
Realizują Budżet Obywatelski
Niemal wszystkie inwestycje w ramach tegorocz-
nego Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizo-
wane. Do wykonania pozostały dwa duże pro-
jekty, które zostaną zrealizowano w 2016 roku.

Kwitnie polsko-niemiecka współpraca
Do Trąbek Wielkich przyjechała kilkudziesię-
cioosobowa grupa osób z zaprzyjaźnionej gmi-
ny Markt Uehlfeld. Przy okazji zorganizowano 
konkurs dla dzieci z Polski i Niemiec.

Zimakowski Ambasadorem Kaszub
W Szymbarku spotkali się ludzie biznesu, lokal-
nej polityki i kultury. Podczas XII Majówki Po-
morskich Przedsiębiorców wręczono nagrody i 
tytuły Ambasadora Kaszub w trzech kategoriach.

Kanał odzyska romantyczny urok
Trwa przebudowa Kanału Raduni. Prace są 
nieco opóźnione, ale jak zapowiada Stefan Sko-
nieczny – starosta gdański, inwestycja zostanie 
ukończona zgodnie z harmonogramem.
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Targowisko przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim zmieni-
ło się nie do poznania. Dzięki pieniądzom z miasta i Unii Europej-
skiej wybudowano nowoczesny obiekt, gdzie handlować można w 
komfortowych warunkach. Obiekt, z udziałem Janusza Wróbla – 
burmistrza Pruszcza Gdańskiego, otworzono tydzień temu.

Otwarto nowoczesne targowisko
REWITALIZACJA TERENÓW PRZYDWORCOWYCH
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STR. 3

– Nowe targowisko znajduje się pod 
dachem, a obiekt jest klimatyzowany 
i posiada wszystkie media. Można tu 
kupić prawie wszystko – mięso, wędliny, 
ryby, warzywa i owoce. 
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• 5 – 14 czerwca (środa – niedziela), VII Gdański 
Festiwal Tańca, Żak – scena teatralna, al. Grun-
waldzka 195/197

• 4 – 7 czerwca (czwartek – niedziela), XII Gdy-
nia Blues Festival, 

• 6 czerwca (sobota), Ogólnopolski Festiwal 
Współczesnej Muzyki Chóralnej – Music 
Everywhere, Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. 
Świętojańska 50

• 11 – 14 czerwca (czwartek – niedziela), Gdańsk 
DocFilm Festiwal, Europejskie Centrum Soli-
darności

• 16 czerwca (wtorek), mecz towarzyski Polska – 
Grecja, godz. 20.45, PGE Arena

• 17 czerwca (środa), Marek Dyjak, godz. 20.00, 
klub Atlantic, Gdynia, ul. 3 Maja 28

• 19 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

• 19 – 21 czerwca, Festiwal Wina i Sera, Haczet 
w Sopocie

• 26 – 27 czerwca (piątek – sobota), Hevelka 
– Festiwal Piw Rzemieślniczych, godz. 10.00, 
AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 27 – 28 czerwca (sobota – niedziela), Beach 
Volleyball Business Cup, godz. 10.00, plaża w 
Sopocie 

• 1 – 4 lipca (środa – sobota), Open’er Festival 
2015, Lotnisko Kosakowo

• 2 – 5 lipca (czwartek – niedziela), Baltic Sail 

• 3 lipca (piątek), Kabaret Smile, godz. 20.00, 
Pick&Roll Club w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 
3 – 5

• 11 – 19 lipca, Sopot Film Festival

• 9 – 12 lipca (czwartek – niedziela), Festiwal 
Teatrów Ulicznych i Plenerowych FETA

• 12 lipca (niedziela), Kabaret Ani Mru Mur, 
godz. 17.00 i 20.00, Pick&Roll Club w Sopocie, 
ul. Zamkowa Góra 3 – 5

• 18 – 19 lipca (sobota – niedziela), Gdańsk 
Dźwiga Muzę, Plac Zebrań Ludowych w 
Gdańsku

• 24 – 26 lipca, Konwent Mangi i Fantastyki 
Baltikon 2015, Sopot, Zespół Szkół Ogólnoksz-
tałcących nr 1 przy ul. Książąt Pomorskich 16/18

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 30 lipca – 2 sierpnia, Targi Wiatr i Woda, 
Marina Gdynia

• 8 sierpnia, Lenny Kravitz, Hala Ergo Arena

• 15 sierpnia (sobota), Stand-up bez cenzury, 
godz. 20.00, Pick&Roll Club w Gdańsku, ul. 
Romańska 28

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

• 16 sierpnia, 5. Konkurs Lotów Red Bull w 
Gdyni

• 20 – 23 sierpnia, Literacki Sopot

• 28 – 30 sierpnia, Gdańskie Noce Jazsowe – 
Międzynarodowy Festiwal Jazzowy, godz. 19.00, 
Teatr Leśny, ul. Jaśkowa Dolina 

• 14 – 19 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

Nasze kalendarium REWITALIZACJA TERENÓW PRZYDWORCOWYCH

Otwarto nowoczesne targowisko
Targowisko przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim zmieniło się nie do pozna-
nia. Dzięki pieniądzom z miasta i Unii Europejskiej wybudowano nowoczesny obiekt, 
gdzie handlować można w komfortowych warunkach. Obiekt, z udziałem Janusza 
Wróbla – burmistrza Pruszcza Gdańskiego, otworzono tydzień temu.

Na nowo zagospodarowanym 
terenie powstała nowoczesna 
hala, w której miejsce
znalazło 18 boksów, każdy o 
powierzchni około 20 metrów. 
Jest także obszerny
parking. Teren objęty został 
monitoringiem. 
– Nowe targowisko znajduje się 
pod dachem, a obiekt jest kli-
matyzowany i posiada wszyst-
kie media. Można tu kupić pra-
wie wszystko – mięso, wędliny, 
ryby, warzywa i owoce. Jest 
nawet szewc. Nie widzę prze-
szkód, by chętni, którzy chcie-
liby pohandlować przysłowio-
wą pietruszką, robili to w są-
siedztwie hali targowej – mówi 
„Panoramie” Janusz Wróbel.
Całość prac kosztowała 
3850000 złotych, z czego 1 
mln zł pochodzi ze środków 
Unii Europejskiej. Wszystkie 
boksy mają swoich najemców i 
jak mówi burmistrz, wszyscy to 
lokalni kupcy.
– Często robiłam tu zaku-
py. Targowisko wyglądało 

strasznie, jak za czasów komu-
ny. Teraz jest tu pięknie i aż 
chce się robić zakupy. Kupo-
wać tu będę świeże warzywa i 
mięso – mówi Teresa Baran z 
Pruszcza Gdańskiego.

– Budowa targowiska to począ-
tek rewitalizacji terenów sąsia-
dujących z dworcem. W całej 
Europie takie tereny straszą. 
Chciałbym, żeby w naszym 
mieście było inaczej. Mam 

nadzieję, że teren ten – z par-
kingiem na kilkadziesiąt aut – 
już niedługo będzie tętnił ży-
ciem – dodaje Janusz Wróbel.

(lubek)

 Pierwsze zakupy na targowisku zrobił Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego

 Pocisk artyleryjski znaleziono w centrum miasta
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POWOJENNA NIESPODZIANKA

Niewybuch w 
centrum miasta
Trwa przebudowa Kanału 
Raduni w Pruszczu Gdań-
skim. 26 maja w godzinach 
południowych znaleziono 
niewybuch z czasów II wojny 
światowej. Pocisk artyleryjski 
zabrali saperzy.
– Na początku nie wiedzia-
łem, co to jest. Było oblepio-
ne ziemią. Wziąłem do ręki 
i przeniosłem na drugi brzeg 
kanału. Wezwałem kierowni-
ka budowy, a ten powiadomił 

policję. Ta z kolei wezwała sa-
perów – powiedział nam pra-
cownik, który znalazł pocisk. 
– Nie bałem się. W tym miej-
scu ziemia była już tyle razy 
przerzucana, że gdyby miało 
coś wybuchnąć, to już dawno 
by się tak stało.
Dodajmy jeszcze, że to już 
druga „niespodzianka” z II 
wojny światowej, którą zna-
leziono podczas przebudowy 
Kanału Raduni. 

(KL)

15PGNiG014_Prasa_265x165mm_v2_Wektory.indd   1 6/1/15   5:42 PM

SPOTYKAMY SIĘ W MAŁYM SOPOCIE

Przywidzki Folwark 
Sztuki już w sierpniu
Oddalony o kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska Przywidz, 
nazywany był przed wieloma laty „Sopotem Kaszub” albo 
„Małym Sopotem”. Wiele osób stara się, żeby również i dziś 
nazywano właśnie tak wieś leżącą w powiecie gdańskim.

Urokami Przywidza i okolic 
urzeczony jest chociażby Woj-
ciech Korzeniewski, prezes 
Fundacji Sopockie Korzenie, 
która wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, „Zieloną 
Bramą” i urzędem gminy or-
ganizować będzie na początku 
sierpnia dwudniową imprezę 
„Przywidzki Folwark Sztuki”.
– Śmiem twierdzić, że przed 
Przywidzem rysuje się świe-
tlana przyszłość. Przyczynić 
się mogą do tego wspólne dzia-
łania urzędu gminy i Piotra 
Krzyżanowskiego, właściciela 
„Zielonej Bramy”. Wspólnie z 
wójtem Markiem Zimakow-
skim postanowiliśmy stworzyć 
w Przywidzu nową atrakcję 
kulturalno-turystyczną. Bul-
war nad jeziorem chcemy na-
zwać imieniem Czerwonych 
Gitar. Na bulwarze stanie 
drzewo – korzenie rocka, któ-
re zostanie wykonane przez 
artystę kowala. Co roku wie-
szać będziemy na drzewie złote 
płyty gwiazd polskiego rocka 
– mówi „Panoramie” Wojciech 
Korzeniewski.
Pomysłem zainteresowali się 
również artyści zespołu „Czer-
wone Gitary”, którzy 7 sierpnia 
wystąpią z koncertem w „Zie-
lonej Bramie” w Przywidzu. 
– Mam nadzieję, że sierpniowy 
koncert przejdzie do historii, 
bo tego dnia nie tylko będziemy 
świętować jubileusz 50-lecia 
istnienia „Czerwonych Gitar”, 
ale też spotkanie z miłośnikami 
rock and rolla – dodaje prezes 
Fundacji Sopockie Korzenie. – 
Będzie to dwudniowa impreza 

„Przywidzki Folwark Sztuki” i 
jestem przekonany, że pod tym 
szyldem z roku na rok będzie 
się ona rozwijała. Chcemy, aby 
to było wydarzenie, które każ-
dego roku przyciągać będzie do 
Przywidza rzesze osób – fanów 
nie tylko muzyki, ale i sztu-
ki. W ramach „Przywidzkiego 
Folwarku Sztuki” odbywał się 
będzie też jarmark produktów 
regionalnych, gdzie swoje wy-
roby będą mogli zaprezentować 
nie tylko mieszkańcy gminy 
Przywidz, ale całego woje-
wództwa pomorskiego.

Głównym organizatorem 
„Przywidzkiego Folwarku 
Sztuki” jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Przywidzu, a współ-
organizatorami imprezy: Urząd 
Gminy Przywidz, „Zielona 
Brama” i Fundacja Sopockie 
Korzenie. Więcej szczegółów 
o sierpniowej imprezie poda-
wać będziemy w kolejnych wy-
daniach „Panoramy Pomorza”, 
która objęła patronat prasowy 
nad „Przywidzkim Folwarkiem 
Sztuki”.

(lubek)

  Czerwony Gitary w sierpniu zagrają w Przywidzu
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- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

tel.: 58 558 47 95 tel.: 792 584 795 
Ok Serwis - Fotooptyka
www.okserwis.com.pl

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie  
Zespołu Szkół w Warczu 

zapraszają na 
 

Dzień Otwarty Szkoły 

3 czerwca 2015r. (środa)  1000-1400
 

 
 

 
 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną 

w stopniu lekkim i umiarkowanym  

oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

 
Przyjmujemy dzieci do klas 

autystycznych   
 

(2-3 uczniów w klasie, terapia 
behawioralna i niedyrektywne 

metody pracy  
z dziećmi autystycznymi, EEG 

Biofeedback, dodatkowa opieka) 

 
Zapewniamy opiekę. 

Przedstawimy atrakcyjną ofertę 
edukacyjną dla Państwa dzieci 

 
 

            Zespół Szkół  
w Warczu  

tel. 58 682 81 91 
      58 683 81 84 

e-mail: szkolawarcz@wp.pl 

Bezpłatny dowóz dzieci do 
szkoły!!! 

W SKRÓCIE

LEKCJA NIEGRZECZNOŚCI
– Zapraszamy na 15. Lek-
cję Niegrzeczności, która 
odbędzie się w niedzielę, 7 
czerwca o godzinie 13.00 na 
Scenie Kameralnej w Sopo-
cie. Jej tematem będzie baj-
ka „Dwie Dorotki” Janiny 
Porazińskiej. Lekcję popro-
wadzą: Katarzyna Dałek, 
Katarzyna Kaźmierczak, 
Katarzyna Z. Michalska, Ja-
cek Labijak, Marek Tynda i 
Piotr Witkowski. Czytanie 
wyreżyseruje Dorota An-
drosz – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik pra-
sowy Teatru Wybrzeże.
Po lekcji odbędą się warsz-
taty teatralne nawiązujące 
do tematyki czytanego tek-
stu. Ilość miejsc jest ogra-
niczona, dlatego konieczne 
są wcześniejsze zapisy, które 
prowadzone są pod adresem 
weronika.lucyk@teatrwy-
brzeze.pl.

WSPÓLNE STOWARZY-
SZENIE METROPOLITALNE
To historyczna chwila! Ty-
dzień temu radni Gdyni oraz 
Wejherowa podjęli uchwały
o przystąpieniu do Stowa-
rzyszenia Obszar Metro-
politalny Gdańsk - Gdynia 
- Sopot. W ten sposób po-
wstaje jedno, wspólne sto-
warzyszenie łączące miasta i 
gminy naszej metropolii.

OPERACJA URATOWAŁA 
LWA ARCO
Lew Arco – jedyny samiec 
ze stada w gdańskim ogro-
dzie zoologicznym prze-
szedł operację. Jej powodem 
była kość, która utknęła mu 
w jelicie cienkim. Po zabiegu 
chirurgicznym, który prze-
prowadziła grupa czterech 
doświadczonych lekarzy, lew 
doszedł już do siebie i jak 
podkreśla doktor Mirosław 
Kalicki, dostał szansę
na kolejne lata szczęśliwego 
życia.

(GR)

TOWARZYSKO

Polska – Grecja
Najbardziej wierni fani piłki 
nożnej w wydaniu reprezen-
tacyjnym odliczają już dni do 
towarzyskiego spotkania Pol-
ska – Grecja, które 16 czerwca 
rozegrane zostanie na stadio-
nie PGE Arena w Gdańsku.
Polacy i Grecy rozegrali jak 
dotychczas 16 spotkań, z cze-
go zdecydowana większość, 
bo aż 11 spotkań to mecze bez 
żadnej stawki – towarzyskie. 
Polacy zwyciężali 10 razy, 
odnieśli 3 remisy i ponieśli 

tyle samo porażek, strzelając 
30, a tracąc 12 goli. Miej-
my nadzieję, że po meczu w 
Gdańsku dorobek polskiej 
kadry będzie jeszcze bardziej 
okazały.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
początek spotkania na PGE 
Arena zaplanowano na godz. 
20.45. Będzie to prawdopo-
dobnie ostatni mecz towarzy-
ski polskiej reprezentacji w 
tym roku.

(KL)

OPÓŹNIENIA NA PLACU BUDOWY

Kanał Raduni odzyska swój romantyczny urok
Trwa przebudowa Kanału Raduni w Pruszczu Gdańskim. Prace są nieco opóźnione, ale jak zapowiada 
Stefan Skonieczny – starosta gdański, inwestycja zostanie ukończona zgodnie z harmonogramem.

Roboty rozpoczęły się później 
niż zaplanowano, ponieważ 
wykonawca zmieniał materiały, 
które chciał wykorzystać do tej 
inwestycji.
– Musieliśmy oczywiście 
sprawdzić, czy jest to zgodne 
z procedurą. Stąd też to opóź-
nienie. Nie zwalania to jednak 
wykonawcy z niedotrzymania 
terminu zawartego w umowie. 
Inwestycja musi być ukończona 
najpóźniej w połowie listopada, 
ponieważ zadanie musimy roz-
liczyć do końca roku. Termin 
nie jest zagrożony, ale pewne 
obawy mamy – mówi Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
W tej chwili kanał zabijany 
jest specjalnymi ściankami, a 
poza tym do wykonania po-
zostało jeszcze bardzo dużo 
prac betonowych. Przy okazji 
inwestycji poprawione zosta-
ną także mostki nad kanałem. 
Nie było tego w projekcie in-
westycyjnym, ale w tej sprawie 
starostwo porozumiało się z 
wykonawcą.
– Największym utrudnieniem 
jest w tej chwili hałas zwią-
zany z zabijaniem ścianek. 

Ruch samochodów wjeżdżają-
cych i wyjeżdżających z budo-
wy może być z kolei odrobinę 
większy podczas betonowa-
nia kanału. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy nam to wybaczą, 
a po zakończeniu inwestycji 
będą zadowoleni z efektu zre-
alizowanych prac – mówi Ste-
fan Skonieczny.
Przebudowa Kanału Raduni 
ma przede wszystkim zabez-
pieczyć mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego przed ewentual-
ną powodzią. Przy okazji upo-
rządkowana zostanie podziem-
na kanalizacja burzowa.
– Doskonale wiemy, że gór-
ny taras naszego miasta został 
zabudowany i wszystkie wody 
opadowe spływają do centrum 
miasta. W ich przyjęciu po-
mógł też zbiornik retencyjny, 
który miasto wybudowało na 
granicy z Juszkowem. Po za-
kończeniu inwestycji kanał 
powinien przyjąć wszystkie 
wody opadowe, dzięki czemu 
mieszkańcy powinni czuć się 
bezpiecznie. Mam nadzieję, że 
stan wody nie będzie minimal-
ny, bo chciałbym, żeby Kanał 

Raduni był dodatkową atrak-
cją dla Pruszcza Gdańskiego – 
podkreśla starosta gdański.
Przy okazji przebudowy Ka-
nału Raduni była potrzeba 
wycięcia niektórych drzew. 
W większości były one chore 

i zagrażały przechodniom. Na 
ich miejsce pojawią się jednak 
nowe nasadzenia i za kilka lat 
pruszczański odcinek odzyska 
swój romantyczny urok.
Przypomnijmy, że inwesty-
cja kosztować będzie nieco 

ponad 19 mln zł. Zadanie jest 
finansowane ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska.

(KL)

 Trwa przebudowa Kanału Raduni w centrum miasta

 Nie brakuje chętnych, którzy korzystają z nowej siłowni

 Wielu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego skorzysta niebawem z grillowiska
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RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Baseny, plac zabaw i plaża powstaną 
nad Radunią
Niemal wszystkie inwestycje w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Pruszcza Gdańskiego zostały już zrealizowa-
ne. Do wykonania pozostały jedynie drobne zadania, a dwa duże projekty muszą być rozłożone w czasie i powstaną za rok.

Dobrych pomysłów mieszkań-
ców naszego miasta nie brako-
wało. Ich realizacja
nie zajęła zbyt wiele czasu, co 
pokazuje, że od pomysłu do 
wykonania jest bardzo krótka 
droga.
- Ciekawe zadania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zre-
alizowano chociażby
w sąsiedztwie Raduni. Powsta-
ła tam nowoczesna siłownia na 
świeżym powietrzu, grillowi-
sko, czy psi park, który już jest 
wykorzystywany – mówi „Pa-
noramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Perełkami Budżetu Obywatel-
skiego mają zostać dwa bardzo 
duże projekty, których realiza-
cję ze względu na swój rozmach 
przełożono na rok następny. 
Mowa oczywiście o budowie 
kina na poddaszu w Centrum 
Kultury i Sportu oraz base-
nach, które mają powstać nad 
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Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Rolno-Przemysłowe

SPONSORZY:
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Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka, Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2015

~
~
~
~

~

W programie:

6.06.2015 (sobota w godz. 10.00 - 18.00)
godz.10.30 - 18.00 - Promocja mięsa drobiowego
pt.”Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole”
(sfinansowano z środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego)

godz.15.15 - Występ zespołu COCKTAIL

7.06.2015 (niedziela w godz.10.00 - 18.00)
godz.10.00 - Msza Św. w Kościele pw. Św. JP II w Lubaniu
godz.16.00 - Występ zespołu TOP ONE

ekspozycja firm obsługujących rolnictwo
wystawa zwierząt hodowlanych
kiermasz ogrodniczy
środki do produkcji rolnej
samochody
wesołe miasteczko
gastronomia

Radunią – również na terenie 
CKiS.
- Liczę, że jeszcze w tym roku 
ogłosimy przetarg i rozpocz-
niemy pierwsze prace
przy budowie basenów. Je-
den – duży przeznaczony bę-
dzie dla dorosłych i młodzie-
ży, natomiast drugi będzie 
miał charakter brodzika, gdzie 
będą mogły bawić się maluchy, 
bo jego głębokość nie będzie 
większa niż 60 centymetrów. 
Według pierwotnego planu 
wnioskodawcy miał to być sam 
basen. Doszliśmy jednak do 
porozumienia,
że jeżeli mam już coś robić to 
porządnie, dlatego przy base-
nach znajdować się będzie plaża 

– tłumaczy Janusz Wróbel.
Koncepcja jest już gotowa, a 
w tej chwili przygotowany jest 
projekt inwestycyjny. Basen, 
który ma mieć długość ok. 25m 
i 20m w najszerszym miejscu, 
nie będzie miał regularnego 
kształtu. Przy basenach stanie 
również plac zabaw dla dzieci, 
wybudowany zostanie także 
budynek, w którym znajdo-
wać się będą przede wszystkim 
urządzenia techniczne do ob-
sługi basenów, ale znajdzie się 
tam też oczywiście miejsce na 
sanitariaty i przebieralnie. Poza 
tym zmieniony ma być nieco 
układ drogowy, a w planach 
jest także budowa kilku miejsc 
parkingowych.
- Jest to już poważna inwesty-
cja znacznie wykraczająca poza 
pierwotny pomysł. W taki po-
mysł warto jednak inwestować, 
żeby miejsce służyło miesz-
kańcom Pruszcza Gdańskiego 

przez wiele lat. Mam nadzieję, 
że miejsce to stanie się popu-
larne, gdzie mieszkańcy będą 
chcieli przychodzić i wypoczy-
wać. Przy podgrzewaniu wody 
chcemy wykorzystywać odna-
wialne źródła energii, dzięki 
czemu bez obaw o zimną wodę 
z basenu będzie można ko-
rzystać od mają do września – 
mówi Janusz Wróbel.
Dodajmy, że na wszystkie pro-
jekty z tegorocznego Budżetu 
Obywatelskiego zaplanowano 
wydać 2 mln zł, ale do wie-
lu zadań miasto i tak musiało 
dołożyć.
- Burmistrz mówił o dużych 
przedsięwzięciach. Warto jed-
nak powiedzieć także

o nieco mniejszych działa-
niach, które ucieszą mieszkań-
ców. Jednym z nich są chociaż-
by zdroje, które pojawiają się w 
przestrzeni naszego miasta i w 
szkołach – mówi Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego.
- Woda, która płynie ze spół-
ki WIK do mieszkań i domów 
w Pruszczu Gdańskim, nadaje 
się do picia bez przegotowa-
nia. Z inicjatywy burmistrza i 
pani Małgorzaty Czarneckiej-
-Szafrańskiej, przewodniczącej 
Rady Miasta Pruszcz Gdański, 
od marca trwają przygotowania 
do montażu zdrojów w szko-
łach oraz w miejscach publicz-
nych na terenie miasta.
Jeden z nich stanie na terenie 
rekreacyjnym na osiedlu Ko-
marowo, a drugi
– w ramach Budżetu Obywa-
telskiego – stanie przy Placu 
Wolności w centrum miasta.

- Ruszyła kolejna edycja Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wnio-
ski składać można do końca 
czerwca. Podobnie, jak w roku 
ubiegłym, do zagospodarowa-
nia będą 2 miliony złotych, ale 
tym razem na projekty duże 
przeznaczone będzie 1,6 mi-
liona złotych. Wnioski opiewać 
muszą na kwotę nie większą niż 
800 tysięcy złotych, a projekty 
małe do 60 tysięcy złotych. Pod 
wnioskiem musi podpisać się 
co najmniej 15 mieszkańców 
naszego miasta popierających 
planowaną inwestycję – infor-
muje Janusz Wróbel.
Ostatecznie to i tak miesz-
kańcy – w drodze głosowania 
– decydują, które inwestycje 

zostaną zrealizowane. Trze-
ba jednak przyznać, że od-
zew mieszkańców miasta jest 

pozytywny, bo licznie uczest-
niczą w głosowaniu, a tym sa-
mym w kształtowaniu

i tworzeniu nowych inwestycji 
w Pruszczu Gdańskim.

Krzysztof Lubański
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ROZMAITOŚCI

Pierwsze konkursy w Regionalnym 
Programie Operacyjnym
Marszałek Mieczysław Struk ogłosił trzy pierwsze konkursy, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o do-
finansowanie swoich projektów ze środków RPO WP na lata 2013-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego ma do 
dyspozycji łącznie  1,86 mld euro, które do 2020 roku przeznaczy na rozwój regionu. 

– Po okresie intensywnych i 
trudnych przygotowań reali-
zacja programu wchodzi w 
kluczowy etap – dziś zostały 
ogłoszone pierwsze konkur-
sy, w których wnioskodawcy 
będą mogli ubiegać się o do-
finansowanie swoich projek-
tów. – mówił marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mie-
czysław Struk. – To początek 
drogi, która prowadzi do peł-
nego wykorzystania miliarda 
ośmiuset sześćdziesięciu mi-
lionów euro, które jako samo-
rząd województwa mamy do 
dyspozycji na wsparcie roz-
woju Pomorza w najbliższych 
latach. Nasz Program Regio-
nalny jest jednym z pierw-
szych programów w Polsce, w 
którym zostały już ogłoszone 
konkursy na dofinansowanie 

projektów ze środków unijnych 
w okresie 2014-2020.
Pierwsze 3 konkury ogłoszone 
29 maja 2015 roku:
8.3. Materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe – kwo-
ta do rozdysponowania 87,273 
mln złotych. 
Projekty mogą dotyczyć m.in. 
ratowania, przywracania war-
tości i ochrony zabytków lub ich 
zespołów wraz z otoczeniem. 
11.4. Ochrona różnorodności 
biologicznej – kwota do rozdys-
ponowania 48,144 mln złotych. 
Zrealizowane projekty przy-
czynią się do ochrony cennych 
zasobów przyrody i krajobra-
zu, jednoczenie umożliwiając 
mieszkańcom Pomorza i tury-
stom kontakt z naturą w sposób 
dla niej przyjazny i bezpieczny. 
10.2.1. Efektywność 

energetyczna - wsparcie dota-
cyjne – kwota do rozdyspono-
wania 155,049 mln złotych. 
Wsparcie przeznaczone jest na 
głęboką modernizację energe-
tyczna budynków użyteczności 
publicznej, z uwzględnieniem 
monitorowania i zarządzania 
energią. Oszczędność ener-
gii musi wynosić co najmniej 
25-30%.
Kolejne konkursy nabory wnio-
sków o dofinansowanie w róż-
nych obszarach i dziedzinach 
programu będą ogłaszane 
zgodnie z harmonogramem, 
przyjętym przez Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego.
Wszystkie konkury ogłaszane 
będą na stronie internetowej 
RPO WP 2014-2020
 

www.rpo.pomorskie.eu

UNIA DAJE KOLEJNĄ KASĘ

Świetlica w Pawłowie 
już otwarta
W miniony weekend odda-
no do użytku kolejną świe-
tlicę wiejską w gminie Trąb-
ki Wielkie – tym razem w 
Pawłowie. Przypomnijmy, że 
kilka tygodni temu podob-
ny obiekt otworzono we wsi 
Domachowo.
- Jest to kolejny projekt, który 
był realizowany przy wsparciu 
środków unijnych. Dofinan-
sowanie na budowę świetlicy 
w Pawłowie otrzymaliśmy z 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Teraz miesz-
kańcy wsi mają już nie tylko 
świetlicę, gdzie mogą organi-
zować zebrania sołeckie, ale 
również różnego rodzaju im-
prezy. Obiekt wybudowany 
został w sąsiedztwie boiska i 
teraz mamy już pełen kom-
pleks rekreacyjno - sportowo 
- kulturalny – informuje Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Nie jest to ostatnia wiejska 
świetlica, która przekazana 
zostanie mieszkańcom gminy 
Trąbki Wielkie. Niebawem 
z takiego obiektu cieszyć się 
będą mogli mieszkańcy Łagu-
szewa, bowiem wójt Konkol 
planuje, że budynek zostanie 

oddany do użytku już za kilka 
tygodni.
- Zauważyłem, że w niektó-
rych świetlicach mieszkańcy 
działają bardzo aktywnie
i tego typu obiekty są tam bar-
dzo potrzebne – dodaje Błażej 
Konkol.
Budowa świetlic to jedno, a 
ich utrzymanie to drugie. Aby 
oszczędzić nieco środków fi-
nansowych związanych z opła-
tami za energię elektryczną, 
gmina stara się o środki unijne, 
aby zbudować panele fotowol-
taiczne m.in. na budynkach 
użyteczności publicznej.
- W tej chwili około 40 pry-
watnych osób zainteresowa-
nych jest montażem paneli fo-
towoltaicznych. Zamontowane 
zostaną one również na 10 bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej. Jeżeli projekt zyska akcep-
tację, to będzie można uzyskać 
90 procentowe dofinansowanie 
– dodaje Błażej Konkol.
Dodajmy, że wcześniej gmina 
Trąbki Wielkie aplikowała o 
unijne środki, które były prze-
znaczone na montaż solarów 
na budynkach użyteczności 
publicznej.

(KL)

POMOGŁA REWOLUCJA ŚMIECIOWA

Nowe ławeczki i stojaki na rowery
Niemal na każdym rogu widać w naszym mieście inwestycje duże i te nie-
co skromniejsze, ale równie potrzebne mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego.  
W tym roku, dzięki sugestiom mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, 
na naszych ulicach pojawiły się nowe ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

- W niektórych miejscach wi-
dzieliśmy potrzebę ustawienia 
ławek, ale to przede wszystkim 
mieszkańcy zgłaszali nam taką 
potrzebę. Do tej pory w róż-
nych miejscach naszego mia-
sta postawiliśmy 30 ławek, ale 
zamówiliśmy jeszcze kolejnych 
20 i mam nadzieję, że dotrą one 
do nas za dwa tygodnie – mówi 
Mariola Barzał, kierownik 
Referatu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.
Nowe ławki stanęły chociażby 
przy cmentarzach i drodze ser-
wisowej obwodnicy Pruszcza 
Gdańskiego oraz przy ulicach 
Raciborskiego, Cichej, Obroń-
ców Wybrzeża, Sportowej i 
Skalskiego.
- Z kolei stojaki rowerowe po-
stawiliśmy m.in. przy: poczcie, 
banku na głównym skrzyżowa-
niu, urzędzie miasta, starostwie 
i przy przystankach autobuso-
wych. Chcielibyśmy, aby stanę-
ły one również przy aptekach, 

ale nie zawsze jest tam miejsce. 
Jeżeli mieszkańcy widzą po-
trzebę postawienia stojaka ro-
werowego, to mogą to zgłaszać 
do naszego referatu – zachęca 
Mariola Barzał.
Poza tym niemal przy każdej 
ławce ustawiono również kosz 

na śmieci, dzięki czemu miesz-
kańcy wyrzucają śmieci tam, 
gdzie powinni, a nie zaśmie-
cali ulice i chodniki naszego 
miasta.
- Rewolucja śmieciowa przy-
niosła w Pruszczu Gdań-
skim wiele dobrego. Dzikich 

wysypisk praktycznie już nie 
ma. Mieszkańcy dbają o po-
rządek w naszym mieście, a my 
czynimy starania, aby było one 
jeszcze bardziej piękniejsze – 
podsumowuje Mariola Barzał.

Mariola Barzał

 Nowa ławeczka pojawiła się również przy wiadukcie

 W bibliotece w Trąbkach Wielkich zorganizowano spotkanie polskich
i niemieckich samorządowcówFo
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PRZYJMOWALI GOŚCI Z MARKT UEHLFELD

Kwitnie polsko-niemiecka współpraca
W ostatnim tygodniu maja do Trąbek Wielkich przyjechała kilkudziesięciooso-
bowa grupa osób z zaprzyjaźnionej gminy Markt Uehlfeld. Przy okazji zorgani-
zowano konkurs plastyczny dla dzieci z Polski i Niemiec.

Jak mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie, 
do Polski przyjechała grupa, 
w skład której weszli samo-
rządowcy niemieckiej gminy, 
przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej, ale również 
dzieci i młodzież.
- Wspólnie realizujemy pro-
jekt maszyny latającej, o której 
informowaliśmy
na łamach „Panoramy”. Cen-
trum budowy samolotu znaj-
duje się u Andrzeja Kwiatkow-
skiego. Wykonano już poszycie 
maszyny, a prace systematycz-
nie posuwają się do przodu i 
mimo, że jest to trudny projekt, 
to mam nadzieję, że we wrze-
śniu podczas imprezy „Trąbki 
w Trąbkach”, które będą po-
łączone z dożynkami, uda się 
pokazać szerszej publiczności 
nasze dzieło. Latająca maszyna 
będzie znajdować się na placu 
rekreacyjnym w pobliżu trą-
beckiej biblioteki – mówi Bła-
żej Konkol.
Polsko-niemiecka współpra-
ca rozpoczęła się 3 lata temu i, 

jak mówi gospodarz trąbeckiej 
gminy, jest ona bardzo inten-
sywna, co przynosi korzyści 
obu stronom.
- Cieszy mnie, że oprósz spo-
tkań następuje wymiana do-
świadczeń, dzięki czemu ko-
rzyści czerpią również przed-
siębiorcy z Pomorza, bo wła-
śnie w Gdańsku niemiecka 

gmina zakupiła chociażby no-
woczesne oświetlenie, które 
pojawi się
na osiedlu zaprojektowanym 
specjalnie dla seniorów – doda-
je Błażej Konkol.
Bardzo aktywnie współpracują 
ze sobą również szkoły, a efek-
tem ich działań był konkurs i 
wystawa plastyczna. Tematem 

przewodnim były bociany.
- Niemiecka gmina w Bawarii 
jest regionem, gdzie znajdu-
je się największa liczba gniazd 
bocianich. Wystawę, która zor-
ganizowana została w bibliote-
ce w Trąbkach Wielkich, bę-
dzie można oglądać do połowy 
czerwca – mówi Błażej Konkol.

(lubek)

STRAŻACKIE ŚWIĘTO W LUBLEWIE

Budowa remizy już zakończona
Wielkie strażackie święto odbędzie się w Lublewie 20 czerwca. Na ten dzień 
zaplanowano otwarcie remizy strażackiej. Swój udział w uroczystości zapowie-
dzieli również rycerze św. Floriana z zaprzyjaźnionego niemieckiego Uffenheim.

- Otwarcie obiektu połączone 
będzie ze świętem Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Nie 
wiem, czy na 20 czerwca doje-
dzie nowe auto dla strażaków z 
Lublewa, ale wszystkie formal-
ności są już podopinane. Przy-
pomnę, że lublewscy ochotnicy 
jeździli do tej pory starym, wy-
służonym samochodem. Teraz 
otrzymają wóz z prawdziwego 
zdarzenia. Nie będzie to wóz 
ciężki, ponieważ strażacy z 
Lublewa najczęściej wyjeżdża-
ją do wypadków drogowych – 
podkreśla Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Nic w tym dziwnego, skoro 
według statystyk aż 70 proc. 
wszystkich wyjazdów zastępu z 
Lublewa to akcje drogowe.
- Nowy obiekt w Lublewie ma 
służyć nie tylko strażakom, ale 
również pozostałym mieszkań-
com wsi. Na piętrze powstała 
bowiem przestrzenna świetlica, 
gdzie można organizować ze-
brania sołeckie albo imprezy – 
dodaje Leszek Grombala.
Inwestycja w całości 

finansowana była z gminnych 
środków. Na budowę remi-
zy wydano ponad 1,1 mln zł. 
Rzutem na taśmę 100 tys. zł 
przekazał powiat, a pieniądze 
przeznaczone zostaną praw-
dopodobnie na wyposażenie 
obiektu.

- Z własnych środków na pew-
no nie udałoby się zakupić sa-
mochodów dla lublewskiej 
straży, dlatego dziękujemy za 
pomoc komendom powiatowej 
i wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej za finansowe 
wsparcie. Jedynym sponsorem 

prywatnym, który pomógł przy 
zakupie pojazdów, jest firma 
Ziaja, która przekazała 30 ty-
sięcy złotych – dodaje Ma-
rek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.

(lubek)

 20 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie remizy w Lublewie
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KASA DO WYGRANIA

Hejnał gminy Trąbki Wielkie
Wójt Błażej Konkol ogłasza 
konkurs kompozytorski na 
hejnał gminy Trąbki Wielkie.
Utwór na trąbkę solo ma 
trwać od 20 do 30 sekund. 
Konkurs jest otwarty dla pol-
skich kompozytorów bez li-
mitu wieku, a zgłaszać moż-
na prace niepublikowane, 
nienagradzalne i te, które nie 
były wykonywane publicznie. 
Każdy z kompozytorów może 
nadesłać więcej niż jedną pra-
cę. Należy je wysyłać na adres: 
Akademia Muzyczna im. S. 

Moniuszki, 80-743 Gdańsk, 
ul. Łąkowa 1/2 do 30 sierp-
nia br. z dopiskiem „Konkurs 
kompozytorski Trąbki Wiel-
kie”. Prace konkursowe nale-
ży zgłaszać anonimowo.
Zwycięzcy konkursu otrzy-
mają nagrody: I miejsce – 
1800 zł, II miejsce – 1200 zł, 
III miejsce – 600 zł. In-
formacje o konkursie zna-
leźć można na stronach: 
www.trabkiw.ug.gov.pl i  
www.goksir-trabkiwielkie.pl.

(GR)

OTWARCIE SEZONU

Kabaret Młodych 
Panów w Kolbudach
Pod hasłem „żagli” przebiegać będą 
w tym roku wakacje w gminie Kolbu-
dy. Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 
i powitanie wakacji odbędzie się w 
ostatni weekend czerwca.
- W tym roku żeglarskie wa-
kacje będziemy organizować 
nieco inaczej. Podobnie jak w 
latach ubiegłych nasza mło-
dzież pojedzie na obóz, ale 
przez całe wakacje otwarta 
będzie w Kolbudach stanica 
żeglarska. W ubiegłym roku 
kupiliśmy nowy sprzęt, dzię-
ki czemu pełne wyposażenie 
będzie na obozie żeglarskim i 
nad jeziorem 
w Kolbudach – mówi nam Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Sprzęt żeglarski służyć będzie 
nie tylko do szkolenia mło-
dzieży. Jak zapowiada wójt 
Grombala, dostępny on będzie 
dla każdego, kto będzie chciał 
zasmakować przygody żeglar-
skiej. Dostępne będą nie tyl-
ko łódki, ale również rowery 
wodne.
- Mamy jeszcze dwie specjali-
styczne, małe jednostki kilowe 
dla dzieci  niepełnosprawnych. 
Tego typu jednostki na Po-
morzu ma tylko Gdańsk. Są 
one drogie, ale warto je mieć 

w swojej bazie, żeby z żeglo-
wania cieszyć się mogły rów-
nież niepełnosprawne dzieci – 
mówi Leszek Grombala.
Obozy żeglarskie rozpoczną 
się w pierwszych dniach lipca, 
a w ostatni weekend czerwca 
zapraszamy do Kolbud na po-
witanie wakacji. Wiemy już, 
że impreza rozpocznie się o 
godz. 18.00 (wcześniej pla-
nowane są gry i zabawy dla 
najmłodszych). W programie 
zaplanowano m.in. biesiadę 
lwowską przeplataną wystę-
pem Krzysztofa Piaseckiego 
i Kabaretu Młodych Panów. 
Godzinowy program imprezy 
znaleźć będzie można nieba-
wem na stronie internetowej 
urzędu gminy.
Z kolei na obozie sztuki że-
glarskiej uczyć się będzie nie 
tylko nasza młodzież, bowiem 
gmina Kolbudy zaprosiła do 
nas również polską młodzież 
z Niemenczyna na Litwie oraz 
dzieci polskich rodzin z rejonu 
jarosławskiego na Ukrainie.

(KL)
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UCZCILI DZIEŃ DZIECKA

Wielki piknik w 
Suchym Dębie
W Zespole Szkół w Suchym Dębie odbył się II Piknik Ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniu uczestniczyli 
uczniowie i uczennice wraz z całymi rodzinami, z terenu 
całej gminy.
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Strażacy ochotnicy prawie jak zawodowcy
Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Cedrów Wielkich i Koszwał należą do najaktywniejszych w powiecie 
gdańskim. Każdego roku to właśnie strażacy z tych jednostek najczęściej wyjeżdżają do akcji ratowniczych i gaśniczych. 
Nic zatem dziwnego, że gmina inwestuje w rozbudowę obu remiz strażackich.

Remiza w Koszwałach, o czym 
informowaliśmy już na łamach 
„Panoramy”, musiała być roz-
budowana, ponieważ budynek 
posiadał tylko jeden boks na 
samochód ratowniczy. Jednost-
ka z Koszwał znalazła się jed-
nak w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym, co z ko-
lei zobowiązuje do posiadania 
przynajmniej dwóch wozów, 
aby jednostka była bardziej 
mobilna i zapewniała większe 
bezpieczeństwo.
– W związku z tym musieliśmy 
rozbudować garaż. Podjęliśmy 
jednak decyzję, że zwiększymy 
zakres inwestycji, dzięki czemu 
strażacy będą mogli korzystać z 
szatni i węzła sanitarnego. Re-
alizacja inwestycji rozpoczęła 
się w roku ubiegłym, a oficjalne 
otwarcie obiektu planujemy w 
połowie czerwca – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Na rozbudowę remizy w 

Koszwałach gmina otrzymała 
z Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej dofinanso-
wanie w wysokości 100 tys. zł. 
Pozostałe 230 tys. zł pochodzi-
ło z gminnego budżetu. Do-
dajmy przy okazji, że być może 
jeszcze w tym roku jednostka 
otrzyma samochód. 
– Jeszcze w tym roku chcieliby-
śmy rozbudować remizę w Ce-
drach Wielkich, gdzie również 
potrzebne są szatnie z prawdzi-
wego zdarzenia. W tej chwili 
przygotowujemy dokumenta-
cję techniczną, żeby niebawem 
rozpocząć inwestycję – dodaje 
Janusz Goliński.
Strażacy nie tylko wyjeżdża-
ją do pożarów czy wypadków 
drogowych. Bardzo mocno 
włączeni są również w ochronę 
przeciwpowodziową, dlatego 
gmina nie szczędzi grosza dla 
strażaków.
– Na razie inwestujemy w 
obiekty, ale z czasem będziemy 

doposażać nasze OSP także w 
odpowiedni sprzęt. W tej chwi-
li istnieje jednak zupełnie inny 
problem, o którym się mówi 
podczas strażackich zebrań, 
ale nikt nie przymierza się do 
jego rozwiązania. Strażacy z 
OSP są tylko ochotnikami i nie 
można ich traktować jak zawo-
dowców. Aby zostać członkiem 
OSP i tak trzeba przejść pew-
ne kursy i szkolenia – tak samo 
jak zawodowcy. Ochotnicy nie 
otrzymują jednak wynagrodze-
nia jak ich koledzy po fachu z 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Członkami OSP są osoby, dla 
których jest to pasja – tłumaczy 
wójt Goliński.
Według niego coraz mniej 
młodych osób chce być straża-
kiem – ochotnikiem. Szczegól-
ny problem stanowią kierowcy, 
a właściwie ich brak. Kierow-
ców jest niewielu, a poza tym 
muszą oni mieć uprawnienia do 
kierowania wozem strażackim.

– Jest potrzeba stworzenia 
systemu, dzięki któremu je-
den strażak – kierowca byłby 
na stand by, a więc w każdej 

chwili gotowy do udziału w ak-
cji. Gmina może znaleźć środ-
ki, aby taka osoba była non 
stop do dyspozycji – tłumaczy 

Janusz Goliński.
Dopiero czas pokaże, czy po-
mysł wójta Cedrów Wielkich 
zostanie wcielony w życie.

Krzysztof Lubański

 Już w połowie czerwca uroczyście otworzona będzie remiza strażacka w Koszwałach

BOISKO I STACJA PODNOSZENIA CIŚNIEŃ

Koszwały miejscem budowy
Pierwsza połowa tego roku 
przebiega w Koszwałach pod 
znakiem inwestycji. 
Poza budową remizy, o której 
piszemy w artykule obok, po-
wstaje jeszcze wielofunkcyjne 
boisko sportowe, dobiega także 
końca budowa stacji podnosze-
nia ciśnienia wody.
- Postawiłem sobie za cel, aby 
przy każdej szkole w naszej 
gminie funkcjonowało boisko 
wielofunkcyjne. W pierw-
szej kolejności inwestycje 

realizowane są tam, gdzie wno-
si się opłatę adiacencką. Wia-
domo, że mieszkańcy się temu 
sprzeciwiają, ale gmina nie ma 
innego wyjścia. Musimy pobie-
rać opłaty adiacenckie, ale w 
zamian budujemy boiska spor-
towe. Mam nadzieję, że ko-
lejny taki obiekt powstanie w 
Wocławach, bowiem budowę 
kanalizacji kończymy właśnie 
w Stanisławowie i Wocławach 
– mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.

Wszystko wskazuje na to, 
że nowy obiekt sportowy w 
Koszwałach zostanie odda-
ny do użytku jeszcze przed 
wakacjami.
- Również w czerwcu zakończy 
się budowa stacji podnoszenia 
ciśnień, dzięki czemu miesz-
kańcy Koszwał będą korzystać 
z ujęcia wody w Błotniku, a nie 
jak do tej pory  w Wocławach – 
dodaje Janusz Goliński.

(KL)

 Już za kilka tygodni będzie można zagrać na nowym boisku w Koszwałach

 Najlepsi biegacze wśród gimnazjalistów 

DEMOKRATYCZNY BIEG PO WOLNOŚĆ

Uczcili w pełni wolne wybory

– 27 maja minęło 25 lat od 
pierwszych w pełni wolnych 
wyborów samorządowych. 
Otworzyło to drogę do tego, by 
Polacy sami decydowali o spra-
wach, które ich dotyczą. Tak 
zaczęła odradzać się w Polsce 
samorządność. Dziś trudno so-
bie bez niej wyobrazić w pełni 
demokratyczną Polskę, dlatego 
też postanowiliśmy uczcić to 
historyczne wydarzenie – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
W ramach imprezy odbył się 
chociażby „Demokratyczny 
bieg po wolność”, w którym 

uczestniczyło ponad 50 uczest-
ników w trzech kategoriach: 
open, podstawówki i gimnazja. 
Bieg organizowany był po raz 
pierwszy, ale wszyscy uważa-
ją, że frekwencja była bardzo 
dobra.
Warto przy okazji zauważyć, że 
gmina Cedry Wielkie była chy-
ba jedną z nielicznych, jeśli nie 
jedyną w powiecie, która uczci-
ła ten jubileusz. Bieg nie był 
jednak jedynym punktem pro-
gramu jubileuszowej imprezy. 
Zorganizowano również kon-
ferencję, podczas której swój 
wykład na temat demokracji 

w Polsce zaprezentował Da-
riusz Piasek, natomiast Janusz 
Goliński mówił o zmianach 
zachodzących w gminie Ce-
dry Wielkie w ciągu ostatnich 
25 lat. 
– Na imprezie, poza wicemi-
nistrem Bogdanem Dombrow-
skim i Stefanem Skoniecznym, 
starostą gdańskim, pojawili się 
przede wszystkim radni, którzy 
25 lat temu zaczynali samo-
rządową pracę – mówi Janusz 
Goliński.

(KL)
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ATRAKCJI NIE BRAKOWAŁO

Rodzinne spotkanie w 
Grabinach-Zameczku

- W tym roku miał on dodat-
kowo charakter sąsiedzki, po-
nieważ postanowiliśmy dołą-
czyć do Gdańskich Dni Sąsia-
dów. W sobotę 30 maja przyby-
ły do nas całe rodziny: rodzice, 
dziadkowie, rodzeństwo, aby 
wspólnie się bawić, brać udział
w różnych konkursach i po-
kazach, by skosztować czegoś 
pysznego i otrzymać nagrody. 
Na gości czekało wiele atrak-
cji: m.in. ochotnicza straż po-
żarna, komenda policji, koło 
łowieckie. Rodziny miały oka-
zję do wspólnego spędzenia 
czasu, biorąc udział w turnieju 
piłkarzyków, malowaniu twa-
rzy lub biorąc udział w grach 
sportowych. Dzieci bardzo 
chętnie korzystały również z 
dmuchanego zamku. Spotka-
nie przebiegło w bardzo mi-
łej atmosferze – mówi nam 
Anna Jarzyńska ze szkoły w 
Grabinach-Zameczku.
Za pośrednictwem naszej ga-
zety, organizatorzy festynu 
dziękują wszystkim rodzicom 
i dzieciom, sponsorom, uczest-
nikom, pracownikom Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego oraz 
sąsiadom zaangażowanym w 
zorganizowanie festynu.

(GR)

Jak co roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabi-
nach- Zameczku, odbył się Festyn Rodzinny.
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Uczestnicy imprezy mieli oka-
zję obejrzeć występy artystycz-
ne dzieci i młodzieży, wziąć 
udział w zawodach sportowych 
i skorzystać z bogatego poczę-
stunku. Dla rodzin przygoto-
wano wiele konkurencji spor-
towych, podczas których zdo-
bywano atrakcyjne nagrody i 
ćwiczono nie tylko mięśnie, ale 
i umiejętności współpracy. O 
zdrowe ciało można było za-
dbać także podczas krótkiego 
aerobicu czy wspólnego tańca 
„belgijka”. Po aktywnych sza-
leństwach można było się po-
silić m.in. ciastem przygotowa-
nym przez rodziców i serwowa-
nym wraz z kawą i napojami w 
kawiarence pod gołym niebem 
czy hot-dogiem, popcornem 
lub zupą, przygotowanymi 
przez KGW. 
Niegasnącym powodzeniem 
cieszyła się wielka, 7-metro-
wa dmuchana zjeżdżalnia czy 
loteria fantowa, na którą los 
otrzymał każdy uczestnik im-
prezy. Czas umilały jeszcze 
liczne pokazy, m.in. karate czy 
ratownictwa medycznego, któ-
ry przeprowadzili ochotnicy z 
OSP w Suchym Dębie. 
Warto zaznaczyć, że absolut-
nie wszystkie atrakcje i sma-
kołyki dostępne były za dar-
mo. Zespół nauczycieli, wraz 
z rodzicami, pozyskiwał przez 
kilka miesięcy środki i pomoc 
rzeczową na organizację pik-
niku. Dobre serce wielu lo-
kalnych przedsiębiorców i in-
stytucji sprawiło, że tego dnia 
każde dziecko mogło czuć się 
beztroskie i szczęśliwe, bez 

względu na zasobność portfela 
rodziny. Wygląda na to, że już 
po raz drugi zdaliśmy egzamin 

ze współpracy i bezinteresow-
nej pomocy na rzecz drugiego 
człowieka.

Karolina Mazur
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POZYSKALI 2000 NA KAŻDEGO MIESZKAŃCA 

Wandale w parku edukacyjnym w Przywidzu
Pod koniec ubiegłego roku otworzono w Przywidzu park edukacyjno-rozrywkowy. Niemal od samego początku dużym 
zainteresowaniem – szczególnie młodych mieszkańców – cieszy się skate park. Z kolei część edukacyjną upodobali sobie 
amatorzy mocniejszych trunków i wandale, którzy zniszczyli niektóre elementy parku.

Samorządowcy z gminy Przy-
widz cieszą się, że inwestycja 
okazała się trafiona, o czym 
świadczy duża liczba osób ko-
rzystająca ze skate parku.
– W części, która poświęco-
na jest odkrywcom, doszło 
do kilku dewastacji. Niektóre 
elementy zostały skradzione, 
inne połamane. Szkoda, po-
nieważ jest to wspólne dobro, 
ale nie każdy wie jak się za-
chować i szanować publiczne 
mienie. Ciężko mi zrozumieć 
tego typu zachowania. Dla-
tego też będę orędownikiem 
wprowadzenia monitoringu w 
miejscach, gdzie będzie mogło 
dochodzić do podobnych incy-
dentów – mówi Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.
Na chuligańskie zachowania 
powinni reagować wszyscy 
mieszkańcy gminy Przywidz, 
bo to właśnie dla nich – za 
setki tysięcy, a nawet miliony 

złotych – budowane są parki, 
place zabaw czy boiska. Jeże-
li będziemy na to obojętni, to 
pieniądze zostaną wyrzucone 
w błoto, ponieważ wszystko 
będzie zniszczone, a my za-
miast w parku na ławeczce 
albo na placu zabaw, będziemy 
siedzieć w domu znudzeni te-
lewizyjnymi dyrdymałami. 
Wiele spraw zgłaszano poli-
cjantom z komisariatu w Kol-
budach, aby ci wyjaśnili pewne 
rzeczy. Niestety żadnych wyja-
śnień Urząd Gminy Przywidz 
nie otrzymał. Sprawy zostają 
umarzane, a sprawcy nie są po-
ciągani do odpowiedzialności.
Nawiązując do tematu parku 
w Przywidzu warto przypo-
mnieć, że w odległych planach 
jest zabudowa istniejącej już 
przestrzeni. 
– Po drugiej stronie rzeki 
Wietcisy znajduje się miej-
sce, w którym mógłby być 

wybudowany amfiteatr. O 
tym, kiedy ten teren zostanie 
zagospodarowany zależy mię-
dzy innymi od tego, czy zo-
staniemy przyjęci do Lokalnej 
Grupy Rybackiej. W tej chwili 
na terenie naszej gminy reali-
zujemy ważniejsze inwestycje, 
które są dla budżetu naszej 
gminy nie lada wyzwaniem. 
Budujemy halę sportową w 
Przywidzu, kanalizację, a ko-
lejne dwie mniejsze sale mają 
powstać w Trzepowie i Pomle-
wie. Planujemy też rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków. Są 
to sprawy, które koniecznie 
trzeba zrealizować – tłumaczy 
wójt Zimakowski.
Korzystając z okazji informuj-
my, że kondycja ekonomicz-
na gminy jest dobra. Budżet 
gminy jest jednak ograniczo-
ny, dlatego tak ważne są ze-
wnętrzne środki, które z po-
wodzeniem pozyskiwane są w 

gminie Przywidz. 
– Z gminnej kasy na inwesty-
cje przeznaczyć można około 2 
– 3 mln zł rocznie, a tylko w 
minionej kadencji pozyskano 
ok. 12 mln zł, co pokazuje, że 

na jednego mieszkańca gminy 
Przywidz pozyskano 2 tys. zł. 
Dzięki temu gmina mogła re-
alizować inwestycje, nie pod-
nosząc przy tym podatków ani 
opłat za wodę i kanalizację, 

które należą do najniższych 
w województwie pomor-
skim – podsumowuje Marek 
Zimakowski.

(KL)

 Wandale już zdążyli zniszczyć park w Przywidzu
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WRESZCIE ZAUWAŻONY

Straż wyróżniła wójta
Pod koniec maja w Pruszczu 
Gdańskim odbyło się Świę-
to Strażaka. Była to okazja do 
uhonorowania osób szczegól-
nie zasłużonych dla pożarnic-
twa. Wyróżniono strażaków, 
ale również osoby cywilne. W 
gronie tym znalazł się także 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz, który, co ciekawe, 
jako ostatni z samorządowców 
powiatu gdańskiego otrzymał 
medal od Straży Pożarnej.
Jesteśmy obecni na kolejnych 
uroczystościach Dnia Strażaka 
w PSP Pruszcz i zauważyliśmy, 
że wójt gminy Przywidz otrzy-
mał medal po 5 latach, kiedy to 

inni wójtowie byli uhonorowa-
ni już w pierwszym roku pierw-
szej kadencji
Co na to wójt Zimakowski?
–  Nieważne, że po 
5 latach. Ważne, że jest – 
mówi z uśmiechem Marek 
Zimakowski.
–  Najważniejsze jest 
to, że jednostki są doposaża-
ne, druhowie, a szczególnie 
młodzież, działają. Poza tym 
w Zespole Szkół w Przywi-
dzu od nowego roku szkolne-
go pojawi się nowa klasa gim-
nazjalna profilowa o kierunku 
strażacko-ekologicznym.

(GR)

 Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz (w środku) otrzymał 
brązowy medal Zasłużony Dla Pożarnictwa. Na zdjęciu w towarzyst-

wie Tadeusza Łyskowskiego, prezesa gminnego OSP w Przywidzu,  
i Janusza Olejniczuka, prezesa OSP Jodłowno

fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

ŁĄCZĄ KASZUBSKO-POLSKIE AKCENTY

Marek Zimakowski Ambasadorem Kaszub
W Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku spotkali się ludzie bizne-
su, lokalnej polityki i kultury. Podczas XII Majówki Pomorskich Przedsiębiorców 
wręczono nagrody i tytuły Ambasadora Kaszub w trzech kategoriach. Wśród 
nagrodzonych znalazł się również Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

Majówka Pomorskich Przed-
siębiorców to idea zmarłego 
Daniela Czapiewskiego, twór-
cy ośrodka w Szymbarku. Ka-
pituła, w której znaleźli się 
m.in. trzej marszałkowie wo-
jewództwa pomorskiego: Jan 
Kozłowski, Jan Zarembski i 
Mieczysław Struk uhonorowa-
ła osoby, instytucje i przedsię-
biorstwa szczególnie zasłużo-
ne dla Kaszub. Ambasadorem 
Kaszub w kategorii samorzą-
dowców został m.in. Marek 
Zimakowski.
– Celem Daniela Czapiewskie-
go było otwarcie się Kaszub 
na cały kraj, a nawet na świat. 
Owszem, nagroda jest sym-
boliczna, ale zarazem cenna, 
ponieważ zauważono i doce-
niono nasze gminne działania. 
Dostrzeżono również to, że 
do realizacji gminnych zadań 
pojawiają się firmy, których 
właścicielami są Kaszubi – 
mówi „Panoramie” wójt gminy 
Przywidz.

Kapituła doceniła jednak Mar-
ka Zimakowskiego szczególnie 
za zaangażowanie w tworzenie 
Szlaku Hymnu Narodowego 
Będomin – Westerplatte, szla-
ku symbolicznie łączącego te 
dwa miejsca-symbole, tak jakby 
Polskę z Kaszubami 
– Mam nadzieję, że projekt 
ten zostanie w końcu zreali-
zowany. Wiem, że prace pro-
jektowe są już zaawansowane. 
Swoje uwagi do tego projektu 
już przekazaliśmy i z niecier-
pliwością czekamy na efekt 
końcowy. Będomin to punkt 
na mapie naszego kraju, któ-
ry powinien odwiedzić każdy 
Polak. Doceniono nie tylko 
moje zaangażowanie w budowę 
tego szlaku. Dość powiedzieć, 
że nasza gmina współpracu-
je również z kilkoma kaszub-
skimi organizacjami i insty-
tucjami, co owocuje wieloma 
zrealizowanymi inwestycjami. 
Poza tym pomagamy stowa-
rzyszeniom i grupom, które 

kultywują kaszubską tradycję, 
kulturę i obyczaje – dodaje wójt 
Zimakowski, który sam zabie-
gał, aby w szkołach na terenie 
gminy Przywidz na dodatko-
wych zajęciach uczono języka 
kaszubskiego. 
Nagroda jest tylko potwierdze-
niem prokaszubskich działań, 

o których wielokrotnie infor-
mowano na łamach lokalnej 
prasy. Warto przy tym zauwa-
żyć, że gmina Przywidz stara 
się łączyć akcenty polskie oraz 
kaszubskie i zawsze to promuje.

(lubek)
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 Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz z symboliczną nagrodą 
Ambasadora Kaszub 

„Wschodnio – pomorska sieć szerokopasmowa budowa infrastruktury światłowodowej 
obejmująca zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie”
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Najlepsze i najbardziej niezawodne usługi, mogą być również w Twoim zasięgu!
Zgłoś się do nas
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Ej, posłuchaj!  Zostań Dawcą, 
aby podarować życie innym! 
Nie myśl tylko o sobie! 
Przecież i Ty możesz kiedyś 
potrzebować takiej pomocy! 
– Apeluje 12-letni Maks  z 
Łęgowa, dla którego jedyną 
szansą na leczenie oraz powrót 
do zdrowia jest przeszczepienie 
szpiku bądź komórek 
macierzystych od Dawcy 
niespokrewnionego.

Podczas minionych ferii zimo-
wych Maks z ogromną radością 
oddawał się swojej nowej pasji – 
snowboardowi. Już wtedy, czuł 
się coraz bardziej zmęczony. 
Dramatyczna diagnoza – ostra 
anemia aplastyczna - wyjaśniła 
powody osłabienia i złego sa-
mopoczucia Maksa. Na doda-
tek lekarze nie mogą się podjąć 
standardowego leczenia w jego 
przypadku, gdyż w wyniku pe-
chowego wypadku rowerowego 
stracił nerkę.
 Teraz ostatnią deską ratunku 
dla Maksa jest przeszczepienie 
od Dawcy niespokrewnionego! 
Dlatego przyjdź, weź udział w 
akcji i okaż wsparcie Maksowi!
Rodzina i przyjaciele Maksa 
nie potrafią czekać bezczynnie 
– sami zainicjowali poszuki-
wania jego bliźniaka genetycz-
nego. Przygotowania do akcji 
rejestracji dawców pod hasłem 
„Pomóż Maksowi i Innym!” 
ruszyły pełną parą.
- Dla każdego z nas oddanie 
4 ml krwi to bardzo niewiele 
– być może dla Maksymilia-
na jest to szansa na znalezie-
nie dawcy – tłumaczył Pau-
lina Lewandowska, siostra 

PRZYGOTOWANIA DO AKCJI REJESTRACJI POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU 
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PSZCZÓŁKACH RUSZYŁY PEŁNĄ PARĄ.

WIELKIE ODLICZANIE 
ROZPOCZĘTE
21 czerwca 2015r. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach odbędzie się akcja rejestracji poten-
cjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku dla Maksai innych pacjentów. Rodzina, przy-
jaciele Maksa oraz Gmina Pszczółki liczą na zaangażowanie świadomej problemu, jakim jest rak 
krwi, społeczności Pszczółek i okolic. 

nastoletniego Maksymiliana. 
-  Przyjdźcie zarejestrować się 
jako potencjalni dawcy szpiku. 
Liczy się każdy!
Kto może zostać Dawcą?
Zarejestrować może się każdy 
zdrowy człowiek pomiędzy 18 
a 55 rokiem życia, ważący mi-
nimum 50 kg (bez dużej nad-
wagi). Zajmuje to tylko chwi-
lę, polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycz-
nego, wypełnieniu formula-
rza z danymi osobowymi oraz 
pobraniu 4 ml krwi. Na pod-
stawie pobranej próbki zosta-
ną określone cechy zgodności 
antygenowej, a jeśli okaże się, 
że kod genetyczny Dawcy zga-
dza się z kodem genetycznym 
chorego, wtedy dochodzi do 
przeszczepienia. Wszyscy, któ-
rzy chcą się zarejestrować, po-
winni mieć ze sobą dokument 
tożsamości z nr PESEL.

Rejestracja i przebadanie jed-
nego Dawcy to koszt 250 zł. 
Od początku istnienia Fundacji 
DKMS Polska rozwijamy na-
szą bazę, rejestrując kolejnych 
Dawców m.in. dzięki darowiz-
nom od osób indywidualnych 
i finansowemu wsparciu firm. 
Każda, nawet najmniejsza da-
rowizna pozwoli nam pozyskać 
więcej potencjalnych Dawców. 
Rejestracja w bazie jest bez-
płatna, ale będziemy wdzięcz-
ni, jeśli pokryjesz choćby jej 
część przekazując darowiznę 
na konto 
o numerze: 15 1240 6292 1111 
0010 6197 7669. Dziękujemy. 
Liczy się każde wsparcie. 

O FUNDACJI
Fundacja DKMS Polska to ak-
tualnie największa baza daw-
ców szpiku w Polsce, w której 
zarejestrowanych jest i ponad 
678 000 (marzec 2015) poten-
cjalnych dawców szpiku, a już 1 
921 (marzec 2015) osób oddało 
swoje komórki macierzyste lub 
szpik, dając szansę na życie pa-
cjentom zarówno w Polsce, jak 
i na świecie.

Rejestracja potencjalnych 
Dawców odbędzie się:
Data: 21 czerwca 2015 r.
Godzina:11:00 – 17:00
Miejsce: Publiczne  
Gimnazjum w Pszczółkach
Adres: ul. Pomorska 25,  
Pszczółki

PROPOZYCJE W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI 

Wakacje Twojego dziecka – sprawdź nasze propozycje 
Obóz sportowy czy kurs językowy? A może półkolonie żeglarskie? Zorganizowanie wakacji dziecku, zwłaszcza kiedy obo-
je rodzice pracują, nie jest sprawą łatwą. Postanowiliśmy pomóc, przybliżając kilka propozycji firm i instytucji z terenu 
naszej gminy. Oferują one zarówno wypoczynek na miejscu, jak i na wyjeździe.

PÓŁKOLONIE ŻEGLARSKIE 
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański wraz z Po-
morskim Okręgowym Związ-
kiem Żeglarskim organizują 
półkolonie żeglarskie w stani-
cy w Wiślince. Od 29 czerw-
ca do 31 lipca odbędzie się w 
sumie 5 turnusów (każdy od 
poniedziałku do piątku). Ofer-
ta skierowana jest do dzieci i 
młodzieży z terenów gminy 
Pruszcz Gdański w wieku od 
7 do 17 lat. Na łodziach typu 
Optymist, Puck, Orion, RIB, 
MECH 01 pod okiem instruk-
torów uczestnicy półkolonii po-
znawać będą tajniki żeglarstwa 
oraz uroki miejscowej przyrody 
podczas rejsów na akwenach 
Martwej Wisły, Wisły Śmia-
łej, Pętli Żuławskiej i Gdańska 
od strony Motławy. Całkowity 
koszt półkolonii wynosi 400 zł 
za jeden pełny turnus. W pro-
gramie także śniadanie, obiad 
i podwieczorek. Zgłoszenia 
na półkolonie można dokonać 
e-mailem: nital@poczta.onet.
pl, tel. 503 008 271. W zgło-
szeniu należy podać wybrany 
turnus lub turnusy: I turnus: 
29 czerwca – 3 lipca, II 6 lip-
ca – 10 lipca, III 13 lipca – 17 
lipca, IV 20 lipca – 24 lipca, V 
27 lipca – 31 lipca. Wpłaty na-
leży dokonywać na konto: Po-
morski Związek Żeglarski, Al. 
Jana Pawła II, nr 11, 81-345 
Gdynia, NIP 586-010-40-03, 
konto bankowe Polbank EFG: 
82 2340 0009 0220 2460 0000 
0011. Należy podać: imię i na-
zwisko uczestnika, termin i nu-
mer turnusu. 

OBOZY SPORTOWE
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Pruszcz Gdański orga-
nizuje dwa wakacyjne obo-
zy. Pierwszy z nich to obóz w 
miejscowości Swornegacie na 

Kaszubach od 3 do 11 sierpnia. 
Skierowany jest do dzieci ze 
szkół podstawowych. Program 
obozu przewiduje: zajęcia ta-
neczne, doskonalenie umiejęt-
ności sportowych, gry i zabawy 
rekreacyjne, zajęcia twórcze, 
naukę i rozwijanie zdrowego 
stylu życia poprzez właściwy 
ruch, odżywianie, higienę i 
dbałość o zdrowie oraz utrwa-
lanie nawyku uprawiania spor-
tu. Na uczestników czekają też 
takie atrakcje, jak: wycieczka
do Aqua Centrum w Koście-
rzynie oraz rejs statkiem po 
Jeziorze Wdzydzkim. Orga-
nizator planuje również gry 
i zabawy ruchowe na terenie 
kąpieliska, gdzie będzie moż-
liwość korzystania z kajaków i 
rowerków wodnych.
Uczestnicy będą mieli do dys-
pozycji obiekty sportowe: halę 
sportową, naturalne boisko tra-
wiaste do piłki nożnej i tereny 
zielone przy szkole.
Kadrę obozową stanowić będą 
trenerzy i instruktorzy spor-
towi oraz nauczyciele wycho-
wania fizycznego. Zakwatero-
wanie – Bursa Zespołu Szkół 
w Swornegaciach, pokoje 4-6 
osobowe. 
Wyżywienie – 4 posiłki dzien-
nie. Planowany koszt to 690 zł. 
Zgłoszenia i dodatkowe infor-
macje: Marek Gotartowski, 
zastępca dyrektora OKSiR ds. 
sportu, tel. 694 350 743, mg@
pruszczgdanski.pl.
Drugi obóz odbędzie się od 
13 do 24 sierpnia w miejsco-
wości Wiele na Kaszubach. 
Oferta adresowana jest głów-
nie do adeptów koszyków-
ki z GTS Karol Rotmanka, 
GTS Straszyn i grupy nabo-
rowej oraz wszystkich chęt-
nych, którzy stworzą grupę 
rekreacyjno-sportową. Pierw-
szeństwo udziału będą miały 
dzieci uczestniczące w realizo-
wanych przez nas treningach 

koszykówki. Głównym celem 
obozu będzie doskonalenie 
umiejętności sportowych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
gry w koszykówkę. Dla grupy 
rekreacyjnej przewidziano ta-
kie zajęcia, jak: piłka nożna, 
siatkówka, gry i zabawy rucho-
we. Program zajęć obejmuje 
rozwijanie zdrowego stylu ży-
cia, nawyku uprawiania sportu 
poprzez właściwy ruch, odpo-
wiednie odżywianie, higienę i 
dbałość o zdrowie.
Ponadto w programie: wyciecz-
ki do Aqua Centrum w Koście-
rzynie i rejs statkiem po
Jeziorze Wdzydzkim, a także 
zajęcia rekreacyjne, tenis sto-
łowy, zabawy na terenie kąpie-
liska, możliwość korzystania z 
kajaków i rowerków wodnych, 
wycieczki edukacyjne.
Kadrę będą stanowić trenerzy 
koszykówki, nauczyciele wy-
chowania fizycznego. 
Zakwaterowanie w salach lek-
cyjnych (do 10 osób w jednym 
pomieszczeniu) Zespołu
Szkół nr 2 w Wielu, ul. Roga-
li 1. Uczestnicy będą mieli do 
dyspozycji drewniane
łóżka z materacami, poście-
lą i kocami. Wyżywienie – 4 
posiłki dziennie. Uczestnicy 
będą mieli do dyspozycji obiek-
ty sportowe: halę sportową, 
boisko ORLIK, boisko wie-
lofunkcyjne oraz naturalne do 
siatkówki. Planowany koszt to 
900 zł.
Zgłoszenia i dodatkowe in-
formacje: Marek Gotartow-
ski (tel. 694 350 743, mg@
pruszczgdanski.pl), Roman 
Pawłowski – GTS Karol Rot-
manka (tel. 666 222 302).

PÓŁKOLONIE I OBOZY PEŁNE 
PRZYGÓD
SENSEI Centrum Przygody 
z Żuławki proponuje zarów-
no półkolonie na miejscu, jak i 
obozy na Kaszubach. 

Stacjonarną formę wypoczyn-
ku stanowią półkolonie. Dla 
dzieci od 7 lat w terminach 
13 – 17 lipca i 3 – 7 sierpnia 
SENSEI organizuje Półkolonie 
Przygody w Żuławce. Koszt ta-
kich wakacji to 450 zł (400 zł 
w przypadku stałych klientów). 
Cena zawiera opiekę w godzi-
nach 7.30 – 16.30, wykwalifi-
kowaną kadrę realizującą pro-
gram, obiad i ubezpieczenie. 
W programie m.in: robotyka, 
zajęcia warsztatowe, alpinisty-
ka, japońskie klimaty. 
Z kolei w dniach 29 czerwca 
– 3 lipca oraz 17 – 21 sierpnia 
w Żuławce będą miały miejsce 
półkolonie „Ekstremalna Przy-
goda”. Koszt takiej formy wy-
poczynku to 450 zł (400 zł w 
przypadku stałych klientów). 
Trzecią opcją wakacji w 
Żuławce są półkolonie militar-
no-survivalowe dla dzieci od 
7 lat. Koszt zajęć w dniach od 
3 do 7 sierpnia to 500 zł (stali 
klienci płacą 450 zł).
W ofercie SENSEI znajdują się 
również obozy wyjazdowe:
– 29 czerwca – 10 lipca oraz 4 
– 15 sierpnia – SENSEI Cen-
trum Przygody zaprasza dzieci 
od 6 lat do Skrzeszewa na Ka-
szubach na obóz „Przygoda na 
wsi”. Koszt dwutygodniowego 
pobytu to 1500 zł.
– 29 czerwca – 10 lipca – obóz 
sportów wodnych w Załakowie 
na Kaszubach. Koszt pobytu to 
1500 zł.
– 29 czerwca – 10 lipca – obóz 
teatralno-muzyczny w Zała-
kowie dla dzieci powyżej 6 lat. 
Koszt pobytu to 1500 zł.
– 29 czerwca – 10 lipca – obóz 
piłkarsko-przygodowy w Zała-
kowie dla dzieci od 7 lat. Koszt 

pobytu to 1500 zł.
– 29 czerwca – 10 lipca oraz 4 
– 15 sierpnia – obóz militar-
no-survivalowy w Skrzeszewie 
dla młodzieży od 12 lat. Koszt 
pobytu to 1550 zł.
– 29 czerwca – 10 lipca oraz 4 
– 15 sierpnia – obóz przygodo-
wy w Załakowie i Skrzeszewie. 
Koszt pobytu to 1500 zł. 
– 29 czerwca – 10 lipca – obóz 
„Młodego agenta specjalnego” 
w Załakowie dla dzieci od 8 lat. 
Koszt pobytu to 1500 zł.
– 29 czerwca – 10 lipca – obóz 
„Dziewczęta górą” w Załako-
wie. Dla dzieci od 8 lat. Koszt 
pobytu to 1500 zł.
– 16 – 28 lipca – wypoczynek 
w Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej. Koszt pobytu to 
1600 zł.
Kontakt: tel. 880 530 132 lub 
606 704 438, mail: marketing@
sensei.gda.pl. Organizator 
przewiduje rabaty dla stałych 
klientów oraz dla rodzin.

ZIELONA FARMA 
Zielona Farma z Rokitni-
cy – agroturystyka na 10 tys. 
m kw. – oferuje półkolonie z 
wyżywieniem w przyjemnych 
okolicznościach przyrody. Są-
siedztwo łąk sprawia, że można 
tu spotkać bażanty, kuropatwy, 
bociany, sarny i zające. Atutem 
Zielonej Farmy jest Mini Zoo 
z królikami, kurkami, kaczka-
mi, kózką, konikiem Malezją, 
psem Bernardynem i kotami.
Dla dzieci organizator półkolo-
nii przygotował takie atrakcje, 
jak: pneumatyczna zjeżdżalnia, 
nadmuchiwany tor przeszkód i 
pałac do skakania oraz góra do 
wspinania o dwóch zboczach: 
łagodnym i stromym. 

Zaplanowano zróżnicowane i 
dopasowane do potrzeb oraz 
wieku uczestników półkolonii 
zajęcia (np. zabawa w małych 
biologów i odkrywców, obser-
wacja ptaków, poznawanie ro-
ślin na łące, eksperymenty w 
kuchennym laboratorium, bu-
dowanie konstrukcji z klocków 
lego, warsztaty plastyczne). W 
przypadku niepogody, Zielona 
Farma dysponuje halą ze sto-
łami do pingponga, cymber-
gajem, piłkarzykami i różnymi 
grami planszowymi. 
Turnusy rozpoczynają się od 
poniedziałku 29 czerwca w 
godz. 7.30 – 16.30 i potrwają 
do 28 sierpnia. Koszt pięcio-
dniowego turnusu to 395 zł. 
Kontakt: 501 395 398.

KURS JĘZYKOWO-SPORTOWY
Wypoczynek można połączyć 
również z praktyczną nauką 
języka angielskiego. Szkoła ję-
zykowa Greg’s Language Aca-
demy z Borkowa oferuje waka-
cyjne pięciodniowe kursy dla 
dzieci. Zajęcia od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00 (z możliwością prze-
dłużenia) będą miały formę za-
bawy (organizator zaplanował 
m.in. zajęcia z angielskiego, 
zumbę, Kurs Małego Foto-
grafa, warsztaty śpiewu, tenis 
ziemny i in.). Szkoła językowa 
zapewnia uczestnikom śniada-
nie oraz obiad w Restauracji 5 
Smaków. Cena za kurs to 490 
zł. Kontakt pod numerem tele-
fonu 733 001 500 lub mailowo: 
szkola@gacademy.edu.pl.

Magdalena Bielicka/UG Pruszcz 
Gdański

STRACILIŚMY POZYCJĘ LIDERA

Bociany nie lubią Polski
Liczba bocianów w Polsce 
spada. Dziś żyje u nas tylko 
45 tysięcy par. 
To o 15 – 20 proc. mniej niż 
dziesięć lat temu.
Jak mówi Jarosław Kozłowski 
z Grupy Energa, przez lata 
Polska była krajem, 
w którym żyło najwięcej bo-
cianów w Europie. Ich licze-
nie, zorganizowane dziesięć 
lat temu przez Polskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”, wykazało
w naszym kraju 52 tysiące par 
lęgowych. Wstępne wyniki ba-
dań prowadzonych
w latach 2014-2015 dowodzą, 
że liczba bocianów spadła od 
tego czasu o 7 tysięcy par, a 
Polska straciła pozycję lide-
ra na rzecz Hiszpanii, w któ-
rej zamieszkuje ich obecnie 48 
tysięcy.
Zdaniem ornitologów, spadek 
populacji bocianów wynika ze 

zmian w rolnictwie – likwidacji 
łąk i terenów podmokłych, a w 
efekcie ubytku żerowisk, które 
pozwoliłyby ptakom na zdo-
bycie pokarmu potrzebnego do 
wykarmienia piskląt.
- Oprócz problemu, jakim jest 
ograniczenie liczby natural-
nych żerowisk, innym nega-
tywnym zjawiskiem są po-
zostawiane na polach sznur-
ki do produkcji rolnej. Użyte 
przez ptaki do budowy gniazd, 

oplątują nogi piskląt, często 
skazując je na śmierć. Aby 
skutecznie chronić bocianie 
dzieci, warto zaangażować 
się w zbieranie sznurków z 
pól i łąk w czasie wizyty na 
wsi – podkreśla Krzysztof 
Konieczny
z Fundacji Przyrodniczej „pro 
Natura”.

(GR)

KONCERT W ERGO ARENIE

Andrea Bocelli w Trójmieście
Ergo Arena to miejsce nie tyl-
ko wielu sportowych wyda-
rzeń o randze krajowej
i światowej, ale również miej-
sce koncertów i wydarzeń 
artystycznych.
Z przyjemnością ogłaszamy 
kolejne, wielkie, muzyczne 
wydarzenie w naszej hali.
23 stycznia 2016, w hali na 
granicy Gdańska i Sopotu, po-
jawi się niepowtarzalna okazja 
dla polskich fanów Maestro. 
Już dziś z przyjemnością po-
twierdzamy koncerty Andrei 
Bocellego – informuje Bar-
tosz Tobiański, rzecznik pra-
sowy Ergo Areny. Nazwiska 
tego wybitnego włoskiego te-
nora chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Andrea Bocelli 
to solista z przeszło 20-letnim 
stażem scenicznym i legen-
darną twórczością. Koncer-
tuje na całym świecie, zapeł-
niając przy tym największe 
obiekty widowiskowe. Zdobył 

najważniejsze dla rynku mu-
zycznego nagrody m.in. Zło-
ty Glob za najlepszą piosenkę, 
czterokrotnie World Music 
Award dla najlepszego artysty 
świata w kategorii muzyki po-
ważnej oraz trzykrotnie World 
Music Award dla najlepiej 
sprzedającego się artysty wło-
skiego. Jego muzyka porusza 
dusze i serca. Budzi przy tym 
wiele emocji – radość, wzru-
szenie, melancholię. 
Podczas wykonywania naj-
słynniejszych i najpiękniej-
szych pereł jego twórczości to-
warzyszyć mu będzie orkiestra 
symfoniczna oraz zaproszeni 
goście ze świata muzyki i kul-
tury. Sprzedaż biletów i więcej 
informacji już wkrótce
na www.makroconcert.pl. Bi-
lety będą dostępne również w 
salonach EMPIK,
na www.ebilet.pl oraz www.
eventim.pl.

(GR)

DZIEŃ DZIECKA NAD WODĄ

Pracowity 
weekend „Czapli”
Członkowie Wojskowego Sto-
warzyszenia Wędkarskiego 
„Czapla” z Pruszcza Gdań-
skiego bardzo pracowicie spę-
dzili ostatni weekend maja. 
Pomagali
przy organizacji festynu w Wo-
janowie, a potem zorganizowa-
li zawody wędkarskie
w Kamarowie.
- Od samego rana mieliśmy 
ręce pełne roboty. Na dzień 
dobry pomagaliśmy sołtysowi 
Wojanowa, który zorganizował 
festyn dla dzieci. Nasze zada-
nie polegało na organizacji tur-
nieju strzeleckiego z wiatrówki 
– mówi „Panoramie” Andrzej 
Grzejka, prezes „Czapli”, który 
już kilka godzin później dowo-
dził zawodami wędkarskimi w 
Komarowie.
Do wędkarskich zmagań przy-
stąpiło 11 osób. Frekwencja nie 
była może olśniewająca, ale 
szyki organizatorów popsuła 
pogoda.

- Zwyciężyła Tola Sztuka i 
Oskar Gorczyca. Na podium 
znaleźli się również Karol Stol-
ski, Dominik Rogowski i Julia 
Lewandowska – relacjonuje 
Andrzej Grzejka.
Mimo, że impreza dedykowa-
na była dzieciom nad stawem 
w Kamarowie,               nie 
zabrakło radnych naszego mia-
sta – Marka Krawycińskiego i 
Ireneusza Czerneckiego.
- Bardzo nas cieszy, że udało 
się odciągnąć młodych ludzi od 
komputera
i zafascynować ich wędkar-
stwem. To wielki sukces „Cza-
pli”. W tych zawodach
nie liczą się miejsca, bo tak na-
prawdę wszyscy są wygranymi. 
Z całą pewnością będziemy 
wspierać kolejne zawody węd-
karskie organizowane przez 
„Czaplę”
-  mówią miejscy radni.

(lubek)

  Pamiątkowa fotografia uczestników zawodów węd-
karskich w Pruszczu Gdańskim
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GMINNE ZAWODY

Pożarnicze potyczki
Na stadionie w Trąbkach 
Wielkich odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo- Pożarni-
cze, w których uczestniczy-
ły wszystkie jednostki OSP. 
Ekipy strażackie startowały 
w dwóch konkurencjach: ćwi-
czenia bojowe oraz w szta-
fecie pożarniczej. Uzyskany 
czas łączny decydował o zaję-
tym miejscu.
– W kategorii kobiet zwycię-
żyła drużyna OSP Ełganowo, 
która zdobyła 146 pkt, przed 
OSP Trąbki Wielkie – 166 
pkt i OSP Mierzeszyn – 206 
pkt. Wśród pań widać było 
duże emocje. To, co jest pro-
ste i na co dzień jest wykony-
wane bez uwagi, w zawodach 
pod wpływem emocji nie było 
już takie łatwe. Niektóre pa-
nie zapominały np. o odkrę-
ceniu zaworu w motopom-
pie, aby pobrać wodę, czy w 
sztafecie na ostatniej zmianie 

podłączyć prądnicę do węża 
przed minięciem mety – in-
formuje Wiesław Kempa, 
nasz stały czytelnik z Trąbek 
Wielkich.
W kategorii drużyn męskich 
widać było, że wszystkie eki-
py były dobrze przygotowane. 
OSP Rościszewo wystawiło 
nawet dwie drużyny. 
– Sędzia do jakości wykona-
nia poszczególnych ocenia-
nych zadań nie wniósł uwag, 
a o kolejności końcowej decy-
dował łączny uzyskany czas – 
dodaje Wiesław Kempa.
Ostatecznie zwyciężyło OSP 
Rościszewo (101 pkt) przed 
OSP Ełganowo (112 pkt) i 
OSP Trąbki Wielkie (114 
pkt).
Najlepsze drużyny będą re-
prezentować gminę Trąbki 
Wielkie w powiatowych za-
wodach, które odbędą się w 
czerwcu.

(KL)

 Nikt nie oszczędzał sił podczas gminnych zawodów 
pożarniczych w Trąbkach Wielkich

  Sołtysi najlepszych sołectw: od lewej Karolina Krzewska (Łaguszewo) – 3. miejsce, Marcin 
Mazankiewicz (Zła Wieś) – 2. miejsce, Konrad Seredyński (Drzewina) – 1. miejsce oraz  

Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie

  Zawodniczki Bryzy na pamiątkowym zdjęciu
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FINAŁ COCA-COLA CUP

„Lewy” odwiedzi Gdańsk
Gdańsk będzie gospodarzem 
kolejnego wielkiego świę-
ta piłkarskiego. Tym razem 
w naszym mieście odbędzie 
się finał 17. edycji Coca-Co-
la Cup, który zaplanowa-
no na 20 czerwca na Targu 
Węglowym. 
Coca-Cola Cup to najstarszy 
i jeden z największych piłkar-
skich turniejów młodzieżo-
wych w Polsce. Rozgrywany 
nieprzerwanie od 17 lat, co 
roku angażuje około 40000 
gimnazjalistów z całego kraju. 
W tegorocznej edycji bierze 
udział 3948 zespołów, co jest 
rekordem turnieju w obecnej 
formule, czyli odkąd Coca-
-Cola Cup jest skierowany 
wyłącznie do gimnazjalistów. 
Z województwa pomorskie-
go zgłosiły się 192 drużyny: 
129 męskich i 63 damskie. 
Finał wojewódzki odbędzie 
się 14 czerwca. Podczas finału 

20 czerwca na Targu Węglo-
wym stanie boisko z natural-
ną trawą. Do dyspozycji kibi-
ców będzie oddana trybuna, z 
której będzie można oglądać 
rozgrywki i dopingować mło-
dych zawodników. Wśród ki-
biców będzie między innymi 
ambasador projektu – Robert 
Lewandowski. Ponadto każ-
dy odwiedzający będzie mógł 
skorzystać z licznych atrak-
cji w sąsiadującej z boiskiem 
Strefie Aktywnego Życia – 
porozmawiać z ekspertami i 
dowiedzieć się, jak żyć zdro-
wo i aktywnie na co dzień, a 
także spróbować swoich sił w 
różnych zabawach i dyscypli-
nach sportowych. Wydarze-
nie uświetni również koncert 
młodej gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej. 

(GR)

NIE POWIEDZIAŁY OSTATNIEGO SŁOWA

Finał był na wyciągnięcie ręki
– Niestety, naszym kadetkom z Bryza Pruszcz Gdański nie udał się półfinał Mi-
strzostw Polski w Bydgoszczy. Choć w zasadzie nie udało się ostatnie 10 minut 
ostatniego meczu z gospodarzem MUKS Supravis Bydgoszcz – mówi Michał Ko-
walski z Basketball Team Bryza.

Półfinał koszykarskich Mi-
strzostw Polski odbywał się w 
Bydgoszczy. Pierwszym me-
czem półfinałów było starcie ze 
Stalą Stalowa Wola, które na-
sze dziewczyny wygrały 83:51, 
a w kolejnym dniu Bryza poko-
nała Tęczę Leszno. Niestety w 
ostatnim pojedynku pomorska 
drużyna musiała uznać wyż-
szość gospodyń i przegrała 
45:59. 
– Zabrakło 5 małych punktów 
do awansu. Najlepszą zawod-
niczką półfinałowego turnie-
ju Mistrzostw Polski w naszej 
drużynie została Aleksandra 
Szadkowska. Podsumowując 
występ naszych kadetek można 
stwierdzić na pewno, że woli 
walki i ambicji odmówić im nie 
można. Zabrakło też trochę 
szczęścia, bo w finale znalazły 
się pokonane przez nas ekipy 
Tęczy Leszno oraz ćwierćfina-
łowi rywale OSiR Trójka Ży-
rardów, a także KKS Olsztyn, 
który z jednym zwycięstwem i 
dwoma porażkami w półfina-
le wszedł do ścisłej „ósemki” 
najlepszych drużyn w kraju. 
Korzystając z okazji, dzięku-
jemy władzom miasta Pruszcz 
Gdański za udzielone wsparcie 
–mówi Wojciech Górski, który 
dodaje, że porażka jest trochę 
niezasłużona. 
– Ale takie życie, mieliśmy 

finał na wyciągnięcie ramienia. 
Obiektywnie rzecz ujmując – 
zespół kadetek Bryzy Pruszcz 
Gdański był w tym roku wśród 
10 najlepszych drużyn w Pol-
sce, co i tak jest dla nas powo-
dem do satysfakcji z wykony-
wanej pracy. Nie powiedzieli-
śmy ostatniego słowa i pracuje-
my dalej – zapewnia Wojciech 
Górski.

(lubek)

O AWANS WALCZYŁY W CAŁYM SEZONIE: 
Aleksandra Szadkowska, Darianycz Wiktoria, Radoń Oliwia, 
Brzozowska Karolina, Bawor Magda, Boneczko Joanna, Klein 
Oliwia, Nankiewicz Aleksandra, Ławicka Natalia, Szymkiewicz 
Magdalena, Skonka Karolina, Lewandowska Daria, Klotzke 
Magdalena, Tomaszewska Katarzyna, Cichowska Natalia.
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DRZEWINO BYŁO NAJLEPSZE

Polska Biegała w Łaguszewie
W Łaguszewie odbyła się im-
preza sportowa w ramach ak-
cji „Polska Biega”. Uczestnicy 
mieli do pokonania 3-kilome-
trową trasę przełajową, a wy-
niki zaliczane były do Współ-
zawodnictwa Sołectw Gminy 
Trąbki Wielkie.
– Zanim jednak rozpoczął się 
bieg, rozgrzewkę poprowa-
dził wielokrotny mistrz świata 
w wyścigach psich zaprzęgów 
Igor Tracz, który był także 
pilotem – na rowerze prowa-
dził stawkę biegaczy. W biegu 
wzięło udział 106 osób z 10 
sołectw. Pierwsze miejsce za-
jął Szymon Marks z Kłodawy 
z czasem 11:50,65, drugi był 
Wojciech Paszylk z miejscowo-
ści Kaczki z czasem 12:10,71, a 
3. Marek Buga również z Ka-
czek z czasem 12:20,70 – rela-
cjonuje Leszek Orczykowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Trąbkach Wielkich.

Najszybszą zawodniczką oka-
zała się Karolina Gębka z 
Domachowa, która zajęła 15. 
miejsce, drugą spośród zawod-
niczek była Agnieszka Gór-
ska z Trąbek Małych, a trzecie 
miejsce zajęła Nikola Wińska z 
miejscowości Zła Wieś.
– W klasyfikacji drużynowej, 

uwzględniającej wskaźnik 
udziału mieszkańców startują-
cych w zawodach do wszystkich 
mieszkańców sołectwa, zwy-
ciężyło Sołectwo Drzewina. 
Drugie miejsce zajęło Sołectwo 
Zła Wieś, a trzecie gospodarze, 
a więc Sołectwo Łaguszewo – 
mówi Leszek Orczykowski, 

dodając, że wśród wszystkich 
uczestników rozlosowano tak-
że nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu sportowo-rekre-
acyjnego oraz talon do sklepu 
sportowego Exclusive Sport w 
Gdańsku.

(GR)

WYJĄTKOWY ROK POETY Z JUSZKOWA

Jubileusz Romana Ciesielskiego okraszony nagrodą
Rok 2015 Roman Ciesielski z Juszkowa może zaliczyć do bardzo udanych. W tym roku obchodzi jubileusze pracy za-
wodowej oraz debiutu literackiego, otrzymał również nagrodę w konkursie literackim, a dodatkowo urodziła mu się 
niedawno wnuczka.

Roman Ciesielski ukończył I 
LO w Pruszczu Gdańskim, a 
miłość do literatury zaszczepiła 
w nim nauczycielka języka pol-
skiego, Alina Ziemska. Swój 
prasowy debiut odnotował 40 
lat temu w czasopiśmie społecz-
no-kulturalnym „Radar”, a 10 
lat później zadebiutował jako 
poeta wydając tomik wierszy „I 
nagle cisza”.  Drukował m. in. 
w pismach: „Radar”, „Pomera-
nia”, „Widnokrąg”, „Dziennik 
Bałtycki”, „Głos Młodych”, 
„Delta”, „Więzi”, „Światło i 
cień”, „Kadr”, „Poezja dzisiaj”. 
Wiersze publikował także na 
antenie Polskiego Radia. Jest 
laureatem kilku ogólnopol-
skich konkursów poetyckich 
m.in. Piastowskie Lato Poezji, 
o „Brązową Stępkę”, o „Laur 
Jabłoni” czy XXI Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Stanisła-
wa Grochowiaka.
- Najmilej wspominam począt-
ki mojej pracy dziennikarsko-
-literackiej. Teraz 
na rynku prasowym jest 

niewiele tytułów, gdzie można 
publikować literaturę. 
W gazetach lokalnych jest 
to niemal niemożliwe, dlate-
go wiele osób publikuje swo-
je wiersze w internecie, dzięki 
czemu docierają one do więk-
szej grupy odbiorców. Mimo, 
że biblioteki starają się organi-
zować spotkania literackie, to 
muszę
z przykrością przyznać, że ży-
cie poetyckie w naszym kraju 
właściwie jest 
na wymarciu – zauważa Roman 
Ciesielski.
Nasz bohater nie tylko pisze 
wiersze, zajmuje się również 
grafiką, ilustrując większość 
swoich tomików poetyckich. 
Jest członkiem Stowarzysze-
nia Przyjaciół Pruszcza Gdań-
skiego i Okolicznych Gmin 
oraz Stowarzyszenia Twór-
ców „Przystanek Sztuka” w 
Straszynie. Roman Ciesiel-
ski aktywnie działał również 
w pracy samorządu Pruszcza 
Gdańskiego, a po przejściu na 

emeryturę ponownie zaczął pi-
sać wiersze. Kilka z nich wysłał 
na XXI Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki 
im. Stanisława Grochowiaka w 
Radomiu. Jury przyznało mu 
II nagrodę za zestaw wierszy: 
„twoje ciało pachnące kawą”, 
„las”, „ten wiersz jest”, „kto”, 
„to tylko
poganie”, „rozpaczliwie 
sklejam”.
- Chciałem się sprawdzić w 
rywalizacji z młodymi poeta-
mi. Trochę jestem zaskoczony, 
ale również cieszę się, że jury 
doceniło moje wiersze – mówi 
poeta.
Wiersze pochodzą z przygoto-
wanego do druku najnowszego 
tomiku Romana Ciesielskiego 
„rośnie we mnie” ze wstępem 
Haliny Goral-Rybkowskiej, 
która pisze, że jego wiersze – 
mimo wyczuwalnego klimatu 
przygnębienia – jest pełne na-
dziei i afirmacji życia.
„Wiersze Romana Ciesiel-
skiego dzięki celnie dobranym 

środkom artystycznym
wpływają na pozytywny odbiór 
całości. Nie ma w nich agresji, 
ani nadmiernej
goryczy, unika też sentymen-
talizmu. Oszczędność słów 
wzbogacają ciekawe
metafory. Wiersze są rytmicz-
ne, niektóre melodyjne. Sym-
bole, antropomorfizacja,
oksymorony, metonimie, apo-
strofy, personifikacje, nagro-
madzenie czasowników i
brak znaków interpunkcyjnych 
sprawia, że czytelnik ma swo-
bodę w interpretacji 
i margines na własną refleksję. 
Dzięki temu można zajrzeć w 
głąb serca autora    
i dostrzec tak wielką autentycz-
ność i szczerość Romana Cie-
sielskiego, że czasem
wprawia to odbiorcę w zakło-
potanie. Te wiersze czyta się 
nie tylko z pokorą, ale
one uczą pokory” - napi-
sała we wstępie Halina 
Goral-Rybkowska.

(lubek)
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

JAK WYBRAĆ EKIPĘ REMONTOWĄ ?
Remont domu lub mieszkania można rozpocząć praktycznie o każdej porze roku. Praktyka wskazuje jednak, iż Polacy 
najczęściej wybierają okres wakacyjny, co oznacza, że sezon remontowy właśnie przed nami.

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

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

Półki sklepów z materiałami 
budowlanymi uginają się pod 
ciężarem produktów niezbęd-
nych do wykonania remontu, 
podaż fachowców jest również 
szeroka i zazwyczaj to wła-
śnie wybór specjalistów spra-
wia nam największy problem. 
Jak zatem wybrać najlepszych 
fachowców, by remont prze-
biegł płynnie i bez nerwów? 
Poniżej kilka cennych wska-
zówek jak wybrać dobrą ekipę 
remontową.
1.      Ekipę fachowców najle-
piej zatrudnić... z polecenia. 
Podobnie jak wielu innych fa-
chowców, specjaliści w branży 
budowlanej są polecani, jeśli 
są naprawdę dobrzy w swo-
im fachu. Możemy poprosić 
ich o pisemne referencje z po-
przednich prac, bądź poprosić 
o kontakt do osób, z którymi 
wykonawca wcześniej współ-
pracował. Świetną wizytówką 
ekipy budowlanej będzie moż-
liwość obejrzenia wcześniej-
szych obiektów, które wykona-
ła ekipa.

2.      Coraz popularniejszą 
opcją jest wyszukiwanie spe-
cjalistów przez Internet. Tego 
typu wyszukiwanie ma jednak 
jedną podstawową wadę. Wy-
szukiwarka niekoniecznie wie, 
które firmy są najlepsze, po-
nieważ wysokość na liście wy-
szukiwania jest zależna od wie-
lu czynników, w tym działań 
specjalistów od pozycjonowa-
nia. Z drugiej strony jeśli firma 
długo istnieje na rynku i wiele 
osób odwiedza jej stronę, rze-
czywiście znajdzie się wyżej w 
pozycjach wyszukiwania. Szu-
kając ekipy remontowanej w 

Internecie lepiej posiłkować się 
dodatkowo opiniami ludzi na 
forach internetowych i serwi-
sach specjalistycznych. Ważną 
informacją jest to, aby nie szu-
kać wcale pochlebnych opinii, 
gdyż one również mogą być pi-
sane na zamówienie. Na forach 
internetowych lepiej szukać 
negatywnych opinii o danych 
fachowcach, aby odrzucić tych, 
którzy nie są godni polecenia.
3.      Poza wyszukiwarką i fo-
rami warto obejrzeć również 
stronę firmową danej ekipy re-
montowej. Jeśli ma sporo reali-
zacji swoich projektów, dobre 

opinie od użytkowników, moż-
na umówić się na spotkanie i 
ustalić szczegóły współpracy
4.   Przy wyborze ekipy 
remontowej lub pojedynczego 
specjalisty ważnym kryterium 
jest cena. Warto poszukać w 
Internecie oraz popytać zna-
jomych, aby nie dać się nacią-
gnąć na niepotrzebne koszty. 
Umawiając się na spotkanie te-
lefonicznie możemy spróbować 
zapytać o przybliżony koszt 
remontu. Jeśli specjalista poda 
nam go bez większych proble-
mów nie powinniśmy korzystać 
z jego usług. Dlaczego? Dlate-
go, że powinien szczegółowo 
przeanalizować ofertę, ceny 
materiałów i dopiero dokonać 
analizy finansowej. Wybierając 
tego typu specjalistów możemy 
być spokojniejsi o to, że cena 
remontu nagle nie ulegnie po-
trojeniu. Przy wyborze ekipy 
głównym kryterium nie powin-
na być także najniższa cena. Ta 
najczęściej nie idzie w parze z 
jakością wykonywanych usług, 
a bardzo często okazuje się, 

że tania ekipa przysporzy nam 
więcej szkody niż pożytku.
Pamiętajmy, że dobra ekipa 
budowlana, to taka która jest 
wszechstronna, komplekso-
wa, a co za tym idzie, potrafi 

UDANEGO REMONTU ŻYCZY 

budować w różnych techno-
logiach, dzieli się swoim do-
świadczeniem ze zleceniodaw-
cą  oraz proponuje ciekawe 
rozwiązania.
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Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel, oraz Dowódca 49. Bazy Lotniczej zapraszają na:

13 czerwca SOBOTA
TEREN 49. BAZY LOTNICZEJ

13 czerwca SOBOTA
STADION CKIS

STADION CKIS

Szczegóły:  www.49blot.wp.mil.pl
                    www.ckis-pruszcz.pl

09:30   Otwarcie bram Jednostki Wojskowej
               (wejście tylko od osiedla Komarowo)
10:00    Uroczysty Apel
11:30 - 15:00  - pokazy dynamiczne 
                 śmigłowców Mi-24 i samolotów 
                 ORLIK w powietrzu
               - wystawa statyczna sprzętu                - wystawa statyczna sprzętu 
                 i uzbrojenia WP:
                 śmigłowce, ciężki sprzęt bojowy
               - wystawa statyczna samolotów 
                 i szybowców Aeroklubu Gdańskiego
               - koncert Orkiestry Miasta
                 Pruszcz Gdański
               - zabawy sportowe oraz atrakcje                - zabawy sportowe oraz atrakcje 
                 dla dzieci
               - bieg o puchar Dowódcy JW
               - występy wokalne i taneczne 
                 w tym finalista programu 
                 THE VOICE OF POLAND
               - żołnierski poczęstunek
                 i gastronomia                 i gastronomia

15:00    Otwarcie bram stadionu
16:30    GKŻ Wybrzeże - pokaz motocykli żużlowych
19:00    Galeria Fryzur - pokazy
20:00    Mieczysław Fijał - pokazy
               kulturystyczne

20:30    koncert: JEDEN OSIEM L
22:3022:30    koncert: Püdelsi
24:00    Pokaz sztucznych ogni

10:00    III Półmaraton Rolkarski
13:00 - 16:30  Dekoracja zwycięzców Półmaratonu
                   Skoki Spadochronowe część I
                   Flying Bikes - akrobacje na rowerach
                   Skoki Spadochronowe część II
                   Cheerleaders Flex Sopot - pokazy
                   Rogatvs - pokazy historyczne                   Rogatvs - pokazy historyczne
                   Statyczna wystawa sprzętu lotniczego
                   Mała Akademia Teatralna
16:00    Mistrzostwa w wyciskaniu 
               wielokrotnym sztangi
16:00    Fitness Club My Gym - pokaz taneczny
               Grupa „Umpa Umpa Eskimoska” - pokazy kajakarstwa

18:0018:00    koncert: DODA 
20:00    koncert:

14 czerwca NIEDZIELA

Pruszcz Gdański

Organizatorzy:

Patronat Medialny:

Partnerzy:

dni
Pruszcza Gdańskiego

13-14 czerwca
2015


