
Trudniej o pieniądze ze „schetynówki”
Dobiegają końca prace realizowane w ramach te-
gorocznej „schetynówki”. Projekt, podobnie jak 
w latach ubiegłych, finansowany jest przez rząd, 
starostwo powiatowe i gminne samorządy.

Minister zawitał do Cedrów Wielkich
Na koniec kadencji byłego parlamentu Cedry 
Wielkie odwiedził ówczesny minister środowi-
ska – Maciej Grabowski, który obejrzał postępy 
prac w rozbudowie oczyszczalni ścieków.

Szkoła w Kolbudach ma już 70 lat
Rok 2015 jest szczególnie wyjątkowy dla Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach. Jedna z największych placówek oświa-
towych obchodziła w tym roku 70. urodziny.

Znamy projekty BO 2016
Poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców na 
projekty Budżetu Obywatelskiego 2016 roku. 
Wybrane przez Pruszczan zadania zostaną uję-
te w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.
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To był wyjątkowy tydzień dla Pruszcza Gdańskiego 
i jego gospodarza – Janusza Wróbla. W ciągu zaled-
wie kilku dni burmistrz Pruszcza Gdańskiego odebrał 
dwie nagrody.

Dwie nagrody dla Pruszcza Gdańskiego
DOCENIENI ZA INWESTYCJE
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Wiele słyszałam dobrego o gminie 
i samym Przywidzu – nie tylko o 
walorach turystycznych, ale o tym, 
że dobrą energię tworzą tu sami 
mieszkańcy. 

FlashFlash
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Nasze kalendariumKONFERENCJA W PODR

Rolnictwo zaangażowane 
społecznie?
W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku odbyła się 
konferencja agroturystyczna „Gospodarstwa opiekuńcze w koncepcji 
rolnictwa zaangażowanego społecznie”. Obecni na niej byli m.in. repre-
zentanci oraz studenci z pomorskich uczelni, przedstawiciele stowa-
rzyszeń turystycznych, kwaterodawcy świadczący usługi turystom na 
wsi, członkowie sieci zagród edukacyjnych i Koła Gospodyń Wiejskich.

Tematyka konferencji wprowa-
dziła nowe zagadnienie, jakim 
jest rolnictwo społeczne. 
– Ten termin oznacza szereg 
działań określanych jako: rol-
nictwo dla zdrowia, rolnictwo 
opiekuńcze, zielona opieka lub 
zielone terapie. Te określenia 
odnoszą się do różnych dzia-
łań w obszarze opieki, reinte-
gracji społecznej, rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób 
w trudnej sytuacji oraz szko-
lenia osób o szczególnych po-
trzebach. Podejmowanie ta-
kich działań przyczynia się do 
lepszego samopoczucia osób w 
trudnej sytuacji, poprawiając 
ich stan zdrowia i włączenie 
społeczne – mówi Aleksander 
Mach, dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku.
Z kolei Krystyna Drąg, 

wiceprezes Polskiej Federacji 
Turystyki Wiejskiej „Gospo-
darstwa Gościnne”, przedsta-
wiła rolę instytucji, którą re-
prezentuje, w kształtowaniu 
usług turystycznych na ob-
szarze wiejskim. Natomiast 
Aleksandra Bielińska z Ku-
jawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Mi-
nikowie zaprezentowała swoje 
doświadczenia dotyczące two-
rzenia gospodarstw opiekuń-
czych. Okazuje się, że mogą 
one być także formą wsparcia 
dla pieczy zastępczej. 
Konferencja nie mogłaby się 
odbyć bez wystąpień osób, 
które gospodarstwo ekolo-
giczne założyły lub zamierzają 
założyć. 
– Rolnictwo społeczne jest ści-
śle powiązane z wielofunkcyj-
nym charakterem rolnictwa i 

wpisuje się w rozwój obszarów 
wiejskich, ponieważ umożli-
wia rolnikom dywersyfikację 
dochodów, a to oznacza prze-
dłużenie sezonu turystycznego 
i tworzenie nowych miejsc pra-
cy – mówi Aleksander Mach. 
– Systematycznie rosnąca po-
pulacja osób w wieku emery-
talnym wymusza nowy zakres 
uregulowań prawnych w zakre-
sie opieki. Rolnictwo społecz-
ne uznane jest w wielu krajach 
europejskich przez organy pu-
bliczne. Z pewnością w Polsce 
w najbliższym czasie też tak się 
stanie. 
Miłym akcentem dla podnie-
bienia był pyszny poczęstunek 
przygotowany przez KGW 
„Grabinianki” dla uczestników 
konferencji.

(AT)

  Gospodarstwa agroturystyczne mogą być zaangażowane społecznie i być na przykład  
gospodarstwa opiekuńczymi
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• 6 – 15 października (piątek – niedziela), 
Festiwal Jazz Jantar, Klub Żak w Gdańsku

• 10 listopada (wtorek), Dezerter, godz. 
20.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 11 listopada (środa), Bieg Niepodległości, 
godz. 9.30, Bulwar Nadmorski w Gdyni

• 14 listopada (sobota), Edyta Geppert, 
godz. 19.00, Sala Koncertowa Portu Gdy-
nia, ul. Rotterdamska 9

• 15 listopada (niedziela), Stoczniuj, 
Leżakuj, Dokuj: Artur Sychowski, godz. 
18.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 17 listopada (wtorek), Zbigniew Wodecki 
z zespołem, godz. 19.00, Teatr Muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 18 listopada (środa), Trefl Sopot – Siarka 
Tarnobrzeg, godz. 19.00, Hala 100-lecia w 
Sopocie, ul. Jakuba Goyki 7

• 19 listopada (czwartek), Kabaret Młod-
ych Panów, godz. 17.30 i 20.15, Scena 
Teatralna NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 20 listopada (piątek), Polska Noc Kab-
aretowa, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 20 listopada (piątek), Kapela ze Wsi 
Warszawa i Kapela Maliszów, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 21 listopada (sobota), Marcus Miller, 
Leszek Możdżer, Namysłowski, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Gór-
skiego 8

• 24 listopada (wtorek), mecz Ligi Mis-
trzyń PGE Atom Trefl Sopot – Igor 
Gorgonzola Nowara, godz. 18.00, Hala 
Ergo Arena

• 29 listopada (sobota), Samael, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 5 grudnia (sobota), 20-lecie zespołu Mys-
lovitz, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 6 grudnia (niedziela), koncert muzyki 
filmowej – John Williams, godz. 19.00, 
Hala Ergo Arena

• 9 grudnia (środa), Enej, godz. 18.30, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 12 grudnia (sobota), Moya Brennan, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
 ul. Słowackiego 23

• 13 grudnia (niedziela), Queen Symfon-
icznie, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 15 grudnia (wtorek), widowisko Peter 
Pan on Ice, godz. 15.30 i 18.00, Hala Ergo 
Arena

• 20 grudnia (niedziela), Dziadek do 
orzechów, godz. 18.00, Teatr Muzyczny w 
Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 21 grudnia (poniedziałek), Jezioro 
Łabędzie, godz. 17.00 i 20.00, Teatr Muzy-
czny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1
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ŻYCIE MIASTA
W SKRÓCIE

BIAŁA SOBOTA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED za-
prasza mieszkańców gminy Cedry Wielkie do udziału w bez-
płatnych badaniach i konsultacjach medycznych w ramach 
akcji „Biała Sobota”, która odbędzie się dwukrotnie: dnia 21 
i 28 listopada w godz. 9.00 – 14.00. Badania odbędą się w 
budynku Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich. Rejestracja 
do lekarzy odbywa się telefonicznie (58 355 40 21) bądź oso-
biście w przychodni.

KANAŁ JUŻ GOTOWY
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się odbiory drugiego etapu 
przebudowy Kanału Raduni w Pruszczu Gdańskim. Chociaż 
trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, w kanale znaj-
duje się już woda z miejskiej kanalizacji deszczowej. Więcej o 
inwestycji napiszemy w kolejnym wydaniu „Panoramy”.

SPRAWDZILI WIEDZĘ O GMINIE
W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Gminie Pruszcz 
Gdański dla szkół podstawowych wzięło udział 18 uczniów 
klas IV – VI.
Jak nazywa się zastępca wójta gminy? W której miejscowości 
jest stanica żeglarska? Gdzie odbyły się tegoroczne dożynki? 
Uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą z zakresu sa-
morządu, jak również znajomością naszej gminy.
Komisja w składzie: radna Małgorzata Osowska, radna Ewa 
Romik i radny Józef Szramuk oceniali nie tylko poprawność 
odpowiedzi jednokrotnego wyboru, ale też zadania opisowe, 
polegające np. na podaniu pozytywnych i negatywnych stron 
gminy.
Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za I, II i 
III miejsce oraz nagród pocieszenia nastąpi podczas najbliż-
szej sesji rady gminy.

(GR)

MIESZKAŃCY WYBRALI

Znamy projekty Budżetu Obywatelskiego 2016
Pod koniec października poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców na projekty Budżetu 
Obywatelskiego 2016 roku w Pruszczu Gdańskim. Wybrane przez Pruszczan zadania zosta-
ną ujęte w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.

- W tym roku w głosowaniu 
udział wzięło 3524 mieszkań-
ców, którzy oddali 22107 ocen 
punktowych. Na zadania małe 
odnotowano 10251, natomiast 
na projekty duże 11856 ocen. 
Internetowo zagłosowało 2640 
osób. Z urny wyborczej wybra-
no natomiast 1471 kart do gło-
sowania. Korespondencyjnie 
zagłosowały tylko cztery osoby 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Należy powiedzieć, że najwię-
cej punktów wśród dużych pro-
jektów otrzymał projekt pod 
nazwą „Utworzenie miejsc ak-
tywności fizycznej i rekreacji 
poprzez budowę       5 górek 
saneczkowych wraz z urzą-
dzeniami sprawnościowymi 
i zabawowymi, miejscami na 
ogniska, grille, ławkami i zie-
lenią”. W tej samej grupie duże 
poparcie miał także projekt 
dotyczący modernizacji po-
mieszczeń przy Zespole Szkół 
nr 4, Szkole Podstawowej nr 
3, Zespole Szkół nr 2 i Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących   

nr 1 oraz ich adaptacją na cele 
dydaktyczne.
- Z kolei wśród projektów ma-
łych największym poparciem 
cieszyły się zadania dotyczące 
budowy publicznego szaletu, a 
także dodatkowego hot spotu 
w centrum miasta oraz prze-
sadzenia 12 dębów przezna-
czonych pod wycinkę – dodaje 
Bartosz Gondek.
Z ramach budżetu ma również 
powstać Fit-Park – otwarta 
siłowania zewnętrzna na te-
renie przy Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej dla 

podopiecznych Dziennego 
Domu Pomocy oraz dzieci i 
młodzieży ze świetlicy socjo-
terapeutycznej, ale także dla 
pozostałych mieszkańców na-
szego miasta.
Z kolei przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
mieszkańcy widzieliby kom-
pleks sportowo-rekreacyjny. 
W ramach przyszłorocznego 
Budżetu Obywatelskiego zain-
stalowana ma być sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu przy 
ulicy Cichej, w pobliżu ulicy 
Cyprysowej.  

Komisja ds. Budżetu Obywa-
telskiego sporządziła i zatwier-
dziła raport z konsultacji. Do-
kument pozytywnie zatwier-
dził również burmistrz Janusz 
Wróbel.
- Serdecznie dziękuję za licz-
ny udział mieszkańców w re-
alizacji tego obywatelskiego 
projektu, który służy dalszemu 
umacnianiu więzi pomiędzy 
samorządem a mieszkańcami 
w zakresie realizacji zadań na 
rzecz naszej małej ojczyzny – 
dziękuje burmistrz Wróbel.

(KL)

  Takie miejsce do ćwiczeń powstało w ramach tegorocznego Budżetu 
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POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W 

PRUSZCZU GDAŃSKIM 

ZAPRASZA NA  

SPOTKANIE Z POEZJĄ 

KAZIMIERZA SAKOWICZA 

Szanowni Państwo, 

Chciałabym Państwu bardzo podziękować za obdarzenie mnie  tak 
szczególnym zaufaniem i wybranie mnie do Sejmu RP. 
Tak duże poparcie oznacza szacunek, sympatię i docenianie 20 lat mo-
jej pracy w Radzie Miasta Gdańska, a nie spektakularnych, chwilowych 
błyśnięć.
Jestem zaszczycona, ale to też zobowiązanie na przyszłość i postaram się 
nie zawieść jako poseł RP. Liczę na kontakt z Państwem.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim moim Wyborcom, Przyja-
ciołom i Znajomym za okazaną mi życzliwość.

Z poważaniem 
Małgorzata Chmiel

…już nie radna.
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REMONTY NA PRAWIE 10 MILIONÓW

Trudniej o pieniądze ze „schetynówki”
Dobiegają końca prace drogowe realizowane w ramach tegorocznej „schetynówki”. Projekt, podobnie jak w latach 
ubiegłych, finansowany jest przez rząd, starostwo powiatowe i gminne samorządy. Wszystkie inwestycje w ramach 
drogowego programu na terenie powiatu gdańskiego opiewały na niespełna 10 mln zł.

Jednym z ważniejszych zadań 
tegorocznego programu prze-
budowy dróg lokalnych w po-
wiecie gdańskim jest remont 
ulicy Emilii Plater w Pruszczu 
Gdańskim.
- Kilka lat temu przebudowana 

została tylko część tej ulicy. Na 
dokończenie tego przedsię-
wzięcia musieliśmy poczekać 
do roku 2015, ponieważ całe 
zadanie kosztowało ok.15 mi-
lionów złotych. Poza tym sporo 
czasu zajmowało wykupienie 

gruntów potrzebnych do zre-
alizowania inwestycji. W tej 
chwili trwają ostatnie prace nad 
rondem przy ulicy Kopernika. 
Po zakończeniu robót, które 
planujemy na koniec listopada, 
ulica Emilii Plater będzie prze-
jezdna od ulicy Powstańców 
Warszawy do ulicy Kopernika 
– mówi „Panoramie” Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.
W tym roku prace prowadzone 
były na ulicy Zdrowej w Jusz-
kowie i drodze powiatowej w 
Wiślinie, gdzie wybudowano 
również chodnik. Drogow-
cy działali też na odcinkach 
Pszczółki – Rębielcz oraz 
Przywidz – Klonowo. Wyko-
nano także chodnik wzdłuż 
drogi powiatowej w Żelisław-
kach oraz przebudowano drogi 
powiatowe w: Stanisławowie, 
Suchym Dębie, Sobowidzu, 
Lisewcu i Gołębiewie Śred-
nim. Wykonano bariery dro-
gowe w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych oraz specjal-
ne oznakowanie okolic szkół 

znajdujących się przy ruchli-
wych drogach.
Do końca tego miesiąca poznać 
mamy projekty, które otrzyma-
ją rządowe dofinansowanie w 
przyszłym roku.
- My również złożyliśmy swój 
wniosek, ale nie ukrywam, 
że tym razem trudno będzie 

otrzymać rządową dotację. 
Wszystko przez to, że w tym 
roku zmieniły się zasady jej 
przyznawania. Najwyżej oce-
niane są projekty duże i zara-
zem kosztowne, które przewi-
dują budowy właściwie nowych 
dróg. My skupialiśmy się do-
tychczas na remontach tylko 

pewnych odcinków dróg po-
wiatowych. Takie też zadania 
zaplanowaliśmy w przyszłym 
roku. O tym, czy dostaniemy 
dotację, przekonamy się ostat-
niego dnia listopada – mówi 
nam Marian Cichon.

(lubek)  Kończy się właśnie budowa ronda przy ulicy Emilii Plater

  W ramach „schetynówki” wyremontowano drogę Przywidz – Klonowo
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POMÓŻ TYMKOWI

Tymkowi można pomóc dokonując wpłaty na konto:

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
KONIECZNIE W TYTULE:

„TYMUŚ GUŻEWSKI”

Tymek niedawno skończył roczek.
Tymuś ma wrodzoną, siniczą, bardzo rzadką wadę serca pod postacią

atrezji zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. 
Konieczna jest operacja. Bez niej Tymek UMRZE.

Naprawa serduszka jest zaplanowana na początek roku 2016 w Munster.
Niestety jej koszt jest ogromny.  36500 EUR - na tyle wyceniono jego życie.

  
Prosimy pomóż nam w zdobyciu środków.

Podaruj Tymusiowi zdrowe serce.
Podaruj Tymusiowi ŻYCIE.

www.siepomaga.pl/serce-tymka
www.corinfantis.org/podopieczni/60-planowane-zabiegi/533-tymus-guzewski-pa-vsd-korekcja-calkowita
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DOCENIENI ZA INWESTYCJE

Dwie nagrody dla Pruszcza Gdańskiego
To był wyjątkowy tydzień dla Pruszcza Gdańskiego i jego gospodarza – Janusza Wró-
bla. W ciągu zaledwie kilku dni burmistrz Pruszcza Gdańskiego odebrał dwie nagrody.

Najpierw Janusz Wróbel ode-
brał nagrodę z rąk urzędują-
cego jeszcze ministra środo-
wiska Macieja Grabowskiego, 
a wyróżnienie zostało przy-
znane w kategorii „Ecoinwe-
stycje 2015”. Nagroda została 
przyznana za budowę krytej 
pływalni przy Zespole Szkół 
nr 4. Dodajmy, że wyróżniono 
siedem inwestycji, ale Pruszcz 
Gdański był jedynym samorzą-
dem, który został uhonorowa-
ny.                                                   - 
Staram się doceniać inwesty-
cje, które wykorzystują różne 
aspekty środowiskowe. Moim 
zdaniem w dłuższym okresie 
czasu takie rozwiązania zawsze 
opłacają się inwestorom. Rzad-
ko jednak doceniamy takie 
inwestycje jak budowa krytej 
pływalni, która jest przyjazna 
środowisku. Pruszcz Gdań-
ski pokazał, że takie przedsię-
wzięcia z powodzeniem moż-
na realizować. Naszą uwagę 
zwrócił jeszcze jeden ważny 
szczegół – ruchoma niecka ba-
senu i fakt, że obiekt przysto-
sowany jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – mówi 
nam minister środowiska.                                                  
Z nagrody dumny jest oczy-
wiście Janusz Wróbel.                                                          
- Cieszę się, że ministerstwo 
zauważyło naszą inwestycję – 
dodaje burmistrz Wróbel.
Dla gospodarza Pruszcza 
Gdańskiego ważniejsza jest 
jednak druga nagroda.
- Miasto Pruszcz Gdański ko-
lejny raz znalazło się wśród 

pięciu najlepszych gmin miej-
skich, tegorocznej XIII edycji 
rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego „Teraz Pol-
ska”. W tym roku zajęliśmy 
czwarte miejsce – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
- Zawsze zależało nam na 
zrównoważonym rozwoju 
miasta. Realizujemy nie tylko 

projekty „twarde”, a więc drogi, 
kanalizacje, wodociągi, chod-
niki. Inwestujemy również w 
projekty „miękkie”, a więc w 
nowe żłobki czy też bezpłatną 
linię autobusową – mówi Ja-
nusz Wróbel.
Jak dodaje Bartosz Gondek, 
ranking powstaje w oparciu o 
16 wskaźników, obejmujących 
trzy obszary rozwoju: gospo-
darczy, społeczny oraz ochronę 
środowiska. Powstaje w oparciu 

o dane pozyskane z Głównego 
Urzędu Statystycznego i obej-
muje swym zakresem wszyst-
kie gminy miejskie, miejsko-
-wiejskie, wiejskie i miasta na 
prawach powiatu.
- Nagroda fundacji „Teraz Pol-
ska” jest dowodem na to, że na-
sze działania zmierzają w do-
brym kierunku – podsumowuje 
Janusz Wróbel.

(lubek)

  Janusz Wróbel z nagrodą Teraz Polska

  Halina i Bogusław Kamińscy ze Stanisławowa (z na-
grodami) laureaci 3. miejsca w konkursie „Piękna wieś”
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PIĘKNA WIEŚ

Nasi na podium
W Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Po-
morskiego odbyła się uro-
czysta gala f inałowa 22. 
edycji konkursu „Piękna 
Wieś Pomorska 2015”. 
Konkurs przebiegał w 
dwóch kategoriach: „wieś” 
i „zagroda”, a rozstrzyga-
ny był w trzech etapach: 
gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim.
Komisje konkursowe z 
13 powiatów zgłosiły do 
etapu wojewódzkiego 13 
wsi i 12 zagród. Wśród 
wsi zwyciężyło Brzeź-
no Wielkie w powiecie 
starogardzkim. 
- Z kolei w kategorii 
„zagroda” laureatami 3. 
miejsca są Halina i Bogu-
sław Kamińscy ze Stani-
sławowa w gminie Cedry 

Wielkie. Najpiękniejszą 
zagrodą w województwie 
pomorskim mogą po-
chwalić się Magdalena 
i Jan Marchewiczowie z 
Koźmina w gminie Skar-
szewy w powiecie sta-
rogardzkim – informuje 
Iwona Nody z Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, 
który był organizatorem 
konkursu.
Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że we wcze-
śniejszych edycjach tego 
konkursu z powodzeniem 
startowali reprezentanci 
powiatu gdańskiego, któ-
rzy osiągali sukcesy w obu 
kategoriach.

(KL)
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SUCHY DĄB

Szachowe 
mistrzostwa
Wszystkich miłośników 
królewskiej gry, którą 
określa się szachy, za-
praszamy na Mistrzo-
stwa Gminy Suchy Dąb. 
Zawody odbędą się już  
w najbliższą sobotę 14 li-
stopada. Początek zma-
gań, które odbywać się 
będą w Zespole Szkół  
w Suchym Dębie, zapla-
nowano na godz. 9.00.
Mistrzostwa rozegra-
ne zostaną w czterech 
kategoriach wiekowych  
z podziałem na dziewczęta  
i chłopców: 2002 i młod-
si, 1999 i młodsi, 1995  
i młodsi. Czwartą grupę 
stanowić będą zawodnicy, 
którzy stworzą kategorię 
open.

(GR)

PÓŁNOCNY EKO POMOCNIK

Ekologiczni emigranci
Co zrobić z dzikimi przybyszami? W naszych miastach jest ich coraz więcej. Spotkanie z nimi może się źle skoń-
czyć, jeśli nie będziemy przestrzegać paru prostych zasad. O coraz liczniejszych mieszkańcach lasów, którzy 
postanowili zamieszkać w naszych miastach, opowiada druga edycja cyklu pt. „Północny eko pomocnik”.

Kolejna seria filmów przyrod-
niczo-edukacyjnych tym razem 
liczy trzy odcinki. Podobnie jak 
w pierwszej serii, merytoryczną 
pomocą przy produkcji filmów 
służyli przyrodnicy, naukowcy 
jak i pracownicy Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska oraz Nadleśnictwa Gdańsk. 
O czym tym razem opowiadają 
poszczególne odcinki cyklu?  
Nikt nie ma tak blisko do 
lasu jak mieszkańcy Trójmia-
sta. Las wkracza do miasta, a 
miasto coraz częściej zagarnia 
leśne do tej pory tereny. Jak 
w takiej sytuacji żyć, gdy na 

śmietniku żeruje dzik, a lisy 
biegają po osiedlach razem z 
kotami? Jak zachowywać się w 
lesie i dlaczego pies bez smyczy 
sieje spustoszenie w lesie? O 
tych zagadnieniach i nie tylko, 
opowiada odcinek pierwszy pt. 
„Las w mieście czy miasto w 
lesie”.
Miejskie klimaty coraz bar-
dziej służą dzikom, lisom czy... 
bobrom. Dzikie zwierzęta co-
raz częściej zaglądają do aglo-
meracji. Jak postępować, gdy 
na osiedlu poczujemy się jak w 
środku lasu? Co zrobić w przy-
padku kolizji z dzikim zwie-
rzęciem? Dlaczego warto pod-
nosić żaby? Na te inne pytania 

znajdziemy odpowiedź w od-
cinku drugim zatytułowanym 
„Czy dzik może być słoikiem”.
Gołąb może żyć nawet 30 lat. 
Pod warunkiem, że nie spotka 
na swojej drodze mewy sre-
brzystej. Ani sokoła wędrow-
nego. Te ostatnie coraz bar-
dziej lubią miasta. A komin 
gdańskiej rafinerii to dla nich 
wymarzone miejsce do życia. 
Żyjące w mieście ptaki lepiej 
poznamy dzięki odcinkowi pt. 
„Skrzydlaci mieszczanie”.
- „Północny eko pomocnik” 
przeznaczony jest m.in. dla 
uczniów ostatnich klas gim-
nazjów, młodzieży licealnej, 
samorządów oraz wszelkich 

instytucji i podmiotów zain-
teresowanych ochroną środo-
wiska i propagowaniem pro-
ekologicznych postaw – infor-
muje Aneta Duraj z Północna.
tv, która zrealizowała projekt. 
Filmy dostępne są m.in. na 

naszej stronie www.polnocna.
tv, a także stronie RDOŚ w 
Gdańsku czy WFOŚ w Gdań-
sku, który dofinansował nasz 
projekt.

(MT)

  Pustułki coraz chętniej osiedlają się w miastach. Mała 
pustułka w czasie obrączkowania na gdańskiej Orunii
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POWSTAJE RADA SENIORÓW
Jak informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, przy miejscowej radzie miasta po-
wstanie już wkrótce Rada Seniora Miasta Pruszcz Gdański.  
W urzędzie trwają już prace nad projektem uchwały, który 
zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych.
- Powstanie Rada Seniora, której zadaniem będzie opinio-
wanie projektów uchwał dotyczących tej grupy wiekowej  
i animowanie działań na jej korzyść. Bezpośrednie prace nad 
statutem rady rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, ale zarys 
pomysłu narodził się już dawno – mówi Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Nowa rada jest konsekwencją wieloletnich, wspólnych dzia-
łań burmistrza, radnych oraz środowisk i organizacji zrzesza-
jących seniorów.
- Członkowie rady miasta od lat działają między innymi  
w stowarzyszeniu „Solidarni” czy na Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku i współpracują z szeregiem innych organizacji, któ-
re zrzeszają osoby 50+ - dodaje Bartosz Gondek.

11 LISTOPADA 
Mieszkańców powiatu gdańskiego zapraszamy na obcho-
dy Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. 
O godz. 11.00 rozpocznie się msza św. w kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wojska Polskiego 37, 
a o godz.12.00 przewidziano uroczystości na Placu Jana 
Pawła II z udziałem Wojska
Polskiego. Tam też odbędzie się rekonstrukcja historyczna  
w wykonaniu członków Stowarzyszenia Historycznego Glo-
ria Victoria. Po uroczystości na gości czekać będzie wojskowa 
grochówka.

(GR)

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

Perełki wśród pereł
Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański, przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, a także 
za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2014/2015.  

Stypendium drugiej, wyższej 
kategorii, wójt przyznała lau-
reatom olimpiad lub konkur-
sów na szczeblu ogólnopolskim 
ze średnią ocen 5,5 (w przy-
padku szkół podstawowych) 
lub 5,3 (w przypadku szkół 
gimnazjalnych).
Wśród tak wybitnych uczniów, 
jednocześnie mieszkańców 
naszej gminy, niekoniecznie 
uczących się w naszych szko-
łach, znaleźli się:
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Borkowie:
- Aleksandra Piechówka – 
laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu Przedmiotowego 
„Pingwin 2014” z przyrody na 
poziomie kl. V szkoły podsta-
wowej oraz Ogólnopolskie-
go Konkursu „Galileo 2015” 
z przyrody i Ogólnopolskiego 
Konkursu „Galileo 2015” z ję-
zyka polskiego, średnia ocen 
5,7  
- Amelia Kopcych – laureat-
ka Ogólnopolskiej Olimpiady 
„Pionier 2014” z języka pol-
skiego i Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Galileo 2015” z języka 
polskiego oraz Ogólnopolskie-
go Konkursu „Galileo 2015” z 
przyrody, średnia ocen 5,9 
- Patryk Plaga – laureat Ogól-
nopolskiego Konkursu „Ga-
lileo 2015” z języka polskiego 
i Ogólnopolskiego Konkursu 
„Galileo 2015” z języka an-
gielskiego oraz Ogólnopolskie-
go Konkursu „Galileo 2015” z 
przyrody, średnia ocen 5,8
- Szymon Piechnik – lau-
reat Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Albus 2015” z języka 
polskiego, średnia ocen 5,5                                                                                             
- Jagoda Burzyńska – laureat-
ka Ogólnopolskiej Olimpiady 
„PIONIER 2014”              z 
języka polskiego oraz Ogólno-
polskiego Konkursu „Galileo 
2015” z języka polskiego, śred-
nia ocen 6,0 
Szkoła Podstawowa im. Bo-
haterów Grudnia`70 w Zespo-
le Szkół w Łęgowie:
- Kinga Szczęk – 1 miejsce 
(kategoria: do lat 11 Cheer-
leaders), 3 miejsce (kategoria: 
mini formacje, taniec współ-
czesny do lat 15) w IX Ogól-
nopolskim Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego, 2 miejsce w 
III Ogólnopolskim Festiwa-
lu Form Tanecznych Dance 
Group (kategoria: taniec z 
przyborem, formacje 9-11 lat ), 
2 miejsce (w kategorii:   do 11 
lat, inne formy tańca, formacje) 
oraz 3 miejsce (w kategorii: do 
12 -15 lat, inne formy tańca, 
formacje) na Ogólnopolskich 

Konfrontacjach Tanecznych 
2015 w Elblągu, średnia ocen 
5,8                                                                      
Gimnazjum nr 8 im. Obroń-
ców Poczty Polskiej w 
Gdańsku:
- Magdalena Stramska – 1 
miejsce w III Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca w Olsztynie 
(w kategorii: powyżej 16 lat, 
w stylu jazz, modern), 1 miej-
sce na Ogólnopolskich Kon-
frontacjach Tanecznych 2015 
w Elblągu (w kategorii: po-
wyżej 15 lat, inne formy tań-
ca, formacje), średnia ocen 5,7                                                                         
Zespół Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 
20 , Gimnazjum nr 27   im. M. 
Zaruskiego w Gdańsku:
- Cezary Szefler – 1 miejsce 
w kat. 14 – 15 lat „C” w tań-
cach latynoamerykańskich na 
Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ca Sportowego „Pomosty 2014” 
w Elblągu,               1 miejsce 
w kat. 14 – 15 lat „C” w tań-
cach latynoamerykańskich na 

Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ca Sportowego w Elblągu, 2015 
r., 2 miejsce w kat. 14 – 15 lat 
„C”       w tańcach latynoame-
rykańskich na III Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Sporto-
wego     o Puchar Burmistrza 
Miasta Rumi, 2015 r., średnia 
ocen 5,6
Stypendium trzeciej katego-
rii otrzymali laureaci konkur-
sów na szczeblu wojewódzkim:                                                                                                      
Gdańskie Gimnazjum 
„Lingwista” im. Hymnu 
Narodowego:
- Marta Wiśniewska – fi-
nalistka Wojewódzkie-
go Konkursu Geograficz-
nego, średnia ocen 5,8                                                                                                                          
Szkoła Podstawowa Nr 3 
im. J. Matejki w Pruszczu 
Gdańskim:                             
- Kinga Aszyk – 3 miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie Mi-
tologicznym „Z mitologią za 
pan brat”, średnia ocen 5,6

(MB)
 Pamiątkowe zdjęcie stypendystów gminy Pruszcz Gdański
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ROZMAITOŚCI

DODATKOWE PIENIĄDZE NA OCZYSZCZALNIĘ

Minister zawitał do Cedrów Wielkich
Na koniec kadencji byłego parlamentu Cedry Wielkie odwiedził ówczesny minister środowiska – Maciej Grabowski, 
który obejrzał postępy prac w rozbudowie oczyszczalni ścieków.

Minister Grabowski zawitał 
do Cedrów Wielkich przy oka-
zji wizyty w Nowym Dworze 
Gdańskim, gdzie debatowano 
na temat zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego Żuław.
– Realizacja programu chronią-
cego Żuławy przed powodzią 

była dla nas priorytetem. Ta-
kich inwestycji nie wykonywa-
no tu od lat. Jestem dumny, że 
na ten cel udało się na Pomo-
rzu pozyskać pieniądze z wie-
lu różnych programów oraz z 
tego, że do realizacji programu 
włączyli się różni beneficjenci 

– powiedział „Panoramie” były 
minister środowiska.
– Na naszym terenie wzmoc-
niony został wał wiślany. Po 
przeprowadzanych testach 
okazało się, że tylko w jednym 
miejscu może przeciekać woda. 
Dodam, że przed remontem 
wału tych miejsc było aż 30 – 
mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Jeszcze w listopadzie ma z ko-
lei być ukończona rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Ce-
drach Małych, którą także 
odwiedził Maciej Grabowski. 
Dodać należy, że gmina otrzy-
mała dodatkowe pieniądze na 
realizację tej inwestycji.
– Inwestycja jest potrzebna, 
ponieważ budowany jest dru-
gi ciąg technologiczny. Dzięki 
temu w razie awarii albo prze-
glądów technicznych oczysz-
czalnia będzie pracowała bez 
zakłóceń – przypomina Janusz 
Goliński.
Maciej Grabowski w rozmo-
wie z nami przyznał, że rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w 

Cedrach Wielkich nie jest du-
żym przedsięwzięciem, ale za 
to istotnym dla mieszkańców 
gminy.
– Mimo że jest to niewiel-
kie przedsięwzięcie, to jestem 

zdumiony i pozytywnie zasko-
czony tempem przeprowadza-
nych robót. Dowiedziałem się, 
że już w tej chwili gmina Ce-
dry Wielkie jest skanalizowana 
w około 80 procentach. Na tle 

innych polskich gmin wiejskich 
jest to bardzo dobry wynik – 
dodaje Maciej Grabowski.

(lubek)

  Maciej Grabowski, były minister środowiska obejrzał postępy prac na budowie oczyszczalni 
ścieków w Cedrach Wielkich

  Minister obejrzał również przystań w Błotniku
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NORDIC WALKING

Jesienny rajd
Chodzenie z kijkami, a więc 
nordic walking, jest popu-
larne nie tylko w miastach, 
ale również w wielu pol-
skich małych miasteczkach 
i wsiach. Za przykład niech 
posłużą chociażby miłośni-
cy spacerowania z kijkami 
z Cedrów Wielkich, którzy 
wzięli udział w Jesiennym 
Rajdzie Nordic Walking, 
zorganizowanym przez 
Żuławski Ośrodek Kultury 
i Sportu.
Rajd nordic walking 

ruszył właśnie spod siedzi-
by Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich, skąd uczestnicy 
pomaszerowali do Trutnów, 
by stamtąd pospacerować 
w kierunku Miłocina i Ce-
drów Wielkich. W czasie 
około 120 minut uczestni-
cy pokonali trasę 10 km, 
co – jak podają organizato-
rzy imprezy – niewątpliwie 
świadczyło o ich doskonałej 
kondycji. 

(GR)

  W Cedrach Wielkich nie brakuje miłośników nordic walking
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RUSZA PRZEBUDOWA „SIÓDEMKI”

Wielkie zmiany w Cedrach Małych
Lada dzień rozpocznie się budowa trasy S7. Wiąże się to jednak z olbrzymimi zmia-
nami ruchu, szczególnie w Cedrach Małych.

– Jest to kolosalna inwestycja i 
można powiedzieć, że za trzy 
lata obudzimy się w innej gmi-
nie, z zupełnie innym układem 
drogowym w Cedrach Małych. 
Można powiedzieć, że ta miej-
scowość będzie miała swoją 
mini obwodnicę. Chcąc jechać 
z Cedrów Wielkich do Błotni-
ka nie będziemy wjeżdżać do 
wsi, ale pojedziemy na węzeł, 
który będzie zlokalizowany za 
Cedrami Małymi. Dzięki temu 
poprawi się bezpieczeństwo 
mieszkańców – mówi nam Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Inwestycja dotyczy nie tylko 
budowy zupełnie nowej trasy 
szybkiego ruchu. W ramach 
zadania w Cedrach Wielkich 
wybudowane zostaną nowe 
chodniki, wymienione zostanie 
także oświetlenie. To jednak 
nie wszystko, bo wymieniona 
zostanie również cała instalacja 
wodociągowa i kanalizacyjna. 
Przy trasie S7 powstanie droga 
z Cedrów Małych do Koszwał 
oraz chodnik pieszo-rowerowy.
– Koszt tych wszystkich 

przedsięwzięć pokryje oczywi-
ście Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, ale 
nasza gmina również wyasy-
gnuje z budżetu środki na nie-
które zadania – dodaje Janusz 
Goliński.
Cały projekt, dotyczący 

przebudowy trasy S7, koszto-
wać będzie ok. 1,5 mld zł. We-
dług bardzo ogólnych szacun-
ków wójta Golińskiego same 
roboty w Cedrach Małych 
mogą kosztować kilkaset mi-
lionów złotych.
– Naszej gminy nie byłoby stać 

na tak szeroki zakres prac w tej 
miejscowości – dodaje Janusz 
Goliński.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
przebudowa trasy S7 zakończyć 
ma się za 3 lata.

(KL)

  Niebawem z mapy drogowej zniknie skrzyżowanie w Cedrach Małych
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DROGOWE INWESTYCJE W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

Jest bezpiecznie, a przy tym ładnie i oszczędnie
W gminie Trąbki Wielkie realizowane są nie tylko inwestycje oświatowe, o których informowaliśmy poprzednio.  
We współpracy w samorządami powiatu i województwa wykonywane są ważne przedsięwzięcia drogowe.

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

STRZEGĄ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

„Gminna gwardia” ma nowe wozy i remizy
Gmina Trąbki Wielkie pochwalić się może niezwykle aktywnymi jednostkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Nic więc dziwnego, że miejscowy samorząd inwestuje w miejscowe jed-
nostki, finansując budowę remiz czy zakup samochodów ratowniczych.

Jak informuje nas Błażej Kon-
kol, wójt gminy Trąbki Wiel-
kie, kilka tygodni temu zakoń-
czono chociażby budowę stra-
żackiej remizy w miejscowości 
Rościszewo.
– Jest to duża i bardzo sprawna 
jednostka, która znajduje się w 
Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym. Warto przy 
okazji wspomnieć, że właśnie 
strażacy z Rościszewa znajdu-
ją się wśród jednostek najczę-
ściej wyjeżdżających do różne-
go rodzaju akcji – mówi Błażej 
Konkol.
Nie powinna zatem dziwić de-
cyzja w sprawie zakupu wozu 
strażackiego dla rycerzy św. 
Floriana z Rościszewa, tym 
bardziej, że stary wysłużony 
Lublin zaczyna nie spełniać 
już pokładanych w nim ocze-
kiwań. Poza tym „bycie” w 
Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym zobowiązuje 
do posiadania dwóch pojazdów 
ratowniczych. Nowy wóz trafi 
także do jednostki w Trąbkach 
Wielkich.
– Jeszcze w tym roku powinna 

rozpocząć się rozbudowa re-
mizy w Ełganowie. Przetarg, 
który wyłonił wykonawcę, zo-
stał już rozstrzygnięty. Nie-
bawem podpiszemy umowę z 
wykonawcą i mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku rozpoczną 
się pierwsze prace ziemne, aby 
w przyszłym roku inwestycja 
została ukończona. Na ostat-
niej sesji, która odbyła się 28 
października, nasi radni zde-
cydowali o zwiększeniu finan-
sowania inwestycji w Ełgano-
wie. Dzięki rozbudowie remizy 

garażowane będą mogły tam 
być dwa samochody. W budyn-
ku zaplanowaliśmy także szat-
nię i świetlicę dla strażaków – 
dodaje Błażej Konkol.
Dodajmy, że swój wkład w roz-
budowę remizy w Ełganowie 
ma także starostwo, które prze-
każe na inwestycję 100 tys. zł, 
a koszt całego zadania wynosi 
nieco ponad 350 tys. zł.
Dobrą wiadomość mamy rów-
nież dla strażaków z Mierze-
szyna, ponieważ także tam bu-
dowana będzie nowa remiza, 

a inwestycja ruszyć ma już w 
przyszłym roku. 
– Na terenie naszej gminy dzia-
ła pięć jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Biorąc pod 
uwagę możliwości, mobilność 
czy sprawność, to nasze zastę-
py ochotników są – moim zda-
niem – najlepsze w powiecie. 
To nasza gminna gwardia albo 
lokalne wojsko, które strzeże 
bezpieczeństwa mieszkańców 
– ocenia Błażej Konkol.

(lubek)

  Z nowej remizy mogą się cieszyć od niedawna strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie 
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Już w poprzednim numerze 
„Panoramy” informowaliśmy o 
przebudowie drogi wojewódz-
kiej w Trąbkach Wielkich i 
Gołębiewku. Dodajmy jeszcze 
tylko, że gmina sfinansowała 
instalację oświetlenia ledowe-
go. Tego typu oświetlenie zain-
stalowano również w miejsco-
wościach Kaczki i Sobowidz.
– Nowe oświetlenie sprawie, że 
przejeżdżając wieczorem przez 
Trąbki Wielkie ma się wraże-
nie, jak byśmy mijali urokliwe 
miasteczko. Nowe lampy są nie 
tylko estetyczne, ale z czasem 
przyniosą oszczędności w ilo-
ści zużytej energii. Lampy le-
dowe zużywają ok. 30 procent 
mniej energii od oświetlenia 
tradycyjnego – mówi nam Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Przypomnijmy też, że gmina 
– w partnerstwie z powiatem 
gdańskim – buduje również 
chodniki w Sobowidzu. Sprawi 
to, że mieszkańcy będą mogli 
bezpieczniej poruszać się we 
wsi, ale poprawie ulegnie także 
wizerunek miejscowości.

– Chodniki powstają przy dro-
dze powiatowej, a nasza gmina 
finansuje nieco ponad 40 pro-
cent kosztów inwestycji. Pozo-
stałe środki pochodzą z budże-
tu rządowego i powiatowego – 
tłumaczy Błażej Konkol.
Poza tym zakończono również 
budowę drogi w Rościszewie. 

Mniejsze inwestycje drogowe 
prowadzone są w różnych czę-
ściach gminy, a finansowane są 
z funduszów sołeckich albo bu-
dżetu gminy. W taki sposób w 
części powstanie droga z Czer-
niewa do Zaskoczyna, ale do 
tego zadania dołożą się również 
Lasy Państwowe.

– Bardzo się cieszę, że sołectwa 
chcą swój fundusz przeznaczać 
na budowę gminnych dróg. 
Dodam tylko, że mamy ich aż 
160 kilometrów. Mamy zatem 
co robić – mówi wójt Konkol.

(KL)

  Nowa droga z płyt jomb powstała w Rościszewie
  Prace kosmetyczne przy przebudowie drogi wojewódzkiej w Gołębiewku

  Gmina sfinansowała instalację oświetlenia ledowego m.in. 
w Trąbkach Wielkich
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRZYWIDZU 

Wystawa rysunków   
Sławomira Łosowskiego, twórcy  

i lidera zespołu KOMBI 
wystawa z udziałem Sławka Łosowskiego  
i Wojciecha Korzeniewskiego, który był 
managerem zespołu Kombi 
i jest animatorem wielu wydarzeń kulturalnych. 

3.11.2015 g.19.00 – Oficjalne Otwarcie Wystawy 

Wystawa czynna  
 

Wstęp wolny! 

wtorek – od 10.00 – 18.00              piątek – od 10.00 – 16.00                                                                     
środa – od 10.00 – 18.00                poniedziałek – od 10.00 – 18.00         
czwartek – od 10.00 – 15.00          
 

spotkanie z Sławkiem Łosowskim 

BAL NA SIEDEM FAJEREK

Spotkanie seniorów w „Zielonej Bramie”
Tradycją stały się już spotkania seniorów z gminy Przywidz. W tym roku impreza odbyła się w Sali Sopockiej „Zielonej 
Bramy”. Dla seniorów wystąpił zespół kaszubski „Rozetka”, Koło Gospodyń Wiejskich z Przywidza, a gwiazdą wieczoru 
był Andrzej Rosiewicz.

Organizatorzy balu są prze-
konani, że przynajmniej na te 
kilka godzin seniorzy zapo-
mnieli o codziennych troskach 
i zmartwieniach.
– Miło Państwa widzieć w do-
brym zdrowiu i kondycji. W 
przyszłym roku otworzymy 

już budowaną w tej chwili halę 
widowiskowo-sportową i mam 
nadzieję, że wtedy w jednym 
miejscu spotkają się wszy-
scy seniorzy z naszej gminy. 
Wśród nas są też mieszkań-
cy naszej gminy, którzy nie są 
jeszcze seniorami, ale którzy 

w razie potrzeby potrafią bez-
interesownie pomóc, za co im 
serdecznie dziękuję – mówił 
podczas imprezy Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.
Wśród gości znalazł się rów-
nież Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański, który podziękował 
za zaproszenie.
– Dziękuję za zaproszenie 
osoby, która pracuje i miesz-
ka daleko od was, ale chętnie 
poświęca wolną chwilę na spo-
tkania z seniorami. Bal senio-
ra, to impreza, gdzie spotykają 
się ludzie dobrej wioli, którzy 
potrafią się dobrze. Wiem to, 
bo sam mam okazję to obser-
wować na wielu podobnych 
spotkaniach organizowanych 
w powiecie gdańskim – dodał 
Stefan Skonieczny.
Podczas spotkania seniorzy nie 
tylko mogli porozmawiać ze 
swoimi sąsiadami, rówieśni-
kami, dawno niewidzianymi 
przyjaciółmi czy znajomymi, 
ale również przypomnieć so-
bie taneczne kroki do muzyki 

granej przez gdański zespół 
Standard Accoustic.
Zorganizowanie imprezy dla 
seniorów nie byłoby możliwe, 
gdyby nie pomoc właścicieli 

„Zielonej Bramy” oraz Fundacji 
„Pan Władek”, Zespołu Szkół 
w Przywidzu i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dodajmy jeszcze tylko, że 

zdjęcia ze spotkania seniorów 
w Przywidzu obejrzeć można 
na facebookowej stronie „Pa-
noramy Pomorza”.

(lubek)

  Gwiazdą wieczoru był Andrzej Rosiewicz

  Bal Seniorów zorganizowany tym razem w „Sali sopockiej” Zielonej Bramy w Przywidzu

POKAZALI TO, CO NAJLEPSZE

Przywidz w Wielkim Młynie w Gdańsku

– Kiedy spotykają się różni lu-
dzie, to wtedy powstają cieka-
we pomysły – podkreśla Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Trudno nie przyznać mu ra-
cji, bo dzięki niemu i Woj-
ciechowi Korzeniewskiemu 
przywidzka gmina promowa-
ła się chociażby w Gdańsku, 
gdzie pod koniec października 
otwarte zostało Centrum Re-
gionu Wielki Młyn.
Centrum Regionu działa za-
ledwie dwa tygodnie, a na 
otwarciu jako pierwsza pro-
mowała się gmina Przywidz. 
Gdańszczanom oraz tury-
stom odwiedzającym Wielki 
Młyn zaprezentowały się pa-
nie z Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz dzieci ze szkół w 
Przywidzu oraz Pomlewie. 
Z kolei swoimi kulinarnymi 

  Na otwarciu Centrum Regionu Wielki Młyn w Gdańsku zaprezentowali się także  
najmłodsi mieszkańcy gminy Przywidz
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możliwościami popisywał się 
szef kuchni „Zielnej Bramy”.
– Nie jest to przypadek, że wła-
śnie Przywidz promuje się w 
Wielkim Młynie. W tej nie-
wielkiej gminie mieszkają lu-
dzie, z którymi udało się w 
krótkim czasie zorganizować 
ciekawe, ale zarazem wielkie 
wydarzenia. W ostatnim czasie 
w Przywidzu działo się bardzo 
dużo. Przypomnę, że powstał 
Bulwar im. Zespołu Czerwo-
nych Gitar, a przy okazji odsło-
nięta została rzeźba „Korzenie 
Polskiego Rocka”. Zorganizo-
waliśmy też Rockblu Przywidz 
Festiwal. Są to nowe atrakcje 
turystyczne, ale mam nadzie-
ję, iż przypomną one, że przed 
wojną Przywidz był nazywa-
ny „Małym Sopotem”. Wielu 
sopocian odwiedza właśnie tę 
pomorską miejscowość, a mam 

nadzieję, że z czasem będzie 
ich jeszcze więcej – mówi nam 
Wojciech Korzeniewski, so-
pocianin i jeden z pomysło-
dawców utworzenia Centrum 
Regionu Wielki Młyn.
Na otwarciu centrum nie mo-
gło zabraknąć oczywiście go-
spodarza przywidzkiej gminy 
– Marka Zimakowskiego. 
– W Wielkim Młynie poka-
zaliśmy tak naprawdę zale-
dwie namiastkę tego, czym 
może pochwalić się nasza 
gmina. Udziałem w tym wy-
darzeniu akcentujemy, że 
Przywidz ma również bogatą 
kulturę i tradycje – podkreśla 
Marek Zimakowski.
Centrum Regionu Wielki 
Młyn promować ma wsze-
laką kulturę oraz produkty, 
którymi może pochwalić się 
Pomorze. (lubek)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL   LISTOPAD 201510

Nowa trasa z Kolbud do Kowal 
nie będzie jednak kompletna, 
ponieważ gmina nie jest w sta-
nie wybudować ciągu pieszo-
-rowerowego nad Obwodnicą 
Trójmiasta. To zadanie leży 
bowiem w gestii Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. 
– Tego ciągu komunikacyjnego 
nie bylibyśmy w stanie wybudo-
wać w ciągu jednego roku, po-
nieważ przedsięwzięcie kosz-
tuje wiele milionów złotych. 
Zadanie w części finansowane 
było ze środków Unii Euro-
pejskiej, ale w ostatnim czasie 
pieniądze na ten cel pochodzą 
wyłącznie z naszego budżetu – 
mówi nam Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Gospodarz kolbudzkiej gminy 
dodaje, że przy okazji budowy 
uporządkowano wiele spraw 
związanych chociażby z od-
wodnieniem drogi wojewódz-
kiej, czy też oświetleniem. 
– Najważniejszy był dla nas 
odcinek z Kolbud do Lublewa. 
Dzieci, które nie chciały czekać 

na autobus do domu, szły pie-
szo do Lublewa i bardzo często 
„skakały” od drzewa do drze-
wa, żeby nie wpaść pod samo-
chód. Teraz mają całkowicie 
bezpieczną drogę do domu, je-
śli tylko zechcą wracać ze szko-
ły spacerem – mówi Leszek 
Grombala.
W tej chwili w stronę Przy-
widza nie ma żadnej ścieżki 
pieszo-rowerowej, ale opraco-
wywany jest projekt budowy 
Szlaku Hymnu Narodowego z 
Będomina na Westerplatte.
– Na ten cel potrzebne jest jed-
nak większe dofinansowanie 
spoza budżetów samorządów, 
które mają realizować ten pro-
jekt. Moim zdaniem ciąg pie-
szo-rowerowy na trasie Będo-
min – Westerplatte ma jedynie 
rację bytu, jeśli będzie zlokali-
zowany w bliskim sąsiedztwie 
drogi wojewódzkiej Gdańsk – 
Kościerzyna. Ma on przecież 
służyć nie tylko okazjonalnie 
turystom, którzy korzystaliby 
z niego szczególnie latem. Słu-
żyć ma również mieszkańcom 

w życiu codziennym – tłuma-
czy wójt Grombala.
W planach są również budowy 
ścieżek pieszo-rowerowych w 
innych częściach gminy Kol-
budy. Taki ciąg komunikacyjny 
istnieje chociażby przy drodze 
powiatowej Lublewo – Stra-
szyn. Nie jest on jednak kom-
pletny. Dlatego władze powia-
tu oraz gmin Kolbudy i Pruszcz 
Gdański doszły już do porozu-
mienia w sprawie budowy bra-
kujących fragmentów ścieżki 
oraz niezbędnego oświetlenia. 
– Z kolei na przyszły rok za-
planowaliśmy budowę ciągu 
pieszo-rowerowego przy bu-
dowanej właśnie innej dro-
dze powiatowej z Pręgowa do 
Bielkówka. Chcemy, także w 
przyszłym roku, wybudować 
ścieżkę z Łapina do Łapina 
Kartuskiego, dzięki czemu w 
bezpieczny sposób poruszać się 
będą mogli turyści odpoczy-
wający w pobliskich ośrodkach 
wypoczynkowych – informuje 
Leszek Grombala.

(GR)

  Budowa ciągu pieszo-rowerowego zbliża się do Kowal
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WSZYSTKIM MARZY SIĘ KRYTY BASEN

Szkoła w Kolbudach ma już 70 lat
Rok 2015 jest szczególnie wyjątkowy dla uczniów, nauczycieli i ab-
solwentów Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach. Jedna z największych placówek oświatowych w powie-
cie gdańskim obchodziła w tym roku 70. urodziny, a na urodzinową 
imprezę przybyło wielu znamienitych gości.

Kolbudzka szkoła swoją dzia-
łalność rozpoczęła po zakoń-
czeniu II wojny światowej. W 
tym czasie zmieniali się oczy-
wiście nauczyciele i dyrekcja, a 
swoją szkolną edukację zaczy-
nały tu tysiące uczniów. Teraz 
placówką – Zespołem Kształ-
cenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego w Kolbudach kieruje 
Robert Aszyk.
– Jubileusz naszej szkoły stwa-
rza okazję do zastanowienia się 
i pewnego podsumowania tego, 
co udało się osiągnąć i zrealizo-
wać przez 70 lat – mówił pod-
czas jubileuszowej uroczystości 
dyrektor Aszyk.
Wśród gości nie brakowało 
przedstawicieli rządu, urzędu 
marszałkowskiego czy powia-
tu gdańskiego. Jak powiedział 

Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy, świadczy to o 
znakomitej współpracy szko-
ły z samorządem gminnym, 
ale też o bardzo dobrych rela-
cjach między politykami róż-
nych szczebli i wysokim pozio-
mie edukacyjnym kolbudzkiej 
szkoły. 
„Zacna jubilatka” posiada bar-
dzo dobrą bazę sportową, ale 
do pełni szczęścia miejscowej 
młodzieży brakuje już tylko ba-
senu. Władze gminy przyznają, 
że taki obiekt jest potrzebny i 
jeśli tylko gmina posiadać bę-
dzie odpowiednie środki finan-
sowe, to inwestycja zostanie 
zrealizowana.
Szkoła w Kolbudach założo-
na została zaraz po wojnie, w 
1945 roku, przez Edmunda 

Nagórskiego, który został też 
jej pierwszym dyrektorem. 
Liczba uczniów z roku na rok 
się powiększała i na potrzeby 
placówki zaadaptowano jeszcze 
dwa dodatkowe budynki. W 
1989 roku przy ulicy Wybic-
kiego oddano do użytku nowy 
obiekt, w którym placówka 
funkcjonuje do dzisiaj. Refor-
ma systemu edukacji w 1999 
roku sprawiła, że szkoła zo-
stała przekształcona w Zespół 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Jej patronem jest Mariusz Za-
ruski, pionier polskiego żeglar-
stwa i wychowania morskiego, 
generał brygady Wojska Pol-
skiego, taternik. 

(KL)

  Uroczystość była okazją do wręczenia nagród wójta gminy Kolbudy

 Jubileuszową imprezę uatrakcyjnili najmłodsi tancerze kolbudzkiej szkoły W tak przyjemnych okolicznościach czekają na autobus mieszkańcy Lublewa w gminie Kolbudy
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 ŻYCIE GMINY KOLBUDY

PIESZO I ROWEREM

Bezpieczne trasy gminy Kolbudy
Od kilku lat gmina Kolbudy buduje ścieżkę pieszo-rowerową w kie-
runku Kowal. Roboty są już niemal na ukończeniu. Drogowcy dzia-
łają już za Bąkowem i w szybkim tempie zbliżają się do obwodnicy.
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NOWOCZESNA TELEWIZJA, SZYBKI INTERNET – PODŁĄCZENIE ZA ZŁOTÓWKĘ

Pierwsze umowy już podpisane
Spółka BIALL-NET systematycznie przemienia swoje założenia i plany w konkretne działania. W tej chwili podpisywane 
są umowy, a klienci mogą wybierać pomiędzy dwiema ofertami telewizyjnymi, połączonymi z pakietem internetowym  
i telefonem stacjonarnym.

Przypomnijmy, że BIALL-
-NET buduje sieć światłowo-
dową na terenie trzech gmin: 
Kolbudy, Przywidz i Trąbki 
Wielkie. Budowa głównej nit-
ki infrastruktury dofinanso-
wana jest ze środków unijnych, 
natomiast podłączenia świa-
tłowodu bezpośrednio do bu-
dynków, BIALL-NET wyko-
nuje w większości z własnych 
środków.
- W tej chwili naszym nowym 
Klientom, możemy zapropo-
nować dwa specjalne pakiety z 
telewizją cyfrową. Pierwsza z 
nich obejmuje Pakiet Wygod-
ny i internetem 50 MB oraz 
dekoderem za jedyne 125 zło-
tych miesięcznie.  W Pakie-
cie Wygodnym każdy Klient 
znajdzie 111 kanałów w tym aż 
29 HD.  Z kolei druga oferta 
obejmuje Pakiet Bogaty i in-
ternet 100 MB za 165 złotych. 
Instalacja usługi w ofercie za 
165 zł to TYLKO 1 zł, a w pa-
kiecie Bogatym znajduje się aż 
166 kanałów w tym aż 40 HD. 
Oferta telewizji jest wyjątko-
wo korzystna, a co najważ-
niejsze przy jej konstruowaniu 
posługiwaliśmy się ankietami 
wykonanymi podczas wizyt 

w domach naszych przyszłych 
Klientów – informuje Malwina 
Szczepaniec z BIALL-NET. 
Największą zaletą oferty firmy 
BIALL-NET są rozbudowa-
ne o pakiety tematyczne. Tak 
naprawdę, to klienci decydują, 
jakie będą chcieli mieć kana-
ły, ponieważ sami mogą sobie 
dobierać dodatkowe pakiety. 
Jeśli Klient nie ma w swoim 
domu dzieci, nie jest zmuszo-
ny do posiadania kanałów z 
bajkami – których zapewne by 
nie oglądał, natomiast Klient, 
któremu zależy na kanałach 
dla najmłodszych może wy-
brać pakiet tematyczny Pocie-
cha, dzięki któremu zyska aż 8 
kanałów w tym 1 HD. Pakiety 
tematyczne takie jak Koneser, 

Nocny, Sport i Sport Plus dają 
naszym nowym Klientom wy-
jątkową okazję na dopasowa-
nie oferty do swoich potrzeb. 
Klienci korzystać będą mo-
gli z najnowocześniejszych 

dekoderów, wypożyczalni, te-
lewizji na życzenie i wielu in-
nych opcji, dzięki którym czas 
spędzony przed ekranem tele-
wizora będzie okazją do posze-
rzenia wiedzy, będzie obfitował 

w ciekawe audycje i stanie się 
dobrą formą rozrywki dla całej 
rodziny.
Dzięki nowoczesnej techno-
logii dostarczania sygnału te-
lewizyjnego o nazwie IP TV, 
wszyscy Klienci będą mogli 
uzyskać pewność, że wracając 
do domu na ważny mecz, będą 
mogli go spokojnie obejrzeć w 
najwyższej jakości i nie przej-
mować się ustawianiem anteny.
- W tej chwili umowy podpi-
sujemy w Kolbudach, Pręgo-
wie, Hucie Dolnej, Jodłownie, 
Marszewskiej Górze i Babim 
Dole. Zgłasza się do nas bar-
dzo dużo osób zainteresowa-
nych naszą ofertą i chcących 
podpisać umowę. Sukcesywnie 
do naszego portfolio lokalizacji 

dostępnych do zawierania 
umów na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, dopi-
sujemy kolejne miejscowości, 
gdzie mamy okazję spotkać się 
z osobami które doceniają ja-
kość usług jakie im proponuje-
my i bogatą ofertę. Niezmiernie 
cieszy nas fakt, że zdecydowa-
liśmy się prowadzić działania 
w gminach Przywidz, Kolbudy 
i Trąbki Wielkie. Mamy na-
dzieję, że nasze usługi będą dla 
naszych przyszłych Klientów 
atrakcyjne i korzystne. Z naszej 
strony możemy zapewnić rów-
nież, że staramy się dostosować 
do każdego Klienta, dlatego do 
dyspozycji wszystkich miesz-
kańców pozostają nasi Przed-
stawiciele Handlowi, którzy 
chętnie udzielą wszystkich in-
formacji i pomogą w doborze 
najlepszej oferty. – mówi Mal-
wina Szczepaniec.
Warto zaznaczyć również, że 
wybudowanie przyłącza do 
własnego domu, każdy Klient 
pokrywa w bardzo nieznacz-
nym stopniu. Warto więc pod-
jąć decyzję jak najszybciej i wy-
brać pewne usługi od lokalnego 
operatora.

Marcin Żurek
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 Jubilatkę z Osic – Aleksandrę Juszkiewicz – odwiedziła 
Katarzyna Górska, zastępca wójta gminy Suchy Dąb

ŻYCIE GMINY SUCHY DĄB

JUBILEUSZ NAJSTARSZEJ MIESZKANKI OSIC

Nie brakuje wiekowych 
seniorów
Wiekowych seniorów nie brakuje w powiecie gdańskim. 
Niemal każdego tygodnia otrzymujemy informacje o kolej-
nych osobach, które ukończyły co najmniej 90 lat.
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wsi Steblewo, gdzie jest ich aż 
pięcioro.
Wszystkim seniorom życzymy 
kolejnych lat spędzonych w do-
brym zdrowiu i szczęściu.

(KL)

Jak informuje Mirosława 
Dombrowska, jubilatka z Osic 
jest jedną z piętnastu 90-lat-
ków zameldowanych w gmi-
nie Suchy Dąb. Najstarsza jest 
mieszkanka Ostrowitego, któ-
ra ma 99 lat. Z kolei najwię-
cej 90-latków zamieszkuje we 

W ostatnim czasie 90. urodziny 
świętowała chociażby Aleksan-
dra Juszkiewicz z Osic w gmi-
nie Suchy Dąb. Zacną jubilatkę 
odwiedziły z tej okazji Kata-
rzyna Górska, zastępca wójta 
gminy Suchy Dąb oraz Miro-
sława Dombrowska, kierow-
nik miejscowego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Jubilatka jest najstarszą 
mieszkanką Osic. Pani Alek-
sandra urodziła się 4 paź-
dziernika 1925 roku w Łódzi-
nie, w obwodzie wołyńskim. 
W Osicach mieszka od 1947 
roku, gdzie przybyła po cięż-
kich latach okupacji. Z mę-
żem poznali się w Hambur-
gu. Właśnie do tego miasta 
zesłano panią Aleksandrę na 
przymusowe roboty, a jej mąż 
Stanisław przebywał tam jako 
jeniec. Podczas wojny służył w 
marynarce wojennej na Helu. 
Po przybyciu do Osic zawar-
li związek małżeński, ciężko 
pracując tworzyli własny dom, 
gospodarstwo rolne, wychowa-
li troje dzieci – życiowe losy ju-
bilatki streszcza pokrótce Mi-
rosława Dombrowska.
Dodajmy jeszcze tylko, że ju-
bilatka wychowała trzy córki: 
Krystynę, Barbarę i Halinę, 
doczekała się też 6 wnuków i 3 
prawnuczek.

ZAGRAJĄ W FINALE WOJEWÓDZKIM ŚREDNIOWIECZNE PIECZĘCIE

Mistrzowie futbolu z Suchego Dębu Historyczna wystawa
W Straszynie rozegrano Po-
wiatowe Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej w halowej piłce 
nożnej szkół wiejskich, w 
których znakomicie spisali się 
reprezentanci Zespołu Szkół 
w Suchym Dębie. Młodzi 
następcy Lewandowskiego 
czy Krychowiaka z Suchego 
Dąbu, okazali się bezkon-
kurencyjni, zdobywając mi-
strzowski tytuł.
- Podczas zawodów w Stra-
szynie młodzi adepci futbolu 
z Suchego Dębu zwyciężyli w 
czterech spotkaniach, a jed-
no zremisowali. W składzie 
zwycięskiej drużyny znaleźli 
się: Oskar Jankowski, Karol 
Kamiński, Dawid Krygier, 
Remigiusz Nazimek, Mate-
usz Sasnal, Łukasz Szajerski 
i Dominik Tłuścik. Młodzi 
zawodnicy uzyskali rów-
nież przepustkę do półfinału 
wojewódzkiego, w którym 

Uczniowie klas drugich gim-
nazjum w Zespole Szkół w 
Suchym Dębie, na zajęciach  
z historii, poznali dzieje śre-
dniowiecznych pieczęci. To 
dawne znaki władców, miast  
i parafii. Ich rola w śred-
nich wiekach była znaczna. 
Podkreślały znaczenie wy-
stawiającego, zabezpieczały 
korespondencję pod wzglę-
dem bezpieczeństwa oraz 
nadawały wyższą rangę do-
kumentom. Dawne techniki 
wykonywania pieczęci oparte 
były na wykorzystaniu wosku 
i ołowiu.
Gimnazjaliści poznali prze-
szłość dawnych pieczątek i 
sami zmierzyli się z ich wy-
konaniem. Współcześnie po-
sługiwali się woskiem, masą 
solną, plasteliną i modeliną, 
aby je wykonać.
- Na mojej pieczęci umie-
ściłam moje inicjały, a efekt 

będą reprezentować nasz po-
wiat – powiedział Sebastian 
Ptach, nauczyciel wychowania 

końcowy przypadł mi do gu-
stu – mówi Martyna Dziedzic, 
uczennica Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie.
Prace wszystkich uczniów 

fizycznego w Zespole Szkół w 
Suchym Dębie.

(TJ)

można oglądać w pracowni 
historycznej.

(TJ)
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 Mistrzowie z Suchego Dębu po zwycięskim turnieju w 
Straszynie

 Gimnazjaliści z Suchego Dębu z wykonanymi przez siebie 
pieczęciami

UNIHOKEJOWE ROZGRYWKI

Wygrali wszystko, 
co możliwe
W Zespole Szkół w Suchym Dębie od-
były się Gminne Igrzyska w Unihokeju 
Szkół Podstawowych. Rywalizowały  
w nich drużyny chłopców i dziewcząt.

W obu kategoriach zwycięży-
ła młodzież z Zespołu Szkół 
w Suchym Dębie. W składzie 
zwycięskiej drużyny chłop-
ców grali: Oskar Jankowski, 
Dawid Krygier, Karol Ka-
miński, Remigiusz Nazimek, 
Mateusz Sarnowski, Mate-
usz Sasnal, Łukasz Szajerski 
i Dominik Tłuścik. Opieku-
nem drużyny jest Sebastian 
Ptach.
Dziewczęta również nie od-
puszczały i zwyciężyły w 
swojej rywalizacji, a skład 
zespołu tworzyły: Aniela Ad-
rjan, Zuzanna Bartkowska, 

Marta Chęcińska, Amelia 
Kussauer, Zuzanna Łukasze-
wicz, Magdalena Maciejczyk, 
Julia Malinowska, Patrycja 
Michalczyk, Nikola Misztal 
i Marcelina Ziewiec. Opie-
kunem i trenerem grupy jest 
Krzysztof Zyszczak.
- Cieszę się ze sportowych 
sukcesów uczniów naszej 
szkoły i życzę dalszych zwy-
cięstw w rozgrywkach powia-
towych – mówi Aleksandra 
Lewandowska, dyrektor Ze-
społu Szkół w Suchym Dębie.

(TJ)

 Zwycięskie drużyny Zespołu Szkół w Suchym Dębie

11 LISTOPAD

Pamiętają 
o rocznicy
Uczniowie klasy VI Ze-
społu Szkół w Suchym 
Dębie, w ramach zajęć 
szkolnych, wykonali pla-
katy patriotyczne, upa-
miętniające rocznicę 11 
listopada 1918.
- Tego dnia powrócił do 
Polski Józef Piłsudski, 
który jako Tymczasowy 
Naczelnik Państwa, roz-
począł odbudowę nasze-
go państwa – przypomina 
Dawid Leśkiewicz, jeden 
z uczniów.
- Było to po 123 latach 
zaborów, podczas których 
Polacy starali się podtrzy-
mywać narodową tradycję 
i uczucia, jak np. dzie-
ci z Wrześni czy Michał 
Drzymała – dodaje Aniela 
Adrjan.
Uczniowie wykonali pla-
katy, które przypomniały 
o listopadowej rocznicy.
- Ja na moim plakacie 
umieściłem polskie godło 
i napis przypominający o 
Święcie Odzyskania Nie-
podległości 11 listopada 
– mówi Rutkowski Jakub, 
szóstoklasista.
- Ważne jest, aby młodzi 
ludzie pamiętali o waż-
nych uroczystościach w 
życiu naszego kraju i je 
upamiętniali także w ten 
sposób – podkreśla Alek-
sandra Lewandowska, dy-
rektor Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie.

(TJ)
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SOBIESZEWO WRESZCIE ODŻYJE

Most na wyspę 
za 3 lata
Magdalena Kołodziejczak – 
wójt gminy Pruszcz Gdański, 
Mieczysław Struk             – 
marszałek województwa po-
morskiego, Paweł Adamo-
wicz – prezydent Gdańska   
oraz Piotr Orłowski – podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju, 
spotkali się w Sobieszewie, 
by podpisać list intencyjny w 
sprawie budowy mostu     na 
wyspę.
Inwestycja ma kosztować 60 
– 80 mln zł i umożliwić szyb-
ki rozwój Wyspy Sobieszew-
skiej. Jeszcze w październi-
ku uroczyście ogłoszono, że 
rząd przeznacza pieniądze na 

budowę nowoczesnego mo-
stu zwodzonego na Martwej 
Wiśle. Za trzy lata ma zastą-
pić funkcjonujący dotąd most 
pontonowy.
Wkład finansowy gminy 
Pruszcz Gdański będzie ra-
czej symboliczny, ponieważ 
pieniądze na inwestycję będą 
pochodziły głównie z budże-
tu Gdańska oraz wspomnia-
nej rezerwy budżetu państwa. 
Jednak pruszczańska gmi-
na, tak jak miasto Gdańsk, 
skorzysta turystycznie i 
gospodarczo.

(MB)

 Prezentacji wizualizacji mostu na Wyspę Sobieszewską 
dokonali sami politycy

 Czy w tym roku zima zaskoczy drogowców?
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POGODA ZASKOCZY DROGOWCÓW?

Generalne przygotowanie do zimy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku jest goto-
wa do zapewnienia przejezdności i odśnieżania około 806 km dróg krajowych w 
województwie pomorskim – informuje nas jej rzecznik, Piotr Michalski.

Mimo że zima jeszcze nie na-
stała, to przygotowania do niej 
rozpoczęły się latem, kiedy 
drogi krajowe oceniane są pod 
kątem technicznym. 
– Sprawdzany jest wtedy stan 
nawierzchni, poboczy i urzą-
dzeń odwadniających. Nie-
zmiernie istotne jest udrożnie-
nie rowów i ścieków przykra-
wężnikowych, które odpowia-
dają za sprawne odprowadzanie 
wody z powierzchni jezdni. 
Ponadto dokonuje się przeglą-
du zadrzewienia i w razie po-
trzeby usuwane są osłabione lub 
martwe gałęzie i konary drzew, 
które pod naporem śniegu mo-
głyby zagrozić bezpieczeństwu 
podróżnych – tłumaczy Piotr 
Michalski.
W tym sezonie do akcji zimo-
wego utrzymania dróg kra-
jowych w województwie po-
morskim są przygotowane 54 
pługosolarki, 21 pługów oraz 
5 samochodów z możliwością 
montażu sprzętu do zimowego 
utrzymania. Do tego w pogo-
towiu do pracy w szczególnie 
ciężkich warunkach czekają 4 
pługi wirnikowe. W pełnych 
magazynach znajduje się 18000 
ton soli. 
– W dwóch Obwodach Dro-
gowych – Gdańsku Matarni 
oraz Tczewie – funkcjonują 
dodatkowe wytwornice solan-
ki do jej wytwarzania na bazie 
bardziej szlachetnych chlorków 

wapnia i magnezu. Oba działa-
ją do -20°C. Środki te poma-
gają zwalczać skutki zimy w 
bardzo niskich temperaturach, 
kiedy nie działa już „standar-
dowa sól”, czyli chlorek sodu. 
Za utrzymanie poszczególnych 
odcinków dróg krajowych od-
powiadają dyżurni zimowego 
utrzymania z trzynastu Ob-
wodów Drogowych, które są 

rozlokowane przy drogach na 
terenie całego województwa. 
W swojej pracy korzystają z 
przeszło 100 kamer monitoru-
jących newralgiczne miejsca na 
sieci dróg krajowych. Do ich 
dyspozycji jest także 18 auto-
matycznych stacji meteorolo-
gicznych zbierających dane o 
warunkach atmosferycznych 
i stanie nawierzchni – mówi 

rzecznik GDDKiA.
O przejezdności dróg, ewentu-
alnych utrudnieniach w ruchu 
można się dowiedzieć na stro-
nie internetowej GDDKiA: 
www.gddkia.gov.pl oraz w ca-
łodobowych Punktach Infor-
macji Drogowej tel. 19-111.
 

(GR)
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ZWYCIĘŻYŁ BIEGACZ Z UKRAINY

IV Wojewódzki Bieg Doliną Raduni 
Polska złota jesień i ma-

lownicza Dolina Raduni to-
warzyszyły uczestnikom te-
gorocznego biegu na pięcio-
kilometrowej trasie Straszyn 
– Juszkowo.

W biegu głównym wzięło 
udział 155 zawodników z róż-
nych stron Polski, a nawet z za-
granicy. Najszybszy okazał się 
Pavel Veretkyi z Ukrainy, któ-
ry pokonał trasę w niespełna 

15 minut. Również bieg 
„skrzatów” przyniósł wiele 
emocji grupie 137 dzieci oraz 
kibicującym im rodzinom. 
Na wszystkich startują-
cych czekały medale, a dla 

najlepszych w poszczegól-
nych kategoriach puchary i na-
grody rzeczowe lub finansowe. 
Organizatorzy zadbali też o 
poczęstunek. Był bigos, ciasta 
i gorące napoje. 

(MB)

 Sołtys Radunicy Michał Nowak z rodziną 

 Na uczestników biegu czekał poczęstunek

 Na uczestników biegu głównego czekają (od lewej) Andrzej 
Bożyk, zastępca wójta oraz Marek Kowalski, przewodniczący 

Rady Gminy Pruszcz Gdański

 Dolina Raduni w jesiennej scenerii urzekła wielu biegaczy  Radość najmłodszych jest zawsze największa
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PAMIĘCI TRENERA

Memoriał Warsińskiego

Jak informują organizatorzy 
zawodów, Centrum Kultury 
i Sportu, w memoriale bio-
rą udział zawsze najmłodsi 
adepci piłki nożnej biorą-
cy udział w rozgrywkach. 
W turnieju weźmie udział 8 
drużyn 12 osobowych. Zo-
staną one podzielone na dwie 
grupy, gdzie rozegrają mecze 
„każdy z każdym”, a potem 
rozegrane zostaną spotkania 
o miejsca medalowe.
- Zawodnicy będą walczyć 
o atrakcyjne nagrody dla 
swoich drużyn. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają meda-
le pamiątkowe, a drużyny 
puchary. W przerwach mię-
dzy meczami odbędą się kon-
kursy dla zawodników oraz 
występy artystyczne. Nato-
miast wychowankowie tre-
nera Warsińskiego rozegrają 
mecz pokazowy – informują 
organizatorzy.
Przypomnijmy, że Edward 

Warsiński był trenerem pił-
karskim i wychowawcą mło-
dzieży. Jego praca przynosiła 
efekty w postaci czołowych 
miejsc drużyn młodzieżo-
wych MOSiR i Jantar wśród 
piłkarskich zespołów Wy-
brzeża. Z trenerem Micha-
łem Globiszem prowadził 
młodzieżową reprezentację 
Pomorza, która w 1996 roku 
zajęła 3. miejsce w Turnie-
ju o Puchar Wacława Ku-
chara oraz 1. na międzyna-
rodowym turnieju Gothia 
Cup w Szwecji. Wychował 
wielu znakomitych piłkarzy. 
Wśród nich 12-krotnego re-
prezentanta Polski Tomasza 
Sokołowskiego, a także I li-
gowych piłkarzy: Mateusza 
Bąka, Mariusza Malinow-
skiego, Sławomira Matuka, 
Łukasza Palewicza i Janusza 
Surdykowskiego.

(AT)

Już po raz jedenasty w hali sportowej przy ZSO 
1 w Pruszczu Gdańskim,        odbędzie się memo-
riał im. Edwarda Warsińskiego w Halowej Piłce 
Nożnej. W tym roku będą to rozgrywki rocznika 
2007, a impreza odbędzie się 6 grudnia.

SEZON NIE NALEŻAŁ DO UDANYCH

Wędkarskie ostatki w „Czapli”
Zima coraz bliżej, a tym samym ku końcowi zbliża się sezon wędkarski. W ostat-
nim czasie członkowie Wojskowego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Czapla” z 
Pruszcza Gdańskiego wzięli udział w dwóch zawodach, które przeprowadzono 
na Kanale Śledziowym i Nogacie.

Do rywalizacji na Kanale Śle-
dziowym przystąpili nie tyl-
ko amatorzy „moczenia kija” z 
Pruszcza Gdańskiego, ale rów-
nież ich koledzy z Pszczółek i 
Cedrów Wielkich. Wszyscy 
walczyli o jak najlepsze wyniki, 
aby wywalczyć puchar ufundo-
wany przez Piotra Ołowskiego, 
przewodniczącego Rady Po-
wiatu Gdańskiego.
– W zawodach wzięło udział 
około 30 wędkarzy. Wyniki nie 
były oszałamiające, ale zwy-
cięzcę udało się wyłonić. Oka-
zał się nim Paweł Topa z koła 
127 „Żuławy” z Cedrów Wiel-
kich. Na 2. miejscu sklasyfi-
kowano z kolei reprezentanta 
naszego koła – Marka Bolesz-
czuka – informuje nas Andrzej 
Grzejka, prezes WSW „Cza-
pla” z Pruszcza Gdańskiego.
Z kolei na Nogacie w Kem-
pie Rybackiej rozegrano we-
wnętrzne zawody „Czapli”. 
W tej rywalizacji bezkonku-
rencyjny okazał się Bogusław 

„Żuk” Żukowski, który złowił 
ok. 1 kg ryb. Drugim wynikiem 
wędkarskich zmagań mógł po-
pisać się Krzysztof Gorczyca, 
z kolei na najniższym stopniu 
podium stanął sam prezes – 
Andrzej Grzejka.
– Sezon już prawie dobiegł do 

końca. Nie należał on do naj-
bardziej udanych, ponieważ 
upały i susza spowodowały, 
że ryby wybrały inne wody i 
zmieniły miejsce żerowania. 
Takimi prawami rządzi się jed-
nak przyroda i nie możemy na 
to narzekać – podsumowuje 

prezes Grzejka.
Według zapowiedzi prezesa 
WSW „Czapla” ostatnie zawo-
dy w tym sezonie odbędą się 
jeszcze w tym tygodniu, ale ich 
wyniki podamy w grudniowym 
wydaniu „Panoramy”.

(lubek)

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów o puchar przewodniczącego Ołowskiego
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  Nikt się nie oszczędza podczas turniejów dzikich drużyn organizowanych na Zaspie

  Andrzej Kobylarz został 
posłem na Sejm

NASI GRALI W GDAŃSKU

Cieplewo stanęło na podium
W Gdańsku odbył się, mający już 11-letnią historię, turniej dzikich drużyn „Do 
przerwy 0:1”. W imprezie wzięli udział również piłkarze z powiatu gdańskiego. 
Jednak miejsce na podium udało się wywalczyć tylko zespołowi z Cieplewa.

Jesienna edycja najpopularniej-
szego turnieju piłkarskiego na 
Pomorzu już za nami. Tym ra-
zem rozpoczęcie imprezy zbie-
gło się z otwarciem nowego, 
pełnowymiarowego stadionu 
piłkarskiego, który został wy-
budowany na gdańskiej Zaspie. 
– Tu będziemy inaugurować 
każdy kolejny turniej, także tu-
taj będziemy rozgrywali więk-
szość meczów – mówi Andrzej 
Kowalczys, pomysłodawca i or-
ganizator turnieju piłkarskiego 

„Do przerwy 0:1”.
W uroczystym otwarciu sta-
dionu oraz inauguracji jesien-
nej edycji „Do Przerwy 0:1” 
uczestniczyli parlamentarzyści 
oraz lokalni samorządowcy. 
Obecni byli również Bogusław 
„Bobo” Kaczmarek, były trener 
Lechii Gdańsk oraz Jarosław 
Bieniuk, były piłkarz Lechii. 
Jednak najważniejszymi gość-
mi byli jak zawsze uczestnicy 
turnieju, chłopcy i dziewczęta, 
którzy przyjechali na turniej z 

terenu całego Pomorza, m.in. z 
Pruszcza Gdańskiego, Pelpli-
na, Gdyni, Cieplewa, Gościci-
na, Lęborka i Żukowa. Łącznie 
w jesiennej edycji uczestniczyło 
61 drużyn.
Turniej, którego pomysłodawcą 
i organizatorem wraz z Gdań-
ską Fundacją Dobroczynności 
jest Andrzej Kowalczys, roz-
grywany jest już od ponad 11 
lat. 
W roczniku 2003 i młodsi 
bezkonkurencyjne okazało się 

Gościcino, które w pokonanym 
polu pozostawiło zespół „Kur-
czaki” oraz Cieplewo. Tuż za 
podium uplasowała się ekipa 
Rozstajów Gdańsk.
Kolejny turniej odbędzie się w 
grudniu, a mogą w nim uczest-
niczyć wszyscy chętni. Infor-
macje na temat imprezy zna-
leźć można na stronie facebo-
okowej „Do przerwy 0:1”.

(SL)
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TURNIEJ TYSIĄCA DRUŻYN

Grali tylko Czarni Pruszcz Gdański
Już tylko jednego przedsta-
wiciela w „turnieju tysiąca 
drużyn”, a więc piłkarskim 
Pucharze Polski, ma powiat 
gdański. W V rundzie, która 
została rozegrana w minio-
ną środę, 4 listopada, nasze-
go honoru bronili tylko za-
wodnicy Czarnych Pruszcz 
Gdański.
W rundzie IV pucharowych 

rozgrywek z naszego powiatu 
grały już tylko trzy drużyny i 
trzeba powiedzieć, że wszyst-
kie bliskie były awansu do ko-
lejnej fazy tych zmagań. W 
Różynach miejscowy GLKS 
strzelił aż 4 bramki rywalom, 
ale to nie wystarczyło, bo o tę 
jedną lepsi okazali się piłkarze 
Orląt z Redy, którzy zwycię-
żyli 5:4. Z kolei w Kolbudach 

doszło do dogrywki. W regula-
minowym czasie gry miejscowy 
GKS remisował 1:1 z Bałty-
kiem Gdynia. Niestety w do-
liczonym czasie gry gdynianie 
strzelili kolejne dwie bramki, 
a gospodarze nie potrafili już 
odpowiedzieć żadnych trafie-
niem, dlatego przegrali 1:3 i 
odpadli z dalszej rywalizacji. 
Pełnym sukcesem zakończył 

się jednak pucharowy mecz 
Czarnych Pruszcz Gdański, 
którzy wypunktowali na wy-
jeździe KS Mściszewice 4:0.
W V rundzie Pucharu Pol-
ski na szczeblu regionalnym 
zawodnicy z Pruszcza Gdań-
skiego grali ze Stolemem 
Gniewino. Przypomnijmy 
tylko, że Czarni rywalizują 
w V lidze, a ich pucharowy 
przeciwnik gra klasę wyżej.

(lubek)

8. POTĘGA W POLSCE

Mistrzowskie medale w Taekwon-do
Mistrzostwo Polski i brązowe 
medale przywiozła do domu 
skromna reprezentacja Kol-
bud, która brała udział w Mi-
strzostwach Polski Taekwon-
-do. Zawody zorganizowano 
w Kłobucku.
Młodych zawodników z KTS 
Kolbudy szkolą Daniela i Jo-
anna Nowakowska, a ich 

podopieczni odwdzięczają się 
swoim trenerkom medalami 
zdobytymi na imprezach róż-
nej rangi.
W kłobuckich mistrzostwach 
zadebiutowała żeńska drużyna 
Kolbud, która wystartowała w 
konkurencji układów i walk. W 
zespole tym znalazły się: Joan-
na Linkowska–Nowakowska, 

Dorota Walentek–Kalinow-
ska, Magda Frączak, Martyna 
Oberlan i Aleksandra Lubotz-
ka. Debiut naszych pań wypadł 
znakomicie, ponieważ wy-
walczyły one brązowy medal 
w konkurencji drużynowych 
układów formalnych kobiet.
Na tym nie koniec sukce-
sów zawodników w Kolbud. 

Mistrzem Polski w testach 
siły juniorów zdobył Ar-
kadiusz Grunwald. Z kolei 
Martyna Oberlan oraz Mag-
da Frączak wywalczyły 
brąz w konkurencji walki 
aranżowanej.
Warto przy okazji powiedzieć 
o sile KTS Kolbudy, który w 
klasyfikacji polskich klubów 
Taekwon-do, zajął 8. miejsce.

(KL)

KOBYLARZ ZOSTAŁ POSŁEM

Z Domachowa 
na Wiejską
Po niedzielnych wyborach 
parlamentarnych dowiedzie-
liśmy się, że nikt z powiatu 
gdańskiego nie uzyskał man-
datu do Sejmu. Jednak nasz 
region będzie miał swojego 
reprezentanta w poselskiej 
ławie. Z okręgu elbląskie-
go mandat posła wywalczył 
bowiem Andrzej Kobylarz, 
mieszkający na co dzień w 
Domachowie w gminie Trąb-
ki Wielkie.
Andrzej Kobylarz startował 
z KWW Kukiz'15 i w swoim 
okręgu wyborczym uzyskał 
drugi wynik (5168 głosów), 
co dało mandat. Mieszkający 
w Domachowie poseł nowej 
kadencji, związany kiedyś z 
Prawem i Sprawiedliwością, 
jest przedsiębiorcą i zajmuje 
się eksportem materiałów bu-
dowlanych do Kaliningradu. 
Jest również prezesem pił-
karskiego klubu Orzeł Trąb-
ki Wielkie, który aktualnie 
rywalizuje o mistrzostwo V 
ligi.
– Od najmłodszych lat upra-
wiał swoją ukochaną dyscy-
plinę, jaką była piłka nożna. 
Przez wiele lat grał w dru-
żynie LZS Orlęta Czernie-
wo. Poza tym, pod wodzą 

Tomasza Kempy i Andrzeja 
Kobylarza, drużyna junior-
ska rocznik 1987 LZS Orzeł 
w 2003 roku w Słubicach od-
niosła największy sukces w 
młodzieżowej piłce nożnej 
LZS, wygrywając XIX Finał 
Centralnego Turnieju Pił-
karskiego „Piłkarska Kadra 
Czeka”. Turniej ten uważany 
jest za nieoficjalne Mistrzo-
stwa Polski Ludowych Ze-
społów Sportowych rocznika 
1987 i młodszych – informu-
je Wiesław Kempa, sekretarz 
Gminnego Związku Ludowe 
Zespoły Sportowe.
Poza tym warto zauważyć, że 
Domachowo staje się ważnym 
punktem na politycznej mapie 
kraju. Stąd wywodzi się obec-
ny wójt gminy Trąbki Wiel-
kie – Błażej Konkol, a od 24 
października również poseł 
na Sejm – Andrzej Kobylarz.

(KL)

MISTRZOWIE SIATKÓWKI

Piąte złoto Sobowidza
Za nami 25. Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w pił-
ce siatkowej mężczyzn. Tym 
razem w zawodach wzięło 
udział 9 drużyn. 
Zespoły zostały podzielone 
na trzy grupy, w których ry-
walizowano systemem „każdy 
z każdym”, a pojedynki pro-
wadzono do dwóch wygra-
nych setów. Zwycięzcy eli-
minacji grupowych walczyli 
potem o mistrzostwo gminy. 
Końcowe wyniki siatkarskiej 
imprezy w Trąbkach Wiel-
kich nie były dla nikogo za-
skoczeniem. Złote medale, 
podobnie jak w pięciu ostat-
nich mistrzostwach, zdobyli 

zawodnicy z Sobowidza, któ-
rzy w fazie finałowej poko-
nali Gołębiewo Średnie oraz 
Kaczki. Mistrzowie grali w 
składzie: Adrian Schuchardt, 
Robert Wiśniewski, Mariusz 
Wiśniewski, Bartek Bruch-
man, Paweł Fedak i Dariusz 
Pettke. Z kolei w pojedynku o 
wicemistrzowski tytuł repre-
zentacja wsi Kaczki przegrała 
1:2 z siatkarzami z Gołębie-
wa Średniego. Na kolejnych 
miejscach sklasyfikowano 
ekipy: Trąbek Małych, Trą-
bek Wielkich, Domacho-
wa, Kłodawy, Kleszczewa i 
Drzewiny.

(KL)

MISTRZOSTWA GMINY

Tenisiści zagrają w Przywidzu
Wszystkich amatorów tenisa 
stołowego zapraszamy do Przy-
widza, gdzie 15 listopada od-
będą się gminne mistrzostwa. 
Pingpongowe zawody organi-
zuje Gminny Ośrodek Kultury 
w Przywidzu.
– Zmagania prowadzone będą 
w kilku kategoriach z podzia-
łem na kobiety i mężczyzn. 
Tenisiści walczyć będą w ka-
tegoriach: szkoły podstawowe, 
młodzież do 20 lat, seniorzy 

od 21 do 30 lat, kobiety oraz 
oldboy, a więc powyżej 30 lat. 
Dodatkowo rozegrane zostaną 
Otwarte Mistrzostwa w kate-
gorii OPEN – informuje Janusz 
Jaromin, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przywidzu.
Więcej informacji na temat te-
nisowych zawodów otrzymać 
można oczywiście u organiza-
torów imprezy.

(KL)
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Wolontariat w pomorskich szpitalach
Mając na celu propagowanie i rozwój idei wolontariatu, władze województwa pomorskiego stworzyły program pn. „Wo-
lontariat szpitalny". By wdrożyć go w życie 23 października wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń podpisała z kierownictwem 
11. szpitali porozumienia, dzięki którym wolontariusze wspomagający pracę personelu, znacząco wpłyną nie tylko na 
jakość opieki, ale także na doskonalenie wizerunku danego podmiotu leczniczego w oczach chorych czy ich najbliższych.

Pomorskie szpitale zadeklaro-
wały chęć przyjęcia do swoich 
placówek 140 wolontariuszy. 
Zanim jednak trafią oni na od-
działy szpitalne, przejdą m.in. 
specjalistyczne szkolenia z za-
kresu opieki nad pacjentem.
- Choć w wielu krajach idea 
wolontariatu szpitalnego jest 
bardzo powszechna to u nas jest 
to wciąż coś nowego – mówi 
Hanna Zych-Cisoń, członek 
Zarządu Województwa Po-
morskiego. - Wolontariusze 
dają pacjentom wsparcie i czas, 
sami zaś otrzymują bardzo cen-
ne doświadczenie – bycie kimś, 
na kogo się czeka i czyja obec-
ność choć na chwilę powoduję, 
że osoba starsza, uzależniona 
czy niepełnosprawna odzysku-
je wiarę w ludzi. Dla wielu pa-
cjentów, szczególnie starszych 
wolontariusze to jedyne osoby, 
które poświęcają im czas i uwa-
gę. Liczymy bardzo szczególnie 
na wolontariuszy 50+, ponie-
waż osoby te mają już własne 
doświadczenia nabyte podczas 

kontaktów z osobami najbliż-
szymi, co sprawia, że potrafią 
bardzo szybko nawiązać kon-
takt ze swoimi podopiecznymi.  
Przystąpienie do programu 
ma charakter otwarty, mogą 
do niego przystąpić wszystkie 
podmioty lecznicze, dla któ-
rych podmiotem tworzącym 
jest Województwo Pomorskie. 
W październiku stosow-
ne porozumienia podpisali: 

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o.o., Coper-
nicus Podmiot Leczniczy Sp. 
z o.o., Szpital Specjalistycz-
ny w Kościerzynie Sp. z o.o., 
Szpitale Wojewódzkie w Gdy-
ni Sp. z o.o., Szpital Specjali-
styczny im. F. Ceynowy Sp. 
z o.o. w Wejherowie, Szpital 
Dziecięcy Polanki im. Macie-
ja Płażyńskiego w Gdańsku 

Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny im. prof. Tade-
usza Bilikiewicza Sp. z o.o. w 
Gdańsku, Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. St. 
Kryzana w Starogardzie Gdań-
skim, Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Psychiatryczny 
ZOZ w Słupsku, Szpital Spe-
cjalistyczny w Prabutach Sp. z 
o.o., Wojewódzki Zespół Reu-
matologiczny im. dr Jadwigi 
Titz-Kosko w Sopocie.
- Wolontariusze od dawna 
wspomagają personel Szpita-
la im. Mikołaja Kopernika w 
Gdańsku – mówi Marzena 
Olszewska-Fryc, dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa i Organizacji 
Opieki w Szpitalu im. Miko-
łaja Kopernika. - Obecnie 27 
osób odwiedza  nas regular-
nie, w tym więźniowie i pani, 
która za darmo strzyże pacjen-
tów. W zeszłym roku prze-
szkoliliśmy 127 osób w ramach 
projektu „Pomorskiej Szkoły 
Wolontariatu Opiekuńczego", 
które po przejściu szkolenia, 

rozpoczęły swoją pracę wolon-
tariacką w różnych placówkach 
medycznych.
Wolontariusze to osoby, które 
bezinteresowne ofiarowują swój 
czas drugiemu człowiekowi. 
To jest największy prezent, 
jaki możemy dać osobom 
cierpiącym.
Powyższy projekt jest konty-
nuacją projektu pilotażowego 
pn. „Pomorska Szkołą Wolon-
tariatu Opiekuńczego", który 
w 2014 roku został wdrożony 

pilotażowo w czterech szpita-
lach marszałkowskich. Inicja-
tywa projektu, którego celem 
było powstanie i rozwój wo-
lontariatu w ramach instytu-
cjonalnej i domowej opieki nad 
osobami chorymi, starymi i 
niesamodzielnymi, zrodziła się 
podczas spotkania wicemar-
szałek Hanny Zych-Cisoń z 
księdzem Piotrem Krakowia-
kiem, Krajowym Duszpaste-
rzem Hospicjów.

(ML)
 Przedstawiciele 11. pomorskich szpitali – sygnatariusze 

porozumienia. 

 Porozumienie podpisał m.in. Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprez-
es ds. medycznych COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 


