każdego 
roku na pomoc mogą rów-
nież liczyć Ochotnicze Straże 
Pożarne. 

– Dzięki dotacji Zarządu 
Wojewódzkiego OSP oraz na-
szemu wsparciu kupiliśmy wóz 
ratowniczo-gaśniczy dla stra-
żaków z Cedrów Wielkich. 
Pojazd kosztował 218 tysięcy 
złotych. Miałby on szczegól-
nie służyć podczas wypadków 
drogowych, których na terenie 
naszej gminy jest wiele. Dzięki 
temu nasi ochotnicy staną się 
niemal zawodowymi straża-
kami. Trzeba jednak pamię-
tać, że uczestnictwo w akcjach 
ratowniczych nie jest ich obo-
wiązkiem. Robią to dobrowol-
nie i chwała im za to – mówi 
wójt Goliński.

W tej chwili niezbędna jest 
również rozbudowa strażnicy 
w Koszwałach, w której mia-
łyby stacjonować dwa wozy 
ratownicze. Projekt inwestycji 
jest już przygotowany, gmi-

na ma również pozwolenie na 
budowę, ale brakuje niestety 
pieniędzy.

– Wyliczyliśmy, że ta in-
westycja kosztować może pół 
miliona złotych. Podejrze-
wam, że jeśli nie otrzymamy 
wsparcia w wysokości ok. 200 

tys. zł, to z inwestycją będzie-
my musieli jeszcze poczekać. 
Sami rozbudowy strażnicy nie 
jesteśmy w stanie sfinansować 
– przyznaje wójt Goliński.

(Gr)

>> Minister sprawiedliwości Marek Biernacki dość 
często odwiedza gminę Cedry Wielkie. Ostatnio, w 
towarzystwie wójta Janusza Golińskiego, oglądał 

warunki, w jakich pracują miejscowi policjanci
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BEdĄ uCZyĆ nAJMłodsZyCH

powstaje miasteczko 
ruchu drogowego

W Cedrach Wielkich po-
wstaje miasteczko ruchu dro-
gowego. Głównym inwesto-
rem jest wojewoda pomorski, 
który niemal w  całości finan-
suje przedsięwzięcie. Iden-
tyczny obiekt na terenie na-
szego województwa jest tylko 
w Chojnicach. W całym kraju 
jest ich 16. Każde wojewódz-
two otrzymało pieniądze na 
jedno miasteczko, wyjątkiem 
jest Pomorze.

– Dzięki tej inwestycji bę-
dziemy mogli przygotowy-
wać najmłodszych do udziału 
w  prawdziwym ruchu drogo-
wym. Miasteczko jest tak za-
projektowane, aby znalazły się 
w  nim alejki, ścieżki rowero-
we, czy skrzyżowania z sygna-
lizacją świetlną – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.

Z  miasteczka w  Cedrach 
Wielkich będą mogli korzy-
stać wszyscy młodzi ludzie, 
którzy będą chcieli się uczyć 
zasad ruchu drogowego. Po 
zakończeniu inwestycji za-
trudniony zostanie wykwalifi-
kowany instruktor, który pro-
wadził będzie tam zajęcia.

– Chcemy, aby miastecz-
ko funkcjonowało sprawnie 
i  profesjonalnie, a  nie było 
zupełną partyzantką. Obiekt 

będzie monitorowany, zaś dla 
najmłodszych chcemy zakupić 
rowery, a  w  niedalekiej przy-
szłości nawet motorowery. 
Budowa miasteczka ma zostać 
zakończona jeszcze w  paź-
dzierniku i  mam nadzieję, że 
w połowie listopada obiekt zo-
stanie otworzony – dodaje Ja-
nusz Goliński.

W tej chwili w szkole w Ce-

drach Małych prowadzone są 
zajęcia, dzięki którym dzieci 
dowiadują się jak bezpiecznie 
poruszać się rowerem po dro-
gach. Władze gminy chcą, aby 
tego typu lekcje prowadzone 
były również w  innych pod-
stawówkach na terenie gminy 
Cedry Wielkie. 

(lubek)

>> Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie 
pokazuje plan budowanego właśnie miasteczka 

ruchu drogowego
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1 MIlIon wIdZÓw w ErGo ArEnIE

startują mistrzostwa europy
Kolejna wielka impreza, po Euro 2102, rozpocznie się 20 września w Trójmieście. Tym razem na Wybrzeże zawitają 
najlepsi siatkarze Starego Kontynentu, którzy powalczą o mistrzostwo Europy. Mecze Polaków odbywać się będą 
w hali Ergo Arena, ale na bilety nie ma już co liczyć. Kilka miesięcy temu rozeszły się jak świeże bułeczki.

Mistrzostwa Europy w Siat-
kówce rozgrywane będą tym 
razem w Polsce i Danii. U nas 
mecze odbywać się będą w hali 
w i d o w i s k o w o - s p o r to w e j 
w  Gdyni oraz Ergo Arenie. 
Mimo, iż promocja mistrzostw 
była słaba, a wręcz można po-
wiedzieć, że jej brakowało, to 
biletów nie ma już od dawna. 
Wielkie emocje rozpoczną się 
już w piątek 20 września, kiedy 
to rywalizacja rozpocznie się 
w grupie B, w której gra Pol-
ska. Poza naszą drużyną zna-
lazły się w niej zespoły Turcji, 
Francji i  Słowacji. Wszystkie 
mecze grupy B rozegrane zo-
staną w  Ergo Arenie. Poza 
tym odbędą się tu również dwa 
pojedynki ćwierćfinałowe.

Hala Ergo Arena, w  od-
różnieniu od stadionu PGE 
Arena, przyciąga tłumy na 
wydarzenia kulturalne i  spor-
towe. Przypomnijmy, że wła-
śnie u nas odbędą się w marcu 
Mistrzostwa Świata w Lekkiej 
Atletyce. Warto zaznaczyć, że 
jest to trzecia co do ważności, 
po igrzyskach olimpijskich 
i  mistrzostwach świata na 
otwartym stadionie, impreza 
lekkoatletyczna. Natomiast we 
wrześniu 2014 roku rozgrywa-
ne będą tu mecze Mistrzostw 
Świata w  Siatkówce. Hala, 
w której na co dzień grają ko-
szykarze Trefla, siatkarki Ato-
mu Trefla i  siatkarze Lotosu 
Trefla, z  powodzeniem działa 
już od 3 lat. W swoich progach 

gościła już ponad 1 milion wi-
dzów, i co ważne, nie przynosi 
strat. 

– Spółka „Hala Gdańsk-So-
pot” w  kolejnym roku zarzą-
dzania, podobnie jak w  po-
przednich latach, nie potrze-
bowała dokapitalizowania ze 
strony Gdańska i  Sopotu na 
bieżącą działalność operacyj-
ną i  zarządzanie Ergo Areną. 
W  ciągu poprzednich trzech 
lat spółka wydała na inwesty-
cje w hali oraz zakupy sprzętu 
i  wyposażenia prawie 2,5 mi-
liona złotych. Co istotne, wła-
dze obu miast wyraziły zgodę 
na przedłużenie umowy dzier-
żawy Ergo Areny do roku 2050 
– informuje Bartosz Tobiański, 
rzecznik prasowy Ergo Areny.

Od momentu otwarcia, 
w hali odbyło się 310 imprez. 
Halę widowiskowo-sportową 
na granicy Gdańska i  Sopotu 

odwiedził 1 milion widzów, 
którzy mogli obejrzeć wyda-
rzenia sportowe (204), koncer-
ty (52) oraz targi, przedstawie-

nia, produkcje TV, show, kon-
ferencje (54).

(lubek)

>> Efektowny koncert w Ergo Arenie dał ostatnio brytyjski zespół Pet Shop Boys
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17/10/2013 godz. 19.30
Polska Filharmonia Bałtycka 

ul. Ołowianka 1, Gdańsk

17/10/2013 
godz. 19.30
Polska Filharmonia Bałtycka 
ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Partnerzy:

BILETY

Kasa Filharmonii 58 320 62 62 
Biuro Forza 698 999 550
Kiosk Urząd Miejski w Gdańsku
Sklep Muzyczny Puls-Centrum Gemini Gdynia 
Eventim.pl, Kupbilecik.pl
MediaMarkt, Saturn, Empik

fot. Ania Włoch

podnIEŚĆ JAkoŚĆ

Nowy projekt dla nauczycieli
Wraz z  początkiem wrze-

śnia w  powiecie gdańskim 
rozpoczęto realizację nowego 
projektu, który ma podnieść 
jakość funkcjonowania syste-
mu doskonalenia nauczycieli 
szkół i przedszkoli na naszym 
terenie. 

– Projekt rozpoczął się do-
kładnie 1 września i będzie re-
alizowany przez następne dwa 
lata. Nasz program obejmuje 
20 placówek edukacyjnych, od 
przedszkoli po szkoły ponad-
gimnazjalne, z  całego terenu 
powiatu gdańskiego. W  ra-
mach projektu, jednostki te 
będą również powiązane siecią 
współpracy i  samokształcenia, 
tworząc zalążek powiatowej 
sieci szkół – informuje Piotr 
Kaliński, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.

Sieć współpracy i  samo-
kształcenia to międzyszkolny 
zespół nauczycieli oraz dyrek-
torów z różnych szkół i przed-
szkoli współpracujących ze 
sobą w  ramach wybranego 
zagadnienia. Celem ich funk-
cjonowania jest współpraca, 
dzielenie się wiedzą i doświad-

czeniem, nabywanie nowych 
umiejętności i  wiedzy zarówno 
za pośrednictwem platformy in-
ternetowej, jak i  spotkań osobi-
stych członków sieci z eksperta-
mi zewnętrznymi. 

– Projekt „Program komplek-
sowego wspomagania systemu 
doskonalenia w  powiecie gdań-
skim” otrzymał dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach POKL (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki) 
w  wysokości 1274466 zł. War-
to zauważyć, że powiat gdański 
jest jednym z ok. 130 powiatów 

z całej Polski, który realizuje pi-
lotaż zmiany systemu doskona-
lenia i wdrażania dla nauczycieli 
– dodaje Piotr Kaliński.

Projekt jest dopiero wdrażany, 
dlatego na jego efekty przyjdzie 
nam jeszcze poczekać. Wierzy-
my jednak, że skorzystają na 
tym nie tylko nauczyciele, ale 
również ich wychowankowie. 
Do tematu wrócimy z całą pew-
nością w  jednym z  kolejnych 
wydań „Panoramy”.

(Gr)

>>W ostatnim czasie coraz więcej osób chce się uczyć w mieście
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ModA nA EdukACJę w MIEŚCIE

Będą surowe zasady rekrutacji
Z problemem zamykania szkół podstawowych boryka się wielu polskich samorządowców. Kłopot ten z całą pewnością 
nie dotyczy Pruszcza Gdańskiego. Wszystkie szkoły w naszym mieście są wykorzystane niemal do granic możliwości. 
Nie oznacza to, że w Pruszczu Gdańskim jest aż tak dużo dzieci. Coraz więcej uczniów to mieszkańcy sąsiednich miej-
scowości, którzy zamiast uczęszczać do podstawówki, gimnazjum w swoim obwodzie decydują się na naukę w mieście.

Miasto Pruszcz Gdański 
zarządza czterema szkoła-
mi – 3 gimnazjami, 3 podsta-
wówkami i liceum, w których 
uczą się (łącznie z oddziałami 
przedszkolnymi) 3784 osoby.

– Są to dane z początku 
września, dlatego mogą się one 
nieco różnić od obecnej sytu-
acji. Tak naprawdę wiarygod-
ne liczby poznamy 30 wrze-
śnia. Już w tej chwili uczniów 
jest tak wielu, że zmuszeni by-
liśmy wprowadzić dwuzmia-
nowość – mówi Karolina Mik, 
kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Mia-
sta Pruszcz Gdański.

Ilość osób w poszczególnych 
oddziałach jest już maksymal-
na. Warto jednak zauważyć, 
że jeszcze w roku ubiegłym do 
miejskich szkół uczęszczało 
100 osób mniej. 

– Musimy powiedzieć 
otwarcie, że gros uczniów to 
osoby spoza naszego miasta i 
w następnych latach będzie-
my baczniej przyglądać się re-
krutacji w naszych szkołach. 
Wszystko po to, żeby pozosta-
ły jeszcze rezerwy dla uczniów 
z Pruszcza Gdańskiego – do-
daje Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. – Z drugiej jed-
nak strony cieszymy się, że na-
sze placówki oświatowe przy-
ciągają coraz więcej osób spoza 
miasta. Zauważamy również 
modę na edukację w mieście.

Jak zauważa Karolina Mik, 
wielu rodziców patrzy rów-
nież na wyniki końcowe w 
poszczególnych szkołach, a w 
tym zestawieniu nasze mia-
sto wypada bardzo dobrze na 
tle szkół powiatu gdańskiego, 

a nawet sąsiedniego Gdań-
ska. Dlatego też nie dziwi już 
fakt, że w Pruszczu Gdańskim 
uczyć się chcą młodzi gdań-
szczanie. Rodzice, którzy za 
wszelką cenę chcą, aby ich po-
ciechy uczyły się w Pruszczu 
Gdańskim, są gotowi na róż-
ne „eksperymenty”. Niektórzy 
znajdują w mieście długo nie-
widziane rodziny, u których się 
meldują. Niektórzy wnioskują 
tylko o meldunek tymczasowy 
– tylko na okres rekrutacji do 
szkół. 

– Nie będziemy budować 
nowej szkoły. Dla mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego 
miejsc w miejskich placów-
kach na pewno nie zabraknie – 
uspokaja Bartosz Gondek.

krzysztof lubański

>> W powiecie gdańskim rozpoczęto realizację nowe-
go projektu, który ma podnieść jakość funkcjonowania 

systemu doskonalenia nauczycieli
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EnErGA I pAyBACk 

Bonusy dla klientów 
Klienci Energi, płacący terminowo faktury za energię elek-

tryczną, od września mogą zbierać punkty i płacić nimi w naj-
większym w Polsce programie bonusowym Payback. Punktami 
można teraz opłacać także kolejne faktury za energię. Energa, 
jako pierwsza firma z branży energetycznej w Polsce, wdrożyła 
ten lojalnościowy program dla klientów indywidualnych.

– Od września każdy klient indywidualny Energi, korzysta-
jący z taryfy G i opłacający terminowo faktury za energię elek-
tryczną, może zbierać punkty w  ramach największego progra-
mu partnerskiego w Polsce. Za każde 2 zł terminowo opłaconej 
faktury, w części dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej nasi 
klienci otrzymają 1 punkt Payback. Zgromadzone punkty moż-
na wykorzystać na opłacenie kolejnych faktur za energię przy 
pomocy Płatności Online w  elektronicznym Biurze Obsługi 
Klienta. Punktami można też płacić u wybranych partnerów lub 
wymienić je na nagrody. Można je także przekazać na rzecz pro-
gramu Polskiej Akcji Humanitarnej – Pajacyk lub wymienić na 
mile Miles & More – informuje Beata Ostrowska z Energa SA. 

Aby zostać uczestnikiem programu, należy zarejestrować 
swoje konto Payback w elektronicznym Biurze Obsługi Klien-
ta. Punkty za terminowo opłacone faktury zostaną automatycz-
nie dodane do jego konta w programie lojalnościowym. Klienci 
Energi, którzy nie mają konta ani karty Payback będą mogli za-
mówić je w Biurach Obsługi Klienta oraz na stronie payback.pl. 
Możliwość zbierania punktów w programie mają zarówno obec-
ni, jak i przyszli klienci firmy.

– Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom na-
szych klientów i  zapewniać wygodne rozwiązania związane 
z zakupem energii. Cieszymy się, że nasi klienci jako pierwsi na 
polskim rynku mogą korzystać z  tego typu programu lojalno-
ściowego. Nowa usługa jest w pełni zintegrowana z elektronicz-
nym Biurem Obsługi Klienta, co stanowi dodatkowy element 
zachęcający do korzystania z tego sposobu kontaktu z Energą – 
mówi Marcin Ludwicki, wiceprezes Energa Obrót.

(Gr)

CHEMIA ZABIJA 

Na ratunek pszczołom 
Miliony złotych tracimy 

na umieraniu pszczół. Sytu-
acja jest poważna – każdego 
roku umiera 25 proc. popula-
cji pszczół. Aby temu zapobiec 
Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego przeprowa-
dził szkolenia. Niech mają się 
na baczności rolnicy, którzy 
nadużywają środków ochro-
ny roślin, ponieważ do walki 
w obronie pszczół włączyła się 
też pomorska Policja.

Dyrektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w  Gdańsku przypomina, że 
pszczoły to nieodzowny ele-
ment naszego życia.

– Niezapylona truskawka 
jest mała i skarłowaciała. O 25 
proc. zmniejszają się natomiast 
plony rzepaku, jeśli nie zosta-
nie zapylony przez pszczo-
ły – mówi Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku.

Bez wątpienia jedną z przy-
czyn wyginięcia tych owadów 
jest nadmierne stosowanie 
środków ochrony roślin – czę-
sto źle albo w nadmiernej ilo-
ści wykorzystywanych przez 
rolników. Nie bez znacze-
nia jest jednak także pogoda. 

Zima wilgotna też źle wpływa 
na funkcjonowanie pszczół. 
Potwierdzono jednak, że wy-
mieranie owadów jest „owo-
cem” stosowania pestycydów. 

– Opryski należy stosować 
w godzinach wieczornych i nie 
robić tego na kwiaty kwitną-
ce – zwraca uwagę dyrektor 
Mach.

 W  akcję ochrony pszczół 
zaangażowano również po-
morską Policję. 

– Nasi funkcjonariusze 
przeszli odpowiednie szkole-
nie i  jeżeli tylko zajdzie taka 
potrzeba będą karać rolni-
ków, którzy źle stosują środ-
ki ochrony roślin. Naszym 
celem nie jest wystawianie 
mandatów, ale uświadomienie 
rolników, że ich niefrasobli-
we działanie może pogarszać 
warunki życia pszczół – mówi 
podinsp. Jan Kościuk, naczel-
nik Wydziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku.

Szkoleniami zajmował się 
Jarosław Cichocki, specjalista 
ds. pszczelarstwa w  Pomor-
skim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego. 

– W  ostatnim czasie zmie-
niło się kilka aspektów praw-

nych, o  których nie wiedzą 
zapewne sami rolnicy. Zmia-
ny musi poznać także Policja, 
aby mogła potem skutecznie 
działać. Rozmawialiśmy mię-
dzy innymi o tym jak używać 
środków ochrony roślin, żeby 
nie szkodziły nie tylko pszczo-
łom, ale całemu środowisku 
naturalnemu – dodaje Jarosław 
Cichocki.

Czy tak się dzieje sprawdza-
ją pracownicy Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowiska 
i  Nasiennictwa w  Gdańska, 
którzy dokonują odpowied-
nich kontroli. 

– Sprawdzamy czy osoby, 
które używają środków ochro-
ny roślin stosują się do prze-
pisów i  mają do tego odpo-
wiednie uprawnienia oraz czy 
sprzęt, którym wykonywane 
są opryski jest sprawny tech-
nicznie. Są to tylko niektóre 
sprawy, które badamy. Każ-
dego roku przeprowadzamy 
ponad tysiąc kontroli – in-
formuje Dagmara Kowalska 
z Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Roślin i  Nasien-
nictwa w Gdańsku.

Leszek Pękala, wicepre-
zes Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy w Gdańsku przy-

pomina, że pszczoły od mi-
lionów lat wspomagają rozwój 
roślin.

– Nierozważni pseudonau-
kowcy i źle stosowana chemia 
niszczą pszczoły. Pszczelarze 

muszą wręcz stawać na gło-
wie, żeby odnowić pogłowie 
pszczół, aby zapylanie roślin 
w  naszym kraju było na tym 
samym poziomie. Będziemy 
otwarci na każdą inicjatywę, 

która wspierać będzie program 
ochrony pszczół – podkreśla 
Leszek Pękala.

krzysztof lubański

>> O wspólnych działaniach Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Po-
licji mówiono podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli (od lewej): 
Dagmara Kowalska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa w Gdańsku, podinsp. Jan Kościuk, naczelnik Wydziału Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Jarosław Cichocki, specjalista  
ds. pszczelarstwa w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz Leszek 
Pękala, wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku
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polICyJnE lEkCJE w prZywIdZu

pierwsza taka klasa na pomorzu
Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, w Przywidzu rozpoczęła 
działanie pierwsza na Pomorzu klasa gimnazjalna o profilu policyjnym. Zaję-
cia ruszyły od września, a porozumienie w tej sprawie podpisano 30 sierpnia.

O planach utworzenia 
w Zespole Szkół w Przywidzu 
klasy o profilu policyjnym in-
formowaliśmy w jednym z po-
przednich wydań „Panoramy”. 
Wiosną nie wiadomo było czy 
będzie aż tylu chętnych, by 
klasa powstała. Okazało się 
jednak, że na terenie gminy 
Przywidz nie brakuje mło-
dych ludzi, którzy w przyszło-
ści chcieliby pracować właśnie 
w służbach mundurowych. 

– Chętnych mieliśmy tak 
dużo, że bez problemów mo-
gliśmy utworzyć pierwszą kla-
sę o profilu policyjnym – mówi 
Danuta Krefft, dyrektor Ze-
społu Szkół w Przywidzu.

To właśnie Danuta Kref-
ft i  insp. Marian Szlinger, 
zastępca komendanta woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku, 
podpisali pod koniec sierp-
nia stosowne porozumienie, 
w  którym czytamy, że strony 
postanawiają współpracować 
w  obszarze dydaktyczno-wy-
chowawczym, mającym na 
celu kształtowanie postaw 
młodzieży klasy policyjnej, 

zdobywania wiedzy i  umiejęt-
ności w zakresie organizacji i za-
pewniania bezpieczeństwa oraz 
pożądanego wizerunku Policji. 

Warto zauważyć, że hono-
rowy patronat nad klasą po-
licyjną objął insp. Wojciech 

Sobczak, Komendant Woje-
wódzki Policji w  Gdańsku. 
Przyszli mundurowi z  terenu 
gminy Przywidz, poza nor-
malnymi lekcjami, dwa razy 
w tygodniu będą mieli zajęcia 
z  samoobrony i  jedną godzinę 

teorii dotyczących oczywiście 
Policji. Wychowawczynią kla-
sy jest Joanna Żabińska, która 
podobnie jak jej wychowanko-
wie, musi nosić mundur. 

(kl)

>> Uczniowie pierwszej na Pomorzu gimnazjalnej klasy policyjnej  
w Przywidzu rozpoczęli rok szkolny
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wnIoskI do 30 wrZEŚnIA

stypendia  
dla najlepszych

Od wielu lat osoby, które osiągają dobre wyniki w  nauce 
albo też odnoszą sukcesy na arenach sportowych ubiegać się 
mogą o  stypendia przyznawane przez starostę gdańskiego. 
Dodajmy, że są one przyznawane na jeden semestr.

Finansowe wsparcie może otrzymać uczeń szkoły ponad-
gimnazjalnej, zamieszkały na terenie powiatu gdańskiego 
(w pierwszym roku nauki – po ukończeniu pierwszego seme-
stru). Stypendia są przyznawane w zakresie nauki, techniki, 
kultury, gdzie średnia ocen musi wynosić co najmniej 4,8, za 
udział w finale krajowym w konkursach i olimpiadach (średnia 
co najmniej 4,0). Otrzymać je mogą również laureaci konkur-
sów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim (średnia co najmniej 
4,0) oraz osoby, które odnoszą sukcesy sportowe w zawodach 
powiatowych, wojewódzkich, krajowych lub międzynarodo-
wych i mogą się pochwalić średnią ocen na poziomie 3,5. 

Kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy 
przyznawaniu stypendium są: stopień trudności pokonywa-
ny przez ucznia w  uzyskaniu osiągnięć (np. niepełnospraw-
ność), współpraca z  organizacjami pożytku publicznego lub 
działalność w wolontariacie albo działalność na rzecz szkoły 
i środowiska.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić uczniowie, ro-
dzice lub prawni opiekunowie, dyrektor szkoły, kluby sporto-
we lub instytucje kultury i nauki. Wnioski przyjmowane są do 
30 września w  Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 
16 (pok. 312). Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświad-
czenie o  uczęszczaniu do szkoły, udokumentowane wyniki 
w nauce – potwierdzone przez szkołę (za semestr lub świadec-
two szkolne) oraz zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia. 

(Gr)

50. roCZnICA ŚluBu

złote gody 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odzna-

czeniem, na które pracuje się najdłużej, bo ponad 18250 dni 
i nocy. 50 lat temu Eugenia i Piotr Ogórek – młodzi i pełni 
zapału małżonkowie przyrzekali sobie „miłość, wierność oraz 
uczciwość małżeńską”. Przez te wszystkie lata nie zabrakło 
ani dobrych chwil, obfitujących w sukcesy, ani też tych trud-
nych, którym niejednokrotnie towarzyszyły łzy i  cierpienie. 
Mimo to trwają nadal razem, nierozłącznie, w trosce o spokój 
domowego ogniska, o dobre wychowanie dzieci.

Eugenia i  Piotr Ogórek zostali odznaczeni przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, które wręczyła Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb. Do życzeń dołączył się Jan Kruczek, soł-
tys Grabin-Zameczku, który wręczył jubilatom pamiątkową 
statuetkę. 

(Gr)

>> Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb 
składa życzenia Eugenii i Piotrowi Ogórek, 

którzy obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego

Fo
t. M

Ż

ModA nA odBlAskI

Bezpiecznie na miejskich drogach
Polskie drogi nie należą do 

najbezpieczniejszych w  Euro-
pie. Stąd też Policja, wspól-
nie z lokalnymi samorządami, 
organizuje akcje, które mają 
uczyć szczególnie najmłod-
szych użytkowników dróg jak 
zachowywać się na ulicy.

Do wypadków na drogach 
dochodzi z  różnych przyczyn. 
Często jest to brawura kie-
rowcy albo jazda po pijanemu. 
Nierzadko zdarza się też, że to 
piesi są przyczyną wypadków.

Z  myślą o  najmłodszych 
Komenda Powiatowa Policji 
wspólnie z pruszczańskim ma-
gistratem oraz Centrum Kul-
tury i  Sportu zorganizowały 
imprezę, która była częścią 
programu „Bezpieczna droga 
do szkoły”. W  rozpoczętym 
niedawno roku szkolnym na te-
renie miasta rozpoczęło naukę 
blisko 400 pierwszoklasistów 
i to właśnie do nich skierowa-
na jest kampania. Chodziło 
o  to, aby przekazać uczniom 
jak największą ilość informa-
cji na temat bezpieczeństwa. 
Tego roku uczniowie wzięli 
udział w konkursie, w którym 
każda ze szkół zaprezentowała 
modę odblaskową. W  tej ry-
walizacji zwyciężyła reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej nr 3, 
która w nagrodę otrzymała te-
lewizor. Drugie miejsce przy-

znano Szkole Podstawowej nr 
4, która otrzymała monitory, 
natomiast pozostałe drużyny 
odebrały drukarki.

Nie są to jedyne działania, 
które mają poprawić bezpie-
czeństwo dzieci idących i wra-
cających ze szkół. Niebawem 
w  sąsiedztwie Zespołu Szkół 
nr 2 przy ulicy Tysiąclecia oraz 

przy Zespole Szkół nr 4 na uli-
cy Słowackiego zamontowane 
zostaną dwie wiaty przystan-
kowe, w  których dzieci będą 
mogły czekać bezpiecznie na 
przyjazd autobusu.

– W  ostatnim czasie nie 
słyszeliśmy o  wypadkach 
przy naszych szkołach, w któ-
rych uczestniczyłyby dzie-

ci. Jest to zatem oznaka, że 
dzieci z  pruszczańskich szkół 
są dobrze wyedukowane jak 
zachowywać się na jezdni – 
mówi Karolina Mik, kierow-
nik Referatu Oświaty, Kul-
tury i  Sportu Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.

(lubek)

>> W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” zorganizowano konkurs 
„Moda na odblaski”
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tArGI w luBAnIu

kaszubska jesień rolnicza
W Lubaniu koło Kościerzyny, na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, odbyły się Targi – XVI Kaszubska Jesień Rolnicza 
oraz Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego i Diece-
zji Pelplińskiej.

– Dożynki nadały cało-
ści imprezy uroczystego, do-
niosłego charakteru, bowiem 
obok obrzędów dziękczyn-
nych, każdy z powiatów wo-
jewództwa pomorskiego miał 
okazję do zaprezentowania się 
i pochwalenia swoimi osią-
gnięciami – mówi Ewelina 
Bielecka, rzecznik prasowy 
Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. 

W Kaszubskiej Jesieni Rol-
niczej wzięło udział 80 firm 
z branży rolniczej, 40 firm z 
branży ogrodniczej i 43 wy-
stawców królików, gołębi oraz 
ptactwa ozdobnego. Już po raz 
jedenasty nieodłącznym ele-
mentem imprezy była Woje-
wódzka Wystawa Królików i 
Szynszyli.

– A po raz szósty odbyły się 
Zawody Konne w Powożeniu 
Zaprzęgami o Memoriał Woj-

ciecha Dąbrowskiego, czło-
wieka, który całą swoją karierę 
zawodową poświęcił rozwojo-
wi hodowli koni na Pomorzu. 
Jak co roku, głównym punk-
tem pierwszego dnia imprezy 
była wycena królików oraz wy-
bór championów. Zwiedzający 
targi mieli okazję podziwiać 
najpiękniejsze okazy zwierząt 
hodowlanych – dodaje Eweli-
na Bielecka.

Z kolei Agencja Rynku Rol-
nego i Stowarzyszenie Ku-
charzy Polskich prowadzili 
warsztaty kulinarne „Poznaj 
tradycyjne potrawy kuchni re-
gionalnej”, których celem było 
propagowanie narodowych 
i lokalnych tradycji kulinar-
nych, a także promocja lokal-
nych producentów i ich pro-
duktów. W niedzielę, podczas 
dożynek, podsumowano kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy. Wyłoniono też 
najlepszych w Agrolidze 2013 
– jest to konkurs promujący 
najlepszych rolników i firmy, 
promujące rolnictwo. Roz-

strzygnięto również konkurs 
na najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne. 

(lubek)

>> Laureatki konkursu kulinarnego w towarzyst-
wie Aleksandra Macha, dyrektora Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Zeno-
na Bistrama, prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej
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Święto plonów w gminie pruszcz gdański

BystrA, GM. prusZCZ GdAńskI

Nowa świetlica i plac zabaw
Najmłodsi mieszkańcy By-

strej w gminie Pruszcz Gdań-
ski mają wiele powodów do 
radości. Ostatnio pojawiły się 
dwa nowe obiekty: świetlica, 
w której będą grać, malować 
i odrabiać lekcje oraz plac za-

baw do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. 

Budowa świetlicy w Bystrej 
ruszyła w  grudniu zeszłego 
roku. W  chwili obecnej bu-
dynek jest już wykończony 
i wyposażony w meble. Inwe-

stycja pochłonęła 345 tys. zł. 
Na obiekt składa się główna 
sala o powierzchni 55 m kw., 
kuchnia i sanitariaty. Wkrót-
ce w  placówce zostaną uru-
chomione zajęcia dla dzieci 
pod nadzorem świetliczanki.

Tymczasem funkcjonuje 
już plac zabaw przy świetlicy. 
Gmina przeznaczyła na ten 
cel 40 tys. zł. 

(MB)

>> Bystra doczekała się własnej świetlicy  
wiejskiej

>> Dzieci z Bystrej uwielbiają spędzać czas  
na placu zabaw
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>> Polową mszę dziękczynną w intencji rolników odprawił ks. prałat 
Stanisław Łada z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu 

Gdańskim. Za piękne nabożeństwo prałatowi podziękowała wójt Magdalena 
Kołodziejczak, która przywitała wszystkich mieszkańców oraz zaproszonych 

gości i zaprosiła do wspólnego świętowania

>> Laureaci konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy z sołtysami – 
gospodarzami, czyli Adamem Myślińskim i Rafałem Bieszką oraz z wójt  

Magdaleną Kołodziejczak. 1. miejsce zajęła „korona” z Żuławy,  
2. – wieniec z Lędowa,  

a 3. nagrodę w konkursie przyznano sołectwu Borkowo

>> 8 września, czyli w dzień Matki Boskiej Siewnej, gmina Pruszcz Gdański 
celebrowała Święto Plonów. W tym roku gospodarzami dożynek były dwa 

sołectwa: Wojanowo i Będzieszyn

Tańce czas zacząć! Szalona zabawa trwała do późnego wieczora,  
a zwieńczył ją spektakularny  

pokaz sztucznych ogni

>> Starostowie Święta Plonów 2013 – Marianna 
Karnat i Dariusz Wieczorek – złożyli podpisy na 

dożynkowej tablicy pamiątkowej. Gmina Pruszcz 
Gdański każdego roku wyprawia Święto Plonów  

w innym sołectwie: raz na Wyżynach,  
raz na Żuławach

trEnuJE w sopoCIE
złoto biegacza z kolbud

Nie brakuje w powiecie gdańskim sportowców, odnoszą-
cych sukcesy na różnych arenach krajowych i zagranicz-
nych. Ostatnio formą popisał się młody mieszkaniec Kolbud 
– Mateusz Słowik, trenujący na co dzień w Sopockim Klubie 
Lekkoatletycznym. 

– Mateusz jest wychowankiem Energa Athletic Cup. Ostat-
nio nasi młodzi lekkoatleci bardzo dobrze spisali się między 
innymi w 48. Pucharze Poczty Polskiej. Wywodzący się z Kol-
bud Mateusz Słowik wystartował w biegu na 300 metrów i po-
prawiając przy okazji własny rekord życiowy, który teraz wy-
nosi 37,43 sek., okazał się bezkonkurencyjny w swojej stawce 
– informuje Paweł Rogalski z sopockiego klubu.

Mateuszowi życzymy sukcesów w startach na średnich dy-
stansach. Kto wie, może za kilka lat również i on znajdzie się 
w nowej grupy „lisowczyków” i przynosił będzie nam radość 
ze swoich startów – być może podobnie jak podopieczni Józefa 
Lisowskiego w sztafetach 4x400 metrów.

(kl) 

puCHAr polskI

awans osiczanki 
Trzy nasze drużyny odpadły w drugiej rundzie piłkarskie-

go Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnali się zawodnicy 
GTS Rokitnica, którzy przegrali 0:2 z Marynarką Wojenną 
RP, Orła Straszyn (0:5 z Perłą Czyczkowy) i GTS Rusocin 
(2:3 z Centrum II Pelplin). Awansowała jedynie Osiczanka, 
która 4:1 pokonała Brdę Rytel.

(Gr)

IV lIGA

Hokejowe wyniki
W powiecie gdańskim jest wiele drużyn piłkarskich. Zdecy-

dowana większość gra jednak w niższych ligach. Od lat jedną 
z najlepszych ekip na naszym terenie jest GKS Kolbudy, który 
w tym sezonie walczy w IV lidze.

Od samego początku sezonu mecze z udziałem kolbudzkiej 
drużyny dostarczają na pewno wielu emocji kibicom GKS, ale 
też rywalom. Jest to efekt bardzo skutecznej gry ofensywnych 
zawodników z Kolbud, ale jednocześnie słabej postawy forma-
cji defensywnej. GKS, po 8 kolejkach, jest wiceliderem w licz-
bie strzelonych goli i przegrywa, ale za to aż o 10 trafień z lide-
rem IV ligi. Z kolei po stronie strat gorsze od naszego zespołu 
są tylko drużyny z Lęborka, Skarszew, Człuchowa i Tczewa. 

O tym, że warto chodzić na mecze GKS przekonać można 
było się w miniony weekend. Do Kolbud przyjechała Pogoń 
Lębork. Kibice zobaczyli festiwal bramek, a spotkanie zakoń-
czyło się iście hokejowym rozstrzygnięciem 4:4. Również 8 
goli fani futbolu zobaczyli w Kolbudach, podczas meczu GKS 
z ekipą z Nowego Dworu Gdańskiego. W tym jednak przy-
padku gospodarze potrafili rozstrzygnąć pojedynek na swoją 
korzyść i zwyciężyli 6:2.

Kolejne spotkanie na własnym stadionie zawodnicy GKS 
rozegrają 29 września (niedziela, godz. 16.00), a ich rywalem 
będzie lider z Przodkowa. Tydzień wcześniej (21 września, so-
bota, godz. 16.00) ekipa z Kolbud pojedzie walczyć o punkty 
do Tczewa z miejscowym Gryfem 2009.

(Gr)

1. GKS Przodkowo 8 22 30:4

2. KS Chwaszczyno 8 18 14:6

3. Wierzyca Pelplin 8 17 18:11

4. Powiśle Dzierzgoń 8 17 13:8

5. Amator Kiełpino 8 16 13:12 

6. Anioły Garczygorze 8 12 16:11 

7. Pomezania Malbork 8 12 12:13

8. Pogoń Lębork 8 11 19:21

9. Wikęd/GOSRiT Luzino 8 10 15;12

10. GKS Kolbudy 8 10 20:19

11. Żuławy Nowy Dwór Gdański 8 10 10:16 

12. Gryf Słupsk 8 9 12:12

13. Orlęta Reda 8 9 13:16

14. Bytovia II Bytów 8 8 15:14

15. Olimpia Sztum 8 7 12:18

16. Gryf 2009 Tczew 8 7 8:21

17. Wietcisa Skarszewy 8 6 9:20

18. Piast Człuchów 8 6 9:20 GrA V lIGA

gks kowale na podium
W V lidze rozegrano już 7 

kolejek. Najlepiej z drużyn po-
wiatu gdańskiego spisuje się 
drużyna GKS Kowale, któ-
ra sklasyfikowana jest na 3. 
miejscu. Tabelę, z  dorobkiem 
tylko 1 punktu, zamyka GTS 
Rusocin.

Samodzielnym liderem 
w  pierwszej grupie V ligi jest 
gdański Jaguar (21 punktów), 
który nie stracił dotychczas 
żadnego punktu, wyprze-
dzając drugie w  tabeli MKS 
Władysławowo już o  6 punk-
tów. Takim samym dorobkiem 
punktowym mogą pochwalić 
się aż 4 drużyny – poza GKS 
Kowale, który zajmuje 3. miej-
sce, 15 punktów mają też Or-
kan Rumia i Sokół Ełganowo. 
Na 8. pozycji sklasyfikowana 
jest ekipa Potoku Pszczółki (11 
pkt), która o 2 pkt wyprzedza 
kolejny zespół w tabeli – Czar-
nych z  Pruszcza Gdańskiego, 
a  13. miejsce zajmuje Orzeł 
Trąbki Wielkie. 

W  ostatniej kolejce, w  der-
bach powiatu gdańskiego, za-
wodnicy z  Trąbek Wielkich 
przegrali 0:2 na własnym sta-
dionie z Czarnymi. Takim sa-
mym wynikiem zakończył się 

pojedynek w Ełganowie, gdzie 
Sokół przegrał z rumskim Or-
kanem. Wiceliderowi z  Wła-
dysławowa nie sprostali z kolei 
zawodnicy z Rusocina, którzy 
na własnym boisku przegra-
li 1:2. Niezwykle zacięty był 
mecz na szczycie V ligi, w któ-
rym Jaguar pokonał 3:2 GKS 
Kowale. Natomiast podzia-
łem punktów (1:1) zakończyło 

się spotkanie Olimpii Osowa 
z Potokiem Pszczółki.

W  8. kolejce V ligi Czarni 
podejmować będą 21 wrze-
śnia (sobota, godz. 16.00) za-
wodników z  Pszczółek. Tego 
samego dnia (godz. 15.00) 
odbędzie się mecz GKS Ko-
wale z  Olimpią Osowa. GTS 
Rusocin o  pierwszą wygraną 
powalczy ze Startem Mrzezi-

no (21 września, godz. 12.00), 
a  w  sąsiedzkim pojedynku 
Orzeł podejmować będzie 
w  Trąbkach Wielkich Soko-
ła z  Ełganowa (21 września, 
godz. 16.00). 

Ostatnie mecze w  grupie 
pierwszej V ligi zaplanowano 
na 9 listopada. 

(Gr)

>> Drużyna Orła Trąbki Wielkie po 7. kolejkach zajmuje dopiero 13. miejsce  
w V lidze
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2. MIEJsCE Gks kowAlE

młodzi grali w przywidzu
Siedem drużyn wystartowało w turnieju piłki nożnej, który rozegrano w Przy-
widzu. W zawodach R-Gol.com o Puchar Wójta Gminy Przywidz bezkonkuren-
cyjna okazała się drużyna RG 2000 Biali Gdańsk.

W piłkarskich zawodach 
rywalizowali zawodnicy rocz-
nika 2000, jedynie gospoda-
rze imprezy wystawili ekipę 
rocznika 2002, która zgodnie 
z  przewidywaniami niewie-
le miała do powiedzenia ze 
starszymi kolegami. Jednak 
ambicji i  woli walki młodym 
piłkarzom z  Przywidza nie 
brakowało. Wszystkie mecze 
rozgrywano systemem „każdy 
z każdym”, a o końcowej kla-
syfikacji decydowały punkty 
zdobyte we wszystkich me-
czach. Dodajmy, że zespoły 
składające się z 7 piłkarzy, gra-
ły 2x 12 minut, a  mecze roz-
grywano na gminnym obiek-
cie. Potyczki młodych adeptów 
sędziowali Dariusz Czaiński 
oraz Daniel Strojecki. Z  do-
robkiem 15 pkt turniej wy-
grała drużyna RG 2000 Biali, 
która w przywidzkim turnieju 
doznała tylko jednej porażki, 
ulegając 0:1 Cartusii Kartuzy. 
Na 2. miejscu sklasyfikowa-
no zespół GKS Kowale, który 

wygrał 1:0 z  RG 2000 Czar-
ni, 2:0 z  GKS Żukowo, 17:0 
z GTS Przywidz, 2:0 z Cartu-
sią i 1:1 zremisował ze Szkołą 
Podstawową nr 4 w  Pruszczu 
Gdańskim. Na najniższym 
stopniu podium z  10 pkt sta-
nął zespół z  Kartuz, nato-
miast na 4. miejscu sklasyfi-
kowano młodych zawodników 
z Pruszcza Gdańskiego.

Królem strzelców zawodów 
został Szymon Światłowski 
z  GKS Kowale, natomiast za 
najlepszego bramkarza uznano 
Jakuba Formelę z GKS Żuko-
wo. Tytuł najlepszego zawod-
nika turnieju organizatorzy 
przyznali Kacprowi Mospin-
kowi z Pruszcza Gdańskiego.

(lubek)

KADRA GKS KOWALE
Mateusz Tusk, Michał Orłow-
ski, Kacper Jóźwiak, Dawid 
Zawnar, Konrad Gilwanowski, 
Krystian Kozłowski, Mateusz 
Kozłowski, Szymon Światłow-
ski, Szymon Jozick, Oskar 
Łuszcz, Bartek Semenowicz, 
trener Sławomir Walczewski. 

>> Po każdym meczu ważna jest narada i przygotowanie taktyki  
do kolejnego spotkania
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kurs dlA dorosłyCH

kompetentny 
przywidz

Pod koniec września rusza kolejny projekt „Kompetent-
ny Przywidz 2013–2014”. Jest on skierowany do osób po 50. 
roku życia, niepełnosprawnych, bezrobotnych, powracają-
cych na rynek pracy po urodzeniu lub wychowaniu dziec-
ka, odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa oraz do osób 
z wykształceniem średnim lub niższym. Co ważne, wszyscy 
zainteresowani projektem muszą mieszkać na terenie gminy 
Przywidz.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób doro-
słych w zakresie znajomości języków obcych – przede wszyst-
kim języka angielskiego i niemieckiego oraz ICT (technolo-
gie komputerowe i internetowe). Lista chętnych zakwalifiko-
wanych do projektu jest już zamknięta. Znalazło się na niej 
48 osób, a na liście rezerwowej jest jeszcze 6 osób. Wszyscy 
uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatne materiały szkole-
niowe. Łączna wartość projektu wynosi 140240 zł i cała kwo-
ta pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

(Gr)

uwAGA nA rowErZystę

szacunek  
na jezdni

107 tablic informujących – przypominających o zachowaniu 
bezpiecznej odległości między autem a rowerem – pojawiło się 
w Gdańsku. 

– Jednocześnie do gdańskich kierowców trafi blisko dwa 
tysiące naklejek promujących wzajemny szacunek na jezdni 
i bezpieczne wyprzedzanie rowerzystów. Grafikę przypomi-
nającą o  konieczności zachowania przez kierowców co naj-
mniej metra odstępu od wyprzedzanych rowerzystów zapro-
jektowała społeczność forum rowerowego podrozerowerowe.
info – informuje Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku. 

Tablice informacyjne pojawiły się również na drogach wjaz-
dowych do Gdańska oraz przy ulicach, wzdłuż których nie 
ma wydzielonej infrastruktury rowerowej i  rowerem jeździ 
się na zasadach ogólnych. Celem kampanii jest także przypo-
minanie kierowcom, że rowerzyści są równoprawnymi użyt-
kownikami drogi. Podobne tablice informacyjne stosuje się 
w innych krajach m.in. na Węgrzech, w Holandii, we Francji 
i w Kanadzie. 

(Gr)

turystykA AtutEM GMIny

40-lecie gminy przywidz
Gmina Przywidz istnieje już ponad 40 lat. Z tej okazji wydano okolicznościo-
wy biuletyn, który promuje Przywidz oraz jego okolice. Wydawnictwo przy-
gotowane zostało przez zespół redakcyjny Flash Press – wydawcę lokalnej, 
bezpłatnej gazety „Panorama Pomorza” przy współpracy z przedstawiciela-
mi Urzędu Gminy Przywidz.

Dokładnie 4 grudnia 1972 
roku Wojewódzka Rada Na-
rodowa w  Gdańsku podjęła 
decyzję o  utworzeniu gminy 
Przywidz w  powiecie gdań-
skim. Pod pismem podpisa-
li się wtedy Tadeusz Kuczera 
i Henryk Śliwowski.

Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go mówi, że jest to wyjątkowa 
gmina, chociażby ze względu 
na położenie. 

– Położona w  sąsiedztwie 
powiatów kościerskiego i  kar-
tuskiego cechuje się piękną 
przyrodą charakterystyczną 
dla Kaszub. Mamy tu rozle-
głe jeziora z  pięknym Jezio-
rem Przywidzkim Wielkim 
i rezerwatem przyrody na jego 
wyspie, a także wzgórza, które 
gmina znakomicie wykorzy-
stała na budowę dwóch wycią-
gów narciarskich w Przywidzu 
i Trzepowie, co mnie, jako za-
palonego narciarza bardzo cie-
szy – mówi „Panoramie” mar-
szałek Struk.

Z  kolei Wiesław Bycz-
kowski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego doce-
nia działania gminy związane 
z  pozyskiwaniem unijnych 
środków. 

– Fundusze strukturalne 
Unii Europejskiej otworzyły 

przed gminą Przywidz nowe 
perspektywy finansowania 
projektów ważnych dla lokal-
nej społeczności, takich jak 
rozbudowa budynku Zespołu 
Szkół czy inwestycje z obszaru 
energetyki opartej na źródłach 
odnawialnych. Ważnym do-
pełnieniem działań podejmo-
wanych przy wsparciu ze środ-
ków unijnych są projekty reali-
zowane na terenie gminy przez 
stowarzyszenia i  przedsię-
biorców. Stowarzyszenie Tu-
rystyczne Kaszuby pozyskało 
dofinansowanie na propago-
wanie nowych produktów tu-
rystycznych na terenie Szwaj-
carii Kaszubskiej, w tym gmi-
ny Przywidz – mówi Wiesław 
Byczkowski. – Z  kolei Sto-
warzyszenie Rozwoju Nowej 
Wsi Przywidzkiej zbudowało 
w  swojej miejscowości boisko 
sportowe. Realizacja projek-
tów dofinansowanych przez 
Unię Europejską pozwala na 
szeroki i  przyspieszony roz-
wój społeczno-ekonomiczny 
gminy, daje wymierne korzy-
ści mieszkańcom, jak również 
wpływa na promocję gminy, 
wywołując pozytywne skoja-
rzenia aktywnych Kaszub. 

Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz przyznaje, 
że skromne możliwości inwe-

stycyjne gminnego budżetu 
pozwalają na realizację jednej 
inwestycji w  ciągu roku. Ze-
wnętrzne wsparcia finansowe 
oraz oszczędności przetargo-
we dały możliwość realizo-
wania kilku zadań równocze-
śnie i planowanie kolejnych po 
zwrocie dofinansowań.

– Kolejna perspektywa fi-

nansowa Unii Europejskiej 
daje nowe szanse samorzą-
dom, szczególnie tym, które 
mają jeszcze możliwość ich 
wykorzystania – posiadają ni-
skie progi zadłużenia – a gmi-
na Przywidz do takich należy 
– dodaje Marek Zimakowski.

krzysztof lubański

>> Turystyka może być motorem napędowym  
rozwoju gminy Przywidz
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17/10/2013 godz. 19.30
Polska Filharmonia Bałtycka 

ul. Ołowianka 1, Gdańsk

27/10/2013 
godz. 17.00

Polska Filharmonia Bałtycka 
ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Partnerzy:

BILETY

Kasa Filharmonii 58 320 62 62 
Biuro Forza 698 999 550

Kiosk Urząd Miejski w Gdańsku
Sklep Muzyczny Puls-Centrum Gemini Gdynia 

Eventim.pl, Kupbilecik.pl
MediaMarkt, Saturn, Empik

PRUSZCZ GDAŃSKI
                                    06 X 2013 r.    Godz. 20.30

Hala widowiskowo-sportowa ZSO nr 1, ul. Niemcewicza 1
Bilety do nabycia: Centrum Kultury i Sportu, 

ul. Chopina 34- Biuro (58) 682-32-07

    REZERWACJA TEL. BILETÓW: 41 361-80-47 (godz. 08.00-16.00) 
www.ajoanna.com; www.biletynakabarety.pl         CENA BILETU: 50 zł

Najtańsza  
reklama w mieŚcie
Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl


