
Muzyczne rarytasy w Pruszczu
Na Dniach Pruszcza Gdańskiego (13 – 14 
czerwca) wystąpi Electric Light Orchestra – 
brytyjska legenda światowego rocka. Nie mniej 
ciekawie zapowiada się Faktoria Kultury.

Zaangażowani w pomoc
Pod koniec kwietnia otworzono nową część 
Środowiskowego Domu Samopomocy w  Krzy-
wym Kole. Dzięki inwestycji placówka zwięk-
szy liczbę uczestników do 16 osób.

Pszczółki nie tylko z nazwy pszczele
Już po raz 2. zorganizowano Forum Pszcze-
larskie. Tematem przewodnim spotkania  
w Pszczółkach był „Miód i produkty pszczele 
receptą na wieczną młodość i zdrowie”.

Z tulipanem dookoła świata
W dniach 9 – 10 maja zapraszamy wszystkich 
do Mokrego Dworu na Żuławskiego Tulipana – 
zaprasza Magdalena Bielicka, rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

STR. 4 STR. 6 STR. 10STR. 3

STR. 8

Zarząd Powiatu Gdańskiego z przedstawicielami gmin podpisali 
porozumienie, które zawiera założenia wspólnych realizacji inwe-
stycji na lata 2015 – 2018. Jak podkreślają wójtowie gmin powiatu 
gdańskiego, jest to historyczne i bezprecedensowe przedsięwzię-
cie na skalę kraju.

Historyczna chwila dla powiatu
OKREŚLONO WSPÓLNE CELE
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Chcemy wspólnie z gminami ustalić 
priorytetowe inwestycje, które 
możemy wspólnie zrealizować w ciągu 
najbliższych czterech latach. Głównie 
są to zadania drogowe 
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PREMIERA W KOLBUDACH

„Śniegi w żałobie” – 
zobacz koniecznie
9 maja odbędzie się w Kolbudach premiera filmu „Śniegi 
w żałobie” w reżyserii Wiesława H. Kwapisza. Fabulary-
zowany dokument jest poświęcony jednemu z najbardziej 
tragicznych okresów funkcjonowania niemieckiego obozu 
koncentracyjnego KL Stutthof.

Film „Śniegi w żałobie” to ko-
lejna ekranizacja kart historii 
Pomorza, czym ponownie zajął 
się Wiesław H. Kwapisz.
– Jest on poświęcony jednemu 
z najbardziej tragicznych okre-
sów funkcjonowania niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
KL Stutthof od 25 stycznia do 
9 maja 1945 roku. Jest on ludz-
kim dramatem i jak podkreśla-
ją byli więźniowie oraz świad-
kowie historii, by nigdy się nie 
powtórzył. Kolumny więźniów 
przemierzające szlak śmierci na 
ziemi pomorskiej, dopełniają 
całości. Dzisiaj, w 70. roczni-
cę rozgromienia hitlerowskich 
Niemiec obraz ten nabiera 
szczególnego znaczenia, koń-
cząc się przesłaniem … jeżeli 
nie zrozumiemy lekcji płynącej 
z tych zdjęć – ciemności skry-
ją ziemię – ale da Bóg, że kto 
żyje, zrozumie – tłumaczy nam 
reżyser „Śniegów w żałobie”.
9 maja w miejscu bardzo szcze-
gólnym, w sali widowiskowo-
-filmowej Ośrodka Kultury w 
Kolbudach, zaplanowana zo-
stała uroczysta premiera fil-
mu. Jak podkreśla Wiesław 
H. Kwapisz, który jest zara-
zem producentem filmu, jego 
realizacja nie mogła się odbyć 
bez ścisłej współpracy z samo-
rządem gminy Kolbudy oraz 
władzami innych regionów 
Pomorza.
– W mojej filmografii był to 
film trudny. Cieszę się, że on 
powstał, dlatego też w imieniu 

swoim oraz ekipy filmowej pra-
gnę wyrazić słowa podziękowa-
nia wszystkim, którzy wspierali 
jego powstanie – dziękuje Wie-
sław H. Kwapisz.
W KL Stutthof kres swego ży-
cia znalazło 65 tysięcy więź-
niów. Na wyjątkowe podkre-
ślenie zasługuje fakt bohater-
skiej pomocy, jaką niosła lud-
ność kaszubska zamieszkująca 
tereny „Marszu Śmierci”, w 

postaci gotowanych ziemnia-
ków, marchwi, chleba czy go-
rącej zupy.
– Ziemia Pomorza zostaje zro-
szona krwią ludzi, których 
jedyną przewiną było to, że 
byli Polakami, Żydami, bądź 
przedstawicielami innych na-
rodów Europy – podsumowuje 
reżyser.

(GR) 

 Kadr z filmu „Śniegi w żałobie”

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka

• 2 maja (sobota), PKO Półmaraton Sopot, godz. 
9.00, plac przy Ergo Arenie

• 4 maja (poniedziałek), Thirty Seconds to Mars 
(nowa data koncertu), Ergo Arena

• 16 maja (sobota), Dron Festiwal, Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny w Gdyni

• 17 maja (niedziela), koncert Al Di Meola, godz. 
20.00, Klub Atlantic, Gdynia, ul. 3 Maja 28

• 17 maja (niedziela), PZU Maraton Gdańsk, 
AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 19 – 24 maja (wtorek – niedziela), XIII Bałtycki 
Festiwal Nauki 

• 24 maja (niedziela), Roboxy – zawody robotów, 
Politechnika Gdańska 

• 27 – 29 maja, Baltpiek: Targi Piekarstwa, Cukier-
nictwa i Lodziarstwa, AmberExpo, Gdańsk, ul. 
Żaglowa 11

• 28 i 29 maja, mecz Ligi Światowej Polska – Ros-
ja, Hala Ergo Arena

• 28 – 20 maja, Sopockie Forum Młodych 

• 29 – 31 maja, Festiwal Sopot Top Trendy, Opera 
Leśna

• 30 maja (niedziela), koncert Andre Rieu, Hala 
Ergo Arena

• 4 – 7 czerwca (czwartek – niedziela), XII Gdynia 
Blues Festival, 

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

• 19 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

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

• 1 – 4 lipca, Open’er Festival 2015, Lotnisko 
Kosakowo

• 11 – 19 lipca, Sopot Film Festival

• 9 – 12 lipca, Festiwal Teatrów Ulicznych i Plene-
rowych FETA

• 24 – 26 lipca, Konwent Mangi i Fantastyki Bal-
tikon 2015, Sopot, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 przy ul. Książąt Pomorskich 16/18

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 8 sierpnia, Lenny Kravitz, Hala Ergo Arena

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

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

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

• 20 – 23 sierpnia, Literacki Sopot

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

• 14 – 19 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

Nasze kalendarium
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MIEJSCA PRAWIE BRAK

Tłumy na basenie
Minął miesiąc od uruchomie-
nia basenu w Pruszczu Gdań-
skim. Na razie zaintereso-
wanie nową ofertą rekreacyj-
no-sportową jest ogromne, 
a goście odwiedzający nową 
pływalnię są również pod wra-
żeniem rozmachu inwestycji.
– W ciągu miesiąca niemal 
wszystkie godziny zostały już 
zajęte. Widać zatem, że Pola-
cy coraz częściej i aktywniej 
prowadzą zdrowy styl życia, 
bo zaraz po pracy przychodzą 
do naszego obiektu. Wolne 
godziny mamy za to w soboty 
i niedziele w godzinach obia-
dowych – mówi „Panoramie” 
Joanna Genewicz, kierownik 
pływalni przy Zespole Szkół 
nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
W mediach społecznościo-
wych pojawiła się informacja, 
że cena wejściówki na pły-
walnię jest wygórowana. Bi-
let jednorazowy dla dorosłego 
kosztuje 16 złotych, a ulgowy 
(dzieci i młodzież do 16 lat 
oraz emeryci i renciści) – 12 
złotych. 
– W cenie biletu korzystać 
można nie tylko z basenu, ale 
również z sauny i jacuzzi. Poza 
tym honorujemy „Kartę wiel-
kiej rodziny”, która uprawnia 

do 50-procentowego rabatu – 
tłumaczy Joanna Genewicz.
Dla porównania ulgowy bi-
let wstępu na basen w Gdyni 
kosztuje 8 złotych, ale tam nie 
ma sauny i jacuzzi.
Warto pamiętać, że prusz-
czańska pływalnia to nie tylko 
basen, sauna i jacuzzi, ale rów-
nież siłownia oraz dwa boiska 
do squasha. 
– Te dwa obiekty cieszą się 
trochę mniejszym zaintereso-
waniem. Siłownia ma bowiem 
konkurencję po sąsiedzku, ale 
sądzę, że z czasem klientów 
będzie przybywać. Jeśli cho-
dzi o boisko do squasha to jest 
to mało popularna dyscyplina, 
stąd też mniejsze zaintereso-
wanie tym boiskiem – mówi 
Joanna Genewicz.
Przypomnijmy, że budo-
wa pływalni kosztowała 
20241000 złotych. 10,5 mln 
pochodziło z unijnej inicjaty-
wy „Jessica”. 5 milionów zło-
tych to dotacja z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, natomiast 
kolejne 5 mln złotych po-
chodzi ze środków własnych 
miasta.

(lubek)
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 Wielu amatorów pływania może tylko pomarzyć  
o takiej pływalni

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA

Konkurs też dla Ciebie
Jeszcze do 15 maja przyjmo-
wane są zgłoszenia do udzia-
łu w konkursie „Piękna Wieś 
Pomorska 2015”. Wzorem lat 
ubiegłych, zmagania odbę-
dą się w dwóch kategoriach: 
„Wieś” i „Zagroda”.
Konkurs odbywa się w trzech 
etapach: gminnym, powiato-
wym i wojewódzkim. Karty 
zgłoszeń do pierwszego etapu 
przyjmowane będą do 15 maja 
w urzędach gmin. Zwycięzcy 
tego etapu rywalizować będą 
w konkursie powiatowym, 
który z kolei będzie przepust-
ką do finału wojewódzkiego. 

Jak podkreślają organizato-
rzy, główną ideą konkursu jest 
ochrona i poprawa wartości 
krajobrazu przyrodniczego 
oraz kulturowego pomorskich 
miejscowości i jakości życia 
na wsi, a także podniesienie 
atrakcyjności wypoczynkowej 
obszarów wiejskich, aktywi-
zacja i integracja społeczności 
lokalnej. 
Na etapie gminnym wsie i za-
grody oceniane będą w czerw-
cu, w lipcu odbędzie się etap 
powiatowy, a najpiękniejszą 
pomorską wieś poznamy pod 
koniec października. 

(GR)

ZAPRASZAMY DO MOKREGO DWORU

Z Żuławskim Tulipanem dookoła świata
Zabieraliśmy Was w świat bajek, planet, a nawet piłki nożnej. Teraz zabierze-
my Was w tulipanową, niesamowitą i pełną wrażeń podróż dookoła świata.  
W dniach 9 – 10 maja zapraszamy wszystkich do Mokrego Dworu – zaprasza 
Magdalena Bielicka, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

Głównym bohaterem tego-
rocznej edycji Żuławskiego 
Tulipana będzie Jerzy Adam 
Forster, pochodzący z Mokre-
go Dworu podróżnik i czło-
nek wyprawy Jamesa Cooka po 
Pacyfiku. Motyw podróży bę-
dzie przyświecał nie tylko dy-
wanom z setek tysięcy główek 
tulipanów, ale również całemu 
programowi towarzyszącemu. 
– Przygotowaliśmy atrakcje, 
jakich w Mokrym Dworze 
jeszcze nie było! A wśród nich 
spotkanie z podróżnikami pod 
patronatem Radia Gdańsk i 
miesięcznika „Poznaj Świat”. 
Żuławski Tulipan to jedyne 
tego typu wydarzenie w Pol-
sce – a prawdopodobnie także 
w Europie – na tak dużą ska-
lę. Coroczne dwudniowe spo-
tkanie jest niezwykłe nie tylko 
ze względu na specjalnie przy-
gotowany dywan z główek tu-
lipanów, ale z uwagi na fakt, 
że kwiaty całymi rodzinami, 
przez kilka dni i często w nie-
sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, układają sami 

mieszkańcy gminy Pruszcz 
Gdański – dodaje Magdalena 
Bielicka.
W sumie każdego roku w przy-
gotowaniach bierze udział ok. 
500 osób. Do stworzenia kom-
pozycji co roku używa się ok. 

dwóch milionów główek tuli-
panów! Rezultatem kilkudnio-
wego układania jest kwiatowy 
dywan, robiący ogromne wra-
żenie na wszystkich odwiedza-
jących Mokry Dwór. Każdego 
roku imprezie przyświeca inny 

motyw przewodni. Za nami: 
Ormiańskie wzory, Rok Cho-
pinowski, Rok Jana Heweliu-
sza, EURO 2012, Tulipanowy 
bajkowy świat i Tulipany dla 
Jana Pawła II.

(AT)

  Z główek tulipanów ułożono w Mokrym Dworze portret Jana Pawła II
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OKREŚLONO WSPÓLNE CELE

Historyczna chwila dla powiatu
Zarząd Powiatu Gdańskiego z przedstawicielami gmin podpisali porozumienie, któ-
re zawiera założenia wspólnych realizacji inwestycji na lata 2015 – 2018. Jak pod-
kreślają wójtowie gmin powiatu gdańskiego, jest to historyczne i bezprecedensowe 
przedsięwzięcie na skalę kraju.
Uczestnicy spotkania, na któ-
rym doszło do podpisania po-
rozumienia zgodnie twierdzą, 
że jest to historyczna chwila 
dla powiatu gdańskiego.
– Przystępujemy do opracowa-
nia strategii rozwoju powiatu 
gdańskiego, w której uwzględ-
niamy również strategie po-
szczególnych gmin. Chcemy 
wspólnie z gminami ustalić 
priorytetowe inwestycje, które 
możemy wspólnie zrealizować 
w ciągu najbliższych czterech 
latach. Głównie są to zadania 
drogowe – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Z kolei wicestarosta gdański – 
Marian Cichon dodaje, że taka 
strategia pozwoli ujednolicić  
i skonsolidować działania, któ-
re służą lokalnej społeczności.
– Przede wszystkim mam tu 
na myśli kolejne edycje naszego 
największego sukcesu, realizo-
wanego wspólnie z gminami, 
narodowego programu przebu-
dowy dróg lokalnych – dodaje 
wicestarosta Cichon.
Leszek Grombala, wójt gminy 

Kolbudy uważa, że podpisanie 
porozumienia było ważnym 
wydarzeniem.
– Ułatwia to wiele spraw. Je-
steśmy jednością. Zasobność 
powiatu bierze się z zasobno-
ści gmin. Jesteśmy partnerem 
powiatu w kilku inwestycjach, 
ale moim zdaniem mogliby-
śmy realizować znacznie więcej 
wspólnych przedsięwzięć. Mu-
simy się jednak zadowolić tym, 
czym mamy, bowiem krawiec 
kraje jak, mu materiału staje – 
zauważa Leszek Grombala.

Z podpisanego porozumienia 
zadowolony jest również Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
– Dokument, który przed chwi-
lą podpisaliśmy porządkuje na-
szą współpracę na najbliższych 
kilka lat. W historii powiatu 
gdańskiego jest to pierwsze 
tego typu porozumienie i zara-
zem duże otwarcie się na gmi-
ny. Dzięki dzisiejszemu wyda-
rzeniu wiem, na jakie przed-
sięwzięcia jak duże otrzymam 
wsparcie finansowe ze strony 

powiatu – mówi „Panoramie” 
Janusz Wróbel. – Ze strony po-
wiatu możemy liczyć na pomoc 
w zakupie wozu dla strażaków, 
organizowaniu imprez na Fak-
torii Kultury czy rozbudowie 
biblioteki publicznej.
Kwestie formalne zostały już 
dopełnione, więc teraz czekać 
będziemy na konkretne inwe-
stycje realizowane wspólnie 
przez powiat i gminy.

Krzysztof Lubański

  Gospodarzami spotkania, na którym podpisano porozumienie, byli Stefan Skonieczny, sta-
rosta gdański (z lewej) i Marian Cichon, wicestarosta gdański 
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KULTURALNA STOLICA POLSKI W NASZYM MIEŚCIE

Muzyczne rarytasy w Pruszczu Gdańskim
Takich muzycznych rarytasów, które czekają nas w najbliższym czasie w Pruszczu Gdańskim nie spodziewał się chyba 
nikt – oczywiście poza organizatorami. Na Dniach Pruszcza Gdańskiego wystąpi Electric Light Orchestra – brytyjska 
legenda światowego rocka. Nie mniej ciekawie zapowiada się Faktoria Kultury.

Tego roku Dni Pruszcza Gdań-
skiego, nad którymi patronat 
prasowy objęła także „Panora-
ma Pomorza”, przypadają na 13 
i 14 czerwca. 
– Tego roku Dni Pruszcza będą 
wyjątkowe, bo obchodzone 
wspólnie z 49. Bazą Lotniczą, 
która akurat w tym czasie ob-
chodzi również swoje święto, 
dlatego też pierwsza część im-
prezy zorganizowana będzie na 
terenie bazy. Już teraz –chociaż 
nie mogę podać szczegółów 
– zapewniam, że będzie bar-
dzo ciekawie – mówi „Panora-
mie” Piotr Pułkowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i Sportu  
w Pruszczu Gdańskim.
W sobotę, 13 czerwca, na sta-
dionie CKiS przy ulicy Chopi-
na w Pruszczu Gdańskim zagra 
Jeden Osiem L. oraz Pudelsi. 
– Drugiego dnia na naszej sce-
nie wystąpi Doda, a po niej 
Electric Light Orchestra. My-
ślę, że taki dobór artystów za-
spokoi wszystkie muzyczne gu-
sta – będzie bowiem nowocze-
śniej, klasycznie i alternatyw-
nie. W naszym mieście kon-
certowali już muzycy Genesis, 
dlatego rozmawialiśmy z kolej-
ną światową gwiazdą rocka, za 
którą na pewno uznać można 
ELO. Rozmowy były długie, 
ale zakończyły się sukcesem. 
Trzeba wiedzieć, że zespół ta-
kiej marki nie jeździ sobie „od 
lewa do prawa”. Muzycy mają 
ustaloną trasę koncertową, do 
której musieliśmy się oczywi-
ście dostosować – tłumaczy 
Piotr Pułkowski.

ZAGRANICZNE GWIAZDY 
TAŃSZE OD POLSKICH
Koncert ELO będzie na pewno 
nie lada gratką, co można już 
obserwować po pierwszych re-
akcjach na wieść o ich występie 

BĘDĄ NA PEWNO
12 lipca – BOKKA

19 lipca – MARGARET
2 sierpnia – ORKIESTRA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI – Piosenki Anny German

23 sierpnia – KRYSTYNA PROŃKO
29 sierpnia – KABARETON: TOMASZ JACHIMEK, MARIUSZ KAŁAMAGA,  

KABARET 4 FALA, KABARET 44-200 

w Pruszczu Gdańskim. ELO 
to gwiazda światowego for-
matu, ale co ciekawe, artyści 
nie mają wygórowanych ocze-
kiwań finansowych oraz tych, 
związanych z przyjazdem do 
naszego miasta. 
– Niczego specjalnego sobie nie 
zażyczyli. Można powiedzieć, 
że ich oczekiwania to mini-
malizm. W wielu przypad-
kach polskie gwiazdy są dużo 
droższe od zagranicznych, co 
powinno nieco zastanawiać – 
przyznaje dyrektor CKiS.
Jednak Dni Pruszcza Gdań-
skiego to nie tylko koncerty. 
Po raz kolejny rozegrany zo-
stanie półmaraton rolkarski, 
który 14 czerwca w godzinach 
przedpołudniowych odbędzie 
się na ulicach wschodniej czę-
ści naszego miasta. Swój przy-
jazd do Pruszcza Gdańskiego 
zapowiedzieli jedni z najlep-
szych polskich rolkarzy, a orga-
nizatorzy liczą, że w tym roku 
padnie rekord frekwencji. Na 
stronie internetowej www.ckis-
-pruszcz.pl podane są wszelkie 
szczegóły dotyczące półmara-
tonu rolkarskiego.
– Mam nadzieję, że dopisze 
nam pogoda i rozegrana zo-
stanie kolejna edycja Pucharu 
w Skokach Spadochronowych 
do Celu. Poza tym planuje się 
pokazy historyczne, które cie-
szą się zawsze dużą popularno-
ścią wśród piknikowych gości.  
W roku ubiegłym furorę wy-
wołały zawody w wyciskaniu 
sztangi, dlatego też tym ra-
zem chcemy to powtórzyć, 
ale z zupełnie profesjonalną 
organizacją – tłumaczy Piotr 
Pułkowski.

NA INAUGURACJĘ TEATR 
WYBRZEŻE 
Już 4 lipca startuje kolejna 

edycja, ciesząca się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców Pomorza, Faktoria Kul-
tury. W tym roku artystycz-
ne lato w Pruszczu Gdańskim 
rozpocznie się spektaklem Te-
atru Wybrzeże.
– Można powiedzieć, że wła-
śnie dokańczamy proces zawie-
rania umów z piosenkarzami  
i zespołami muzycznymi, Te-
atrem Wybrzeże oraz Filhar-
monią Bałtycką, dzięki czemu 
wszyscy melomani muzyki po-
ważnej mogą sobie zarezerwo-
wać cztery wakacyjne piątki na 
spotkanie z muzykami gdań-
skiej filharmonii. Z kolei ama-
torzy dobrego humoru będą 
zadowoleni z kabaretonu, który 
zaplanowaliśmy na zakończe-
nie sezonu, a który w tym roku 
zabrzmi nieco mocniej, ponie-
waż włączyliśmy się w organi-
zację Cytawa Rock Festiwal – 
zapowiada Piotr Pułkowski.
Dodajmy, że podczas Faktorii 
Kultury wystąpią i zagrają nie 
tylko znane i docenione zespo-
ły. W pruszczańskim amfite-
atrze zagrają również muzycy 
pochodzący z Pruszcza Gdań-
skiego i okolic, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją artystycz-
ną karierę. Wiadomo już, że 
publiczności zaprezentuje się 
coraz popularniejsza Orkiestra 
Miasta Pruszcz Gdański.

MIASTO NIE SZCZĘDZI GRO-
SZA NA KULTURĘ
Główny ciężar sfinansowania 
zarówno Dni Pruszcza Gdań-
skiego, jak i Faktorii Kultury 
bierze na siebie miasto. Jednak 
organizacja imprez nie obyłaby 
się bez wsparcia licznych spon-
sorów, którzy mimo trudnej sy-
tuacji nie odmawiają pomocy.
– Nie jesteśmy w stanie policzyć 
ile osób obejrzało wydarzenia 

organizowane w ramach Fak-
torii Kultury, ponieważ są 
one darmowe i niebiletowane. 
Śmiem jednak twierdzić, że 
każdego sezonu odwiedza nas 
ponad 20 tysięcy osób. Liczba 
jest ogromna, ale mam nadzie-
ję, że każdego roku będziemy 

bić kolejne rekordy frekwen-
cji. Kluczem do sukcesu jest 
bez wątpienia to, że koncert  
i przedstawienia są darmowe. 
Moim zdaniem drugiej impre-
zy o tak dużym zasięgu w na-
szym kraju nie ma – podsumo-
wuje Piotr Pułkowski.

Nam nie pozostaje nic innego 
jak tylko zaprosić do Prusz-
cza Gdańskiego – najpierw 13 
i 14 czerwca na święto miasta, 
a już od 4 lipca (w każdy week-
end) na Faktorię Kultury. Do 
zobaczenia.

Krzysztof Lubański

 Podczas Dni Pruszcza Gdańskiego zagra Electric Light Orchestra

 Pruszczański amfiteatr na pewno zapełni się podczas tegorocznej Faktorii Kultury   30 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert
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DROGOWCY RUSZAJĄ DO AKCJI

MTM zrealizuje „schetynówkę”
Poznaliśmy już firmę, która  
w tym roku zajmie się realiza-
cją programu „Poprawa bezpie-
czeństwa na drogach powiatu 
gdańskiego poprzez moderni-
zację dróg położonych na te-
renie powiatu w 2015 roku” – 
czyli tzw. „schetynówek”.
– W odpowiedzi na ogłoszony 
przetarg wpłynęło 6 ofert. Przy 
wyborze wykonawcy w 95 proc. 
decydowała cena, a w pozosta-
łych 5 proc. długość gwarancji. 
Po zapoznaniu się ze wszystki-
mi ofertami komisja przetar-
gowa wybrała spółkę MTM 
Gdynia – mówi nam Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.
MTM Gdynia za wykonanie 
wszystkich zadań oczekuje nie-
spełna 9 mln zł, a czas gwaran-
cji określiła na 60 miesięcy. 
– Pod koniec tego albo na 
początku przyszłego tygo-
dnia podpiszemy umowę  
z wykonawcą, ale mogę już 

powiedzieć, że drogowcy przy-
stąpią do działania w okoli-
cach 15 maja. Wszystkie prace 
mają być ukończone do końca 
października – dodaje Marian 
Cichon.
Przypomnijmy, że w ramach 
„schetynówki” przebudowywa-
ne albo remontowane będą dro-
gi oraz chodniki na terenie ca-
łego powiatu gdańskiego, dla-
tego poza środkami rządowymi 

swój wkład finansowy włożyły 
także samorządy gminne oraz 
powiat. W tym roku, wśród 
wielu zadań realizowanych  
w ramach „schetynówki” na 
plan pierwszy wysuwa się prze-
budowa ulicy Emilii Plater  
w Pruszczu Gdańskim (II etap) 
i przebudowa ulicy Zdrowej  
w Juszkowie.

(lubek)
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CHCĄ BYĆ NAJLEPSI NA POMORZU

Wielkie zmiany w Zaskoczynie
Dom Pomocy Społecznej, hostel dla osób starszych i potrzebujących opieki oraz dom seniora, mają 
zostać uruchomione w Zaskoczynie. 

Stefan Skonieczny mówi, że 
czas zacząć w pełni wykorzy-
stywać potencjał tego miejsca, 
tym bardziej, że rośnie za-
potrzebowanie na usługi po-
krewne obecnej działalności 
jednostki.
– Przede wszystkim chcieli-
byśmy uruchomić niewielki 

budynek, który służyłby jako 
hostel dla ludzi wymagających 
opieki, których opiekunowie 
z jakichś powodów nie mogą 
czasowo zająć się swoimi pod-
opiecznymi albo po prostu po-
trzebują krótkiego odpoczyn-
ku. Wtedy z takimi osobami 
nie wiadomo co zrobić, a hostel 

byłby doskonałym miejscem 
dla zapewnienia im opieki – 
tłumaczy „Panoramie” Stefan 
Skonieczny, który dodaje, że w 
hostelu znalazłoby się miejsce 
dla ok. 8 – 10 osób.
Hostel służyć ma przede 
wszystkim mieszkańcom po-
wiatu gdańskiego, ale jeśli będą 

wolne miejsca, to będą z nich 
mogły skorzystać także osoby 
spoza tego terenu.
Stefan Skonieczny zapowiada, 
że hostel dla osób potrzebują-
cych opieki powstanie w Za-
skoczynie jeszcze w tym roku. 
To jednak nie jedyny pomysł, 
który ma wzbogacić ofertę 

ośrodka w Zaskoczynie, gdzie 
powstać ma także dom seniora.
– To przedsięwzięcie wymaga 
zdecydowanie większych na-
kładów finansowych. Myślę 
jednak, że w tej kadencji uda 
się nam zrealizować również  
i tę inwestycję. Według na-
szych informacji, potrzeb-
ny jest dom seniora na około 
40 osób. Tego typu ośrodków  
w powiecie gdańskim nie ma,  
a nasi mieszkańcy muszą ko-
rzystać z oferty domów zlokali-
zowanych w ościennych powia-
tach – tłumaczy starosta.
Z odważnych planów powia-
tu zadowolony jest Waldemar 
Dowgiert, dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej „Leśny”, któ-
ry z dumą podkreśla, że dzięki 
obu inwestycjom, w Zasko-
czynie powstanie nowoczesny 
zespół opieki, którym będzie-
my mogli chwalić się w całym 
województwie.

(lubek)

  Oferta Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie już za kilka lat ma stać się jedną z najlepszych na Pomorzu 

  Tym razem w pruszczańskiej bibliotece rozmawiano o losach sybiraków 
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MAJ PEŁEN IMPREZ

Bardzo imprezowo zapo-
wiada się maj w Pruszczu 
Gdańskim.
Już 16 maja odbędzie się 
Noc Muzeów na Faktorii 
(godz. 16.00 – 23.00). Or-
ganizatorzy zaplanowali: 
wystawę z opisami narzę-
dzi tortur w Hali Targowej, 
tor łuczniczy – strzelanie  
z łuku, plac rekonstrukto-
rów – prezentacja narzędzi 
tortur oraz ognisko.
24 maja w Centrum Kultu-
ry i Sportu przy ulicy Cho-
pina odbędzie się z kolei 
wystawa kotów rasowych. 
Na 30 maja zaplanowa-
no imprezę z okazji Dnia 
Dziecka, która zorgani-
zowana zostanie w Mię-
dzynarodowym Bałtyc-
kim Parku Kulturowym, 
a dzień później impreza  
z tej samej okazji odbędzie 
się w Faktorii.
Mamy nadzieję, że każ-
dy znajdzie coś dla siebie  
w bogatej ofercie prusz-
czańskiego Centrum Kul-
tury i Sportu.

(GR)

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Otwarci na historię

– Sybirak, Marian Sakowicz 
powiedział podczas spotka-
nia w naszej bibliotece, że nie 
mamy zamykać drzwi przed hi-
storią, bo ona i tak do drzwi na-
szych zapuka. Nasz gość, który 
jako dziecko poznał ,,gościnne” 
progi tej nieludzkiej ziemi jaką 
jest Syberia, przybliżył twór-
czość Stanisława Rymaszew-
skiego – kresowiaka, sybiraka, 
jednego z twórców światowej 

potęgi polskiego rybołówstwa 
morskiego, autora wspomnie-
niowych książek i dzielnego 
obrońcę pamięci miliona Po-
laków zamęczonych w łagrach 
sowieckiej Rosji – informuje 
Anita Kotwa-Konkol z Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Pruszczu Gdańskim.
Marian Sakowicz oraz obecni 
podczas spotkania świadkowie 
zesłań na Syberię, opowiedzieli 

czytelnikom o kolejach swojego 
życia, utraconym dzieciństwie, 
z którego tak szybko i boleśnie 
przyszło im wyrosnąć na ,,Gol-
gocie Wschodu”. 
– Spotkanie dostarczyło słu-
chaczom wielu wzruszeń, jed-
nocześnie skłaniając do sza-
cunku dla ludzi, którzy opo-
wiedzieli im tę historię – dodaje 
Anita Kotwa-Konkol.

(GR)
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 W podziękowaniu za pomoc w realizacji inwestycji Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski odbiera 
upominek od Barbary Kamińskiej, wójt gminy Suchy Dąb

  Symbolicznego otwarcia rozbudowanej placówki dokonali m.in. Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy  
i polityki społecznej i Bogdan Dombrowski, wiceminister administracji i cyfryzacji

 Środowiskowy Dom Samopomocy poświęcił metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź  Symboliczny prezent na ręce Elżbiety Rendzio, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzy-
wym Kole przekazał też Piotr Ołowski, przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego

ROZBUDOWANY DOM SAMOPOMOCY W KRZYWYM KOLE

Zaangażowani w pomoc drugiemu człowiekowi
Pod koniec kwietnia otworzono nową część Środowiskowego Domu Samopomocy w Centrum Caritas im. bł. Matki Te-
resy z Kalkuty w Krzywym Kole. Dzięki inwestycji, na którą udało się pozyskać środki z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, placówka będzie mogła zwiększyć liczbę uczestników do 16 osób.

– Gdybyśmy nie zrealizowa-
li tej inwestycji, to nasz ośro-
dek musiałby zostać zamknię-
ty, ponieważ nie spełnialiśmy 
standardów określonych w mi-
nisterialnym rozporządzeniu. 
Remont obiektu nie wchodził 
w grę, ponieważ nasz dom mie-
ści się w zabytkowym budyn-
ku, dlatego potrzebny był nowy 
obiekt. Dzięki zakończonej in-
westycji już od czerwca będzie-
my mogli przyjąć 5 osób więcej 
niż dotychczas. Tego typu pla-
cówki są potrzebne, szczegól-
nie na terenach wiejskich, gdzie 
osoby niepełnosprawne są po-
mijane przez społeczeństwo 
– mówi „Panoramie” Elżbieta 
Rendzio, dyrektor Środowi-
skowego Domu Samopomocy  
w Krzywym Kole.
Barbara Kamińska, wójt gmi-
ny Suchy Dąb przyznaje, że 
gdyby nie pomoc wielu ludzi 
dobrego serca, a przy tym za-
angażowanie i konsekwencja 
w działaniu Mirosławy Dom-
browskiej, szefowej Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 
rozbudowa placówki w Krzy-
wym Kole być może nie stałaby 
się faktem.
– To, że w ogóle dom samopo-
mocy w Krzywym Kole istnieje 
i służy pomocą osobom niepeł-
nosprawnym to również zasłu-
ga Bogdana Dombrowskiego, 
który był pierwszym wójtem 
gminy Suchy Dąb i przyczynił 
się do powstania tego ośrod-
ka – przypomina Barbara 
Kamińska.
Wśród gości, którzy przybyli 
na uroczystość do Krzywego 
Koła znalazła się m.in. Elżbie-
ta Seredyn, wiceminister pracy 
i polityki społecznej.
– Widzę i jestem o tym przeko-
nana, że Krzywe Koło i gmina 
Suchy Dąb jest zaangażowana 
w pomoc drugiemu człowie-
kowi. Dostrzegacie ich sła-
bości i jesteście otwarci, żeby 
pomóc osobom samotnym, 
chorym psychicznie czy umy-
słowo. Poza tym wasza gmi-
na skorzystała z możliwości 

i wykorzystała środki, które 
udostępnia budżet państwa. 
Nie mam dziś symboliczne-
go prezentu, ale mam dobrą 
wiadomość. Jeśli zdecydujecie 
się na kolejną rozbudowę tego 
obiektu, to nasze ministerstwo 
jest gotowe służyć pomocą – 
zapewniała podczas uroczyste-
go otwarcia Elżbieta Seredyn.
Bogdan Dombrowski, wicemi-
nister administracji i cyfryzacji 
cieszy się z kolei, że wiele lat 
temu ówczesne władze gmi-
ny Suchy Dąb podjęły – jak 
na tamte czasy – niełatwą de-
cyzję o przekazaniu gminnego 
obiektu gdańskiemu Caritaso-
wi, aby ten stworzył Środowi-
skowy Dom Samopomocy.
– Kolejne decyzje radnych 
gminy Suchy Dąb dotyczące 
obiektu w Krzywym Kole po-
kazują, że są one trafne i przy-
szłościowe – mówi Bogdan 
Dombrowski.
Podczas uroczystości obecny 
był również Dariusz Majorek, 
dyrektor pomorskiego oddziału 

Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, który obiecał sfinanso-
wać samochód, który dowoził-
by na zajęcia podopiecznych do 
Krzywego Koła.
– Kiedy otwieraliśmy Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
mało kto wtedy myślał i pa-
miętał o takich małych miej-
scowościach. One zdane były 
same na siebie. Wiele osób nie 
wierzyło, że można uruchomić 
ośrodek, z którego korzystać 
będą osoby niepełnosprawne. 
Dziękuję przy okazji Elżbiecie 
Rendzio, że wraz ze swoimi 
pracownikami ruszyła w teren. 
Odwiedzali oni domy, pukali 

do pokoi, „komórek”, gdzie byli 
pozamykani niepełnospraw-
ni. Dla nich świat nie istniał w 
takim znaczeniu, jaki dostęp-
ny jest teraz – przypomina ks. 
Ireneusz Bratdke, były dyrektor 
Caritasu Archidiecezji Gdań-
skiej, który był jednym z inicja-
torów utworzenia w Krzywym 
Kole Środowiskowego Domu 
Pomocy.
Środowiskowy Dom Pomo-
cy Caritas w Krzywym Kole 
funkcjonuje od październi-
ka 1999 roku. Przeznaczony 
jest dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie z głębszy-
mi stopniami upośledzenia 
umysłowego oraz z chorobami 

psychicznymi. 
Zajęcia prowadzone w ŚDP 
mają na celu: podniesienie 
poziomu dojrzałości społecz-
nej uczestników oraz ogólne 
usprawnianie i doskonalenie 
sprawności ruchowej pozwala-
jące na uzyskanie niezależności 
w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życia codziennego. Ce-
lem działalności placówki jest 
szeroko rozumiane niesienie 
pomocy i wsparcia społecznego 
tym osobom. 

Krzysztof Lubański
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ROZMAITOŚCI

ZA ROK ZAGRA NIEMEN?

Czerwone gitary 
w Przywidzu
Bulwar nad jeziorem w Przy-
widzu nosić będzie nazwę 
„Czerwonych gitar”. Uroczy-
stość nadania imienia, w któ-
rej uczestniczyć będą człon-
kowie trójmiejskiego zespołu, 
odbędzie się prawdopodobnie  
w sierpniu.
– Jestem już po rozmowach 
z Jerzym Skrzypczykiem – 
członkiem zespołu i mogę po-
informować, że 7 sierpnia od-
będzie się w Przywidzu kon-
cert „Czerwonych gitar”. Już 
teraz wszystkich fanów tego 
zespołu zapraszam do „Zielo-
nej Bramy” – informuje Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, który dodaje, że 
gmina chce, aby koncerty zna-
nych zespołów weszły na stałe 
do kalendarza imprez organi-
zowanych w Przywidzu.
Początek sierpnia nie jest datą 
zobowiązującą – ważne jest 
jednak to, aby w Przywidzu 
pojawiał się co roku znany 

zespół. Stałym miejscem kon-
certów nie musi być również 
„Zielona Brama”.
– Budujemy przecież halę 
sportową, która będzie dosko-
nałym miejscem do organi-
zowania tego typu wydarzeń. 
Wiele miast ma promenady, 
gdzie swoje odciski pozosta-
wiają znani sportowcy albo 
gwiazdy estrady i ekranu. My 
natomiast chcemy zainstalo-
wać na promenadzie drzewo 
wykonane metodą metalopla-
styki. Każdego roku chcemy 
zawieszać na nim płytę zespo-
łu, który przyjedzie z koncer-
tem do Przywidza – dodaje 
Marek Zimakowski.
Temat kolejnych koncertów 
wójt Zimakowski omawia  
z Wojciechem Korzeniewskim 
z sopockiej Fundacji Korzenie 
Rocka i być może dzięki temu 
uda się zaprosić do Przywidza 
Natalię Niemen. 

(GR)
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 Bulwar nad jeziorem w Przywidzu będzie nosił  
imię „Czerwonych gitar”

30 LAT PRACY SOŁTYSA

Wyborcze zebrania w gminie Przywidz
Dwa tygodnie temu zakończył się w gminie Przywidz cykl zebrań sołeckich. 
Tym razem były one wyjątkowe, bo wyborcze, dlatego też frekwencja była  
w niektórych miejscowościach bardzo wysoka.

Wyborcze zebrania sołeckie 
odbywają się co 4 lata. 
– W niektórych wsiach, gdzie 
do tej pory na zebraniach wiej-
skich nie obserwowaliśmy zbyt 
wielu uczestników, tym razem 
pojawiały się prawdziwe tłumy, 
a frekwencja sięgała nawet 50 
proc. – mówi nam Marek Zi-
makowski, wójt gminy Przy-
widz. – Tak duże zainteresowa-
nie wyborami świadczy o tym, 
że chce się zmienić dotychcza-
sowego sołtysa.
Nowych sołtysów w gminie 
Przywidz jest niewielu. Nie-
którzy nie zamierzają startować 
w wyborach, ponieważ nie chcą 
być narażeni na pomówienia ze 
strony sąsiadów, którzy uważa-
ją często, że stanowisko sołtysa 
to bardzo lukratywna posada. 
Dlatego wiele osób rezygnu-
je z funkcji publicznych i spo-
łecznych, aby oszczędzić swojej 
rodzinie zawistnych spojrzeń 
sąsiadów. Jak mówi Marek Zi-
makowski jest to funkcja raczej 
społeczna, ponieważ dieta, któ-
rą otrzymuje „gospodarz wsi” 
wystarcza co najwyżej na po-
krycie kosztów dojazdu, np. na 
posiedzenia sesji rady gminy. 
– Mimo to sołtys zawsze służy 
pomocą, bo o pomoc zgłasza-
ją się do niego osoby, które na 
przykład ugrzęzły w śnieżnej 
zaspie, ale także w wielu in-
nych sytuacjach – dodaje wójt 
Zimakowski.
Gmina Przywidz podzielona 

jest na 18 sołectw, ale tylko  
w kilku pojawił się nowy soł-
tys. Warto w tym miejscu po-
wiedzieć, że rekordzistą, biorąc 
pod uwagę staż, jest Jerzy Le-
śniak z Kierzkowa, który jako 
sołtys wsi pracuje już 30 lat. To 
nie koniec, bo mieszkańcy wy-
brali go na kolejną kadencję.
– Współpraca z sołtysami 

układa się nam bardzo dobrze. 
Każda wieś ma do wykorzy-
stania fundusz sołecki. Jest 
on oczywiście inny dla każdej 
miejscowości, wyliczany we-
dług wzoru, gdzie podstawę 
stanowi liczba mieszkańców. 
W różny sposób sołectwa wy-
korzystują te środki. Pienią-
dze wydawane są na przykład 

na upiększenie wsi lub też na 
zakup sprzętu do utrzymania 
porządku, czy budowy placów 
zabaw albo siłowni na świe-
żym powietrzu. Niektóre miej-
scowości pieniądze z funduszu 
sołeckiego wydają natomiast na 
organizację festynów – infor-
muje wójt Zimakowski.

(lubek)

  Fundusze sołeckie w gminie Przywidz wydawane są chociażby na budowę 
siłowni na świeżym powietrzu
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HISTORYCZNA PUBLIKACJA O PRZYWIDZU

Książka ks. Aeltermanna po polsku
15 maja o godz. 18.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Przy-
widzu odbędzie się promocja 
książki historycznej „Przywidz 
w powiecie Gdańsk – Wyżyna”. 
Tym razem jest to przetłuma-
czona na język polski broszura 
napisana w latach 30. przez ks. 
Jana Pawła Aeltermanna.
Ks. Jan Paweł Aeltermann był 
proboszczem katolickiej parafii 
w Mierzeszynie i Przywidzu. 
– W latach 30. ksiądz Aelter-
mann napisał w języku nie-
mieckim broszurę o historii 
Przywidza. My przetłuma-
czyliśmy ją na język polski i 
wydaliśmy w wersji dwuję-
zycznej. Książka została poza 
tym wzbogacona pracami-ilu-
stracjami wykonanymi przez 
naszych lokalnych artystów – 
mówi „Panoramie” Anna Lis-
-Dąbkowska z Urzędu Gminy 
Przywidz.
Jak dodaje Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz, 

właścicielem publikacji księ-
dza Aeltermanna jest bibliote-
ka Polskiej Akademii Nauk w 
Gdańsku.
– Musieliśmy otrzymać zgodę 
na przetłumaczenie jego książ-
ki i wydanie własnej publikacji. 
Pieniądze na jej wydanie nie 
pochodziły tylko z naszej kasy. 
W głównej mierze są to środki 
unijne, które udało nam się po-
zyskać poprzez Stowarzyszenie 
Turystyczne Kaszuby – tłuma-
czy Marek Zimakowski.
Publikacja „Przywidz w powie-
cie Gdańsk – Wyżyna” wydana 
została nakładem 1000 egzem-
plarzy, a na pewno otrzyma ją 
każdy, kto pojawi się na pro-
mocji książki 15 maja. Dodaj-
my, że będzie ona rozdawana 
za darmo. 
– Pierwotna publikacja wydana 
przez księdza Aeltermanna nie 
zawierała żadnych ilustracji. 
My postanowiliśmy to zmienić, 
a do współpracy zaprosiliśmy 

naszych lokalnych artystów, a 
więc Henrykę Lisiecką, Woj-
ciecha Góreckiego oraz Edytę 
Skrzypek, Dorotę Adamską i 
Annę Franciszkę Flis – infor-
muje wójt Zimakowski.
Poinformujmy przy okazji, że 

Dariusz Dolatowski przygoto-
wuje w tej chwili wzbogaconą 
wersję historii gminy Przy-
widz, a o promocji tej książ-
ki poinformujemy na łamach 
„Panoramy”.

(lubek)

  Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz, jeszcze przed 

oficjalną promocją pokazał 
nam książkę „Przywidz w 

powiecie Gdańsk – Wyżyna” 
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NIŻSZY PODATEK, A PRZYCHODY I TAK WIĘKSZE

Gmina przyjazna transportowi 
Gmina Cedry Wielkie dała się już poznać z faktu, że często nagradzana jest w różnego rodzaju konkursach i doceniana 
przez władze wojewódzkie i centralne. Tym razem Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie odebrał honorowy certyfi-
kat „Gminy przyjaznej transportowi drogowemu”.

Po odbiór certyfikatu Janusz 
Goliński wybrał się aż do 
Kielc, gdzie w ostatnich dniach 
kwietnia odbywały się Mię-
dzynarodowe Targi Transportu 
Drogowego – Pojazdy Użytko-
we Rotra. Wyróżnienia przy-
znawało Ministerstwo Rozwo-
ju Infrastruktury, a otrzymały 
je gminy najbardziej przyjazne 
transportowi drogowemu.
– Rolnictwo jest kierunkiem 
dominującym na terenie żuław-
skim, ale gmina nie ma z tego 
wystarczających przychodów. 
Nie znajdziemy, ani w Polsce, 
ani w Europie gminy bogatej, 
która postawiła na rolnictwo. 
Jeżeli zależy nam na rozwoju, 
musimy przyjmować alterna-
tywne źródła przychodów – 
tłumaczy nam Janusz Goliński.
Władze gminy Cedry Wiel-
kie postawiły właśnie na tego 
typu rozwiązania. Jednym  
z atutów jest sąsiedztwo ob-
wodnicy południowej Gdańska 
i trasa S7, przy których powstać 
mają nowe miejsca dla rozwoju 
transportu i logistyki.

– Już teraz proponujemy naj-
niższe w Polsce stawki podatku 
od środków transportowych. 
Nasza stawka stanowi 25 proc. 
opłat, które średnio ponoszą 
właściciele samochodów. Taką 
strategię obraliśmy dwa lata 
temu i jak do tej pory przyno-
si to nam większe przychody. 
Obniżka podatku sprawiła, że 
paradoksalnie już w pierwszym 
roku do gminnej kasy wpłynęło 
więcej pieniędzy. Przed obniż-
ką wpływy z podatku wynosiły 
ok. 250 tysięcy złotych, w ze-
szłym przyniosły nam ponad 1 
milion złotych, a w tym roku 
dwa razy tyle – wylicza Janusz 
Goliński.
Dzięki obniżeniu podatku,  
a tym samym większym przy-
chodom, gmina może chociaż-
by realizować inwestycje kana-
lizacyjne. Urzędnicy z Cedrów 
Wielkich niewiele wspólne-
go mieli do tej pory z branżą 
transportową, dlatego gmi-
na posiłkuje się pomocą firmy 
doradczej.
Do jeszcze lepszej oferty dla 

firm logistycznych przyczy-
ni się również przebudowa 
drogi S7. Od roku gmina sta-
ra się o odrolnienie prawie 
150 hektarów w Koszwałach, 
gdzie miałyby powstać centra 
logistyczne.
– Przykładem jest dla nas wiel-
kopolska gmina Suchy Las, 
która również obniżyła stawki 
podatkowe i dziś do gminnej 
kasy wpływa z tego tytułu 10 
milionów złotych. Chcieliby-
śmy osiągnąć podobny wynik, 
dzięki czemu finansowo stanę-
libyśmy na nogi – dodaje wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Warto przypomnieć, że gmi-
na nie tylko stawia na trans-
port. Samorządowcy z Cedrów 
Wielkich liczą, że niemałe pie-
niądze udałoby się pozyskać  
z inwestycji ekologicznych (np. 
farmy fotowoltaiczne). Dzięki 
temu gmina posiadałaby środki 
własne i mogłaby pozyskiwać 
unijne środki, które wydane 
byłyby na gminne inwestycje. 

Krzysztof Lubański
 Ciągi komunikacyjne są dobrodziejstwem dla gminy Cedry Wielkie

 Przygotowana jest już dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy 
 ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich
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PROJEKTY INWESTYCJNE JUŻ PRZYGOTOWANE

Zniknie problem z ciśnieniem wody
Jeszcze w tym miesiącu za-
kończyć ma się budowa zbior-
nika wyrównawczego ze stacją 
podnoszenia ciśnienia wody 
w Koszwałach. Inwestycja 
współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej.
– Ta inwestycja spowoduje, 
że będziemy mogli bezpiecz-
nie dostarczać wodę z ujęcia 
w Błotniku do gospodarstw  
w Wocławach czy Koszwałach. 
Do tej pory przy przesyłaniu 
wody na większe odległości 
ciężko było utrzymać jej wy-
sokie ciśnienie. Spowodowane 
było to tym, że do sieci wo-
dociągowej podłączyliśmy sta-
cję paliw oraz osiedle Ostatni 
Grosz w Koszwałach. O po-
trzebie budowy stacji podno-
szenia ciśnienia informowała 
nas gdańska spółka wodocią-
gowa Saur Neptun Gdańsk. 
Wyszliśmy naprzeciw tej eks-
pertyzie, ale przede wszystkim 
potrzebom mieszkańców i re-
alizujemy inwestycję – mówi 
nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie. 
Wójt Goliński podpisał już 
umowę na dofinansowanie 
przedsięwzięcia ze środków 
unijnych, dzięki czemu gmina 
otrzymała na ten cel 371 tys. 
zł z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Pozostała 

część pieniędzy to w części 
umarzalna pożyczka w wyso-
kości 290 tys. zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku.
– Warunkiem otrzymania unij-
nych środków jest zakończe-
nie inwestycji do końca maja. 
Potem prowadzone będą testy, 
ale w czerwcu problem z ciśnie-
niem wody powinien zniknąć – 
zapewnia Janusz Goliński.
Podobny kłopot z wodą mają 
jeszcze mieszkańcy wsi Trut-
nowy. Tam również gmina 
będzie budowała stację podno-
szenia ciśnienia, ale z tą inwe-
stycją trzeba będzie się jeszcze 
wstrzymać, ponieważ gmina 

nie ma własnych środków, więc 
trzeba czekać na kolejną pulę 
unijnych pieniędzy. Władze 
gminy szacują, że inwestycja  
w Trutnowach kosztować bę-
dzie ok. 1 mln zł. 
– Na tym nie poprzestajemy, 
ponieważ mamy już przygoto-
waną dokumentację techniczną 
na rozbudowę stacji uzdatnia-
nia wody w Wocławach. Chce-
my, aby ta inwestycja również 
finansowana była z nowej unij-
nej perspektywy, a po jej za-
kończeniu będziemy mogli pić 
wodę prosto z kranu – zapew-
nia Janusz Goliński.
Dodajmy, że urzędnicy z Ce-
drów Wielkich zajmują się teraz 
przygotowaniem technicznych 

dokumentacji wielu inwesty-
cji, aby z realizacją projektów 
można było wystartować za-
raz po uruchomieniu unijnych 
środków. 
– Są to inwestycje kanaliza-
cyjne i drogowe, gdzie przy 
okazji chcemy wykonać ścież-
ki rowerowe. Przygotowujemy 
poza tym projekty na budowę 
przedszkola i żłobka oraz domu 
seniora. W planach jest bardzo 
wiele inwestycji i mamy na-
dzieję, że zdecydowaną więk-
szość uda nam się zrealizować 
w tej kadencji – podsumowuje 
gospodarz cedrowskiej gminy.

(lubek)
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FINAŁ POWIATU W ŻOKIS

Wygrali gminne 
eliminacje
Za nami gminny etap Ogól-
nopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym, który odbył się  
w Żuławskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Cedrach 
Wielkich. 
W konkursie wzięło udział 22 
uczestników, w tym 6 gimna-
zjalistów. Turniej składał się 
z czterech części: teoretycz-
nej, podczas której należało 
wykazać się wiedzą na temat 
ruchu drogowego rozwią-
zując test oraz praktycznej,  
w trakcie której należało po-
konać rowerowy tor prze-
szkód. Wśród konkurencji 
znalazła się też pomoc przed-
medyczna w pozorowanych 
sytuacjach oraz przejazd 
przez miasteczko ruchu dro-
gowego w Cedrach Wielkich, 
gdzie każdy uczestnik po wy-
losowaniu trzech z 6 punktów 
musiał przejechać miastecz-
ko zgodnie z przepisami ru-
chu drogowego, zatrzymując 
się odpowiednio przy punk-
tach przez siebie wcześniej 
wylosowanych. 

W klasyfikacji drużynowej 
bezkonkurencyjna okaza-
ła się reprezentacja Szkoły 
Podstawowej Cedry Małe, 
która wyprzedziła zespoły  
z Wocław i Cedrów Wiel-
kich. Wśród gimnazjów wy-
grały także Cedry Małe. 
Indywidualnie w kategorii 
szkół podstawowych zwy-
ciężył Mateusz Klimek  
z Cedrów Małych. Kolejne 
miejsca zajęły Maja Bukow-
ska z Cedrów Małych oraz 
Wiktoria Łagowska z Wo-
cław. Wśród gimnazjalistów 
1. miejsce wywalczył Paweł 
Lewandowski z Cedrów Ma-
łych, a kolejne dwie pozycje 
przypadły w udziale Kami-
li Puhaczewskiej z Cedrów 
Wielkich oraz Maciejowi 
Goncerzewiczowi również  
z Cedrów Wielkich. 
Zwycięskie drużyny repre-
zentować będą gminę Cedry 
Wielkie w eliminacjach po-
wiatowych, które odbywać 
się będą również w ŻOKiS, 
6 maja. 

(GR)
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 Kadr z meczu RC Czarni Pruszcz Gdański – K.S. Igloo 
Rugby Ruda Śląska

STRACILI DOROBEK ŻYCIA

Pomóż pogorzelcom
Polacy znani są z dobrego ser-
ca, szczególnie okazują je swo-
im rodakom, którym dzieje się 
krzywda. Taka krzywda spo-
tkała 10 rodzin z Cedrów Ma-
łych, które dorobek całego ży-
cia straciły w pożarze budynku 
wielorodzinnego.
Janusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie – również 
za naszym pośrednictwem – 
zwraca się z apelem o udziele-
nie pomocy dla dziesięciu ro-
dzin poszkodowanych w wy-
niku pożaru, jaki miał miejsce 
16 kwietnia w miejscowości 
Cedry Małe przy ul. Wiślanej. 
– W jednej chwili zostali po-
zbawieni dachu nad głową, 
podstawowych sprzętów go-
spodarstwa domowego oraz 
rzeczy codziennego użytku. 
Dlatego gorąco apeluję i pro-
szę wszystkich, którzy chcą 
i mają możliwość przyjścia  

z pomocą poszkodowanym, 
zarówno w formie rzeczowej, 
jak i finansowej, aby nie pozo-
stali obojętni na los ludzi do-
tkniętych nieszczęściem. Po-
trzebna jest odzież, artykuły 
codziennego użytku oraz me-
ble – mówi Janusz Goliński.
Wsparcia w formie rzeczowej 
można udzielać po uprzednim 
skontaktowaniu się z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Cedrach Wielkich 
(tel. 58 683 66 01).
Dodajmy, że dwa mieszkania 
spaliły się doszczętnie, a bu-
dynek wymaga odbudowy.
Pomoc finansową na odbudo-
wę domu w Cedrach Małych 
można przekazać na rachunek 
bankowy o numerze: 95 8335 
0003 0200 0114 2000 0350  
z dopiskiem: „POGORZEL-
CY CEDRY MAŁE”.

(GR)

CZARNI LIDEREM II LIGI

Owalna piłka „rządzi” w mieście
– Kwiecień to miesiąc, w któ-
rym rugbiści zaczynają spraw-
dzać swoje możliwości po 
przerwie zimowej. Pierwszym 
testem był mecz o mistrzostwo 
II ligi seniorów z drużyną K.S. 
Igloo Rugby Ruda Śląska na 
stadionie Burchol Arena. Po-
twierdzeniem, że nie przespa-
liśmy zimy, był wynik – zwy-
cięstwo 34:12 zespołu „czarnej 
gwiazdy” – informuje czytelni-
ków „Panoramy” Bogusław Ol-
szewski, wiceprezes RC Czarni 
Pruszcz Gdański.
Nasza ekipa startowała też na 
obiektach AWFiS w Gdańsku 
w tradycyjnym Międzynaro-
dowym Turnieju „Baltic Cup”  
w Rugby 7 z udziałem drużyn  
z Litwy, Łotwy i Polski. 
– Dobrze rozegrane mecze  
w grupie oraz finałowy wy-
grany mecz z Baltrex Siauliai 
dał naszym zawodnikom 3. 

miejsce w klasyfikacji ogólnej 
turnieju – dodaje Bogusław 
Olszewski. – Z kolei w ra-
mach popularyzowania rugby 
nasi zawodnicy przeprowadzi-
li trening przed Ergo Areną, 
a w ostatnich dniach kwietnia 
Pruszcz Gdański stał się stolicą 
kobiecego rugby. Wszystko za 
sprawą V Turnieju Mistrzostw 
Polski Kobiet Rugby 7, w któ-
rym 9 drużyn walczyło o kolej-
ne punkty w klasyfikacji ogól-
nej oraz o puchar burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
To nie był jednak koniec spor-
towych emocji w naszym mie-
ście, bo o kolejne ligowe punkty 
walczyli rugbyści. Na stadionie 
przy ul. Chopina Czarni gościli 
drużynę KS Rugby Wrocław.
– Nasi zawodnicy nie dali szans 
rugbystom z Wrocławia, koń-
cząc mecz wynikiem 60:5.  
W maju jedziemy do Nowego 

Sącza na kolejny mecz rozgry-
wek II ligi, której jesteśmy li-
derem. Przypominamy, że 30 
maja Pruszcz Gdański będzie 

gospodarzem Mistrzostw Pol-
ski Veteranów Rugby 15 – in-
formuje Bogusław Olszewski.

(KL)
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PROMOCJA KSIĄŻKI DOLATOWSKIEGO

Świetlica w Domachowie otwarta
Mieszkańcy Domachowa w gminie Trąbki Wielkie mogą cieszyć z nowej świetlicy wiejskiej. Przy okazji uroczystego otwar-
cia obiektu odbyła się również promocja książki „Z dziejów sołectwa Domachowo”, której autorem jest Dariusz Dolatowski.

Przez wiele lat Domachowo 
należało do sołectwa Warcz. 
Dopiero 10 lat temu utworzono 
sołectwo Domachowo, a radna 
Longina Górnowicz została 
sołtysem wsi i od samego po-
czątku walczyła o świetlicę dla 
tej miejscowości. 
– Dzięki przychylności Rady 
Gminy Trąbki Wielkie małymi 
kroczkami zmierzaliśmy do na-
szego celu. Budowa rozpoczęła 
się w 2013 roku, a obiekt został 
oddany do użytku w styczniu 
tego roku – mówi „Panoramie” 
Krzysztof Pepliński, który od 
października 2013 roku jest 
sołtysem Domachowa. – Do 

tej pory wszystkie zebrania so-
łeckie organizowaliśmy w sta-
rym baraku, w którym mieścił 
się kiedyś biurowiec dawne-
go PGR. Jestem przekonany, 
że nowa świetlica będzie ser-
cem naszej wsi i tu toczyło się 
będzie całe kulturalne życie 
Domachowa.
Z nowej świetlicy korzystać 
będą sportowcy. Miejsca na 
budowę obiektu nie wybrano 
przypadkowo, gdyż w sąsiedz-
twie budynku znajduje się bo-
isko piłkarskie.
– W świetlicy wydzielono 
część na zaplecze sportowe,  
z którego korzystać będą 

przede wszystkim nasi piłka-
rze, którzy grają w B klasie. 
W budynku znajduje się także 
sala bankietowa, którą będzie 
można wynajmować na różne-
go rodzaju uroczystości i im-
prezy. Jest także kuchnia z peł-
nym zapleczem oraz sanitariaty 
przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – dodaje 
sołtys Domachowa. 
Dodajmy, że przy budynku 
znajduje się ogrodzony parking.
– Całkowity koszt inwestycji 
pochłonął prawie 670 tysięcy 
złotych, ale około 400 tysięcy 
złotych pochodziło ze środków 
funduszu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – infor-
muje Błażej Konkol, wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie.
Podczas uroczystości odbyła się 
promocja książki „Z dziejów 
sołectwa Domachowo”, napi-
sanej przez byłego mieszkańca 
wsi – Dariusza Dolatowskiego.
– Nie jest prosto przygotować 
tego typu opracowanie, mimo 
że zajmuję się tym już od kil-
kunastu lat. Zbieranie materia-
łów zajmuje wiele lat, a potem 
co najmniej rok potrzeba na 
przygotowanie monografii jed-
nej gminy. Wiele jest ciekawo-
stek dotyczących Domachowa. 
Wśród nich jest na pewno fakt, 
że właśnie w tej wsi mieszkali 
teściowie Johanna Wolfganga 
von Goethe – mówi Dariusz 
Dolatowski.

(lubek)

 Symboliczne otwarcie świetlicy wiejskiej w Domachowie

 Z okazji otwarcia świetlicy ks. Andrzej Sowiński przekazał miesz-
kańcom Domachowa symboliczny prezent

 Mieszkańcy Domachowa doczekali się wreszcie wiejskiej świetlicy 
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RECEPTA NA WIECZNĄ MŁODOŚĆ I ZDROWIE

Pszczółki nie tylko z nazwy są pszczele
Już po raz drugi zorganizowano Forum Pszczelarskie. Tym razem tematem przewodnim spotkania w Pszczółkach był 
„Miód i produkty pszczele receptą na wieczną młodość i zdrowie”.

Forum Pszczelarskie, które po 
raz pierwszy zorganizowano  
w roku ubiegłym, zakończyło 
się pełnym sukcesem. Nic za-
tem dziwnego, że tym razem – 
poza miejscowymi pszczelarza-
mi – przyjechali do Pszczółek 
nawet mieszkańcy Braniewa. 

– Chcemy, żeby forum znala-
zło się na stałe w kalendarzu 
imprez pszczelarzy. Mogę po-
wiedzieć, że plany zamieniamy 
w działania i głośno mówimy  
o tym, jak ważne są pszczoły,  
a produkty pszczelarskie poma-
gają również ludziom – mówi 

„Panoramie” Hanna Brejwo, 
Wójt Gminy Pszczółki. – Cie-
szę się, że na nasze zaproszenie 
odpowiadają nie tylko pszcze-
larze z naszego województwa 
ale również osoby, które są spe-
cjalistami w dziedzinie pszcze-
larstwa. Mówię tu chociażby  
o profesorze Bogdanie Kędzi  
z Poznania, który jest właśnie 
autorytetem na skalę europejską  
w dziedzinie pszczelarstwa 
oraz praktycznego zastosowa-
nia miodu. Nasze działania 
sprawią, że Pszczółki nie tylko 
z nazwy będą pszczele.
Poza prof. dr hab. Bogdanem 
Kędzią, ważne tematy podczas 
forum poruszali dr nauk farma-
ceutycznych Barbara Sparzak 
(„Zdrowie i uroda z ula – pro-
dukty pszczele w lekach, suple-
mentach diety oraz kosmety-
kach”) i przedstawicielki Spa 
Villa Baltica oraz Spa Business 
Faltom, które wprowadziły ze-
branych w świat kosmetyków 
oraz pielęgnacji ciała z zastoso-
waniem miodu. 
– Forum Pszczelarskie to miej-
sce, w którym można wymienić 
się doświadczeniami i pogłębić 
swoją wiedzę. W tym roku do 
organizacji imprezy przyłączył 
się samorząd województwa po-
morskiego, co świadczy o tym, 
że jest to słuszna inicjatywa – 
dodaje Hanna Brejwo.
Wśród wielu osób, które 
niekoniecznie związane są  
z pszczelarstwem, pojawił się  
w Pszczółkach Tomasz Dor-
niak, który organizuje wykłady 
z cyklu „Stop dla raka i GMO”.
– Podczas moich wykładów 
mówię o wymieraniu pszczół  
i o tym, co jest przyczyną tego 
stanu rzeczy. Największym za-
grożeniem dla pszczół jest uży-
wanie dużych dawek Randapu. 
Nikogo chyba nie trzeba prze-
konywać jak ważne w naszym 

środowisku są pszczoły i jak 
ważna jest ich ochrona – mówi 
Tomasz Dorniak.
II Forum Pszczelarskie to tyl-
ko jedno ogniwo w łańcuszku 
działań miejscowego samorzą-
du w tej dziedzinie.
– Dbamy o to, aby na terenie 
naszej gminy było jak najwię-
cej nasadzeń miododajnych. 
Chcemy tworzyć kolejny park, 
który będzie miał charakter 

edukacyjny, a powstanie on na 
terenie byłej żwirowni, która 
zostanie poddana rekultywacji. 
W parku pojawią się ule, zasa-
dzone zostaną drzewa miodo-
dajne dla pszczół. Poza tym, 
specjalnie dla wędkarzy, zary-
biony zostanie staw. Nie ukry-
wamy też, że chcielibyśmy, aby 
Pszczółki stały się w przyszło-
ści Centrum Pszczelarstwa 
dla województwa – mówi nam 

Hanna Brejwo.
O kolejnych „pszczelich” 
przedsięwzięciach w gminie 
Pszczółki na pewno będzie-
my informować na łamach 
„Panoramy”.

Krzysztof Lubański

 Leszek Pękala, wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku podziękował 
Hannie Brejwo, Wójt Gminy Pszczółki za pielęgnowanie tradycji pszczelarstwa 

 Biblioteka Publiczna, gdzie znajduje się Muzeum Miodu, gościła 
uczestników II Forum Pszczelarskiego 

 Doktor nauk farmaceutycznych Barbara Sparzak poruszyła temat 
„Zdrowie i uroda z ula – produkty pszczele w lekach, suplementach 

diety oraz kosmetykach”

 Forum kolejny raz cieszyło się dużym  
zainteresowaniem pszczelarzy 

 W Pszczółkach swój wykład przedstawił 
 prof. dr hab. Bogdan Kędzia 

 Forum poświęcone było również zastosowaniu miodu  
w pielęgnacji ciała
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Technologicznie doganiamy Japonię
Firma BIALL-NET proponuje skok cywilizacyjny, który umożliwi korzystanie z najnowocześniejszych technologii 
multimedialnych. Pierwsi klienci zaczną podpisywać umowy już lada dzień.

Od kilku miesięcy informu-
jemy mieszkańców powiatu 
gdańskiego o działaniach spół-
ki BIALL-NET z Otomina, 
która buduje sieć światłowodo-
wą. Główna magistrala, która 
jest już prawie na ukończeniu, 
przebiega przez gminy Kolbu-
dy, Przywidz i Trąbki Wielkie.
– W dalszym ciągu prze-
prowadzać będziemy ankie-
ty, które mają nam pokazać, 
czego oczekują od nas przy-
szli klienci. Mimo to już te-
raz przygotowaliśmy wstępną 
ofertę, ale potrzebujemy kolej-
nych ankiet, aby nasza oferta 
jak najbardziej trafiała w gusta  
i potrzeby klientów. W tej 
chwili oferta wstępna zakła-
da trzy warianty, które różnić 
się będą gamą proponowanych 
usług i oczywiście ceną. Klien-
ci będą mieli do wyboru trzy 
warianty. Najtańszy pakiet za-
kładać będzie prawdopodobnie 
internet do 20 MB/s i około 90 
kanałów telewizyjnych. Z kolei 
klienci, którzy wybiorą drugi 
pakiet, będą mieli do dyspozy-
cji internet szybkości 50MB/s, 
a najbogatszy pakiet zakłada 
160 kanałów telewizyjnych  
i 100 MB/s internetu – infor-
muje Malwina Szczepaniec ze 
spółki BIALL-NET.
Poza tym będzie możliwość 
dokupienia dodatkowych 

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

BIALL-NET Sp. z o.o.!
Otomin, ul. Słoneczna 43!

80-174 Gdańsk!!
Biura Obsługi Klienta!

Gdańsk ul. Bulońska 16/13!
Gdańsk ul. Kopeckiego 9/24!

Otomin ul. Słoneczna 43!!
tel: 58 727 77 77!
bok@biall-net.pl!
www.biall.net.pl!

www.facebook.com/BIALLNET!
TELEWIZJA-INTERNET-TELEFON

pakietów HBO lub Canal+.  
W ofercie znajdzie się również 
multiroom. Wszystko wskazuje 
na to, że nie będzie potrzebny 
router, a wystarczy jedno urzą-
dzenie, za pomocą którego ko-
rzystać będzie można z interne-
tu i oglądać telewizję.
Wiadomo jednak, że koszt 
podłączenia sieci światłowo-
dowej do mieszkania nie prze-
kroczy 1 tysiąca złotych. Kwota 
może być jednak mniejsza, jeśli 
mieszkańcy sami wykonają ro-
boty ziemne. Poza tym, całej 
kwoty nie trzeba będzie płacić 
jednorazowo.
– Koszt podłączenia światło-
wodu może zostać rozłożo-
ny na raty. Ich wysokość uza-
leżniona będzie od podpisa-
nej umowy. Już w maju nasi 
handlowcy będą odwiedzać 
poszczególne miejscowości  
i podpisywać umowy z klien-
tami – dodaje Malwina 
Szczepaniec.
Magistrala przebiega przez 16 
miejscowości, ale z nowej sieci 
światłowodowej korzystać będą 
mogli mieszkańcy wsi, które 
znajdują się w odległości nawet 
4 km od głównej magistrali.
– Technologia, którą propo-
nujemy, jest bardzo nowocze-
sna i można powiedzieć, że  
w tej kwestii doganiamy Japo-
nię. Bez wątpienia jest to skok 

cywilizacyjny – dla porówna-
nia mogę powiedzieć, że jest to 
tak, jak byśmy poloneza zamie-
nili na najnowszego mercedesa 
– porównuje Wojciech Ślepo-
wroński, przedstawiciel han-
dlowy spółki BIALL-NET. 
– Poza tym nowa technologia 
jest nie tylko nowoczesna, ale 
również przyjazna człowieko-
wi. Nie montujemy żadnych 
nadajników ani urządzeń, któ-
re mogłyby emitować szkodli-
we dla ludzkiego zdrowia fale.
Zainteresowanych ofer-
tą BIALL-NET jest wie-
lu, ale niektórzy obawiają się  
o swoje ogrody, że zostaną one 
rozkopane.
– Jeżeli będziemy zmuszeni do 
wejścia na tereny zielone, to po 
zakończeniu inwestycji zosta-
nie przywrócony stan, który 
zastaliśmy przed rozpoczęciem 
prac. Będziemy starać się jed-
nak tak przeprowadzać pra-
ce, aby jak najmniej ingerować  
w ogrody naszych klientów 
– zapewnia nas Marek Remi-
szewski, przedstawiciel han-
dlowy BIALL-NET.
Trzeba jednak jasno powie-
dzieć, że koszt podłączenia do 
światłowodu jest niewielki. Jest 
to możliwe dzięki unijnemu 
wsparciu i środkom BIALL-
-NET. Unia Europejska do-
finansowała budowę głównej 
magistrali, natomiast spółka 
z Otomina pozostałe koszty 
wzięła na swoje barki.
– Nasi klienci otrzymają od 
nas informację, która zawierać 
będzie szczegółowe zestawie-
nie wszystkich poniesionych 
przez nas wydatków związa-
nych z budową sieci światłowo-
dowej, aby każdy miał jasność, 
ile tak naprawdę wydaliśmy na 
tę inwestycję. Według naszych 
szacunków 1000 złotych nie 
wystarczyły nam nawet na po-
krycie wszystkich opłat urzę-
dowych – tłumaczy Malwina 
Szczepaniec.
Z propozycji podłączenia do 
sieci światłowodowej mogą 
korzystać także ci, którzy są 
związani umowami z inny-
mi operatorami świadczącymi 
usługi multimedialne, nie po-
nosząc kosztów abonamentu.
– Na czas obowiązywania 
umowy z innym operatorem 
nasz klient będzie płacił tylko 1 
złotówkę i będzie mógł korzy-
stać z internetu. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu teraz ponie-
sie mniejsze koszty związane  

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem handlowym !
Marek Remiszewski tel: 513 156 758 !
Tomasz Wólczyński tel: 513 156 545 !

Wojciech Ślepowroński tel: 600 064 252

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

z podłączeniem do światłowo-
du, aniżeli rok później – mówi 
Malwina Szczepaniec.
– W związku z tym, że Unia fi-
nansuje nasze przedsięwzięcie, 
to nasi klienci mogą być pewni, 

że nie zostawimy ich na lodzie. 
Jesteśmy zobowiązani świad-
czyć im usługi wysokiej jako-
ści a poza tym nasza polityka  
w stosunku co do klientów dia-
metralnie różni się od wielkich 

korporacji– podsumowuje Ma-
rek Remiszewski.

Grzegorz Rudnicki
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REKCIN

Park po 
rewitalizacji 
Dotąd zaśmiecony i za-
chwaszczony teren przy ul. 
Gdańskiej stanowi obec-
nie przyjemne miejsce 
wypoczynku.
Park w Rekcinie został 
oczyszczony ze śmieci, chwa-
stów i jednorocznych krze-
wów. Stare drzewa zosta-
ły odmłodzone (przycięte),  
a w ich sąsiedztwie pojawi-
ły się nowe drzewka, krzewy 
i byliny. Zagospodarowano 
również sadzawkę. Niedawno 
zostały wysiane trawniki.
Na terenie parku pojawiła się 
mała architektura w postacie 
ławek, koszy na śmieci, tablic 
informacyjnych oraz wiaty 
piknikowej. Inwestycja kosz-
towała gminę ok. 113 tys. zł.

(MB) 
Fot. Magdalena Bielicka/UG Pruszcz Gdański

BIEG ŻUŁAWSKI

Ponad trzy setki 
na starcie
Chłód i wiatr nie zniechęciły 
315 zawodników, którzy wzię-
li udział w III Wojewódzkim 
Biegu Żuławskim. Sam bieg 
główny na trasie Wiślina – Lę-
dowo – Wiślina przyciągnął aż 
196 osób z całego regionu.
Najszybszy na pięcioipółkilo-
metrowej trasie biegu głów-
nego był Bartosz Mazerski ze 
Sztumu, który pokonał ten 

dystans w 17 minut i 41 se-
kund. Dla porównania, za-
wodnik z ostatniego miejsca 
potrzebował na to 46 minut  
i 42 sekundy.
Dla najlepszych w swoich ka-
tegoriach, wśród kobiet i męż-
czyzn, czekały puchary i na-
grody finansowe.

(MB)

ZWYCIĘZCY
Magdalena Tuwalska,
Bartosz Duda, 
Łucja Grządziela, 
Tomasz Kunowski, 
Bianka Piernicka, 
Kacper Prańczak, 
Emilia Mikszuta, 

Tomasz Ickowski, 
Monika Czapiewska, 
Bartosz Mazerski, 
Agata Maczuga, 
Michał Kopecki, 
Monika Czapiewska, 
Małgorzata Polinceusz, 

Daniel Taras, 
Anna Dylik,
Bartosz Mazerski, 
Bożena Znarowska, 
Piotr Żebrowski, 
Zbigniew Gabski

 Nie brakowało chętnych do udziału w III Wojewódzkim Biegu 
Żuławskim

 W parku w Rekcinie pojaw-
iła się wiata piknikowa

KWIECISTA GMINA

Pieniądze zostały rozdane
II edycja ogłoszonego przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański 
konkursu „Kwiecista Gmina” spotkała się z dużym zainte-
resowaniem. Swoje projekty zgłosiły 23 sołectwa. To o 18 
więcej niż w ubiegłym roku!

– Komisja konkursowa obrado-
wała przez kilka godzin, oce-
niając projekty i notując uwa-
gi. Niektóre z nich korzystały 
z takiej formy wsparcia w mi-
nionym roku i teraz zabiegają 
o środki na rozbudowę placów 
– powiedziała Katarzyna Kwia-
tek, kierownik Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański i jed-
na z jurorek.
Gmina zabezpieczyła środki na 
nagrodzenie 10 sołectw.
– Projekty są wyjątkowe. Naj-
chętniej nagrodzilibyśmy 
wszystkie – mówiła podczas 
obrad jury Patrycja Weihs, po-
dinspektor ds. ochrony środo-
wiska w urzędzie gminy.
Jury miało problem z 

wyróżnieniem 10 najlepszych 
projektów, ale z pomocą przy-
szła wójt Magdalena Koło-
dziejczak, która zdecydowała o 
zwiększeniu puli grantów i na-
grodzeniu wszystkich sołectw, 
które poświęciły czas i przygo-
towały projekty.
Granty otrzymały sołectwa: 
Przejazdowo, Świńcz, Rot-
manka, Straszyn, Rusocin, 
Rekcin, Wiślina, Borzęcin, 
Borkowo, Bystra Osiedle, Krę-
piec, Bogatka, Będzieszyn, 
Radunica, Wojanowo, Bystra 
Wieś, Łęgowo, Rokitnica, Cie-
plewo, Żukczyn, Mokry Dwór, 
Roszkowo i Wiślinka.
23 sołectwa otrzymają kwoty, o 
jakie wnioskowały, czyli od 3,3 
tys. zł do 5 tys. zł.

– W niektórych przypadkach 
kwota została lekko zmniejszo-
na o koszty materiałów i narzę-
dzi niezgodnych z regulami-
nem – dodaje Patrycja Weihs.
Konkursy grantowe to jeden 
ze sposobów gminy Pruszcz 
Gdański nie tylko na upięk-
szenie miejscowości, ale rów-
nież na pobudzanie aktywno-
ści, podnoszenie świadomości 
i sprzyjanie integracji miesz-
kańców. Innym, od lat funk-
cjonującym i przynoszącym 
efekty, są udzielane przez gmi-
nę bezprocentowe pożyczki dla 
stowarzyszeń ubiegających się  
o środki unijne.

(MB)

  Jury bardzo dobrze oceniło wszystkie projekty zgłoszone na konkurs

JAGATOWO

Nowe inwestycje

Dobiega końca budowa no-
wego układu drogowego  
w Jagatowie. Powstają nowe 
nawierzchnie z chodnikami, 
oświetleniem i kanalizacją 
deszczową, a także zbior-
nik retencyjny i siłownia 

zewnętrzna. 
Budowa ulic Czeremchowej, 
Górnej i części Kolonii oraz 
stworzenie miejsca rekreacji 
nad zbiornikiem retencyjnym 
to koszt rzędu 3,5 mln zł. 

(MB)

W WIŚLINCE

Powstanie sala 
gimnastyczna 
Gmina Pruszcz Gdański roz-
strzygnęła w połowie mar-
ca przetarg na budowę sali 
gimnastycznej z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej  
w Wiślinie.
Zadanie o wartości 2,5 mln 
zł zrealizuje firma Tym-
-Bud z Pruszcza Gdańskiego. 
Obiekt o powierzchni użyt-
kowej 674,49 m kw. zostanie 

połączony z budynkiem szkoły 
łącznikiem. Sama sala gimna-
styczna będzie miała wymiary 
12 x 24 m. Nad nią, a więc na 
piętrze nowego budynku, będą 
mieściły się dwie salki do zajęć 
pozalekcyjnych. 
Termin realizacji inwestycji – 
koniec lutego 2016 r. 

(GR)

 Wizualizacja sali gimnastycznej, która ma powstać  
w Wiślince

  Nowe drogi w Jagatowie

ROTMANKA

Nowe ulice 
Trwa budowa ulic Faustyny i 
Kościelnej (fragment) w Rot-
mance. Powstaje też parking. 
Obie ulice będą miały na-
wierzchnię bitumiczną, 

obustronne chodniki i oświe-
tlenie w technologii LED. 
Koszt inwestycji to ok. 1,5 
mln zł.

(MB)

  Trwają prace drogowe w Rotmance
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Wiesław Rusiecki, prze-
wodniczący Rady Gminy 

Kolbudy

TURNIEJ KGW

Nagrodzone za widokówkę
Tym razem reprezentantkom 
powiatu gdańskiego nie udało 
się wywalczyć tytułu Grand 
Prix w finale Wojewódzkim 
Turnieju Kół Gospodyń Wiej-
skich, który rozgrywany był w 
Tczewie.
Przypomnijmy, że w finale wo-
jewódzkim powiat gdański re-
prezentowały w tym roku panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
Gołębiewko, które zwyciężając 
rywalizację powiatową, roz-
grywaną Pszczółkach zapew-
niły sobie przepustkę do tur-
nieju w Tczewie. W tym roku 
o Grand Prix walczyło 13 kół, 
a zaszczytny tytuł 12. Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich Wo-
jewództwa Pomorskiego przy-
padł w udziale KGW Nowa 
Karczma. Można powiedzieć, 
że z tarczą wróciły do domów 
również nasze reprezentantki, 
bowiem Krystyna Radziszew-
ska, przewodnicząca KGW 
Gołębiewko z rąk Aleksandra 
Macha, dyrektora Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Gdańsku, odebrała 
puchar za zwycięstwo w kon-
kurencji edukacyjnej, która 
polegała na wykonaniu wido-
kówki promującej miejscowość 

koła. Nasza widokówka przed-
stawiała najciekawsze miejsca 
w Gołębiewku, a wykonała ją 
Mariola Łabędzka i jej córki.
W wojewódzkim finale KGW 
Gołębiewko reprezentowa-
ły: Łucja Fibik, Janina Fierek, 
Regina Langmesser, Kata-
rzyna Literska, Mariola Ła-
będzka, Wioletta Maliszew-
ska, Barbara Mazurek, Halina 

Radziszewska, Krystyna Ra-
dziszewska oraz Patrycja i Syl-
wia Łabędzkie, Aneta Mazu-
rek, Paweł Kłosiński. 
Dodajmy przy okazji, że gospo-
darzem przyszłorocznego fina-
łu powiatowego Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich będzie 
gmina Trąbki Wielkie.

(GR)

  Puchar odbiera Krystyna Radziszewska, przewodnicząca  
KGW Gołębiewko
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TRASA WOJEWÓDZKA SPĘDZA SEN Z POWIEK MIESZKAŃCÓW

Gmina Kolbudy staje się sypialnią Trójmiasta
Wiesław Rusiecki od wielu lat jest radnym gminy Kolbudy, a w tej kadencji powierzono mu funkcję przewodniczącego. 
Jednak jak sam skromnie mówi, jest to praca, która polega przede wszystkim na organizacji działań rady.

– Minęło pół roku pracy 
obecnej Rady Gminy Kolbu-
dy. Jak ocenia Pan minione 
miesiące?
– W tej chwili w radzie mamy 
podział na dwie grupy. Cza-
sami, mimo że staram się to 
temperować, dochodzi do per-
sonalnych „wycieczek”, zamiast 
merytorycznej dyskusji. Ale to 
jest także pewien koloryt chyba 
każdej grupy, w której rządzący 
mają opozycję.
– Czy gmina Kolbudy ma 
jeszcze możliwości rozwoju 
przemysłowego?
– Teren naszej gminy jest coraz 
bardziej zurbanizowany. Wła-
ściwie staliśmy się już sypial-
nią nie tyle samego Gdańska, 
co całego Trójmiasta. Na tym 
niestety nie zarobimy. Będzie-
my musieli uruchamiać cho-
ciażby przedszkola, bo na tere-
nie gminy osiedlają się młodzi 
ludzie i zauważamy, że brakuje 
miejsc w przedszkolach. Dość 
powiedzieć, że leżymy na te-
renach wiejskich, a co ciekawe 
w samych Kolbudach nie mamy 

ani jednego rolnika, w sąsied-
nim Lublewie jest z kolei tylko 
jeden. 
Teren naszej gminy jest spe-
cyficzny, ponieważ przeważają 
lasy, a znaczna część terenów 
przeznaczona jest na dział-
ki mieszkaniowe. W gminie 
Kolbudy muszą inwestować 
przedsiębiorcy, żebyśmy mo-
gli na czymkolwiek zarabiać 
– przynajmniej na podatku od 
nieruchomości. Tak naprawdę 
jedyne miejsca inwestycyjne 
posiadamy jeszcze przy obwod-
nicy, ale część z nich jest i tak 
zablokowana.
– Dlaczego?
– W głównej mierze przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad, która nie wy-
budowała węzła w Kowalach. 
Decyzja o zaprzestaniu tej in-
westycji zapadła w Warszawie. 
Można powiedzieć, że GDD-
KiA nas oszukała, bo obiecano 
nam kompletny węzeł. A co te-
raz mamy? Wystarczy większe 
natężenie aut, żeby kierowcy 
nie mogli zjechać z obwodnicy, 

by włączyć się do ruchu na dro-
dze wojewódzkiej Gdańsk – 
Kościerzyna, przez co tworzą 
się zatory na obwodnicy. Wła-
śnie trasa wojewódzka spędza 
sen z powiek mieszkańcom na-
szej gminy, czemu niestety nie 
jesteśmy w stanie zaradzić. Nie 
ma szans na przebudowę tej 
trasy. W newralgicznych miej-
scach możemy jedynie walczyć 
o dodatkowe przejścia dla pie-
szych, którzy teraz mają spo-
ry problem, żeby przejść przez 
drogę wojewódzką.
– Ale środki na inwestycje 
posiadacie i przedsięwzięć 
zaplanowanych na ten rok 
jest na pewno niemało.
– Przede wszystkim inwe-
stujemy w drogi. W ramach 
„schetynówek” przebudowy-
wać będziemy między innymi 
trasę Pręgowo – Bielkówko  
i drogę w Ostróżkach. Pro-
wadzić będziemy także inwe-
stycje wodno-kanalizacyjne. 
Ważnym zadaniem jest rów-
nież budowa remizy strażackiej 
w Lublewie, która niebawem 

zostanie otwarta i oddana 
do użytku. Warto też wspo-
mnieć o budowie zaplecza sa-
nitarno-socjalnego przy boisku  
w Jankowie. Jest jeszcze szereg 
innych, mniejszych inwestycji, 
które będą realizowane w róż-
nych częściach naszej gminy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

REKLAMA

NAJTAŃSZA REKLAMA W MIEŚCIE
Kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash
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ZŁOTY ROK SZKOŁY W PSZCZÓŁKACH

Jubileusz trwający 
12 miesięcy
Kończący się rok szkolny to 
dla uczniów, rodziców i na-
uczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej w Pszczółkach „Złoty 
Rok”, gdyż placówka obchodzi 
swoje 50-lecie istnienia. 
– Niecodziennym wydarze-
niem jest przebieg jubileuszo-
wych uroczystości. Zgodnie 
z harmonogramem, w szkole 
co miesiąc odbywają się tzw. 
„spotkania jubileuszowe” z 
byłymi i obecnymi nauczycie-
lami. Tematem przewodnim 
ostatniego spotkania „Odkry-
wamy to, co nowe i stare” było 
zaprezentowanie wielu postaci 
nauki, wynalazków i odkryć. 
Uczestnicy spotkań mają oka-
zję poznać na żywo, kto two-
rzył historię „50-latki” i jak 
w dzisiejszych czasach pracu-
je się z dziećmi – informuje 
Mariola Kupryciuk, wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Pszczółkach. 
Na to spotkanie uczniowie 
najstarszych klas przygotowy-
wali się do zaprezentowania 
wiedzy i umiejętności. 
– Pomysłów nie zabrakło. 
Wśród nich znalazły się pre-
zentacje multimedialne. Gru-
py uczniów pokazywały różne 

doświadczenia oraz wybucho-
we niespodzianki i nie tylko. 
Młodzi ludzie mieli też oka-
zję pokazać sposoby wykorzy-
stania zjawiska magnetyzmu. 
Na zajęciach komputerowych 
opisywano różne nowe i stare 
sprzęty, a na lekcjach przyro-
dy tworzono plakaty o słyn-
nych podróżnikach – dodaje 
wicedyrektor Kupryciuk, która 
zauważa, że ciekawostką była 
formuła spotkania, podczas 
którego padały pytania do pu-
bliczności, potwierdzane bądź 
wyjaśniane przez gości i na-
uczycieli nazwanych „Eksper-
tami” danej dziedziny.
– Odkrywczym i zaskakują-
cym dla wszystkich był pokaz, 
podczas którego uczniowie 
zbudowali z ekośmieci odtwa-
rzacz multimedialny. Z kolei 
w łączniku szkolnym można 
podziwiać wystawę ekspona-
tów „Odkrywamy to, co nowe 
i stare”, na której znalazły się 
urządzenia, sprzęt, pomo-
ce używane dawniej i dzisiaj 
– mówi Mariola Kupryciuk, 
która jest pomysłodawczynią 
tego spotkania.

(GR)

  Podczas spotkań uczniowie prezentowali ciekawe 
doświadczenia 
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KONKURS

Pruszcz 
w kadrze
Do 22 maja nadsyłać można 
prace na fotograficzny kon-
kurs „Pruszcz zatrzymany 
w kadrze”. Celem konkur-
su jest próba uchwycenia i 
zatrzymania w obiektywie 
różnych spojrzeń na Pruszcz 
Gdański. Więcej informacji 
o konkursie na stronie www.
pruszcz-gdanski.pl.

(GR)

KAMERY NA WIŚLE

Ryzyko powodziowe na wizji
Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku rozpo-
czął prace nad budową systemu 
przeciwpowodziowego moni-
toringu wizyjnego. Podpisano 
już umowę ze spółką Telsat 
na realizację projektu „Rozwój 
systemu GeoSMoRP –budowa 
monitoringu wizyjnego”. War-
tość umowy to niemal 1,8 mln zł.
– Budowa systemu jest elemen-
tem działań służących ochro-
nie przed powodzią na odcinku 
Dolnej Wisły poprzez moni-
torowanie stanu wód oraz do-
zór w sytuacjach zagrożenia. 
Monitoring będzie szczególnie 
przydatny podczas wsparcia ak-
cji lodołamania. System będzie 
składał się z dziewięciu kamer 
rozmieszczonych wzdłuż Wi-
sły, od Torunia do ujścia, które 
zamontowane zostaną na mo-
stach i innych ważnych obiek-
tach hydrotechnicznych. Loka-
lizację poszczególnych kamer 
określono, uwzględniając miej-
sca szczególnie ważne z punk-
tu widzenia ochrony przed po-
wodzią, miejsca zatorogenne, 
bez kompleksowej regulacji 
hydrotechnicznej, nieobwało-
wane czy też obszary z zabu-
dową mocno zbliżoną do kory-
ta rzeki – informuje Bogusław 
Pinkiewicz, rzecznik prasowy 

Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku.
Monitoring zostanie zintegro-
wany z systemem, zapewniając 
przesyłanie wizji i sterowanie 
kamerami za pośrednictwem 

geoportalu GeoSMoRP.
– Zadanie, oprócz zapewnienia 
stałego podglądu sytuacji, obej-
muje również stworzenie apli-
kacji mobilnej systemu monito-
rowania ryzyka powodziowego 

GeoSMoRP, przeznaczonej 
dla służb ochrony przeciwpo-
wodziowej – dodaje Bogusław 
Pinkiewicz.

(GR)

 Wisła monitorowana będzie również z mostu w Kiezmarku
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KOSZYKARSKIE MISTRZOSTWA

Medale zostały rozdane
Reprezentacje z Sobowidza i Trąbek Wielkich okazały się bezkonkurencyjne w ko-
szykarskich mistrzostwach gminy. Zawody rozegrano w trąbeckim gimnazjum.

– W turnieju udział wzięły 
reprezentacje szkół z Kłoda-
wy, Sobowidza, Czerniewa i 
Trąbek Wielkich. Zabrakło 
jedynie młodych koszykarzy 
i koszykarek z Mierzeszyna. 
Turniej rozgrywano systemem 
„każdy z każdym” – informuje 
nas Wiesław Kempa z Trąbek 
Wielkich.
Wśród dziewcząt najlepsze 
okazały się koszykarki ze Szko-
ły Podstawowej z Sobowidza, 
które kolejno pokonały SP Kło-
dawę 30:2, SP Czerniewo 32:3 
i Trąbki Wielkie 14:8. Dodaj-
my, że opiekunem mistrzow-
skiej drużyny była Ewa Buga. 
Wicemistrzami gminy została 
ekipa gospodarzy, a na najniż-
szym stopniu podium stanęły 
zawodniczki SP Czerniewo.
– W rywalizacji chłopców mło-
dzi koszykarze ze SP z Trąbek 
Wielkich nie dali szans swoim 
przeciwnikom i zwyciężyli w 
całym turnieju, kolejno poko-
nując SP Kłodawę 12:10, SP 
Czerniewo 22:0 i SP Sobowidz 

16:4 – relacjonuje Wiesław 
Kempa.
Opiekunem drużyny z Trąbek 

Wielkich był Krystian La-
toszewski. Wśród chłopców 
miejsca na podium wywalczyli 

jeszcze SP Sobowidz i SP 
Kłodawa.

(GR)

  Zawodnicy z Czerniewa nie szczędzili sił podczas koszykarskich mistrzostw  
w Trąbkach Wielkich

I WIOSENNY TURNIEJ

O puchar wójta 
gminy
Sześć zespołów wzięło udział w 
turnieju, w którym główne tro-
feum stanowił puchar Barbary 
Kamińskiej, wójt gminy Suchy 
Dąb. W I Wiosennym Turnie-
ju Piłki Nożnej, który rozgry-
wany był na boisku w Suchym 
Dębie, startowały zespoły z 
Tczewa, Pruszcza Gdańskiego 
oraz gospodarze imprezy.
Jak informują organizatorzy 
zawodów, każdy z klubów wy-
stawił po dwie reprezentacje. 
O zwycięstwo walczyły ekipy 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Motława” Suchy Dąb, 
Czarni Pruszcz Gdański i Gryf 
Tczew. Ze względu na niewiel-
ką ilość drużyn młodzi adepci 

futbolu rywalizowali ze sobą 
systemem „każdy z każdym”, a 
grano 10-minutowe mecze.
– Nie było przegranych, gdyż 
turniej miał na celu rozwijanie 
zainteresowań związanych ze 
sportem i rekreacją ruchową, 
kształtowanie umiejętności, 
wdrażanie do zdrowej rywali-
zacji oraz gry fair play – infor-
mują organizatorzy turnieju.
Dlatego też każda grupa otrzy-
mała puchar, który wręczyła 
wójt Barbara Kamińska. Mło-
dzi piłkarze za udział w piłkar-
skiej imprezie otrzymali rów-
nież medale. 

(GR)
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  Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb wręczała 
puchary młodym piłkarzom

WYCISNĄŁ DWA SREBRA

Ostatnie sukcesy pana Jana
57-letni Jan Gołąbek z Rot-
manki odnotował kolejne dwa 
sukcesy: na mistrzostwach o 
charakterze ogólnopolskim 
oraz międzynarodowym. 
Podczas Mistrzostw Polski 
w Chorzowie pan Jan zajął 2. 
miejsce w wyciskaniu sztangi 
na ławce, w swojej katego-
rii wiekowej. „Wycisnął” 170 
kg, ustępując jedynie przed 
mistrzem świata, Mariuszem 
Hadrysiakiem. 

Również z Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski w 
Zalesiu mieszkaniec Rot-
manki przywiózł „srebro”. 
Obecnie pan Jan przygoto-
wuje się do startu w czerwco-
wych Mistrzostwach Europy 
w Pradze. Co ciekawe, siłacz 
z Rotmanki zaczął swoją 
przygodę z siłownią kiedy był 
już dziadkiem. 

(MB)

  Jan Gołąbek z Rotmanki systematycznie powiększa swoją 
 medalową kolekcję 

  Marta Krajewska, złota 
medalistka ze Straszyna

TENIS STOŁOWY

Podwójnie 
złota Marta
20-letnia Marta Krajewska ze 
Straszyna zdobyła dwa złote 
medale w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w Tenisie 
Stołowym.
– Wrażenia z mistrzostw są nie 
do opisania – opowiada Marta, 
która złote krążki zdobyła w 
grze deblowej oraz mieszanej. 
– Nigdy wcześniej na jednych 
mistrzostwach nie udało mi się 
zdobyć tak wiele.
Marta ma 20 lat. Tenis stołowy 
trenuje od 7. roku życia. Za-
czynała w LUKS Straszyn pod 
okiem trenera Witolda Chyliń-
skiego. Obecnie reprezentuje 
MRKS Gdańsk. Zawodniczka 
trenuje nawet pięć razy w ty-
godniu, a na co dzień studiuje 
transport morski.

(MB)
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ZIELONA OCZYSZCZALNIA

Ekologiczny 
projekt
Do połowy czerwca potrwają 
zajęcia organizowane w ra-
mach trzeciej edycji projek-
tu ekologicznego „Zielona 
Oczyszczalnia”. Organizato-
rem zajęć jest miejska spół-
ka – Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna.
– Projekt adresowany jest do 
uczniów drugich klas szkół 
gimnazjalnych z Sopotu i 
Pruszcza Gdańskiego oraz 
z gmin Kolbudy, Żukowo 
i Pruszcz Gdański. Po raz 
pierwszy realizowany był w 
roku szkolnym 2013/2014. 
Celem projektu jest zapo-
znanie uczniów z tematyką 
oczyszczania ścieków oraz 
odnawialnych źródeł energii. 
Zajęcia odbywają się na tere-
nie gdańskiej Oczyszczalni 
Wschód – informuje Anna 
Nawała z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Do tej pory projekt spotkał 
się z bardzo pozytywnym od-
biorem uczniów i nauczycieli. 
Tegoroczna edycja ma dostar-
czyć gimnazjalistom jeszcze 
więcej ciekawych informacji i 

doświadczeń.
– Program wizyty przewiduje 
zwiedzanie oczyszczalni ście-
ków, Elektrowni Biogazo-
wej i Instalacji Termicznego 
Przekształcania Osadów oraz 
warsztaty z odnawialnych 
źródeł energii. Zajęcia zosta-
ną przeprowadzone w nowej 
formule. W tym roku orga-
nizatorzy zapraszają uczniów 
do edukacyjnej gry, której 
towarzyszyło będzie kon-
kretne wyzwanie. Zadaniem 
uczniów będzie poszukiwa-
nie wiedzy, która pozwoli na 
wykonanie zadań, które mają 
uchronić świat przed energe-
tyczną zagładą. Wyzwanie 
będzie polegało na wykorzy-
staniu, w jak najbardziej efek-
tywny sposób, dostępnych, 
odnawialnych źródeł energii 
– dodaje Anna Nawała.
Zajęcia odbywać się będą do 
16 czerwca. W ramach tej 
edycji odbędzie się 6 spotkań, 
w których weźmie udział 11 
klas gimnazjalnych.

(GR)

ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ

Śmierć na dzikich przejściach
Więcej patroli, kamery na torach, współpraca z policją, spotkania w szkołach 
– Straż Ochrony Kolei wzmacnia działania, by zapobiegać przechodzeniu pie-
szych w miejscach niedozwolonych. 

Ponad 70 proc. wypadków na 
kolei powstaje z winy kierow-
ców i pieszych. Co roku w ten 
sposób ginie około 200 osób. 
Rok 2014 był najbezpieczniej-
szym w historii kolei. O 14 
proc. spadła liczba wypadków 
na przejazdach – spadła tak-
że liczba zabitych i rannych. 
Cały czas jednak problemem są 
osoby, które przechodzą przez 
tory w miejscach niedozwolo-
nych. Tylko w dwóch pierw-
szych miesiącach tego roku w 
52 zdarzeniach śmierć ponio-
sło 35 osób, a 15 zostało ciężko 
rannych.
Wypadki spowodowane prze-
chodzeniem przez tory w miej-
scach niedozwolonych opóźni-
ły w styczniu i lutym bieżącego 
roku ponad 330 pociągów na 
około 13 tysięcy minut. Skut-
ki lekkomyślnego zachowania 
pieszych odczuwają głównie 
pasażerowie.
Straż Ochrony Kolei, aby prze-
ciwdziałać temu zjawisku, 
wystawia coraz więcej patro-
li przy „dzikich przejściach”. 

W swoich działaniach wyko-
rzystuje nowoczesne Mobilne 
Centra Monitoringu, czyli busy 
wyposażone w system zdalnie 
sterowanych kamer, które są w 
stanie objąć obserwacją kilku-
kilometrowy odcinek torów.
Działania SOK mają także 
charakter edukacyjny. W 2014 
roku funkcjonariusze przepro-
wadzili prawie 700 spotkań z 

uczniami szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich. To 
bardzo ważny element walki z 
dzikim przechodzeniem przez 
tory. Od 10 lat trwa kampa-
nia społeczna PLK Bezpiecz-
ny przejazd – „Zatrzymaj się i 
żyj!”. Prowadzone w jej ramach 
konferencje, szkolenia i dzia-
łania obok linii kolejowych 
zwracają uwagę na właściwe 

zachowania pieszych. Istnie-
je również możliwość zgła-
szania „dzikich przejść” – za 
pośrednictwem strony www.
bezpieczny-przejazd.pl lub pod 
całodobowym numerem alar-
mowym SOK 22 474 00 00.

(AN)

  Służby Ochrony Kolei nieustannie pilnują, aby nie przechodzić przez tory w niedozwolonych miejscach


