
Rockblue Przywidz Festiwal
Wczasy nie muszą zaczynać się i kończyć na pla-
ży. Aby dodać im trochę rockowego pazura war-
to udać się  do Przywidza na Rockblue Przywidz 
Festiwal

Biblioteka to nie tylko książki
Gminna Biblioteka w Trąbkach Wielkich nie 
jest zwykłą czytelnią i wypożyczalnią książek. 
To również miejsce, które przyciąga młodych 
amatorów robotów.

Rywalizacja samorządowców
Juszkowo było gospodarzem Turnieju Spor-
towo-Rekreacyjnego, w którym uczestni-
czyły reprezentacje gmin, miasta i starostwa 
powiatowego.

Trzy samorządy budują szkołę
Za nami spotkanie dotyczące budowy szkoły 
metropolitalnej w Kowalach dla dzieci z gmi-
ny Pruszcz Gdański, gminy Kolbudy i gminy 
Gdańsk.
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Zaledwie rok trwała przebudowa drogi wojewódzkiej – ulicy Powstań-
ców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. Od niedawna możemy jeździć 
bezpieczną i nowoczesną trasą. Powody do radości mają także piesi i cy-
kliści, bowiem powstała również ścieżka rowerowa z chodnikiem. Inwe-
stycja została sfinansowana ze środków wojewódzkich i budżetu miasta.

Drogowy majstersztyk zamiast dziurawej ulicy
PRZEBUDOWANA GŁÓWNA ARTERIA
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Jest to jedna z najważniejszych 
inwestycji drogowych ostatnich lat 
realizowanych w naszym mieście, 
ponieważ jest to strategiczny ciąg 
komunikacyjny – główna arteria w 
krwiobiegu miasta. 

FlashFlash
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• 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

• 3 – 14 lipca, Gdynia Design Days

• 11 – 19 lipca, Sopot Film Festival

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

• 10 lipca (piątek), Kayah, godz. 21.00, Zatoka 
Sztuki w Sopocie, al. Franciszka Mamuszki 14 

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

• 17 – 19 lipca (piątek – niedziela), Festiwal 
Kultury Świata „Okno na świat”

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

• 24 lipca (piątek), Kabaret Paranienormalni, 
godz. 18.00 i 21.00, Pick & Roll Club w Sopocie, 
Zamkowa Góra 3 – 5

• 24 – 26 lipca (piątek – niedziela), Konwent 
Mangi i Fantastyki Baltikon 2015, Sopot, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Książąt 
Pomorskich 16/18

• 25 lipca (sobota), Thomas Anders & Modern 
Talking Band, godz. 20.30, Opera Leśna  
w Sopocie

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 31 lipca (piątek), Czerwone Gitary Symfon-
icznie – 50 lat istnienia, godz. 19.00, Opera 
Leśna w Sopocie

• 1 – 9 sierpnia, 19. Festiwal Szekspirowski, 
Gdański Teatr Szekspirowski przy ul. Bo-
gusławskiego 1

• 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

• 14 – 23 sierpnia, Solidarity of Arts

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

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

• 20 – 23 sierpnia (czwartek – niedziela), Liter-
acki Sopot

• 22 – 23 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
godz. 10.00, Hipodrom Sopot

• 22 – 28 sierpnia, Mistrzostwa Europy Masters 
w klasie LAS, Zatoka Gdańska

• 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 kalendariumBEZPIECZNE WAKACJE

Dane napawają 
optymizmem
– Pomorskie służby dołożą wszelkich starań, aby wakacyjny 
wypoczynek dzieci w naszym województwie przebiegał bez-
piecznie. Statystyki dotyczące wypadków, czy utonięć z udzia-
łem najmłodszych napawają optymizmem. Na bezpieczeństwo 
najmłodszych wpływa rosnąca świadomość rodziców, wysyła-
jących swoje pociechy na kolonie i obozy – mówi Roman No-
wak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.

W urzędzie wojewódzkim zor-
ganizowano spotkanie poświę-
cone przygotowaniom regio-
nu do otoczenia opieką dzieci, 
wypoczywających na Pomorzu. 
Pod przewodnictwem wicewo-
jewody, Michała Owczarcza-
ka, rozmawiano o przygoto-
waniach służb i instytucji do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
wypoczywającym. 
– Z danych zaprezentowanych 
przez kuratorium oświaty wy-
nika, że ze zorganizowanych 
form wypoczynku w woje-
wództwie pomorskim sko-
rzysta około 75 tysięcy dzieci, 
które przebywać będą na oko-
ło 1500 obozach i koloniach. 
Pod kontrolą służb znajdą się 
miejsca wypoczynku, a tak-
że zbiorowe punkty żywienia, 
z których korzystać będą naj-
młodsi. Szef Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej Dariusz Cichy nie wi-
dzi większych zagrożeń przed 
rozpoczynającym się sezonem 
wakacyjnym – dodaje Roman 
Nowak.
Sanepid jest w stanie skontro-
lować warunki w zdecydowanej 
większości obozów i kolonii. 
Dodajmy, że w ostatnich latach 
nie odnotowano poważniej-
szych przypadków masowych 
zatruć. 
– Kuratorium apeluje natomiast 
do rodziców, aby upewnili się, 
czy organizator wypoczynku, 
któremu powierzają swoje dzie-
ci dokonał stosownego zgło-
szenia do władz oświatowych. 

Około 30 procent podmiotów 
nie stosuje się bowiem do obo-
wiązku zgłoszenia w kurato-
rium organizowanego przez 
siebie wypoczynku, choć po-
winny to uczynić 21 dni przed 
rozpoczęciem wypoczynku. 
Niedopełnienie obowiązku 
znacznie ogranicza możliwość 
przeprowadzania kontroli sa-
nitarnych lub przeciwpożaro-
wych, od których zależeć może 
zdrowie naszych pociech – tłu-
maczy rzecznik wojewody.
Na bieżąco prowadzone będą 
intensywne kontrole autokarów 
przewożących najmłodszych, 
a większość interwencji po-
dejmowanych jest na wniosek 
rodziców. Dodajmy, że na 158 
autokarów, które skontrolowa-
no od początku maja do połowy 
czerwca, tylko w 15 przypad-
kach zatrzymano dowody reje-
stracyjne, a zaledwie 2 pojazdy, 

ze względu na stan techniczny, 
nie kwalifikowały się do dalszej 
jazdy. 
O rosnącej świadomości wśród 
dzieci świadczyć mogą nato-
miast dane zaprezentowane 
przez WOPR. W ubiegłym 
roku na Pomorzu utonęło 59 
osób. W tej grupie nie odnoto-
wano przypadku utonięć dzieci 
do 10 lat. Jest to m.in. zasługa 
programów edukacyjnych re-
alizowanych w szkołach. W 
tym roku o bezpieczeństwo ką-
piących się na Pomorzu zadba 
liczba ratowników zbliżona do 
tej z roku ubiegłego. 
Do sezonu wakacyjnego ak-
tywnie przygotowywała się po-
morska Policja, która zamierza 
wzmocnić służby patrolowe w 
miejscowościach cieszących się 
ogromną popularnością wśród 
turystów.

(GR)

  W urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone 
przygotowaniom regionu do otoczenia opieką dzieci,  

wypoczywających na Pomorzu
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  Wójt Magdalena Kołodziejczak regularnie nagradza 
najlepszych uczniów

  Ruszył remont ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Gazyfikacja kolejnych 
miejscowości na terenie 
Żuław Gdańskich
W bieżącym roku planowa-
ne jest zakończenie realizo-
wanego od 2010 roku przez 
Polską Spółkę Gazownictwa 
sp. z o.o. Oddział w Gdańsku 
projektu współfinansowane-
go z funduszy europejskich 
pn. „Południowo - wschodnie 
zasilanie miasta Gdańsk wraz 
z gazyfikacją Wiślinki i Wy-
spy Sobieszewskiej”. 
Celem projektu jest dopro-
wadzenie gazu wysokome-
tanowego do wschodniego 
rejonu Gdańska – Wyspy 
Sobieszewskiej, gazyfikacja 
miejscowości położonych w 
wybranych miejscowościach 
zlokalizowanych w gminach: 
Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry 
Wielkie, Pruszcz Gdański 
oraz doprowadzenie gazu do 
odbiorcy instytucjonalnego - 
Grupy LOTOS SA.
Wszyscy mieszkańcy zain-
teresowani przyłączeniem 

do sieci gazowej powinni zło-
żyć „Wniosek o określenie 
warunków przyłączenia”. Do 
wypełnionego wniosku nale-
ży dołączyć kopię mapki do 
celów informacyjnych swojej 
działki, a następnie dostarczyć 
dokumenty do Biura Obsługi 
Klienta PGNiG Obrót Deta-
liczny na ulicy Wałowej 41/43 
w Gdańsku.
Zalety gazu ziemnego,  
w szczególności w porównaniu 
do węgla, miału i innych sta-
łych nośników energii, są nam 
wszystkim dobrze znane. Re-
zygnacja ze starych kotłów wę-
glowych może w sposób zna-
czący wpłynąć na czystość po-
wietrza i ochronę środowiska. 
Łatwy dostęp do sieci gazowej 
może być jednym z atutów za-
chęcających inwestorów do za-
kładania firm na terenie gmin 
gazyfikowanych.
Dodatkową zachętą może być 

aktualnie trwająca promocja 
dla potencjalnych klientów, 
którzy zrezygnują z dotych-
czasowego źródła ogrzewania 
na rzecz ogrzewania gazowe-
go. Po podpisaniu stosownego 
oświadczenia oraz udokumen-
towaniu rezygnacji z obecnego 
źródła ciepła można  liczyć na 
nagrodę pieniężną, której wy-
sokość zależy od zadeklarowa-
nej grupy taryfowej. Promocja 
trwa do końca roku lub do wy-
czerpania puli 1344 nagród.  

Więcej informacji udzielą 
Państwu pracownicy 

Biura Obsługi Klienta 
lub Pomorskiej Sekcji 

Marketingu. Zapraszamy 
także do odwiedzenia 

naszej strony  
www.oferta.pgnig.pl

Test szóstoklasistów po raz 
kolejny uplasował nas na 
pierwszym miejscu w powie-
cie, a, jeśli wyłączyć Trójmia-
sto, także w województwie. 
Średnia uzyskana z testów na-
szych szóstoklasistów z gminy 
Pruszcz Gdański wynosi 72 
punkty – dokładnie tyle, ile 
zdobyła stolica województwa 
– Gdańsk.
W gminie Pruszcz Gdański  
w języku polskim najlepsze 
jest Borkowo (81 proc.), 
w matematyce najmocniejszy 
jest Straszyn (75 proc.), a w 
języku angielskim najbieglej-
sza okazała się Rotmanka (90 
proc.).

(MB)

W WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWCE

Nasi szóstoklasiści 
najlepsi!
Gdańsk, Gdynia, Sopot i… 
gmina Pruszcz Gdański w 
czołówce zestawienia wyników 
sprawdzianu szóstoklasistów.
Inwestycje w infrastrukturę 
opłaciły się. Uczniowie mający 
do dyspozycji świetnie wypo-
sażone szkoły, cały wachlarz 
dodatkowych zajęć i wykwa-
lifikowaną kadrę osiągają bar-
dzo wysokie wyniki w nauce.
- Jest to także zasługa szere-
gu programów edukacyjnych 
w naszych szkołach, a także 
zapewnienie opieki nie tylko 
pedagogicznej, ale też psy-
chologicznej i logopedycz-
nej – uważa wójt Magdalena 
Kołodziejczak.
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UTRUDNIENIA W RUCHU

Remont ulicy Wojska Polskiego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WiK) rozpoczęło prace przy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim.

Jak informuje Wojciech Gaw-
kowski, zastępca burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego,
na ulicy Wojska Polskiego wy-
mienione zostaną wszystkie in-
stalacje wodne   znajdujące się 
pod ziemią, których średnice 
i materiał komplikują rozwój                     
i funkcjonowanie sieci wodo-
ciągowej w mieście.
- Przy okazji remontu całej 
drogi, który będzie miał miej-
sce także w tym roku, zwięk-
szymy dodatkowo przepusto-
wość studzienek i kolektorów 
burzowych. To konieczne, po-
nieważ ulica Wojska Polskie-
go odbiera coraz więcej wody, 
spływającej tutaj nawet z tere-
nów poza granicami admini-
stracyjnymi miasta – tłumaczy 
Wojciech Gawkowski.
Ogłoszony został również 
przetarg na remont całościowy 
ulicy Wojska Polskiego, który 
rozpocznie się na przełomie 
lipca i sierpnia.
Przy okazji remontu tego ciągu 
komunikacyjnego trzeba bę-
dzie zmienić również organiza-
cję ruchu w centrum Pruszcza 
Gdańskiego.

- Fragment od Raciborskie-
go do Obrońców Wybrze-
ża będzie jednokierunkowy, 

natomiast ruch skierowany bę-
dzie w stronę Tczewa – wyja-
śnia Bartosz Gondek, rzecznik 

prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

(KL)
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Drogowy majstersztyk zamiast 
dziurawej ulicy
Zaledwie rok trwała przebudowa drogi wojewódzkiej – ulicy Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. Od niedawna 
możemy jeździć bezpieczną i nowoczesną trasą. Powody do radości mają także piesi i cykliści, bowiem powstała również 
ścieżka rowerowa z chodnikiem. Inwestycja została sfinansowana ze środków wojewódzkich i budżetu miasta.

Zakres prac wykonanych  
w ramach przebudowy uli-
cy Powstańców Warszawy był 
bardzo szeroki, a czas ich wy-
konania imponujący, z cze-
go cieszy się Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego.
– Tak naprawdę powstała zu-
pełnie nowa jezdnia, bo pamię-
tamy przecież wszyscy dziura-
wą ulicę, która nie miała żad-
nego chodnika ani ścieżki ro-
werowej. Ruch samochodowy 
jest tu duży, a warto wiedzieć, 
że nie jest to droga lokalna, ale 
ważny ciąg komunikacyjny łą-
czący trasę S7 z drogą 91 i au-
tostradą – mówi „Panoramie” 
Ryszard Świlski.
Cała inwestycja pochłonęła 
ponad 14 mln zł, ale – co war-
to zaznaczyć – ponad 4 mln 
zł w swoim budżecie znalazło 
miasto. 
– Wkład finansowy Pruszcza 
Gdańskiego był właśnie wa-
runkiem realizacji tej inwe-
stycji. Doskonale wiem, że nie 
jest prostym zadaniem znaleźć 
4 mln zł. W Pruszczu Gdań-
skim to się jednak udało i na-
sza wspólna inwestycja – jako 
jedna z ostatnich – otrzymała 
dofinansowanie unijne z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007 – 2013 – 
dodaje Ryszard Świlski, który 
zaznacza, że pomorskie samo-
rządy nie są aż takie skore do 
podobnej współpracy.
Przebudowy dróg wojewódz-
kich przy udziale finanso-
wym lokalnych samorządów 

odbywały się jeszcze w Siera-
kowicach czy Bytowie.
– Jest to jedna z najważniej-
szych inwestycji drogowych 
ostatnich lat realizowanych 
w naszym mieście, ponieważ 
jest to strategiczny ciąg ko-
munikacyjny – główna arteria 
w krwiobiegu miasta. Dzięki 
zakończonej inwestycji miesz-
kańcy naszego miasta, poru-
szający się tą ulicą, mogą czuć 
się teraz znacznie bezpieczniej. 
Są to jedne z lepiej wydanych 
pieniędzy – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o jeszcze jednej waż-
nej inwestycji, zrealizowanej  
w tym miejscu. Mowa o uzu-
pełnieniu układu drogowego 
Powstańców Warszawy, jakim 
jest zmodernizowana ulica 
Emilii Plater, która stworzy-
ła nowy układ komunikacyjny 
we wschodniej części Pruszcza 
Gdańskiego. Przypomnijmy, 
że tą inwestycją zajmowało się 
starostwo powiatowe. 
W Pruszczu Gdańskim jesz-
cze dwie drogi wojewódzkie 
potrzebują remontów – ulica 
Zastawna i Chopina. Szcze-
gólnie bliska sercu burmistrza 
Wróbla jest ulica Chopina, 
która jest wizytówką miasta, 
a w tej chwili jakością odstaje 
nieco od pozostałych ciągów 
komunikacyjnych.
– Bardzo nam zależy na remon-
cie tej ulicy. Poza tym chcieli-
byśmy, aby powstała ścieżka, 
po której bezpiecznie poruszać 

się będą rowerzyści i przejeż-
dżać z jednej na drugą stronę 
miasta – podkreśla burmistrz, 
dodając, że drogowa inwestycja 
najwcześniej mogłaby ruszyć  
w roku 2017.
Korzystając z okazji dodajmy, 
że na terenie powiatu gdańskie-
go samorząd województwa re-
alizuje jeszcze jedną ważną in-
westycję drogową. W tej chwili 
przebudowywana jest jeszcze 
droga wojewódzka do Staro-
gardu Gdańskiego w Trąbkach 
Wielkich i Gołębiewku.
– W ramach inwestycji roz-
budowywana jest droga woje-
wódzka na dwóch odcinkach: 
1,6 km w Trąbkach Wielkich 
oraz 0,7 km w  Gołębiewku. 
Inwestycja polega na poszerze-
niu istniejącej jezdni, budowie 
ścieżki rowerowej, zatok auto-
busowych, przebudowie istnie-
jących skrzyżowań. Rozbudo-
wa drogi wojewódzkiej spowo-
duje podniesienie jej parame-
trów, poprawi płynność ruchu 
oraz zwiększy bezpieczeństwo 
na drodze. Na obszarze od-
działywania drogi zmniejszy 
się negatywny wpływ na środo-
wisko naturalne i polepszy się 
klimat akustyczny. Koszt inwe-
stycji to ponad 8,8 mln zł brut-
to – przypomina Sławomir Le-
wandowski z Biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego  
w Gdańsku.
Z kolei Ryszard Świlski pod-
kreśla, że rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 222 jest już szes-
nastym drogowym zadaniem 
Województwa Pomorskiego 

dofinansowanym w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
– Realizacja wszystkich za-
dań to duże wyzwanie dla 
służb drogowych, stąd dzię-
kuję szczególnie pracownikom 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku za sprawną reali-
zację powierzonych zadań. 

Aktualnie realizowana inwe-
stycja wpisuje się w strategię 
kompleksowej przebudowy 
drogi wojewódzkiej. Sukce-
sywnie od kilku lat realizowa-
ne były niektóre odcinki, m.in.  
w Straszynie i Gołębiewie. 
Obecnie na wszystkich do-
tychczasowych nieprzebu-
dowanych odcinkach trwają 

zaawansowane prace projek-
towe. Zamierzeniem Zarządu 
Województwa Pomorskiego 
jest przebudowa do 2020 roku 
całej drogi od Gdańska do Sta-
rogardu Gdańskiego – mówi 
Ryszard Świlski.

Krzysztof Lubański

 Ulica Powstańców Warszawy została przebudowana zaledwie w przeciągu 
jednego roku 
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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

INWESTYCJA RUSZY ZA ROK

Asfalt z Otomina 
do Sulmina
Radni powiatu gdańskiego 
zdecydowali o budowie drogi 
z Otomina do Sulmina. In-
westycja ma być zrealizowana  
w 2016 roku.
Jeszcze kilka lat temu budowy 
tego ciągu komunikacyjnego 
nie brano pod uwagę.
– Zgłosiły się do nas samo-
rządy Gdańska, powiatu kar-
tuskiego i Żukowa z propo-
zycją partycypacji w kosztach 

budowy drogi Otomin – Sul-
min. Przystaliśmy na propo-
zycję. Dzięki tej inwestycji 
gdańską komunikacją miej-
ską będzie można dojechać aż 
do Sulmina – tłumaczy nam 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
W tym roku gotowe będą od-
powiednie uchwały i projekt. 
Realizacja inwestycji nastąpi 
w roku 2016.

(KL)

 W przyszłym roku budowana będzie droga z Otomina  
do Sulmina
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BŁOTNIK

Letnie kolonie
W ramach trójstronnego porozu-
mienia (Cedry Wielkie – Przywidz 
– Trąbki Wielkie), odbywa się wła-
śnie w Błotniku drugi turnus letnich 
koloni. 
Program wypoczynku obejmuje 
przede wszystkim zajęcia żeglarskie 
na łódkach Optymist i kajakach, 
prowadzone przez profesjonalne-
go instruktora Gdańskiego Klubu 
Morskiego „Cedrus”. Dodatko-
wo zaplanowano wyjazd do aqu-
aparku w Sopocie, rejs motorówką  
i pontonem do Sobieszewa, zajęcia 
sportowe, spacery, wycieczkę do 
domu podcieniowego w Miłocinie 
i Trutnowach oraz wycieczki rowe-
rowe. Finałem każdego turnusu są 
zawody międzyszkolne na łodziach 
Optymist i kajakach. 
Przypomnijmy, że zimą odbywały 
się w Przywidzu obozy narciarskie, 
w których również uczestniczyła 
młodzież z gmin: Cedry Wielkie, 
Przywidz i Trąbki Wielkie. Dodaj-
my, że gmina Trąbki Wielkie orga-
nizować będzie zajęcia golfowe na 
polu w Postołowie. 
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WYGODA PONAD WSZYSTKO

Nie stosują się do 
organizacji ruchu
O tym, jak parkują polscy kierowcy, przekonać się możemy 
na każdym kroku. Stawiamy samochody w wygodnym dla 
nas miejscu nie zważając na żadne znaki drogowe.

Dlatego też Starostwo Powiatu 
Gdańskiego apeluje do kierow-
ców parkujących 
na parkingu przy ulicy Niepod-
ległości w Pruszczu Gdańskim 
na tyłach budynku starostwa, 
o nie stawanie na miejscach 
oznaczonych kopertami. Miej-
sca te są bowiem przeznaczone  
na użytek służbowy w godzi-
nach pracy urzędu.
Jerzy Świs, naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Starostwa Po-
wiatowego w Pruszczu Gdań-
skim przypomina, że kilka lat 
temu ideą powstania parkingu 
przy ulicy Niepodległości było 
uwolnienie parkingu przed sta-
rostwem od samochodów służ-
bowych i przy okazji stworze-
nie dodatkowych miejsc dla in-
teresantów oraz mieszkańców.
- Nie chcieliśmy dzielić par-
kingu na strefy, wyznaczając 
jedynie koperty, aby po go-
dzinach pracy starostwa mogli  
z niego korzystać inni użyt-
kownicy. Mieliśmy nadzieję, 
że w ten sposób powstanie tak 
zwany „szybki” parking, służą-
cy wszystkim zainteresowanym 
– mówi Jerzy Świs.
Teraz na kopertach oraz na 
miejscach przeznaczonych dla 
mieszkańców i interesantów, 
nawet przez kilka dni, parkują 
samochody, a plac pod urzędem 

i pocztą zamienił się w parking 
osiedlowy.
- Apelujemy do użytkowników 
parkingu, aby bezwzględnie 
stosowali się do wyznaczonej 
tam organizacji ruchu. Jeżeli 
sytuacja nie ulegnie zmianie, 
będziemy musieli pomyśleć 
nad częściowym wyłączeniem 
tego terenu z powszechnego 

użytku – ostrzega Jerzy Świs – 
Będziemy również sugerować 
pracownikom starostwa, aby 
nie pozostawiali swoich samo-
chodów w sąsiedztwie urzędu, 
korzystając z parkingu np. przy 
ul. Grota-Roweckiego.

(GR)

 Wiele do życzenia pozostawia sposób parkowania samocho-
dów w naszym mieście

 Żeglarstwo podbija serca dzieci i młodzieży  
z gminy Cedry Wielkie
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WAKACJE POD ŻAGLAMI

Otworzyli szkółkę w Błotniku
W ciągu kilku ostatnich lat 
przystań w Błotniku zmieniła 
się nie do poznania. Na tym 
nie koniec działań. Ostatnio 
otwarto tam szkółkę żeglar-
ską, która została wybudowana 
dzięki staraniom gminy Cedry 
Wielkie przy wsparciu środków 
z Unii Europejskiej.
- Zajęcia mają na celu sze-
rzenie wiedzy teoretycznej, a 
przede wszystkim praktycznej 
w zakresie edukacji morskiej, 
podstaw żeglarstwa i zasad re-
gatowych. Ten piękny sport 
poprzez obcowanie z przyrodą  
w naturalny sposób uczy współ-
działania w grupie i budowania 
wiary we własne siły. Zajęcia  
w szkółce prowadzone są przez 
Dariusza Olędzkiego – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Zajęcia żeglarskie w Błotni-
ku rozpoczęły się na początku 
czerwca, ale potrwają aż 

do 30 sierpnia. W tej chwili 
grupa liczy 20 młodych adep-
tów żeglarstwa, ale cieszy się 
coraz większym zainteresowa-
niem młodych mieszkańców 
gminy Cedry Wielkie.  
Dzięki przystani w Błotniku 

żeglarstwo coraz wyraźniej 
podbija serca dzieci 
i młodzieży, a samorządowcy 
mają już pewność, że wyda-
ne tam pieniądze nie zostały 
zmarnowane.

(KL)
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SPORTOWY POCZĄTEK LETNICH WAKACJI

W Osicach zwyciężyli młodzi 
piłkarze z Prabut
Kolejnym sukcesem organizacyjnym zakończył się piłkarski turniej, który tradycyjnie po zakończeniu roku szkolnego 
zorganizowano w Osicach. Zwycięzcą V Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Exclusive Sport Cup 2015 U 12 o Puchar 
Starosty Gdańskiego została drużyna prabuckiej Pogoni.

Podobnie jak w latach ubie-
głych, na turniej do Osic zje-
chały drużyny z różnych za-
kątków kraju. Jednak miejsca 
na podium były tylko trzy. Na 
najwyższym stopniu stanęła 
ekipa Pogoni Prabuty, która  
w pokonanym polu pozostawi-
ła zespoły gdańskiej Gedanii 
i Czarnych Pruszcz Gdański. 
Tuż za podium uplasowali się 
zawodnicy Gryfa Wejherowo. 
– To na pewno piękny początek 
wakacji, ale jest to zasługa ro-
dziców, organizatorów i spon-
sorów turnieju, których celem 
było uszczęśliwienie wszyst-
kich dzieci. Cieszymy się, że 
impreza odbywa się już od 5 
lat, a uczestniczą w niej zespoły 
z trzech województw: pomor-
skiego, kujawsko-pomorskie-
go i warmińsko-mazurskiego. 
Jest to też przykład jak poprzez 
sport można się dobrze bawić 
– mówi „Panoramie” Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb.
Wyłoniono także drużynę 
Dream Team, w której zna-
leźli się: Remigiusz Nazimek 
i Łukasz Szajerski – Osiczan-
ka Osice, Szymon Nastaj, 

Kacper Kołodziejczuk – Czar-
ni Pruszcz Gdański, Daniel 
Neuman – Elana Toruń, Maks 
Zimny – Jeziorak Iława. Naj-
lepszym bramkarzem został 
Sebastian Flis z Gryfa Wej-
herowo, królem strzelców Pa-
weł Pingot z Gedanii Gdańsk,  
a najlepszym zawodnikiem Fi-
lip Jaźwiński z Pogoni Prabuty.

(lubek)

  Rodzinne zdjęcie uczestników turnieju w Osicach

  Pamiątkowe zdjęcie uczniów z Suchego Dębu podczas wycieczki na Kaszubach
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ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Wypracowują 
strategię gminy
Wszyscy chętni mieszkań-
cy gminy Suchy Dąb mogą 
wziąć udział w społecznych 
warsztatach konsultacyjnych 
w sprawie Strategii Rozwoju 
Gminy na lata 2016-2022.
Ich organizatorzy informu-
ją, że podczas warsztatów 
uczestnicy będą wspólnie 
wypracowywać misję i wizję 
rozwoju suchodębskiej gmi-
ny, a wymiana opinii i oczeki-
wań pomiędzy mieszkańcami 
pozwoli na wskazanie pożą-
danych, kluczowych prio-
rytetów i kierunków dzia-
łań. Warto zatem aktywnie 
uczestniczyć w warsztatach, 
ponieważ właśnie dzięki nim 
mieszkańcy będą mieli realny 
wpływ na kierunki rozwoju 
gminy Suchy Dąb.
Harmonogram warsztatów:

- 2 lipca: Grabiny-Zame-
czek oraz Wróblewo, godz. 
16.00 – 18.00 w szkole  
w Grabinie-Zameczek,
- 2 lipca: Suchy Dąb oraz 
Ostrowite, godz. 18.00 – 
20.00 w Urzędzie Gminy Su-
chy Dąb,
- 7 lipca: Steblewo oraz Osice: 
godz. 16.00 – 18.00 w świe-
tlicy wiejskiej w Steblewie,
- 7 lipca: Krzywe Koło oraz 
Koźliny, godz. 18.10 – 20.00 
w świetlicy wiejskiej w Krzy-
wym Kole.
O tym, jak przebiegały 
warsztaty, o oczekiwaniach  
i opiniach mieszkańców gmi-
ny Suchy Dąb, poinformuje-
my w kolejnym wydaniu „Pa-
noramy Pomorza”.

(KL)

WIEDZA PASZPORTEM DO PRZYSZŁOŚCI

Z Suchego Dębu na Kaszuby
W ramach projektu „Wie-
dza paszportem do przyszło-
ści”, uczniowie Zespołu Szkół  
w Suchym Dębie uczestniczy-
li w wyjedzie do Wdzydz Ki-
szewskich. Była to nagroda za 

pracę w minionym roku szkol-
nym. Dzieci i młodzież pod-
czas wyjazdu poznała Park 
Etnograficzny we Wdzydzach. 
Skansen, czyli muzeum na 
świeżym powietrzu, przeniósł 

uczniów do kaszubskiej wsi 
w XIX wieku. Można było 
uczestniczyć w lekcji kaszub-
skiego, lepić garnki, a także 
poznać dawne gry i zabawy 
ludowe. Kaszubska tradycja  

i kultura są barwne i bogate.
– Kaszubi, Kociewiacy i Żuła-
wiacy to mieszkańcy Pomorza, 
a ich dorobek wzbogaca naszą 
małą ojczyznę – powiedzia-
ła Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie.
– Kolejnym etapem wyjaz-
du były gry i zabawy tereno-
we. Podchody i biegi terenowe 
dla starszych, a przygotowanie 
ogniska i poznawanie miesz-
kańców lasu dla młodszych, 
na długo pozostaną w naszej 
pamięci – powiedział Mi-
chał Pawlak, uczeń klasy 2 
gimnazjum.
Piękna pogoda i wspaniały ka-
szubski krajobraz wszystkim 
przypadły do gustu, a wszyst-
kim uczestnikom wycieczki aż 
żal było wracać do domu.
„Wiedza paszportem do przy-
szłości” to program, który re-
alizuje szkoła w Suchym Dę-
bie. Jest on współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej. 
Dodajmy, że głównym organi-
zatorem wyjazdu była Magda-
lena Leśkiewicz, a opiekunami 
uczniów podczas wycieczki: 
Michał Albiński, Marzena 
Gracek, Tomasz Jagielski, Se-
bastian Ptach, Ewa Tarasiuk  
i Mariola Twardowska. 

Tomasz Jagielski
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70 LAT OSP SUCHY DĄB

Jubileuszowy konkurs 
OSP w Suchym Dębie powsta-
ła w 1945 roku. Była to jedna z 
pierwszych polskich organizacji 
na Żuławach Gdańskich, która 
powstała po powrocie tych ziem 
do Polski, po zakończonej II 
wojnie światowej. Założycielem 
druhów ochotników i pierw-
szym prezesem został Stefan 
Zienkiewicz. Wśród pierwszych 
strażaków ochotników w Su-
chym Dębie należy wymienić: 
Antoniego Dutkowskiego, Sta-
nisława Kłosa, Władysława Pa-
biana, Wincentego Małeckiego, 

Edwarda Słowikowskiego, Teo-
dora Mytkowskiego. 
Z okazji jubileuszu 70. rocz-
nicy powstania, brać strażacka 
przygotowuje zawody, spotka-
nia, zbiera fundusze na sztandar  
i organizuje konkursy. Jednym 
z nich był gminny konkurs pla-
styczny poświęcony zadaniom  
i roli OSP, który skierowany był 
do młodych mieszkańców gmi-
ny. Zorganizowany wspólnie  
z Gminną Biblioteką w Suchym 
Dębie i Zespołem Szkół w Su-
chym Dębie, cieszył się dużym 

powodzeniem wśród młodych 
uczestników. 
– Cieszy nas duży odzew  
i udział dzieci i młodzieży  
w przygotowaniu prac plastycz-
nych – stwierdzili zgodnie Jaro-
sław Dutkowski – prezes OSP 
w Suchym Dębie, Agniesz-
ka Księżak – dyrektor GB  
w Suchym Dębie i Aleksandra 
Lewandowska – dyrektor ZS  
w Suchym Dębie.
W poszczególnych kategoriach 
wiekowych zwyciężyli: Marcin 
Sasnal, Dawid Leśkiewicz oraz 
Michał Księżak. Wszyscy na-
grodzeni i wyróżnieni otrzyma-
li nagrody i upominki. 

(TJ)

 



LIPIEC 2015 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 7ŻYCIE POWIATU

ROZMAITOŚCI

ZAPLANUJ SUKCESJĘ, ŻEBY NIE POGRĄŻYĆ BLISKICH

Spadek różne ma oblicza
Jesteś posiadaczem domu, mieszkania, firmy? Wypracowany przez wiele lat rodzinny majątek może trafić do osoby, 
która na to nie zasługuje. Co więcej, zamiast oczekiwanego pokaźnego majątku, możemy otrzymać w spadku zobowią-
zania, które mogą nas finansowo pogrążyć. Warto temu zapobiec i zająć się planowaniem sukcesji.

Planowanie sukcesji trzeba 
przeprowadzić bez względu 
ma wielkość posiadanego ma-
jątku. Istnieje również  realne 
zagrożenie, że bliska osoba 
posiada liczne zobowiązania, 
o których nie wiemy, a które 
przyjdzie nam regulować jeśli 
przyjmiemy spadek po zmar-
łym. Poza tym ludzka natura 
jest przewrotna i niekoniecz-
nie osoba nam bliska zapi-
sze w spadku majątek nam 
– może go otrzymać każdy 
inny, nawet obcy człowiek.
– Musimy sobie jasno powie-
dzieć, że spadek to nie tylko 
otrzymane dobra, ale także 
zobowiązania. Nie każdy zda-
je sobie sprawę z konsekwen-
cji płynących z tytułu przyję-
cia spadku. Kiedy majątek po 
zmarłym będzie niewystar-
czający na pokrycie jego dłu-
gów, to sytuacja spadkobiercy 
może stać się  dramatyczna. 

Dopiero wtedy zdajemy sobie 
sprawę, że popełniliśmy błąd, 
przyjmując spadek – mówi „Pa-
noramie” Zbigniew Szymański 
z Alex T. Great z Gdańska.
Dotyczy to nie tylko naszego 
życia prywatnego, ale również 
zawodowego. Jeżeli jesteśmy 
właścicielami lub współwłaści-
cielami firmy warto porozma-
wiać z prawnikami i finansista-
mi, aby razem z naszą śmiercią 
nie umarła też nasza firma.
– Dzięki planowanej sukcesji 
zabezpieczymy firmę i rodzinę 
przed nieoczekiwanymi przy-
krymi konsekwencjami. Re-
alizacja planu sukcesji może 
wynikać z inicjatywy zarówno 
przyszłych spadkodawców jak  
i spadkobiorców
Dlatego też wychodząc na-
przeciw   żywotnym potrze-
bom mieszkańców Powiatu 
Gdańskiego zostały podję-
te liczne działania mające na  

celu ochronę ich interesów.
Jedną z nich jest inicjatywa 
Starosty Powiatu Gdańskie-
go umożliwiająca  organizację 
przez Firmę Doradztwa Fi-
nansowego Alex T. Great Sp. 
z o.o. spotkań dla mieszkańców   
ze  specjalistami z dziedziny 
prawa i finansów. 
Aby dowiedzieć się więcej na 
temat planowania sukcesji,  
a przy okazji o zagrożeniach, 
które dla firmy albo rodziny 
mogą przynieść „niechciane” 
spadki, warto przyjść na spo-
tkania z finansistami i praw-
nikami spółki Alex T. Great, 
które organizowane będą na te-
renie powiatu gdańskiego. Już 
niebawem takie spotkanie od-
będzie się z inicjatywy Wójta 
Gminy w Kolbudach, a kolejne 
planowane jest dla mieszkań-
ców gminy Pruszcz Gdański. 

(lubek)

Zbigniew Szymański
Alex T. Great – Doradcy finansowi

Gdańsk, ul. Kaprów 19/3 
tel. +48 696 415 754

www.alextg.pl

GOKSIR w Trąbkach Wielkich zaprasza na wakacje
Dzieci i młodzież, po 10 miesiącach nauki, mają wreszcie zasłużony odpoczynek. Organizacją zajęć w czasie wakacji 
zajął się m.in. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. 

PLAN ZAJĘĆ NA LIPIEC:
– 2 lipca: godz. 10.00 – zaję-
cia świetlicowe w Ełganowie, 
10.00 – 13.00 – zajęcia mul-
timedialne w Złej Wsi, 12.00 
– turniej tenisa stołowego  
w Gołębiewku, 15.00 – zajęcia 
świetlicowe w Zaskoczynie.
– 3 lipca: godz. 10.00 – 13.00 
– zajęcia multimedialne  
w Trąbkach Małych, 16.00 – 
zajęcia świetlicowe w Gołę-
biewie Średnim.
– 4 lipca: godz. 13.00 – festyn 
sportowo-rekreacyjny w Błot-
ni, 16.00 – zajęcia świetlicowe 
w Gołębiewie Średnim.
– 5 lipca: godz. 14.00 – Mi-
strzostwa gminy w tenisie  
w Trąbkach Małych, 16.00 – 
zajęcia świetlicowe w Gołę-
biewie Średnim.
– 6 lipca: godz. 9.00 – 14.00 
– zajęcia dla uczestników 
półkolonii w Mierzeszynie, 
10.00 – 13.00 – zajęcia multi-
medialne w Łaguszewie.
– 7 lipca: godz. 9.00 – 14.00 
– zajęcia dla uczestników 
półkolonii, a o 10.00 przed-
stawienie „Jaś i drzewo fa-
solowe” w Mierzeszynie, 
10.00 – zajęcia świetlicowe  

w Ełganowie, 10.00 – 13.00 – 
zajęcia multimedialne w Sobo-
widzu, 13.00 – zajęcia plastycz-
ne w GOKSiR, 15.00 – zajęcia 
świetlicowe w Zaskoczynie, 
16.00 – zajęcia świetlicowe  
w Gołębiewie Średnim, 18.00 
– zajęcia tenisowe w Trąbkach 
Małych.
– 8 lipca: godz. 9.00 wycieczka 
do Trójmiasta dla uczestników 
półkolonii w Mierzeszynie, 
10.00 – 13.00 – zajęcia multi-
medialne w Klępinach. 
– 9 lipca: godz. 9.00 – 14.00 
– zajęcia dla uczestników pół-
kolonii w Mierzeszynie, 10.00 
– zajęcia świetlicowe w Ełga-
nowie, 10.00 – przedstawienia 
„Bocian i żaba” w GOKSiR, 
10.00 – 13.00 – zajęcia mul-
timedialne w Gołębiewie 
Wielkim, 12.00 – turniej te-
nisa stołowego w Pawłowie, 
15.00 – zajęcia świetlicowe  
w Zaskoczynie.
– 10 lipca: godz. 9.00 – 14.00 
– zajęcia dla uczestników pół-
kolonii w Mierzeszynie, 16.00 
– zajęcia multimedialne w Go-
łębiewie Średnim.
– 11 lipca: godz. 11.00 – fe-
styn sportowo-rekreacyjny  

w Rościszewie, 16.00 – festyn 
sportowo-rekreacyjny w Łagu-
szewie, 16.00 – zajęcia świetli-
cowe w Gołębiewie Średnim.
– 12 lipca: godz. 16.00 – zaję-
cia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim.
– 13 lipca: godz. 10.00 – 13.00 
– zajęcia multimedialne w Go-
łębiewie Średnim. 
– 14 lipca: 10.00 – 13.00 – zaję-
cie multimedialne w Kleszcze-
wie, 10.00 – zajęcia świetlicowe 
w Ełganowie, 13.00 – zajęcia 
plastyczne w GOKSiR, 15.00 
– zajęcia świetlicowe w Zasko-
czynie, 16.00 – zajęcia świe-
tlicowe w Gołębiewie Śred-
nim, 18.00 – zajęcia tenisowe  
w Trąbkach Małych.
– 15 lipca: godz. 8.00 – wy-
cieczka do Szymbarku dla 
dzieci z sołectw: Sobowidz, 
Klępiny, Gołębiewo Wielkie, 
Gołębiewo Średnie, Gołę-
biewko i Rościszewo (koszt 20 
zł, zapisy u sołtysów), 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne 
w Ełganowie. 
– 16 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne  
w Granicznej Wsi, 10.00 – za-
jęcia świetlicowe w Ełganowie, 

11.00 – przedstawienie „Za-
jęcza Chatka”, 12.00 – turniej 
tenisa stołowego w Trąbkach 
Małych, 15.00 – zajęcia świe-
tlicowe w Zaskoczynie.
– 17 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne  
w Trąbkach Wielkich, 16.00 – 
zajęcia świetlicowe w Gołębie-
wie Średnim.
– 18 lipca: godz. 16.00 – festyn 
sportowo-rekreacyjny w Gołę-
biewku, 16.00 – zajęcia świetli-
cowe w Gołębiewie Średnim.
– 19 lipca: godz. 14.00 – zawo-
dy wędkarskie dla dzieci i mło-
dzieży w Kaczkach, 16.00 – za-
jęcia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim.
– 20 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne  
w Pawłowie.
– 21 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne 
w Drzewinie, 10.00 – zaję-
cia świetlicowe w Ełganowie, 
13.00 – zajęcia plastyczne w 
GOKSiR, 15.00 – zajęcia świe-
tlicowe w Zaskoczynie, 16.00 – 
zajęcia świetlicowe w Gołębie-
wie Średnim, 18.00 – zajęcia 
tenisowe w Trąbkach Małych.
– 22 lipca: godz. 8.00 

– wycieczka do Gdańska 
(ZOO, rejs) dla dzieci z so-
łectw: Kłodawa, Zła Wieś, 
Trąbki Małe, Łaguszewo, 
Kaczki (koszt 20 zł, zapisy u 
sołtysów), 10.00 – 13.00 – za-
jęcia multimedialne w Warczu. 
– 23 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne  
w Domachowie, 10.00 – za-
jęcia świetlicowe w Ełgano-
wie, 11.00 – przedstawienie 
„Wilk i Zając na wakacjach” 
w Pawłowie, 12.00 – turniej 
tenisa stołowego w Złej Wsi, 
15.00 – zajęcia świetlicowe  
w Zaskoczynie.
– 24 lipca: godz. 10.00 – 13.00 
– zajęcia multimedialne w Ro-
ściszewie, 16.00 – zajęcia świe-
tlicowe w Gołębiewie Średnim.
– 25 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne  
w Trąbkach Wielkich, 12.00 
– festyn sportowo-rekreacyj-
ny w Drzewinie, 16.00 – zaję-
cia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim.
– 26 lipca: godz. 16.00 – zaję-
cia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim.
– 27 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne  

w Mierzeszynie. 
– 28 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne 
w Cząstkowie, 10.00 – zajęcia 
świetlicowe w Ełganowie, 
13.00 – zajęcia plastyczne 
w GOKSiR, 15.00 – zajęcia 
świetlicowe w Zaskoczynie, 
16.00 – zajęcia świetlicowe  
w Gołębiewie Średnim, 18.00 
– zajęcia tenisowe w Trąb-
kach Małych.
– 29 lipca: godz. 8.00 – wy-
cieczka do Łeby dla dzieci  
z sołectw: Kleszczewo, Ełga-
nowo, Trąbki Wielkie (koszt 
20 zł, zapisy u sołtysów), 
10.00 – 13.00 – zajęcia multi-
medialne w Czerniewie. 
– 30 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne  
w Błotni, 10.00 – zajęcia świe-
tlicowe w Ełganowie, 11.00 
– przedstawienie „Pinokio”  
w Łaguszewie, 15.00 – zajęcia 
świetlicowe w Zaskoczynie.
– 31 lipca: godz. 10.00 – 
13.00 – zajęcia multimedialne 
w Zaskoczynie, 16.00 – zaję-
cia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim.

(GR)
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

Jak wybrać farbę do malowania wnętrz?
Właściwie dobrane farby do wnętrz mogą nadać przestrzeni naszego mieszkania pożądany charakter, podkreślić korzystne cechy pomieszczeń, 
czy zamaskować ich wady. W poniższym artykule zaprezentujemy dostępne na rynku produkty i doradzimy pod kątem optymalnego ich wyboru.

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

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

UDANEGO MALOWANIA ŻYCZY 

Jak dobrać rodzaj farby 
malarskiej?
Przy doborze rodzaju farby, 
trzeba brać pod uwagę to co 
chcemy pomalować i jaki chce-
my uzyskać efekt końcowy. Do-
bra farba do wnętrz powinna 
być trwała, dostosowana swo-
imi właściwościami do specyfiki 
pomieszczenia w jakim ma być 
użyta. Niemal wszystkie far-
by można nakładać na podłoża 
wcześniej niemalowane, czyli 
tynki tradycyjne, podłoża gip-
sowe, płyty gipsowo-kartono-
we, szpachle, beton, cegłę oraz 
wcześniej malowane farbami do 
wnętrz rozpuszczalnymi w wo-
dzie oraz nierozpuszczalnymi 
w wodzie (olejnymi). Na rynku 
są też farby, które naniesiemy 
bez trudu na różne rodzaje tapet 
oraz okładziny malarskie, a na-
wet metal i tworzywa sztuczne. 
Próbniki farb.
Aby dopasować kolor, dobrze 
jest kupić niewielki próbnik 
lub małe opakowanie farby i na 
własnych ścianach sprawdzić jej 
jakość, barwę oraz rodzaj po-
włoki. Jeśli na próbę pomalujesz 

dwukrotnie niewielki kawałek 
ściany i powstanie ładna po-
włoka w równym odcieniu, to 
znaczy, że farba dobrze kryje. 
To pozwoli szybko uzyskać po-
żądany efekt i ograniczyć koszt 
malowania. Zrobienie próby  
w domu ma sens także dlatego, 
że tylko wtedy zobaczysz praw-
dziwy odcień farby. Pigment ina-
czej oświetlony w różnych miej-
scach będzie odmiennie odbijał 
światło. Wtedy również właści-
wie ocenisz jej stopień połysku  
i zdecydujesz, czy ci odpowiada. 
Rodzaje farb do ścian.
Pośród farb wodorozcieńczal-
nych najpopularniejszych na 
rynku, możemy dokonać po-
działu na:
• organiczne (klejowe, dyspersyj-
ne, czyli tak zwane emulsyjne, 
akrylowe, lateksowe czy winy-
lowe), np. Silveno Matt Effect, 
Silveno Satin Effect, 
• mineralne (wapienne  
i cementowe). 
Spoiwo, od którego pochodzą 
nazwy farb, to materiał wiążą-
cy cząstki pozostałych skład-
ników (wypełniacze, pigmenty, 

rozpuszczalniki, rozcieńczalni-
ki, środki pomocnicze). Obec-
nie optymalne własności powłok 
zapewniają nowoczesne farby 
dyspersyjne potocznie nazywa-
ne emulsyjnymi, akrylowymi  
i lateksowymi. Te ostatnie mają 
najwyższą odporność na zmy-
wanie i szorowanie. Farby kle-
jowe, wapienne i cementowe są 
coraz rzadziej stosowane. Sięga-
ją po nie na przykład miłośnicy 
budownictwa ekologicznego czy 
konserwatorzy zabytków.
Właściwości farb
Farby do wnętrz są opisywane 
za pomocą wielu parametrów, 
takich jak: gęstość, lepkość, sto-
pień roztarcia, czas schnięcia, 
przyczepność, krycie, twardość, 
stopień połysku, grubość powło-
ki, największy rozmiar ziarna 
(granulacja), odporność na szo-
rowanie na mokro, współczynnik 
kontrastu (zdolność krycia) sys-
temów powłokowych białych i 
o jasnym odcieniu barwy, współ-
czynnik przenikania pary wod-
nej (pozwala określić wpływ sys-
temu powłokowego na wilgot-
ność podłoża), przepuszczalność 

wody. Na uwagę zasługują nastę-
pujące właściwości, które są waż-
ne podczas zakupu farby:
• Lepkość 
• Stopień połysku
• Wydajność 
• Czas schnięcia 
• Odporność na zmywanie
• Odporność na szorowanie 
Jakie farby do jakiego 
pomieszczenia?
• Salon i sypialnia. 
W tych pomieszczeniach farby 
nie muszą mieć żadnych nad-
zwyczajnych właściwości. Wy-
bór drogiej, wytrzymałej farby 
silikonowej będzie więc nieuza-
sadniony, zaś farba winylowa 
niekoniecznie sprawdzi się w 
sypialni. Z możliwości zmywa-
nia ściany nie warto jednak cał-
kowicie rezygnować, gdyż wów-
czas problemem będzie nawet 
unieszkodliwienie siedzącego 
na niej owada. Rekomendujemy 
więc farby akrylowe zmywal-
ne (tzw. lateksowe), choć nie-
koniecznie szorowalne. Połysk 
jest tu wyłącznie kwestią gustu. 
• Kuchnia i łazienka, pralnia
W pomieszczeniach tych 

powierzchnie muszą być odpor-
ne na wilgoć lub też częste my-
cie (kuchnia). Nie powinno się 
więc używać farb winylowych, 
o słabej paroprzepuszczalności, 
ani farb akrylowych, które nie 
są zmywalne. Rekomendujemy 
farby akrylowe zmywalne (la-
teksowe) lub silikonowe, pierw-
szej klasy odporności na ściera-
nie – nie powinny być zupełnie 
matowe.
• Pokój dziecięcy. 
W pomieszczeniach dla małych 
dzieci szczególnie istotne są dwie 
własności farby: jej hipoalergicz-
ność i dobra zmywalność, pozo-
stałe wymagania są takie same, 
jak w przypadku sypialni. Re-
komendujemy zmywalne farby 
akrylowe (lateksowe), o pierw-
szej klasie odporności na szoro-
wanie (nie powinny być całkiem 
matowe), opatrzone jednym z 

wymienionych wcześniej od-
znaczeń, potwierdzających ich 
hipoalergiczność.
• Przedpokój, korytarz. 
Ściany pomieszczeń przechod-
nich są szczególnie narażone na 
zabrudzenia i uszkodzenia me-
chaniczne. Tu również spraw-
dzą się więc farby akrylowe o 
dobrej zmywalności (najlepiej 
półmatowe lub z połyskiem).
Mając na uwadze wszystkie 
powyższe informacje zwięk-
szamy szanse na wybranie 
odpowiedniej farby do ma-
lowanego przez nas podłoża. 
Wydłużymy tym samym jej 
trwałość, odporność, a także 
podniesiemy wizualną atrak-
cyjność ściany. Teraz pozosta-
je tylko dobranie koloru, ale to 
już chyba przyjemniejsza część 
w poszukiwaniu najlepszej far-
by do naszych wnętrz

RODZICE POZNALI WIZUALIZACJĘ

Trzy samorządy budują szkołę
Za nami spotkanie dotyczące budowy szkoły metropolitalnej w Kowalach dla dzieci z gminy Pruszcz Gdański (głównie z 
osiedli zwanych zwyczajowo Nowy Horyzont oraz Euro Styl w Borkowie), gminy Kolbudy (miejscowość Kowale) i gminy 
Gdańsk (południowe dzielnice).

Przez ostatni rok trzy samo-
rządy, które ze względów logi-
stycznych zdecydowały się na 
budowę szkoły metropolitalnej 
przy ul. Apollina w Kowalach  
w gm. Kolbudy (na granicy 
trzech gmin), podpisały sto-
sowne listy intencyjne oraz 
porozumienia, by przystąpić 
do opracowania dokumenta-
cji. Działka w Kowalach, na 
której stanie szkoła należy do 
gminy Kolbudy. Projekt – po 
stosownej adaptacji – prze-
kazał Gdańsk (jest to projekt 
oddanej przed rokiem szkoły  
w Kokoszkach, stanowiący tzw. 
projekt powtarzalny). Gmina 
Pruszcz Gdański jest partne-
rem przedsięwzięcia. 
– Mamy osiem szkół, w tym 
sześć nowych lub komplek-
sowo rozbudowanych. Jednak  
w ostatnich parunastu latach 
podwoiliśmy liczbę miesz-
kańców i kolejna szkoła jest 
nieodzowna – mówiła pod-
czas spotkania inwestorów z 
mieszkańcami Borkowa wójt 

Magdalena Kołodziejczak. – 
Budowa szkoły to ogromny 
koszt i dlatego, wraz z zaprzy-
jaźnionymi samorządami sto-
jącymi przed podobnym wy-
zwaniem, zdecydowaliśmy się 
zbudować ją wspólnymi siłami. 
Trzej inwestorzy zakładają, że 
nowa szkoła przyjmie 40 proc. 
uczniów z Kolbud, 30 proc. 
z gminy Pruszcz Gdański i 
30 proc. z Gdańska. Wkład 
własny samorządów będzie 
analogiczny. 
Mimo, że koszt budowy szko-
ły (szacowany na ponad 30 mln 
plus koszt budowy basenu) 
rozłoży się na trzy samorządy,  
i tak będą one zabiegać o środ-
ki zewnętrzne. Do końca roku 
powstanie wykaz tych źródeł, 
a przyjmuje się, że z uwagi na 
położenie obiektu po części po 
stronie wiejskiej (część dydak-
tyczna), a po części miejskiej 
(kompleks sportowy znajdzie 
się już na działce Gdańska), 
istnieją możliwości pozyskania 
funduszy zarówno ze środków 

na rozwój obszarów wiejskich, 
jak i miejskich. Inwestorzy 
planują, by oddzielnie pozy-
skać środki np. na boiska, na 
basen, czy salę gimnastyczną. 
Taki zabieg pozwoli znacz-
nie zmniejszyć wkład własny 
samorządów. 
Trzy samorządy będą za 
wszelką cenę dążyć do tego, 
by „pierwszy dzwonek” roz-
brzmiał 1 września 2017 r. Pod 
uwagę jest również brana data 
1 września 2018 r. Być może 
w pierwszej kolejności powsta-
nie sama szkoła, a basen np. 
za rok. Wszystko zależy od 
tego, kiedy uda się pozyskać 
dofinansowanie.
Obecni na spotkaniu rodzice, 
na których, jak przyznali, wi-
zualizacja szkoły zrobiła duże 
wrażenie, mieli kilka pytań. 
Chcieli przede wszystkim wie-
dzieć, z jakiego konkretnie te-
renu będą przyjmowane dzie-
ci. Nowy obiekt, w kontekście 
naszej gminy, jest dyktowany 
przede wszystkim nowym, 

sąsiadującym z Kowalami osie-
dlom. Jednak jak zapewniła 
wójt, jeśli będą wolne miejsca, 
szkoła przyjmie też chętnych 
uczniów z tzw. starej części 
Borkowa.
– Szkoła w Borkowie jest w ści-
słej czołówce województwa, je-
śli chodzi o poziom nauczania. 
Obroni się nawet bez basenu 

– przyznała i przypomnia-
ła. – Od lat wozimy naszych 
uczniów na basen, więc nikt 
nie jest i nie będzie pozbawiony 
nauki pływania. 
Metropolitalna szkoła  
w Kowalach przyjmie w su-
mie 692 uczniów, w tym 120 
przedszkolaków. Będzie się 
składała z trzech obiektów 

– dydaktyczno-przedszkolne-
go, hali sportowej i basenu.
Nowa szkoła będzie nie tyl-
ko obiektem edukacyjnym, 
ale z uwagi na dostępną in-
frastrukturę sportową i kultu-
ralną (biblioteka środowiska  
z czytelnią), także integrują-
cym mieszkańców dzielnicy.

Magdalena Bielicka

  Wizualizacja głównego wejścia do szkoły w Kowalach
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  Pierwszą gwiazdą imprezy w Przywidzu będą Czerwone Gitary

  Radny sejmiku wojewódzkiego Dariusz Męczykowski 
(z lewej) i starosta Stefan Skonieczny bardzo dobrze 

radzili sobie z instrumentami kaszubskimi

  Pamiątkowe zdjęcie uczniów i gości festynu 
 w Pomlewie

WAKACJE Z ROCKOWYM PAZUREM

Zapraszamy na Rockblue 
Przywidz Festiwal
Wczasy na Pomorzu niekoniecznie muszą zaczynać się i kończyć na plaży, 
w lesie czy na kajakach. Aby dodać im trochę rockowego pazura i nacieszyć 
oczy niespotykanymi w tych okolicach atrakcjami, warto udać się 7 i 8 sierpnia 
do Przywidza na Rockblue Przywidz Festiwal.

W okresie międzywojennym 
miejscowość Przywidz nazy-
wana była „Małym Sopotem”. 
Gmina od lat znana jest z orga-
nizacji wydarzeń kulturalnych 
o zasięgu ogólnopolskim. Tym 
razem wójt gminy Marek Zi-
makowski, za namową Wojcie-
cha Korzeniewskiego z Funda-
cji Sopockie Korzenie, wystąpił 
z inicjatywą zorganizowania  
w Przywidzu miejsca spotkań 
gwiazd estrady i fanów rocka. 
Tym samym podjęto uchwa-
łę o nadaniu imienia Bulwaru 
Czerwonych Gitar. Uroczy-
stość otwarcia, podczas której 
zostanie odsłonięty także po-
mnik upamiętniający gwiazdy 
polskiego rocka, zaplanowa-
no na 7 sierpnia. W tym dniu 
odbędzie się też jubileuszowy 
koncert, świętujący 50-lecie 
zespołu.
Wydarzenie odbędzie się  
w „Zielonej Bramie” w ramach 
Przywidzkiego Folwarku. Na-
stępnego dnia scena także za-
pełni się młodymi artystami, 
którzy wezmą udział w I roc-
kowo-bluesowym przeglądzie 
zespołów Pomorza, a gwiazdą 
wieczoru będzie Breakout Old. 
Folwark Przywidzki to nie 

tylko rock&roll. Oprócz kon-
certów organizatorzy zapla-
nowali szereg atrakcji dla do-
rosłych i dzieci. Aby poznać 
lokalną kulturę, będzie można 
wziąć udział w jarmarku pro-
duktów regionalnych i ręko-
dzieła czy przyjść na festiwal 
pierogów i gęsich przysma-
ków. Dzieci na pewno chętnie 
odwiedzą Wioskę Indiańską, 
zobaczą stadninę i wybiorą się 
na konną przejażdżkę. Trochę 
starsi mogą w tym czasie spo-
tkać się z Romanem Koper-
skim – podróżnikiem, który 
zna Syberię jak własną kieszeń. 

I jednych, i drugich ucieszy 
udział w IV Pikniku Oldtime-
rów i zakończeniu Międzyna-
rodowego Rajdu Samochodo-
wego miłośników Citroenów 
2CV z kilkunastu krajów,  
a także prezentacja unikato-
wych pojazdów z lat 80. obsłu-
giwanych przez Milicję Oby-
watelską. Miłośnicy kultury 
znajdą coś dla siebie podczas 
wystawy fotografii gwiazd ja-
zzu, rocka, big beatu, klu-
bu Non Stop i festiwalu w 
Jarocinie.
Organizatorem Przywidzkiego 
Folwarku jest Gminny Ośrodek 

Kultury, a wspomagać go będą: 
Fundacja Sopockie Korzenie, 
Mega Music, Rock&Roll, So-
liton, Stowarzyszenie Classic 
Moto Story, Sopot Never Sle-
eps, Automobilklub Toruński i 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej SOJUSZ.
Bilety na koncert Czerwonych 
Gitar do nabycia w salonach 
Empik i na www.ebilet.pl
Na pozostałe wydarzenia wstęp 
wolny.
Więcej informacji na: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/1006533666037639/.

Katarzyna Habecka
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ROŚNIE HALA W PRZYWIDZU

Wmurowanie kamienia węgielnego 
we wrześniu
Jesienią rozpoczęła się budo-
wa hali widowiskowo-spor-
towej w Przywidzu. W tej 
chwili stawiane są mury, a we 
wrześniu wmurowany ma być 
kamień węgielny pod nową 
inwestycję.
– Nowy obiekt sportowy jest 
już coraz bardziej widoczny. 
Prace postępują z każdym 
dniem. Wiadomo, że znacz-
nie więcej czasu zajmą pra-
ce wykończeniowe. Drobne 
opóźnienia odnotowujemy, 
ale do zakończenia inwe-
stycji pozostał nam jeszcze 
rok, dlatego nie ma żadnych 
obaw, że otwarcie hali zosta-
nie opóźnione – mówi „Pano-
ramie” Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
We wrześniu powinien być 
wmurowany kamień węgielny 

pod nową inwestycję i jak mówi 
wójt Zimakowski, do tego cza-
su obiekt powinien być już 
zamknięty. 
– Będzie to hala widowisko-
wo-sportowa, w której będzie 
można organizować chociaż-
by takie imprezy, jak sierpnio-
wy Rockblue Przywidz Festi-
wal. Przypomnę, że w nowym 
obiekcie znajdą się pomieszcze-
nia dla biblioteki i Gminnego 
Ośrodka Kultury. Chcieliby-
śmy, aby znalazł się podmiot, 
który wynająłby pomieszczenia 
na działalność gospodarczą, 
dzięki czemu pozyskalibyśmy 
pieniądze na utrzymanie hali. 
To nie jedyne źródło, z którego 
moglibyśmy otrzymywać środ-
ki właśnie na ten cel. Prowadzę 
rozmowy z firmami, których 
nazwa, w zamian za pewną 

sumę, mogłaby znajdować się w 
nazwie obiektu – dodaje Marek 
Zimakowski.
Koszt inwestycji w Przywi-
dzu to 8,6 mln zł, z czego 2 
mln zł udało się pozyskać z 

Ministerstwa Sportu i Tu-
rystki. Pozostałe środki po-
chodzą z budżetu gminy. 
Dodajmy, że obiekt ma zostać 
oddany do użytku 1 września 
2016 roku. (lubek)

  Hala widowiskowo-sportowa w Przywidzu zostanie 
oddana do użytku 1 września 2016 roku

ECHA DNIA DZIECKA

Imprezowo w Pomlewie
W Szkole Podstawowej w Pomlewie, tra-
dycyjnie jak co roku, impreza z okazji Dnia 
Dziecka obfitowała w szereg atrakcji, które 
przygotowali nauczyciele i rodzice. 

– W tym roku rangę impre-
zy podniosła obecność gości, 
wśród których znaleźli się mię-
dzy innymi Stefan Skonieczny 
– starosta gdański oraz Da-
riusz Męczykowski – radny 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego, którzy nie tylko 
przybyli ze słodkimi upomin-
kami dla dzieci, ale również 
aktywnie uczestniczyli w im-
prezie, akompaniując chóro-
wi szkolnemu na kaszubskich 
instrumentach muzycznych 
– mówi Michał Olejnik, dy-
rektor Szkoły Podstawowej  

w Pomlewie.
Pozostała część festynu odby-
wała się w plenerze na terenie 
szkoły, gdzie zorganizowano 
turnieje przyrodnicze i spor-
towe z udziałem Nadleśnictwa 
Kolbudy. 
– Rozegrany został mecz pił-
ki nożnej pomiędzy uczniami, 
rodzicami i nauczycielami. To-
warzyskie spotkanie zakończy-
ło się remisem 3:3. Na koniec 
imprezę „zgasił” zespół Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Przy-
widza – dodaje dyrektor pod-
stawówki w Pomlewie.

(GR)
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POKONAŁA RAKA

Pomagamy Weronice 
stanąć na nogi!
Weronika miała zaledwie osiem miesięcy, gdy wykryto u 
niej złośliwy nowotwór – neuroblastomę trzeciego stopnia, 
powodującą brak czucia w nogach.

Choroba objawiła się całkiem 
niewinnie. 
– Weronika, która już od jakie-
goś czasu samodzielnie siedzia-
ła, nagle zaczynała płakać, gdy 
ją sadzałam w foteliku. Ponad-
to, wystąpiła u niej biegunka 
oraz wymioty – opowiada Da-
nuta Hinz ze Straszyna, mama 
dziewczynki.
Rodzice zabrali Weronikę do 
Szpitala Dziecięcego „Polan-
ki” w Gdańsku. Tam usłyszeli 
straszną diagnozę – złośliwy 
guz na kręgosłupie. Dziecko, 
które w międzyczasie straci-
ło czucie w nogach, skierowa-
no na oddział onkologiczny 
Akademii Medycznej. We-
ronika przeszła chemię oraz 
naświetlenia.
Dziewczynka pokonała raka, 
jednak intensywna terapia 
spowodowała wiele skutków 
ubocznych.
– Przestała pracować jedna 
nerka. Córka musi korzystać  
z cewnika – opowiada pani Da-
nuta. – Ponadto, poruszanie się 
o kulach spowodowało u niej 
zniekształcenie stóp. Weroni-
ka przeszła właśnie poważną 
operację w Poznaniu. Obecnie 
porusza się na wózku, który na 
apel pani wójt ofiarował nam 
sponsor. Rodzinie Weroniki, 
która przechodzi teraz kosz-
towną rehabilitację, pomaga 
wiele osób.
– Szwagier wozi nas swoim sa-
mochodem, gdyż nasz prywat-
ny jest za stary na dalekie woja-
że – przyznaje pani Hinz. – Na 
pierwszą wizytę i paliwo do 
Poznania dostaliśmy pieniążki 
od Caritasu.

Ostatnio w gminie Pruszcz 
Gdański odbyły się dwie im-
prezy, z których dochód został 
przeznaczony na leczenie We-
roniki. Podczas „Bursztyno-
wej Nutki” w Cieplewie, gdzie 
licytowano prace plastyczne 
oraz prezenty od sponsorów, 
zebrano 4164 zł. Z kolei au-
kcja i zbiórka datków podczas 
Strasznie Fajnego Dnia Dziec-
ka w Straszynie przyniosła 
1890 zł. 
Rodzina jest bardzo wdzięczna 
za okazane wsparcie.
Weronika już wie, gdzie skie-
ruje swoje pierwsze samodziel-
ne kroki.
– Kupię sobie modne buty 

– zapowiada 14-letnia dziś 
dziewczyna, która przez cho-
robę skazana jest na niezbyt 
atrakcyjne obuwie ortopedycz-
ne za kostkę.
– Wierzę, że rehabilitacja oka-
że się skuteczna i córka będzie 
mogła żyć jak jej rówieśnicz-
ki. Nie ma innej opcji – dodaje 
mama.
Osobom, które chcą i mogą 
wesprzeć finansowo rodzinę, 
udostępnimy kontakt do pań-
stwa Hinz. W tym celu pro-
simy o maila: sekretariat@
pruszczgdanski.pl lub telefon: 
58 692 94 21.

 Na festiwal „Bursztynowa Nutka” Weronika przyjechała 
praktycznie prosto z Poznania, gdzie przeszła operację stóp

 Weronika z ukochaną mamą i suczką Lenką

POMÓŻMY POGORZELCOM

W pożarze stracili 
dorobek życia
Miesiąc temu na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański 
doszło do tragedii. Pięcioosobowa rodzina z Wiślinki w po-
żarze straciła cały dobytek – nowy, bo raptem 6-letni dom 
oraz salon fryzjerski, stanowiący główne źródło utrzyma-
nia Joanny i Marka Markowskich oraz trójki ich dzieci.

Czwartek, 4 czerwca, godz. 7. 
Jest Boże Ciało, dzień wolny 
od pracy, więc można dłużej 
pospać. W najbliższych pla-
nach rodziny jest procesja i to-
warzyszenie córce w sypaniu 
kwiatków. Potem obiad, może 
spacer… Tymczasem panią 
Joannę budzą dziwne trzaski 
dochodzące z garażu. Począt-
kowo myśli, że to mąż wstał 
wcześniej i hałasuje drzwiami. 
W sypialni czuć jednak dym.

RATOWALI, CO SIĘ DA
– Przybiegłam do garażu. Było 
w nim dużo dymu. Wołałam 
męża, jednak nikt mi nie od-
powiadał. Dopiero po chwi-
li przypomniałam sobie, że 
był umówiony do mechanika. 
Wróciłam do domu i kazałam 
biec starszej córce do sąsiadów. 
Młodsza była akurat u swoje-
go dziadka. Syn również noco-
wał poza domem – relacjonuje 
pani Joanna, która wezwała 
na pomoc najbliższych sąsia-
dów. Zanim przyjechała straż 
pożarna, Markowscy oraz ich 
sąsiedzi przez okna wchodzili 
do płonącego domu i ratowali, 
co się da.

BUDOWALI GO WŁASNO-
RĘCZNIE
Stoimy wśród zgliszczy domu. 
Kobieta pokazuje, gdzie 

mieścił się garaż, gdzie sypial-
nia, gdzie kuchnia… Dom był 
nowy, dopiero sześcioletni.
– Budowaliśmy go własnoręcz-
nie. Sama go „zaprojektowa-
łam”. Był taki, jaki sobie wy-
marzyliśmy – wspomina pani 
Joanna.
Markowscy zakończyli właśnie 
remont pokoju półtorarocznej 
córki. Dziecko nie zdążyło jed-
nak zobaczyć nowych mebli. 
Rodzina nabyła też nowy, duży 
telewizor. Nim również się nie 
nacieszyła.
– Pozostały nam tylko raty do 
spłacenia – dodaje smutno pani 
Joanna.

NIE ZOSTALI SAMI
– Nie wiedziałam, że mam tak 
wspaniałych sąsiadów. Tylko 
dzięki ich wsparciu w posta-
ci dachu nad głową oraz słów 
otuchy nie załamaliśmy się po 
tym, co nas spotkało – przy-
znaje pani Markowska.
– Tragedia, jaka dotknęła 
mieszkańców Wiślinki, może 
spotkać każdego z nas. Naj-
ważniejsze w takich chwi-
lach jest to, byśmy nie zostali  
w nieszczęściu sami – mówi 
wójt Magdalena Kołodziej-
czak, która jeszcze w dniu 
pożaru przyjechała na miej-
sce zdarzenia i zapewniła po-
moc ze strony gminy. – Po raz 

kolejny pokazaliśmy jak wspa-
niałymi ludźmi jesteśmy, ja-
kimi solidarnymi sąsiadami. 
Nasz pierwszy apel o pomoc 
rodzinie spotkał się z natych-
miastowym odzewem. Jednak 
akcja pomocy tak naprawdę 
dopiero się zaczyna. Musimy 
pomóc odbudować dom.

POTRZEBNA POMOC
Rodzina potrzebuje mate-
riałów budowlanych i mebli,  
a także sprzętu, który po-
zwoliłby na możliwie jak naj-
szybsze uruchomienie salonu 
– miejsca pracy pani Joanny. 
Zakład fryzjerski jest głównym 
źródłem utrzymania rodziny. 
Firma pana Marka odnotowuje 
bowiem ostatnio straty.
W przypadku wsparcia rze-
czowego, prosimy o kontakt  
z Dorotą Gieradą z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
(tel. 58 691 15 01), a finansowe-
go – o wpłaty na specjalne sub-
konto utworzone przez Urząd 
Gminy Pruszcz Gdański: 
Bank Spółdzielczy w Pruszczu 
Gdańskim: 83 8335 0003 0116 
5885 2000 0005, z dopiskiem 
„pożar w Wiślince”.

Magdalena Bielicka/UG Pruszcz 
Gdański

 Doszczętnie spłonął dom państwa Markowskich z Wiślinki

 Z ŻYCIA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
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W związku z realizacją projektu „Wschodnio – pomorska sieć szerokopasmowa – budowa infrastruktury światłowodo-
wej obejmująca zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie” napotykamy szereg pytań od naszych przyszłych 
klientów. Prezentujemy Państwu najczęściej zadawane pytania i spieszymy z odpowiedzią.

Wschodnio – pomorska sieć szerokopasmowa 

KIEDY BĘDZIE MOŻNA POD-
PISYWAĆ UMOWY I JAKA BĘ-
DZIE OFERTA?
Pierwsze umowy abonenckie za-
czynamy podpisywać od 1 lipca. 
W naszej ofercie w pierwszych 
terminach dostępny będzie In-
ternet w trzech prędkościach:
5 Mbps za 40 zł miesięcznie in-
stalacja światłowodu w domu 
kosztować będzie 500 zł,
50 Mbps za 80 zł miesięcznie in-
stalacja kosztować będzie 1000 
zł,
100 Mbps za 120 zł miesięcznie  
i w tym przypadku instalacja 
wynosić będzie jedyną złotówkę.
Nasi handlowcy pojawiać będą 
się w miejscowościach, które 
jako pierwsze będą mogły pod-
pisać umowy. Zapraszamy rów-
nież na naszą stronę interneto-
wą www.biall.net.pl, gdzie na 
bieżąco będziemy informować,            
w których miejscowościach pod-
pisywać będziemy umowy na 
świadczenie usług. Każdy klient 
otrzyma indywidualny termin 
instalacji.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
NOWĄ INSTALACJĘ ŚWIA-
TŁOWODU, I CZYM RÓŻNI SIĘ 
TA TECHNOLOGIA OD INTER-
NETU RADIOWEGO I MOBIL-
NEGO?
Dzięki uprzejmości z jaką spo-
tkaliśmy się w Państwa domach, 
wiemy jak bardzo zmieni się 
działanie Internetu w przypad-
ku instalacji światłowodowej. 
Przede wszystkim łącze jakie 
Państwu proponujemy będzie 
niezawodne, nie ma tu znacze-
nia jaka jest pogoda i ilu użyt-
kowników aktualnie korzy-
sta z połączenia. Innowacyjna 
technologia FTTB zapewnia 
szybki transfer i brak przerw  
w dostawie sygnału. Co więcej, 
łącze, jakie proponujemy, nie bę-
dzie posiadać ograniczeń w ilo-
ści pobierania danych. Jedynym 
ograniczeniem będzie prędkość, 
jaką wybierze klient. Warto wy-
brać łącze jakie proponujemy, 
ponieważ zawsze nasi Klienci 
mają pewność, że Internet w ich 
domu będzie działać. Do mini-
mum ograniczone jest ryzyko 
niezadowolenia w przypadku 
Internetu światłowodowego, po-
nieważ Dział Techniczny na bie-
żąco weryfikuje działanie usług i 
jest w stanie niemal natychmiast 
wykryć ewentualne nieprawi-
dłowości. Dzięki naszemu do-
świadczeniu w obsłudze tej tech-
nologii mamy pewność, że mo-
żemy zaproponować wszystkim 
naszym nowym klientom usługi, 
warte swojej ceny.
CZY KOSZT INSTALACJI TRZE-
BA BĘDZIE POKRYĆ W CAŁO-
ŚCI JEDNORAZOWO?
Tak, koszt instalacji waha się  
w przedziale od 1 zł do 1000 
zł. Jeśli klient zdecyduje, że jest  
w stanie opłacić instalację w 

100 Mbps
120 zł miesięcznie*
Instalacja TYLKO 1 zł

50 Mbps
80 zł miesięcznie*
Instalacja 1000 zł

5 Mbps
40 zł miesięcznie*
Instalacja 500 zł

1

2

3

Światłowód do Twojego domu 
Wybierz dla siebie 
najlepszą ofertę!

PROSTA OFERTA - ŁATWY WYBÓR

*Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. Ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego art. 66.

Internet światłowodowy w Twoim domu

ZADZWOŃ
Biuro Obsługi Klienta

58 727 77 77

Przedstawiciele handlowi:

Marek Remiszewski
513 156 758

Tomasz Wólczyński
513 156 545

całości może zdecydować się 
ofertę 5 Mbps lub 50 Mbps, 
gdzie instalacja kosztuje 500 i 
1000 zł. Jednak warto skorzystać 
z naszej najlepszej oferty, która 
gwarantuje prędkość pobierania 
danych 100 Mbps, a instalacja 
kosztuje jedynie złotówkę.
KIEDY BĘDZIE MOŻNA POD-
ŁĄCZYĆ TELEWIZJĘ?
Aktualnie spośród wielu pro-
pozycji wybieramy najlepsze dla 
naszych klientów rozwiązania. 
Oferta telewizji cyfrowej będzie 
dostępna w późniejszym czasie, 
gdyż spośród kilku propozycji 
staramy się wynegocjować jak 
najlepsze warunki dla naszych 
klientów i jak najbogatszą ofer-
tę kanałów. Priorytetem jest dla 
nas Internet, ponieważ to z nim 
macie Państwo największe pro-
blemy. Przewidujemy, że ofertę 
telewizji cyfrowej przedstawimy 

Państwu najdalej 2-3 miesią-
ce po podpisaniu umów na 
Internet.
JAK DŁUGO TRZEBA BĘDZIE 
CZEKAĆ NA INSTALACJĘ IN-
TERNETU PO PODPISANIU 
UMOWY?
Po podpisaniu umowy trzeba 
będzie zaczekać około 2 do 3 
miesięcy na fizyczną instalację 
Internetu. Przewidujemy, że tyle 
trwać będzie zebranie potrzeb-
nych dokumentów, zaprojekto-
wanie przyłącza oraz jego wy-
kopanie. Doradca Klienta, któ-
ry będzie podpisywać umowę, 
będzie wyznaczał indywidualny 
termin podłączenia usług.
JAK MOŻEMY SIĘ DOWIE-
DZIEĆ O OFERCIE I UMÓWIĆ 
SIĘ NA PODPISANIE UMOWY?
Jako firma z wieloletnim stażem, 
doskonale rozumiemy, jak waż-
ny jest Klient i jak bardzo ważna 

jest nasza dyspozycyjność o bez-
problemowy kontakt. Dlatego 
też możecie Państwo kontakto-
wać się bezpośrednio z naszymi 
handlowcami lub Biurem Ob-
sługi Klienta.
Numer telefonu do Biura Obsłu-
gi Klienta: 58 727 77 77, pon, wt, 
czw, pt 10:00-18:00 śr. 11:00-
19:00 oraz I i IV sobota miesiąca 
09:00-13:00.
Przedstawiciele handlowi:
Marek Remiszewski tel: 513-
156-758, e-mail: remiszew-
skim@biall-net.pl
Tomasz Wólczyński tel: 513-
156-545, e-mail: wolczynskit@
biall.net.pl.
Pozostajemy stale do Państwa 
dyspozycji.
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WAKACJE CZAS ZACZĄĆ

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu 
receptą na nudę
Rozpoczęły się długo oczekiwane przez wszystkie dzieci letnie wakacje. Przez cały lipiec i sierpień zajęcia organizowane 
będą w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

– Nasz ośrodek otwarty jest dla 
dzieciaków przez siedem dni 
w tygodniu. Od poniedziałku 
do czwartku zapraszamy do 
naszej siedziby, a w kolejnych 
dniach zajęcia prowadzone 
będą też na przystani w Błot-
niku. Zdajemy sobie sprawę, 
że większość rodziców pracuje 
w okresie wakacyjnym, dlatego 
też nasze zajęcia trwać będą od 
godziny 10.00 do 18.00. Dzię-
ki temu nasze dzieciaki będą 
mogły aktywnie spędzić wol-
ny czas w bezpieczny sposób, 
a rodzice będą mogli spokojnie 
pracować. Mam nadzieję, że 
zaproponowany przez nas pro-
gram będzie odpowiadał ocze-
kiwaniom – mówi nam Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu  
w Cedrach Wielkich.
Program zajęć:
1 lipca: godz. 10.00 – 13.00 
– warsztaty zdrowego ży-
wienia (kulinarne), godz. 
14.00 – 16.00 – warsztaty 

introligatorskie, godz. 16.00 – 
20.00 – Wakacyjna Liga Siat-
kówki na Orliku.
2 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej 
w Błotniku, godz. 10.00 – 
12.00 – poranek z bajką, godz. 
12.00 – 14.00 – kalambury dla 
najmłodszych, godz. 14.00 – 
18.00 – ognisko z zabawami.
3 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 10.00 – 12.00 – w zdro-
wym ciele zdrowy duch (po-
budka przez ruch), godz. 12.00 
– 14.00 – film dla młodzieży  
w samo południe, godz. 16.00 – 
20.00 – Wakacyjna Liga Siat-
kówki na Orliku.
4 lipca: godz. 9.00 – 19.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 15.00 – 16.00 – wspól-
ne zwiedzanie „Podcienia”  
z Przywidzem „W poszukiwa-
niu historii”.
5 lipca: godz. 9.00 – 19.00 – za-
jęcia w szkółce żeglarskiej.
6 lipca: godz. 9.00 – 12.00 

– warsztaty plastyczne, godz. 
12.00 – 14.00 – kalambury dla 
najmłodszych, godz. 14.00 – 
18.00 – tenis stołowy.
7 lipca: godz. 10.00 – 15.30 
– wyjazd do Muzeum 
Garncarstwa w Chmielnie  
(z warsztatami).
8 lipca: godz. 10.00 – 13.00 
– warsztaty zdrowego żywie-
nia (kulinarne), godz. 13.00 – 
14.30 – czytamy ulubione baj-
ki dzieci (zajęcia w bibliotece), 
godz. 16.00 – 20.00 – Waka-
cyjna Liga Siatkówki.
9 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 10.00 – 12.00 – poranek 
z bajką, godz. 12.00 – 14.00 
– letnie karaoke dla dzieci  
i młodzieży.
10 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 10.00 – 12.00 – poranek 
z bajką, godz. 13.00 – 14.00 
– przedstawienie teatralne  
„Z muzyką wśród zwie-
rząt”, godz. 16.00 – 20.00 

– Wakacyjna Liga Siatkówki.
11 lipca: godz. 15.00 – 24.00 – 
Złap wiatr w Żuławski Kilwer.
13 lipca: godz. 10.00 – 12.00 

– poranek z bajką, godz. 12.00 
– 14.00 – warsztaty plastyczne.
14 lipca: godz. 10.00 – 12.00 – 
w zdrowym ciele zdrowy duch, 
godz. 12.00 – 14.00 – film dla 
młodzieży w samo południe, 
godz. 14.00 – 16.00 – zajęcia 
taneczne (tworzymy wakacyjną 
choreografię).
15 lipca: godz. 10.00 – 12.00 
– zajęcia animacji dla najmłod-
szych, godz. 12.00 – 14.00 – 
kalambury dla najmłodszych, 
godz. 14.00 – 16.00 – zajęcia 
komputerowe dla dzieci i mło-
dzieży, godz. 16.00 – 20.00 – 
Wakacyjna Liga Siatkówki.
16 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 10.00 – 12.00 – poranek 
z bajką, godz. 12.00 – 16.00 
– warsztaty z nauki jazdy na 
rolkach, godz. 19.00 – 22.00 – 
wakacyjna dyskoteka dla dzieci 
i młodzieży.
17 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 16.00 – 20.00 – Waka-
cyjna Liga Siatkówki.
18 lipca: godz. 9.00 – 19.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej.
19 lipca: godz. 9.00 – 19.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej.
20 lipca: godz. 10.00 – 12.00 
– tworzenia kartonowych ob-
razów, godz. 12.00 – 14.00 – 
letnie karaoke dla dzieci i mło-
dzieży, godz. 14.00 – 18.00 – 
tenis stołowy.
21 lipca: godz. 12.00 – 16.00 – 
Lekcja edukacyjna (Narodowe 
Muzeum Morskie).
22 lipca: godz. 11.00 – 13.00 – 
Spacer z mapą (wędrówka po 
okolicy), godz. 13.00 – 16.00 
– bieg z przeszkodami (zabawy 
na świeżym powietrzu), godz. 
16.00 – 20.00 – Wakacyjna 

Liga Siatkówki.
23 lipca: godz. 9.00 – 14.00 
– zajęcia w szkółce żeglar-
skiej, godz. 11.00 – 16.00 – 
gra terenowa dla młodzieży 
(podchody).
24 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 10.00 – 13.00 – tworze-
nie biżuterii wakacyjnej, godz. 
13.00 – 16.00 – warsztaty z 
jazdy na rolkach, godz. 16.00 
– 20.00 – Wakacyjna Liga 
Siatkówki.
25 lipca: godz. 9.00 – 20.00 – 
VIII Żuławski Rajd Rowero-
wy, godz. 9.00 – 19.00 – zajęcia 
w szkółce żeglarskiej.
26 lipca: godz. 9.00 – 19.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej.
27 lipca: godz. 10.00 – 12.00 
– gry i zabawy na papierze, 
godz. 12.00 – 14.00 – kalam-
bury dla najmłodszych, godz. 
14.00 – 18.00 – zajęcia w sali 
komputerowej.
28 lipca: godz. 10.00 – 12.00 
– poranek z bajką, godz. 12.00 
– 14.00 – zajęcia animacyj-
ne dla najmłodszych, godz. 
14.00 – 16.00 – zajęcia ta-
neczne (tworzenia wakacyjnej 
choreografii).
29 lipca: godz. 11.00 – 15.00 
– gry z dzieciństwa naszych 
rodziców, godz. 16.00 – 20.00 
– Wakacyjna Liga Siatkówki.
30 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 9.00 – 17.00 – wyjazd na 
zamek do Gniewu. 
31 lipca: godz. 9.00 – 14.00 – 
zajęcia w szkółce żeglarskiej, 
godz. 16.00 – 20.00 – Waka-
cyjna Liga Siatkówki.
Program zajęć na sierpień opu-
blikujemy w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(KL)

 Podczas wakacji organizowanych przez ŻOKiS każde
dziecko jest uśmiechnięte
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SUKCESY TRĄBECKIEJ MŁODZIEŻY

Biblioteka to nie tylko książki
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich nie jest zwykłą czytelnią i wypo-
życzalnią książek. To również miejsce, które przyciąga młodych amatorów robotów.

Jeszcze kilkanaście lat temu 
trąbecka biblioteka mieściła się 
w budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Po wybudowaniu gimnazjum 
przeniesiono ją do nowego 
obiektu. 
– W tej chwili mamy 1650 czy-
telników i moim zdaniem jest 
to duża liczba. Co ciekawe, 
odnotowujemy wzrost czytel-
ników w naszej bibliotece. Być 
może jest to też efekt tego, że 
jeśli jest to możliwe, bierze-
my udział w różnego rodzaju 
projektach. Uczestniczyliśmy 
na przykład w projekcie roz-
woju bibliotek, dzięki któremu 
otrzymaliśmy sprzęt multi-
medialny. Warto przy okazji 
powiedzieć, że bardzo prężnie 
działają też dwie nasze filie, 
które są zlokalizowane w Mie-
rzeszynie i Sobowidzu – mówi 
nam Anna Chmielewska, ku-
stosz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich.
Na tym nie koniec osiągnięć 
biblioteki z Trąbek Wielkich, 
ponieważ w tym roku zdobyła 
ona kolejne tablety.
– Braliśmy również udział  

w programie Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji „Go-
Pro”, dzięki czemu otrzyma-
liśmy dwa kompletne zestawy 
robotów Lego Mindstorms. 
Przy współpracy z gimnazjum 
założyliśmy młodzieży Klub 
Kodera, który bardzo pręż-
nie działa. Efektem ich pracy 

niech będzie chociażby 3. miej-
sce zdobyte na Ogólnopolskim 
Konkursie Robotyki. Jest to 
o tyle cenna nagroda, że klub 
działa dopiero od grudnia. Ce-
lem wszystkich tych działań 
jest pokazanie, że naszej bi-
blioteki nie trzeba utożsamiać 
tylko i wyłącznie z książkami 

– dodaje Anna Chmielewska.
Dodajmy jeszcze tylko, że  
w trąbeckiej bibliotece pro-
wadzone są dwa Dyskusyjne 
Kluby Książki, a ich uczestnicy 
osiągają sukcesy w konkursach 
na recenzję słowną i malowaną. 

(lubek)

 Anna Chmielewska, kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich  
i Leszek Orczykowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
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300 NOWYCH DAWCÓW SZPIKU

W Pszczółkach pomagali Maksowi
W Pszczółkach odbyła się akcja, podczas której poszukiwano potencjalnego dawcy szpiku. Mimo deszczowej pogody 
frekwencja dopisała, ponieważ zapisało się blisko 300 potencjalnych dawców szpiku. 

Akcję zorganizowały wspól-
nie Fundacja DKMS i Urząd 
Gminy Pszczółki, ale inicjator-
ką przedsięwzięcia była Pauli-
na Lewandowska, której brat, 
Maks, jest chory na ostrą ane-
mię aplastyczną i potrzebuje 
przeszczepu szpiku. 

– Nie jest to pierwsza tego 
typu akcja, którą organizujemy  
w Pszczółkach. Identyczne wy-
darzenie odbyło się kilka lat 
temu i cieszyło się równie du-
żym zainteresowaniem. Tym 
razem udało się zarejestrować 
blisko 300 dawców. Chętnych 

było znacznie więcej, ale nie-
stety nie wszyscy spełniali wy-
magania – mówi nam Paulina 
Lewandowska. – Pszczółki nie 
są też przypadkową miejscowo-
ścią, bo właśnie z tą wsią mamy 
bardzo duże powiązania,  
a poza tym organizacja jest na 
dobrym poziomie.
Warto również powiedzieć, że 
podczas charytatywnej akcji 
zebrano ponad 4 tysiące zło-
tych, które trafią na potrzeby 
Fundacji DKMS.
Podczas akcji wystąpili ucznio-
wie z podstawówek w Pszczół-
kach (grupa teatralna „Zgrana 
paka”), Różynach, Skowarczu, 
Żelisławkach oraz gimnazjali-
ści z Pszczółek. Odbyły się też 
trzy koncerty, podczas których 
wystąpiły kapele: Gentle Lady 
Note, Muzyczny Ul oraz Sweet 
Home Amarenah. 
– Na imprezę przyjechali rów-
nież ratownicy medyczni, któ-
rzy zaprezentowali jak udzie-
lać pierwszej pomocy. Dzieci 
mogły skorzystać z miasteczka 
ruchu drogowego, symulatora 

zderzeń oraz zobaczyć jak 
wygląda policyjny radiowóz 
oraz motor. Podczas imprezy 
przeprowadzono dwie licyta-
cje – koszulki piłkarza Lechii 

Gdańsk oraz ręcznie tkanego 
obrazu. W imprezie uczest-
niczyło wielu wolontariuszy, 
wśród których byli znajo-
mi Pauliny Lewandowskiej 

oraz uczniowie z Gimnazjum  
w Pszczółkach – informuje 
Aleksandra Kowalczyk z Urzę-
du Gminy Pszczółki.

(KL)

 Impreza w Pszczółkach cieszyła się dużym  
zainteresowaniem

 Pamiątkowe zdjęcie zrobione podczas charytatywnej akcji w Pszczółkach

POWITANIE LATA W KOLBUDACH W OKU OBIEKTYWU
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SWOJĄ PASJĄ ZARAŻAJĄ INNYCH

Sukces „Muzycznego Ula” z Pszczółek
Dokładnie miesiąc temu rozpoczęto realizować w Pszczółkach projekt „Muzyczny Ul”, którego autorami są Karolina Ze-
msta z synem Sebastianem. Pomysł finansowany jest przez Akumulator Społeczny, FIO i Fundację RC.

- Na potrzeby projektu grupa 
młodych muzyków została na-
zwana „Muzyczny Ul”. Zajęcia 
muzyczne, kilka razy w tygo-
dniu, odbywają się w Szkole 
Podstawowej
w Pszczółkach. Chętni uczą 
się gry na gitarach: klasycz-
nej, akustycznej, basowej oraz 
skrzypcach, instrumentach 
perkusyjnych i klawiszach. Po-
zytywnie zaskoczyła nas liczba 
chętnych, która zgłosiła się na 
zajęcia, bo przekroczyła już 50 
osób. Są to zarówno dzieci jak 
i dorośli. Taki był zamysł pro-
jektu. Nie chcieliśmy stwarzać 
barier wiekowych na zabawę 
z muzyką – mówi Karolina 
Zemsta.
Co ciekawe, młodzi muzy-
cy prowadzą zajęcia w ramach 
wolontariatu, gdyż jak sami 
mówią, muzyka jest ich pasją  
i chcą nią zarazić innych.
- Projekt będzie trwał trzy 
miesiące, co jest też alternaty-
wą na wakacyjną nudę. Poza 
tym w ramach projektu młodzi 

muzycy będą mogli zakupić 
perkusję i wzmacniacze gita-
rowe. Na koniec jego realizacji 
przewidziany jest pokaz tego, 
czego uczestnicy nauczyli się 
podczas zajęć. Umiejętności 
nie są jednak tak ważne, ale 
chęci tak dużej rzeszy osób 
chcących poznać tajniki gry na 
instrumentach – dodaje Karoli-
na Zemsta.
Młodzi nauczyciele to: Seba-
stian Zemsta, Bartosz Falkow-
ski, Jędrzej Rybakowski, Alek-
sandra Kujawska, Bartłomiej 
Gostkowski, Patrycja Cyrzan, 
Klaudia Cyrzan, Paweł Łysik, 
Mateusz Michalski, Grzegorz 
Bartel.
- Pomysł na salę prób powstał 
parę lat temu. Najpierw próby 
miejscowych zespołów odby-
wały się w Barze Słonecznym. 
Rozpoczęliśmy jednak poszu-
kiwania nowego lokalu na salę 
prób w naszej gminie. Zapro-
ponowano nam nieużywaną 
piwnicę w Szkole Podstawo-
wej w Pszczółkach. Wiele osób  

w naszej gminie wykazuje ta-
lent muzyczny, lecz nie ma fun-
duszy na zakup odpowiedniego 
sprzętu do ćwiczeń. Chcieli-
byśmy pomóc takim ludziom, 
udostępniając wyposażoną salę 

prób. W związku z tym, że 
posiadamy kilkuletni staż mu-
zyczny,  chcemy podzielić się 
zdobytą wiedzą z innymi. Poza 
tym chcemy pokazać, że każdy, 
niezależnie od wieku i zasobów 

finansowych, jest w stanie na-
uczyć się podstawowej gry na 
instrumentach albo śpiewu. 
Naszym celem jest również 
obalanie stereotypów o dzie-
ciach z terenów wiejskich, 

które nie mają tak dużego do-
stępu do ośrodków kultury, jak 
ich rówieśnicy w większych 
aglomeracjach – podkreśla Se-
bastian Zemsta.

(KL)

 Młodzi muzycy z Pszczółek stworzyli „Muzyczny Ul”
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POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY

,,Zaczarowany świat bajek”
– Któż z nas w dzieciństwie nie 
lubił słuchać bajek? Najpierw 
czytanych przez rodziców,  
a później już samemu. Do za-
czarowanego świata baśni za-
prosiła dzieci podczas Powiato-
wego Konkursu Czytelniczego 
,,Zaczarowany świat bajek” 
Anna Krawycińska – mówi 
Anita Kotwa-Konkol z Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Pruszczu Gdańskim. 

Konkurs, w którym udział 
wzięły dzieci z OREW  
w Pruszczu Gdańskim, ORW 
,,Żuławski Słonecznik”  
z Giemlic oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych w Warczu, odbył 
się właśnie w pruszczańskiej 
bibliotece. 
– Uczniowie wykazali się nie 
tylko ogromną wiedzą i spry-
tem, ale również znajomością 
zasad uczciwej gry. Uczestnicy 

wiedzieli, że zwycięstwo nie 
jest celem, który muszą osią-
gnąć za wszelką cenę, bo naj-
ważniejsza jest dobra zabawa 
– dodaje Anita Kotwa-Konkol.
Dodajmy, że nagrody wręczy-
li laureatom Stefan Skoniecz-
ny, starosta gdański i Joanna 
Przybyś, dyrektor Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Pruszczu Gdańskim.

(KL)

 Uczestnicy czytelniczego konkursu na pamiątkowej fotografii 
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ŁOWILI W KOMAROWIE

Puchar burmistrza 
dla Kolaka
Wojskowe Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Czapla” z Pruszcza Gdańskiego, mimo 
że istnieje dopiero od roku i nie skupia 
wokół siebie rzeszy wędkarzy, to działa 
bardzo aktywnie. 

„Czapla” włączyła się nawet 
w obchody Dni Pruszcza 
Gdańskiego, organizując za-
wody spławikowe. Wędka-
rze walczyli o puchar Janusza 
Wróbla, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
– Regularnie, przy różnych 
okazjach organizujemy za-
wody dla dzieci, młodzieży, 
ale i dorosłych. Nie jest nas 
dużo, ale działamy prężnie. 
Nie jesteśmy zawodowcami, 
ale amatorami, którzy lu-
bią aktywnie spędzić wolny 
czas nad wodą – mówi nam 
Andrzej Grzejka, prezes 
„Czapli”.
W miniony weekend, już po 
zamknięciu tego wydania 
„Panoramy”, odbyły się za-
wody z okazji Dnia Wędka-
rza, które w WSW „Czapla” 
obchodzone są 29 czerwca, 
a więc w dzień imienin Pio-
tra i Pawła. Dodajmy tyl-
ko, że to św. Piotr jest wła-
śnie patronem rybaków.  
A dwa tygodnie temu odby-
ły się na stawie Komarowo  

w Pruszczu Gdańskim zawo-
dy spławikowe.
– Do rywalizacji przystąpi-
ło 15 osób. Byli to wędkarze 
nie tylko zrzeszeni w naszym 
stowarzyszeniu, ale również 
w innych organizacjach węd-
karskich, a nawet zupełni 
amatorzy. Zawody możemy 
uznać za udane, gdyż wyniki 
były dobre, o czym świadczy 
ilość złowionych ryb w prze-
ciągu zaledwie 150 minut – 
mówi Andrzej Grzejka.
Najlepszy okazał się Mar-
cin Kolak (2850 pkt.), który 
był lepszy od Ireneusza Wa-
śniewskiego (2520 pkt.) oraz 
Kacpra Gruszki (2245 pkt.). 
Z kolei największą sztukę 
złowił Wincenty Zackiewicz, 
którego łupem padł leszcz  
o wadze 75 dag.
– W lipcu i sierpniu będziemy 
odpoczywać, ale już jesienią 
spodziewać się można kolej-
nych imprez organizowanych 
przez nasze stowarzyszenie – 
zapewnia prezes Grzejka.

(lubek)

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów spław-
ikowych w Pruszczu Gdańskim
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LIGA BAŁTYCKA

Zwycięstwo Czarnych
W cieniu odbywających się  
w Gdańsku Mistrzostw Euro-
py Rugby 7, drużyna z Pruszcza 
Gdańskiego rozegrała kolejny 
mecz w ramach Ligi Bałtyckiej. 
– Zawodnicy Czarnej Gwiazdy 
gościli drużynę łotewską LMT 
EŻI Ryga Rugby Club. Roz-
poczęła drużyna gości i chyba 
zaskoczyła gospodarzy, którzy 
w tym roku jeszcze nie przegra-
li meczu, zdobywając po kilku 
minutach prowadzenie trze-
ma punktami, po celnym kopie  
z rzutu karnego. Ta sytuacja oraz 
natychmiastowa reakcja trene-
ra Urbanowicza zmobilizowała 

drużynę i od dziesiątej minuty 
byliśmy świadkami dobrego wi-
dowiska sportowego. Pierwsza 
połowa zakończyła się wyni-
kiem 21:10. Zmiana stron oraz 
zmiany w składzie nie odebrały 
przewagi gospodarzom, którzy 
zdecydowanie zwyciężyli 43:17 
– relacjonuje  Bogusław Ol-
szewski, wiceprezes RC Czarni 
Pruszcz Gdański.
Ten wynik zachowuje szan-
se drużyny z Pruszcza Gdań-
skiego na zwycięstwo w grupie  
i walkę o wejście do ekstraklasy 
Ligi Bałtyckiej, gdzie Czarni to 
jedyna polska ekipa. (KL)

ZWYCIĘSTWO PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 

Sportowa rywalizacja 
samorządowców
Centrum Rekreacji w Juszkowie było gospodarzem Turnieju Sportowo-Rekreacyj-
nego, w którym uczestniczyły reprezentacje gmin, miasta i starostwa powiatowe-
go. W tym roku najlepszą okazała się reprezentacja miasta Pruszcz Gdański.

W turnieju samorządowców 
uczestniczyło dziewięć repre-
zentacji, które rywalizowały 
w sześciu konkurencjach: rzut 
do kosza, rzut ringo, strzał do 
pustej bramki, slalom piłką do 
nogi, piłką do kosza i unihoc-
kiem, wyścigi kajakowe oraz 
przeciąganie liny.
– Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji nagrodzeni zosta-
li medalami, natomiast laureata 
turnieju wyłoniono po podli-
czeniu punktów przyznawa-
nych drużynom za wszystkie 
zadania – informuje Sylwia 
Mokrucka z Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim.
Spośród 9 drużyn biorących 
udział w turnieju najlepsze oka-
zało się Miasto Pruszcz Gdań-
ski, w składzie którego znaleźli 
się: burmistrz Janusz Wróbel, 
wiceprzewodniczący rady mia-
sta Ireneusz Czernecki, radni 
Piotr Kaliński, Witold Kulik, 
Adam Bodo, Marek Krawyciń-
ski, Piotr Pułkowski – dyrektor 
Centrum Kultury i Sportu, za-
stępca burmistrza – Wojciech 
Gawkowski oraz urzędnicy – 
Magda Pycka, Anna Knoch, 
Aleksandra Lange, Ilona Nit-
ka, Joanna Wolska, Katarzyna 
Moszczańska i Patryk Zając. 
Drugie miejsce wywalczyła 

drużyna z Trąbek Wielkich,  
a na 3. miejscu sklasyfikowano 
reprezentację Gminy Kolbudy.
Dodajmy jeszcze tylko, że or-
ganizatorem imprezy było Sta-
rostwo Powiatowe w Prusz-
czu Gdańskim, a gospoda-
rzem gmina wiejska Pruszcz 
Gdański.

(KL)

 Najwięcej 
emocji jak zwykle 

dostarczyła 
rywalizacja  

w przeciąganiu 
liny

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 
1. Miasto Pruszcz Gdański 44,5 pkt,  
2. Gmina Trąbki Wielkie 38,5 pkt,  
3. Gmina Kolbudy 35,5 pkt,  
4.Starostwo Powiatu Gdańskiego 33,5 pkt,  
5. Gmina Przywidz 28,5 pkt,  
6. Gmina Pruszcz Gdański 27,5 pkt,  
7. Gmina Suchy Dąb 27 pkt,  
8. Gmina Cedry Wielkie 25,5 pkt, 
9. Gmina Pszczółki 12,5 pkt.
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JUSZKOWO

Memoriał im. Władysława Kiedyka
Na terenie Centrum Rekre-
acji w Juszkowie odbył się VI 
Memoriał im. Władysława 
Kiedyka w kajakarstwie tu-
rystycznym. Do rywalizacji 

przystąpiło 38 uczestników z 
sześciu szkół z gminy Pruszcz 
Gdański oraz jednej z Pruszcza 
Gdańskiego.
W klasyfikacji drużynowej 

szkół podstawowych podium 
wyglądało następująco: 1. SP 
3 Pruszcz Gdański, 2. SP Łę-
gowo, 3. SP Rotmanka. W ka-
tegorii gimnazjum najwięcej 

punktów zyskali: 1. Gimna-
zjum Straszyn, 2. Gimnazjum 
Rotmanka, 3. Gimnazjum 
Łęgowo.

(MB)

 Pamiątkowa fotografia uczestników kajakowej imprezy w Juszkowie
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