
Pierwsze „schetynówki” zakończone
Mimo lata i wakacji, drogowcy nie odpoczywają 
i dzielnie walczą z przebudową dróg lokalnych w 
powiecie gdańskim, które finansowane są trady-
cyjnie z rządowej „schetynówki”.

Walczył o pruszczańskie śmigłowce
O pracy Rady Powiatu Gdańskiego, zamknię-
ciu bazy śmigłowców bojowych i o likwidacji 
powiatów rozmawiamy z Piotrem Ołowskim, 
przewodniczącym Rady Powiatu Gdańskiego.

Archiwalne dokumenty na poddaszu
Siedziba Urzędu Gminy Suchy Dąb doczekała 
się wreszcie remontu. Przy okazji prac na pod-
daszu budynku znaleziono archiwalne doku-
menty z połowy poprzedniego wieku.

Autodrom już otwarty
W Pszczółkach otworzono jedyny Ośrodek Do-
skonalenia Techniki Jazdy – Autodrom Pomo-
rze. Do dyspozycji kierowców znajdują się m.in. 
plac manewrowy, płyta poślizgowa.

STR. 4 STR. 5 STR. 7STR. 3

STR. 14

Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim nie zostanie przeniesione do po-
mieszczeń po byłym internacie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształ-
cących. Nie zgodzili się na to rodzice i dyrekcja szkoły. Stefan Skonieczny, 
starosta gdański, nie robi z tego wielkiej tragedii i mówi, że pogotowie będzie 
znajdować się w nowym budynku, którego budowę sfinansuje powiat.

Będą budować pogotowie ratunkowe
„OGRODNIK” NIE DLA POGOTOWIA
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W nowym budynku swoją siedzibę 
miałoby nie tylko pogotowie ratun-
kowe, ale również Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. wozić pa-
cjentów do Gdańska

FlashFlash
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Nasze kalendariumSOPOCKIE TARGI SENIORA

Innowacje i inspiracja 
dla osób starszych
Ruszyły przygotowania do 6. edycji Sopockich Targów Seniora, 
które odbędą się 3 i 4 października w Hali 100-lecia Sopotu. Już 
teraz organizatorzy zapraszają firmy oraz instytucje i organiza-
cje, które posiadają ciekawe oferty dla seniorów, do zgłoszenia 
swojego udziału w targach.
– W tym roku motywem prze-
wodnim targów są „Innowacje 
i Inspiracje” kierowane do osób 
starszych. Podczas imprezy bę-
dziemy promować nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, 
społeczne, komunikacyjne i 
edukacyjne – mówią organi-
zatorzy. – Będziemy zachęcać 
do stosowania rozwiązań pod-
wyższających jakość życia osób 
starszych oraz prezentować 
produkty i usługi, które wspie-
rają seniorów, a także inspiro-
wać do aktywności w różnych 
dziedzinach. 
– Chcemy pokazać rozwiąza-
nia, które wykorzystują nowo-
czesne technologie, nowinki, 
które są już codziennością w 
innych krajach europejskich i 
powoli również pojawią się w 
Polsce, np. z obszaru teleopieki 
i telemedycyny – mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca i or-
ganizator Sopockich Targów 
Seniora.
Na targi zapraszamy nie tylko 
seniorów, ale również ich ro-
dziny albo osoby, które posia-
dają starszych rodziców i szu-
kają rozwiązań poprawiających 
jakość życia osób w starszym 
wieku, zapewniających poczu-
cie bezpieczeństwa i wspierają-
cych samodzielność. 
– Na przestrzeni ostatnich lat 
zmienił się poziom i styl życia 
seniorów, a co za tym idzie, za-
kres ich potrzeb i oczekiwań – 
podkreśla Joanna Woźniczka, 
prezes Spółdzielni Socjalnej 
Kooperacja, współorganiza-
tor targów. – Wydłużający się 
czas życia, większa aktywność 

i stały dochód (emerytura) 
sprawiają, że seniorzy to stale 
rosnąca i coraz bardziej atrak-
cyjna grupa konsumentów, co 
zauważają już niektóre firmy, 
przygotowując oferty dedyko-
wane specjalnie seniorom. Ta-
kie firmy, które posiadają cie-
kawe oferty dostosowane do 
potrzeb i możliwości osób star-
szych, zapraszamy do zgłosze-
nia swojego udziału w targach. 
Organizowane od 2010 roku, 
jedne z pierwszych w Polsce, 
Sopockie Targi Seniora stały 
się ważnym miejscem spotkań 
oraz wymiany doświadczeń se-
niorów i ich rodzin oraz firm, 
instytucji i organizacji przyja-
znych seniorom. To nie tylko 
stoiska z ofertami, ale również 
bogaty i różnorodny program 
artystyczny, warsztaty, wykła-
dy, porady i bezpłatne badania 
profilaktyczne. 
– To także miejsce inspira-
cji dla samego seniora, jak i 
jego bliskich – dzieci, wnu-
ków czy opiekunów – podkre-
śla Anna Jarosz. – W tym roku 
planujemy m.in. spotkania z 

ciekawymi seniorami, których 
przykład może być inspiracją 
dla innych. Zachęcamy więc 
seniorów, którzy realizują ja-
kieś ciekawe pasje i przedsię-
wzięcia do kontaktu z nami. 
– Zaproszenie kierujemy rów-
nież do organizacji senioral-
nych z całego województwa, 
a więc klubów seniora, uni-
wersytetów III wieku i innych 
podmiotów, które organizują 
ciekawe zajęcia np. Koła Go-
spodyń Wiejskich. Podmioty, 
które przedstawią najciekaw-
sze propozycje zaprosimy do 
współtworzenia programu edu-
kacyjno-kulturalnego – zachę-
ca Joanna Woźniczka. 
Zgłoszenia oraz propozycje 
można przesyłać do 23 sierp-
nia. Szczegółowe informa-
cje w Biurze Organizacyjnym 
Sopockich Targów Seniora 
(e-mail: biuro@targiseniora.pl, 
tel. 730 930 745 – wystawcy, 
kom. 664 899 125 – program 
edukacyjno-kulturalny).

Agnieszka Niedałtowska

  W Sopockich Targach Seniora aktywnie uczestniczą także 
mieszkańcy
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• 31 lipca – 9 sierpnia, 19. Festiwal Sze-
kspirowski, Gdański Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 8 sierpnia (sobota), Lenny Kravitz, Hala 
Ergo Arena

• 9 sierpnia (niedziela), koncert Mela Koteluk, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim 

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

• 13 sierpnia (czwartek), GusGus, godz. 21.00, 
Zatoka Sztuki w Sopocie, al. Franciszka 
Mamuszki 14

• 14 – 23 sierpnia, Solidarity of Arts

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

• 16 sierpnia (niedziela), Skubas, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

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

• 16 – 22 sierpnia, Mozartiana

• 20 – 23 sierpnia (czwartek – niedziela), 
Literacki Sopot

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

• 22 – 28 sierpnia, Mistrzostwa Europy Mas-
ters w klasie LAS, Zatoka Gdańska

• 23 sierpnia (niedziela), Krystyna Prońko, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim

• 26 sierpnia (środa), koncert Matisyahu, godz. 
19.00, Klub B90, ul. Doki 1 w Gdańsku

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

• 29 sierpnia (sobota), Kabareton – Mariusz 
Kałamaga, Tomasz Joachimek, Kabaret 44-
200, Kabaret 4 Fala

• 30 sierpnia (niedziela), Cytava Festiwal, 
godz. 14.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim

• 12 września (sobota), Strachy Na Lachy, 
godz. 22.00, Klub Scena w Sopocie, al. Fran-
ciszka Mamuszki 2

• 13 września (niedziela), Machine Head, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 14 – 19 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 19 września (sobota), Calibre, godz. 22.00, 
Klub S.F.I.N.K.S. 700 w Sopocie, al. Francisz-
ka Mamuszki 1

• 22 – 25 września (wtorek – piątek),  
Targi Trako, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 25 września (piątek), James Arthur, godz. 
20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 3 października (sobota), koncert Tede & Va-
nillahajs, godz. 22.00, Klub Scena w Sopocie, 
al. Franciszka Mamuszki 2
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  Dotychczasowa siedziba ogranicza nieco działanie pruszczańskiego pogotowia 

„OGRODNIK” NIE DLA POGOTOWIA

Będą budować pogotowie ratunkowe
Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim nie zostanie przeniesione do pomieszczeń po byłym internacie Zespołu 
Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących. Nie zgodzili się na to rodzice i dyrekcja szkoły. Stefan Skonieczny, starosta 
gdański, nie robi z tego wielkiej tragedii i mówi, że pogotowie będzie znajdować się w nowym budynku, którego budowę 
sfinansuje powiat.

Samodzielne Publiczne Pogo-
towie Ratunkowe mieści się w 
tej chwili w budynku starostwa 
powiatowego. Jednak miejsce 
ogranicza rozwój medycznej 
placówki. Jeszcze na początku 
lipca pojawiła się informacja, 
że pogotowie przeniesione zo-
stanie do dawnego internatu w 
„ogrodniku”. Prace adaptacyjne 
miałyby rozpocząć się w tym 
roku, a w połowie roku 2016 
pogotowie miałoby funkcjono-
wać już w nowej siedzibie. Pla-
ny spaliły jednak na panewce.
– W związku z negatywnym 
stanowiskiem rady pedagogicz-
nej i dyrekcji Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i Ogólnokształ-
cących, odnoszącym się do wy-
korzystania części terenu szko-
ły w celu adaptacji na placów-
kę pogotowia, zarząd powiatu 
gdańskiego będzie poszukiwać 
alternatywnego rozwiązania 
problemu nowej placówki po-
gotowia – informowała dwa 

tygodnie później Sylwia Mo-
krucka z Wydziału Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim.
Jak powiedział nam Stefan 
Skonieczny, starostwo chciało 
zaoszczędzić pieniądze i wyko-
rzystać puste pomieszczenia w 
„ogrodniku”.
– Nauczyciele i rodzice zrobili 
raban, twierdząc, że chcieli-
śmy zagarnąć szkołę, a później 
ją zlikwidować. Takich planów 
absolutnie nie mamy, dlatego 
wycofujemy się z tej koncep-
cji. Szkoda, bo budowa zupeł-
nie nowego obiektu będzie nas 
kosztowała prawdopodobnie 
dziesięć razy więcej niż ada-
ptacja pomieszczeń w szkole – 
mówi nam starosta gdański.
Jest jednak nowa, droższa kon-
cepcja, ale wydaje się, że nie-
sie ona za sobą jeszcze więcej 
korzyści.
– W nowym budynku swo-
ją siedzibę miałoby nie tylko 

pogotowie ratunkowe, ale rów-
nież Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie. Obiekt miał-
by również służyć jednodnio-
wej obsłudze medycznej, aby 
z drobnymi urazami nie wozić 
pacjentów do Gdańska – tłu-
maczy Stefan Skonieczny.
Wszystko wskazuje na to, że 
powiat otrzyma znajdującą się 
w pobliżu „ogrodnika” dział-
kę od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Starosta liczy na to, 
że agencja jeszcze w okresie 
wakacyjnym przekaże powia-
towi działkę na działalność 
publiczną.
– Chęć porozumienia jest i 
mam nadzieję, że dojdziemy 
do konsensusu. Pierwsze pra-
ce planujemy rozpocząć wio-
sną przyszłego roku, ponieważ 
wcześniej trzeba przygotować 
odpowiednie dokumenty, a 
przede wszystkim przygoto-
wać projekt. Prace te rozpocz-
niemy dopiero wtedy, kiedy 

otrzymamy działkę od agencji. 
To jednak nie wszystko, po-
nieważ inwestycja musi zyskać 
również akceptację rady powia-
tu – wyjaśnia starosta.
Inwestycja nie będzie koszto-
wała – jak planowało starostwo 

– 300 tys. zł, ale ok. 3 mln zł. 
Powiat liczy na zewnętrzne do-
finansowanie zadania, ale jeśli 
go nie otrzyma, to budowę po-
gotowia trzeba będzie rozłożyć 
na 2 lata.
O kolejnych krokach w sprawie 

budowy pogotowia będziemy 
oczywiście informować.

Krzysztof Lubański
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OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

Autodrom w Pszczółkach już otwarty
W Pszczółkach otworzono jedyny w tej części kraju Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Autodrom Pomorze.  
Do dyspozycji kierowców znajdują się m.in. plac manewrowy, płyta poślizgowa czy tor kartingowy. 

Autodrom w Pszczółkach 
to inwestycja Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Gdańsku. Jest to miejsce, gdzie 
każdy kierowca będzie mógł 
doskonalić swoje umiejętności 
za kierownicą, poznać reakcję 
pojazdu na zmienne warunki 
atmosferyczne, drogowe i te-
renowe symulowane na płycie 
poślizgowej bądź szarpaku, 
który destabilizuje tor jazdy. 
Kierowca będzie także mógł 
doświadczyć jak zachowuje się 

pojazd podczas wykonywania 
manewrów skrętu szosowego, 
manewrowego, awaryjnego, 
omijania przeszkody z hamo-
waniem i bez hamowania awa-
ryjnego na prostej czy łuku. 
Istnieje także możliwość zapo-
znania się ze zjawiskiem utraty 
przyczepności kół oraz podste-
rownością pojazdu.
– Jeszcze przed otwarciem na-
szego ośrodka spółka Saur 
Neptun Gdańsk zgłosiła chęć 
przeszkolenia na autodromie w 

Pszczółkach 100 swoich kie-
rowców. Mam nadzieję, że za 
jej przykładem pójdą inne po-
morskie firmy zatrudniające 
kierowców. Budowa autodromu 
zawierała od początku cztery 
koncepcje, a mianowicie: szko-
lenie kierowców zawodowych i 
szkolenia dedykowane firmom 
posiadającym place manewro-
we i instytucjom posługującym 
się samochodami specjalistycz-
nymi, urzędom, które w swo-
jej pracy wykorzystują quady 
oraz celom sportowym. Poza 
tym przyświecał nam jeszcze 
jeden cel. Chcieliśmy, aby po-
morscy kierowcy podnosili tu 
swoje kwalifikacje – mówiła 
podczas otwarcia autodromu 
Wiesława Kasprzewska-Char-
kin, dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Gdańsku, która była jednym z 
motorów napędowych budowy 
autodromu.
Inwestycja nie byłaby zreali-
zowana w Pszczółkach gdyby 
nie zaangażowanie Ryszar-
da Świlskiego, członka zarzą-
du województwa pomorskiego 

– tor kartingowy o długości 1047 m
– tor ziemny (quadowy) o długości 500 m
– budynki biurowe z halą garażową
– sala wykładowa dla 20 słuchaczy
– płyta poślizgowa prostokątna 150x50m
– płyta poślizgowa w formie pierścienia o średnicy 68 m
– plac manewrowy 100x20m
– wzniesienia z łukiem i zawodnienie

AUTODROM W PSZCZÓŁKACH

czy Hanny Brejwo, wójt gmi-
ny Pszczółki. Dodajmy w tym 
miejscu, że to właśnie na te-
renach gminnych usytuowany 
jest autodrom, a poza tym gmi-
na musiała wybudować drogę 
dojazdową do ośrodka przy uli-
cy Żuławskiej.
– Autodrom w Pszczółkach jest 
dowodem na to, że poważne 
inwestycje nie muszą powsta-
wać w dużych miastach. Mam 
nadzieję, że ten obiekt przycią-
gnie do Pszczółek kierowców, 
którzy przy okazji poznają inne 
walory tej gminy – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
– Wiele osób czuje się mistrza-
mi kierownicy. Tych zapra-
szam na autodrom do Pszczó-
łek, żeby tu sprawdzili swoje 
umiejętności i zostawili trochę 
adrenaliny na torze. Miałem 
przyjemność przejechać się 
tym torem. Po wyjściu z auta 
nabrałem dystansu do siebie i 
swoich umiejętności – dodał 
Ryszard Świlski.

Krzysztof Lubański
  Obiekt w Pszczółkach posiada także płytę poślizgową, na 

której swoje umiejętności może sprawdzić każdy kierowca

  Symboliczne otwarcie autodromu w Pszczółkach
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- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

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

MIEJSCE DLA 100 MALUCHÓW

Miasto wybuduje kolejny żłobek
Od 1,5 roku z powodzeniem 
funkcjonuje samorządowy żło-
bek w Pruszczu Gdańskim. 
Placówka może pomieścić tyl-
ko 40 dzieci, a chętnych jest 
zdecydowanie więcej, dlatego 
postanowiono podjąć wyzwa-
nie i wybudować drugi publicz-
ny żłobek.
Jak mówi „Panoramie” Je-
rzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego ds. 
społecznych, nowa placówka 
oświatowa dla najmłodszych 
ma powstać na osiedlu Bursz-
tynowym – niedaleko Przed-
szkola Bursztynek.
– Żłobek projektowany będzie 
na 100 miejsc. W tej chwili 
zabezpieczamy środki finanso-
we na przygotowanie projektu, 

który ma powstać jeszcze w 
tym roku. Budowa miałaby 
rozpocząć się za rok, aby na 
przełomie lat 2016/2017 inwe-
stycja była zakończona. Loka-
lizacja żłobka również nie jest 
przypadkowa, bo właśnie tam 
powstać ma największe osie-
dle mieszkaniowe w naszym 
mieście, gdzie docelowo ma za-
mieszkać około 8 tysięcy osób. 
Wiadomo, że będą tam miesz-
kać młode rodziny z dziećmi – 
mówi Jerzy Kulka.
Władze Pruszcza Gdańskiego 
nie szacowały jeszcze kosztu 
budowy żłobka, ale wiado-
mo, że miasto starać się będzie 
przynajmniej o środki z progra-
mu „Maluch”.
– Jest to rządowy program, 

który wspiera budowę albo mo-
dernizację budynków właśnie 
pod takie cele. Resztę inwe-
stycji pokryjemy oczywiście ze 
środków własnych. Chcemy, 
aby nowy żłobek był nowo-
czesny, funkcjonalny, z wy-
korzystaniem innowacyjnych 
technologii, które w przyszło-
ści pozwolą na ekonomiczną 
eksploatację obiektu – dodaje 
zastępca burmistrza.
Budowa nowego żłobka to jed-
na z ważniejszych inwestycji 
oświatowych kolejnych kilku 
lat w naszym mieście. Dodaj-
my, że jest to przedsięwzięcie, 
które jesienią zapowiadał w 
swoim programie wyborczym 
burmistrz Janusz Wróbel.

(lubek)

  Publiczny żłobek w Pruszczu Gdańskim cieszy sięogromnym zainresowaniem, 
 dlatego miasto wybuduje drugi 

  Dwie minuty wcześniej władze powiatu i gminy Trąbki Wielkie porozumiały się w sprawie 
powiększenia zakresu prac w Sobowidzu

  Zakończyła się już przebudowa trasy Przywidz–Klonowo, a zrealizowaną inwestycję ogląda-
li przedstawiciele starostwa i gminy
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ZWIĘKSZAJĄ ZAKRES PRAC

Pierwsze „schetynówki” już zakończone
Mimo lata i wakacji, drogowcy nie odpoczywają i dzielnie walczą z przebudową dróg lokalnych w powiecie gdańskim, 
które finansowane są z rządowej „schetynówki”. Pierwsze odbiory już za nami, a niektóre zadania – w porozumieniu z 
wójtami – zostały poszerzone.

– Do tej pory przebudowano 
chociażby półkilometrowy od-
cinek drogi powiatowej w Wi-
ślinie oraz prawie 3 kilometry 
drogi Sobowidz–Gołębiewo 
Wielkie oraz nieco krótszy 
odcinek trasy Przywidz–Klo-
nowo. Powstał również nowy 
chodnik wzdłuż drogi powia-
towej w Żelisławkach – infor-
muje Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański, który dodaje, że 
niebawem odbędą się kolejne 
odbiory, a realizacja programu 
powinna zakończyć się w pla-
nowanym terminie.
Tuż przed zamknięciem tego 
wydania gazety zakończono 
też prace na drodze Pszczółki–
Rębielcz. Trwały z kolei prace 
w Gołębiewie Średnim oraz w 
Wiślinie.
– Mieszkańca nie interesuje do 
kogo należą drogi. Jemu za-
leży tylko na tym, żeby ulice 
i chodniki były w należytym 
stanie, dlatego każdego roku 
w partnerstwie z powiatem re-
montujemy odcinki pewnych 
ciągów komunikacyjnych. 

Dzięki temu trasa od Przywi-
dza w kierunku Egiertowa – na 
terenie naszego powiatu gdań-
skiego – jest już wyremontowa-
na, a przypomnę, że jeszcze w 
2009 roku była ona w tragicz-
nym stanie. Poza tym cząst-
kowe remonty nie zapewniały 
takiego komfortu, który mamy 
teraz – mówi „Panoramie” Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Gmina przygotowuje się rów-
nież do remontu drogi z Bo-
rowiny w kierunku Skarszew 
i wójt Zimakowski wierzy, że 
uda się go wykonać już w przy-
szłym roku.
Powody do radości mogą mieć 
mieszkańcy Sobowidza i Klę-
pin, ponieważ Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie, 
porozumiał się z władzami po-
wiatu w sprawie przedłużenia 
budowy chodnika. 
– Początkowo chodnik miał 
być budowany do ostatniego 
zabudowania w Sobowidzu, 
ale doszliśmy do wniosku, że 
warto byłoby go przedłużyć 

do skrzyżowania z drogą w 
kierunku wsi Klępiny. Dzię-
ki temu dzieci z Klępin, któ-
re uczą się w Sobowidzu, nie 
będą musiały iść poboczem 
albo asfaltem, ale bezpiecznie 
po chodniku. To jednak nie 
wszystko. Ustaliliśmy również, 
że jesienią wymieniony zosta-
nie chodnik w centrum Sobo-
widza – w sąsiedztwie kościoła. 
Dodatkowe prace będą finan-
sowane w połowie przez staro-
stwo, a w połowie przez naszą 
gminę – informuje nas Błażej 
Konkol.
Wszystkie prace w ramach 
„schetynówki” mają zakończyć 
się już jesienią. Przypomnijmy 
tylko, że drogowcy działają w 
różnych częściach naszego po-
wiatu, ponieważ do projektu 
– podobnie jak w roku ubie-
głym – przystąpiły wszystkie 
samorządy gminne powiatu 
gdańskiego.

(lubek)

 



SIERPIEŃ 2015 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 5Z POWIATU

  Piotr Ołowski, przewodniczący Rady Powiatu Gdańskigo

GROZI NAM ZATOR W KOWALACH ???

Węzeł wciąż 
niedokończony
W jednym z poprzednich wydań „Panoramy” 
informowaliśmy o utrudnieniach na węźle 
Kowale, który nie jest do końca wybudowany. 
Wiadomo jednak, że nie prędko możemy spo-
dziewać siędrogowców w tym miejscu.

Węzeł Kowale jest jedynym 
(poza Szadółkami) węzłem, 
który nie został dokończony, 
dlatego wjazd z obwodnicy na 
drogę wojewódzką Gdańsk – 
Kościerzyna jest utrudniony. 
Poza tym cierpi na tym inte-
res gminy Kolbudy, która w 
sąsiedztwie obwodnicy posia-
da działki inwestycyjne.
- W przypadku węzła Kowale 
czekamy na wydanie decyzji 
środowiskowej. Ewentualna 
realizacja będzie finansowana 
przez inwestora prywatnego, 
prawdopodobnie także przy 
udziale samorządów – poin-
formował nas Piotr Michal-
ski, rzecznik prasowy gdań-
skiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad.
Tak naprawdę inicjatywa do-
kończenia budowy węzła Ko-
wale wyszła od samorządow-
ców w Kolbudach.
- Sprawa rozbudowy obecne-
go węzła wyszła przy okazji 
rozmów, które prowadzili-
śmy z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich na temat prze-
budowy trasy Gdańsk – Ko-
ścierzyna – mówi nam Marek 
Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy. - Prywatny inwestor 

zainwestował w przygotowa-
nie projektu jednej z kończyn 
węzła. Potrzebne są wszyst-
kie zjazdy z obwodnicy, po-
nieważ po oddaniu do użyt-
ku nowej Świętokrzyskiej i 
Obwodnicy Metropolitalnej 
zwiększy się ruch 
i korki na tym węźle mogą 
okazać się jeszcze większe niż 
w tej chwili.
Samorządowcy z Kolbud oba-
wiają się też, że po wybudo-
waniu Obwodnicy Metropo-
litalnej gmina będzie musiała 
przejąć fragment obwodnicy 
trójmiejskiej. Tym przypusz-
czeniom zaprzecza rzecznik 
GDDKiA.
- Obiema drogami ekspre-
sowymi będzie zarządza-
ła GDDKiA. Być może po 
ukończeniu S6 Trasy Kaszub-
skiej gdyński odcinek Ob-
wodnicy Trójmiasta przejdzie 
pod zarząd miasta – mówi 
Piotr Michalski.
W tej chwili nie wiadomo, 
czy i w ogóle węzeł w Kowa-
lach zostanie dokończony. Na 
razie przyjdzie nam mieć tyl-
ko nadzieję.

(lubek)

LIKWIDACJA POWIATÓW TO TYLKO DEBATA MARKETINGOWA

Walczył o pruszczańskie śmigłowce bojowe
O pracy Rady Powiatu Gdańskiego, zamknięciu bazy śmigłowców bojowych w Pruszczu Gdańskim oraz likwidacji po-
wiatów z Piotrem Ołowskim, przewodniczącym Rady Powiatu Gdańskiego i prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
rozmawia Grzegorz Rudnicki.

– Jak ocenia Pan pierwsze 
miesiące pracy Rady Powiatu 
Gdańskiego?
– Okres ten oceniam pozy-
tywnie, mimo podejmowania 
przez radę powiatu niełatwych 
decyzji. Uchwaliliśmy bardzo 
dobry, proinwestycyjny bu-
dżet. Mówiąc proinwestycyjny, 
mam na myśli uwzględnienie 
w nim inwestycji infrastruk-
turalnych, które mieszkańcy w 
rozmowach z radnymi określa-
ją jako najważniejsze do zreali-
zowania. Dlatego w maju sta-
rostwo podpisało umowy na 

wykonanie robót drogowych 
o łącznej kwocie prawie 9 mln 
złotych. 
– W ostatnim czasie głośno 
zrobiło się o przenosinach 
pogotowia ratunkowego w 
Pruszczu Gdańskim? Czy bu-
dowa nowego obiektu jest 
potrzebna? 
– Dobra polityka zdrowotna 
i troska o zdrowie mieszkań-
ców to priorytet samorządow-
ców. Pogotowie ratunkowe 
musi mieć funkcjonalną sie-
dzibę, dobrze położoną pod 
względem komunikacyjnym z 

odpowiednim wyposażeniem. 
Trzeba również pamiętać o 
wszystkich pracownikach po-
gotowia i stworzeniu im odpo-
wiednich warunków umożli-
wiających niesienie skutecznej 
pomocy wszystkim pacjentom 
powiatu. 
– Do końca roku zamknięta 
ma być baza śmigłowców w 
Pruszczu Gdańskim. Czy to 
oznacza, że zmniejszy się po-
ziom bezpieczeństwa powia-
tu i całej aglomeracji? Jest 
może jeszcze iskierka na-
dziei, że żołnierze pozostaną 

w Pruszczu Gdańskim? 
– Trudno jest mi sobie wy-
obrazić pruszczańskie niebo 
bez śmigłowców bojowych. 
Wierzę, że każda decyzja o 
rozmieszczeniu jednostek woj-
skowych w Polsce, w tym śmi-
głowców bojowych, będzie 
uwzględniać wysoki poziom 
bezpieczeństwa obywateli. 
– Wiemy, że o pozostawienie 
bazy walczyli nasi lokalni sa-
morządowcy, ale czy posło-
wie zrobili wszystko, co w ich 
mocy?
– Wiem, co ja zrobiłem w tej 
sprawie jako poseł na Sejm VI 
kadencji. To właśnie dzięki 
mojej skutecznej interwencji 
decyzja o przeniesieniu Pułku 
Śmigłowców Bojowych zosta-
ła w 2011 roku wstrzymana. 
Przekonałem ówczesnego Mi-
nistra Obrony Narodowej, że 
przeniesienie bazy z Pruszcza 
Gdańskiego do Inowrocławia, 
gdzie nie ma pasa startowego o 
utwardzonej nawierzchni, jest 
ze względów bezpieczeństwa 
niemożliwe i nie do zaakcep-
towania. Z własnego doświad-
czenia wiem, że każdy pilot 
musi posiadać odpowiednie 
warunki do przeprowadzenia 
treningu oraz każdego startu 
i lądowania. Warto dodać, że 
nawet stacjonując w afgańskiej 
prowincji Ghazni, piloci pułku 
z takiego pasa korzystali. 
– Cały czas słyszymy gło-
sy, że tak naprawdę powiaty 

nie są do niczego potrzebne. 
Znamy głosy, które mówią, 
że pewne sprawy i inwesty-
cje mogą przejąć gminy. Jaka 
jest Pana opinia na ten temat? 
– Propozycja likwidacji po-
wiatów pojawia się w debacie 
publicznej dość regularnie, po-
dobnie zresztą jak debata na 
temat likwidacji Senatu. Nie-
stety, zazwyczaj intencją takich 
projektów jest przysporzenie 
politycznej popularności da-
nego polityka w okresie kam-
panii wyborczej. Uważam, że 
nie czas na dokonywanie po-
ważnych zmian w obecnym 
podziale samorządowym Pol-
ski. Trzeba pamiętać, że każda 
wdrożona systemowa zmiana 

będzie bardzo kosztowna. Po-
winniśmy skupić się na tym, 
aby powiaty pracowały dobrze, 
skutecznie przyczyniając się do 
rozwoju regionalnego oraz in-
westycji prowadzących do cy-
wilizacyjnego postępu.
– Lipiec i sierpień to czas 
urlopów. A jak urlop spędza 
przewodniczący rady powia-
tu? 
– Urlop spędzam tradycyjnie 
w gronie rodzinnym na dział-
ce na Kociewiu, gdzie codzien-
nie będę mógł cieszyć się ciszą 
i pięknem natury. Szumią-
ce drzewa i śpiew ptaków jest 
tym, co wypoczywając, cenię 
sobie najbardziej.
- Dziękuję za rozmowę.
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PRZEBOJE IRENY JAROCKIEJ

Muzycznie na 
sopockim molo
Podobnie jak w roku ubiegłym, 
sopocki Młodzieżowy Dom 
Kultury przy współpracy z Ką-
pieliskiem Morskim Sopot, 
Fundacją Sopockie Korzenie, 
Fundacją Ireny Jarockiej, Urzę-
dem Miasta Sopot oraz z wier-
nymi fanami, organizuje kon-
cert poświęcony Irenie Jaroc-
kiej – piosenkarce pochodzącej 
z Wybrzeża – której przeboje 
zna i nuci cała Polska oraz Po-
lonia, mieszkająca w różnych 
państwach świata.
– To tu, w Sopocie, Irena Jaroc-
ka zaczynała swoją profesjonal-
ną karierę. To tu – w sopockim 
mieszkaniu Seweryna Krajew-
skiego – powstał jej pierwszy 
wielki przebój „Gondolierzy 
znad Wisły”, za który otrzy-
mała stypendium PAGART 
i wyjechała na 4 lata do Pa-
ryża kształcić swoje umiejęt-
ności wokalne u boku Char-
lesa Aznavoura czy Mireille 
Manthieu. Była jedyną polską 
piosenkarką, która dziewięcio-
krotnie wystąpiła na Między-
narodowym Festiwalu Sopoc-
kim, zdobywając tam Nagrodę 
Publiczności, Nagrodę „Głosu 
Wybrzeża” i Miss Obiektywu. 
W Operze Leśnej wyśpiewała 
swoje największe przeboje, by 
wspomnieć chociażby o: „Gon-
dolierzy znad Wisły”, „Odpły-
wają kawiarenki”, „Słowo je-
dyne – ty”, „Wymyśliłam cię”, 
„Motylem jestem” – przypomi-
na część życiorysu artystki Li-
dia Czerniak, która wspólnie z 
Edytą Dawidowską zajmuje się 
koordynacją koncertu na molo.
To właśnie muszla koncertowa 
przy sopockim molo, w której 

15 sierpnia odbędzie się kon-
cert, była ulubionym miejscem, 
gdzie Irena Jarocka dawała 
swoje koncerty i spotykała się z 
publicznością oraz fanami. 
 –   Koncert poświęcony pamię-
ci Ireny Jarockiej odbędzie się 
w sobotę, 15 sierpnia, o godz. 
16.00 w Muszli Koncertowej 
przy molo w Sopocie. Gościem 
specjalnym imprezy będzie 
Izabela Trojanowska, która 
przyjęła zaproszenie organi-
zatorów, zrzekając się honora-
rium. Wystąpią również laure-
aci I Wojewódzkiego Konkur-
su Piosenki Seniorów „Ocalić 
od zapomnienia”, który odbył 
się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Sopocie. Pojawią 
się także laureaci Wojewódz-
kiego Konkursu „Odkrywamy 
Talenty na Pomorzu”. Piosenki 
Ireny Jarockiej zaśpiewają też: 
Katarzyna Rogalska z „Cap-
pelli Gedanensis” oraz uzdol-
niona młodzież z Wybrzeża – 
zapowiada Lidia Czerniak.
Dodajmy jeszcze tylko, że przy 
okazji koncertu zorganizowa-
na zostanie wystawa portre-
tów Ireny Jarockiej autorstwa 
znanej i cenionej w świecie ar-
tystycznym fotograf – Renaty 
Pajchel.
– Na koncert przyjadą fani i 
sympatycy Ireny Jarockiej z ca-
łego kraju. Zapewne
znów wszyscy wspólnie za-
śpiewamy największe przebo-
je artystki – zapewnia Lidia 
Czerniak.
Patronem medialnym koncertu 
jest „Panorama Pomorza”.

(GR)

ŻAGLE NAJLEPSZE NA LETNIE WAKACJE

W Kolbudach odpoczną od 
wojennych działań 
Po raz kolejny młodzież z gminy Kolbudy spędziła letnie wakacje na żeglar-
skich obozach, które na Kaszubach zorganizował miejscowy urząd gminy. W 
tym roku nad jeziorem wypoczywały także dzieci z Litwy oraz dotkniętej dzia-
łaniami wojennymi Ukrainy.

Letnie obozy żeglarskie na po-
czątku organizowane były w 
Gołuniu, a przez ostatnie 7 lat 
w Borsku. W tym roku na bazę 
wybrano Wdzydze Kiszewskie. 
– Każdego roku w całości fi-
nansujemy pobyt 30-40 dzie-
ciaków z rodzin, które znajdują 
się w trudnej sytuacji, pozosta-
ła grupa, około 150-osobowa, 
płaci stosunkowo niewielkie 
pieniądze za pobyt na obo-
zie żeglarskim – mówi Jacek 
Grąziewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Od kilku lat na obozy przyjeż-
dżają również dzieci z polskich 
rodzin mieszkających za naszą 
wschodnią granicą. Na począt-
ku gmina współpracowała w 
tej kwestii ze stowarzyszeniem 
nieżyjącego Macieja Płażyń-
skiego „Wspólnota Polska”.
– Później sami nawiązaliśmy 
kontakt z parafią w Jaworo-
wie i od 4 lat przyjeżdżają do 
nas dzieci z polskich rodzin 
właśnie z tej miejscowości. W 
zeszłym roku gościliśmy z ko-
lei naszych rodaków z polskiej 
szkoły z litewskiego Niemen-
czyna, z którą również w roku 
2014 nawiązaliśmy współpra-
cę – dodaje Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
W tym roku gmina gościła 

jeszcze jedną grupę dzieci z 
Ukrainy. Tym razem była to 
około 30-osobowa grupa osób, 
które zostały dotknięte działa-
niami wojennymi na Ukrainie. 
– Jak każdego roku, dla na-
szych dzieciaków, które wa-
kacje spędzają w domu orga-
nizujemy zajęcia, które są za-
planowane na początku i pod 
koniec lata. Są to dwutygo-
dniowe treningi tenisa ziem-
nego, ogólnorozwojowe zajęcia 

sportowo-rekreacyjne w salach 
gimnastycznych w Kolbudach i 
Bielkówku. Przez dwa miesią-
ce do dyspozycji dzieci i mło-
dzieży pozostaje nasz „orlik”, 
gdzie zatrudnieni animatorzy 
także prowadzą zajęcia spor-
towe. Dzięki zakupowi sprzę-
tu żeglarskiego, w tym roku po 
raz pierwszy przez cały sezon 
otwarta jest przystań żeglarska, 
gdzie wszyscy chętni za sym-
boliczną opłatą – 1, 2 5 złotych 

– mogą korzystać ze sprzętu 
żeglarskiego przez cały dzień – 
mówi nam Leszek Grombala.
Dodajmy, że przez cały sier-
pień na kolbudzkiej przystani 
wykwalifikowani instruktorzy 
prowadzą zajęcia żeglarskie dla 
dzieci i młodzieży. Poza tym z 
gminnych dotacji prowadzone 
są także inne zajęcia, organizo-
wane podczas letnich wakacji.

Krzysztof Lubański

  Do wspólnego zdjęcia zrobionego podczas obozu żeglarskiego stanęli jego uczestnicy oraz 
organizatorzy 

  Remiza w Lublewie już gotowa i chętnych do oglądania 
nie brakuje
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MILIONY NA DROGI I KANALIZACJĘ

Lato pełne inwestycji w gminie Kolbudy
Letnia kanikuła to przede 
wszystkim odpoczynek dla 
uczniów, ale nie dla budow-
lańców, dla których jest to 
pełnia sezonu i okres wytężo-
nej pracy przy różnego rodza-
ju inwestycjach.
W gminie Kolbudy zakoń-
czono budowę remizy i świe-
tlicy wiejskiej w Lublewie, o 
której już informowaliśmy na 
naszych łamach.
– Dużą inwestycją dla nasze-
go budżetu jest budowa sie-
ci kanalizacyjnej w Lisewcu 
i Czapielsku, która kosztuje 
ponad 2,1 miliona złotych. 
Moim zdaniem, po zrealizo-
waniu tego zadania, będzie-
my najlepiej skanalizowaną 
gminą w województwie po-
morskim. Dodam tylko, że 
w obu tych wsiach gospodar-
stwa leżą od siebie w znacznej 

odległości, co spowodowało 
też, że nie mogliśmy liczyć na 
pieniądze z Unii Europejskiej 
i całą inwestycję finansujemy z 
własnych środków – mówi „Pa-
noramie” Marek Goliński, wi-
cewójt gminy Kolbudy.
Dodajmy, że sieć kanalizacyj-
na budowana jest także w Bą-
kowie na osiedlu Wieczorne 
Mgły, a część środków na to 
zadanie pochodzi z UE.
– Największą potrzebą są oczy-
wiście inwestycje drogowe. Do 
października powinna zostać 
zakończona przebudowa drogi 
Pręgowo – Bielkówko, na któ-
rą otrzymaliśmy pieniądze ze 
„schetynówki”. Przedsięwzię-
cie jest dość skomplikowanym 
zadaniem, ponieważ wiele pra-
cy i czasu pochłania wykona-
nie infrastruktury podziemnej. 
Przebudowa tej drogi kosztuje 

nas 4,5 miliona złotych, z cze-
go połowę otrzymaliśmy ze 
środków rządowych – mówi 
Marek Goliński.
W tym roku, w ramach „schety-
nówki”, robiona jest jeszcze 
droga z Lisewca do Pręgowa. 
Dodajmy w tym miejscu, że ta 
inwestycja realizowana jest we 
współpracy z powiatem. Z ko-
lei za ponad 1,7 mln zł gmina 
remontuje równie istotną drogę 
Buszkowo – Ostróżki.
– Okres wakacyjny wykorzy-
stujemy także na inwestycje 
oświatowe. W kolbudzkiej 
szkole wymieniane są posadzki 
w klasach. Prowadzone są rów-
nież prace malarskie. Roboty 
remontowe w tym obiekcie bę-
dziemy prowadzić w przeciągu 
3 kolejnych lat, ale przez naj-
bliższy rok chcemy przystoso-
wać pomieszczenia do potrzeb 

5-latków – informuje wice-
wójt Goliński, który dodaje, że 
gmina przygotowuje kilkulet-
ni plan remontów wszystkich 
gminnych szkół.
Z kolei w Lublewie remonto-
wana jest sala komputerowa, a 
w Pręgowie pokój nauczyciel-
ski. Dobrą wiadomość mamy 
też dla rodziców przedszko-
laków, ponieważ gmina pla-
nuje rozbudowę przedszkola. 
Właśnie sporządzany jest pro-
jekt. Po rozbudowie, kolbudz-
kie przedszkole będzie mogło 
przyjąć 75 osób więcej niż do 
tej pory. O tym i kolejnych 
inwestycjach w gminie Kol-
budy poinformujemy już we 
wrześniowym wydaniu naszej 
gazety.

(lubek)
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ROZMAITOŚCI

W OCZEKIWANIU NA UNIJNĄ KASĘ

Inwestują w  
hydrofitowe  
oczyszczalnie
Gmina Suchy Dąb nie należy 
do finansowych potentatów, 
ale mimo to samorządowcy 
nie załamują rok i przygoto-
wują się do realizacji kolej-
nych ważnych, ale zarazem 
kosztownych inwestycji.
- Posiadamy już pozwolenie 
na budowę sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowości Gra-
biny-Zameczek. Poza tym 
kończymy właśnie przygoto-
wywać projekt na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Su-
chym Dębie. Obie te inwe-
stycje muszą być realizowane 
w tym samym czasie. Jedy-
nym powodem, który nas po-
wstrzymuje przed rozpoczę-
ciem obu zadań, jest dostęp-
ność środków zewnętrznych 
– mówi „Panoramie” Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb.
Według bardzo wstępnych 
szacunków, na oba zadania 
gmina potrzebować będzie 
niespełniona 10 milionów 
złotych. Sfinansowanie inwe-
stycji z własnych środków jest 
nierealne, dlatego gmina cze-
ka na uruchomienie unijnych 
środków z nowego rozdania.
- Nie jesteśmy w stanie prze-
prowadzić tak kosztownych 

zadań w ciągu jednego roku. 
Chcemy, aby oba zadania były 
rozłożone na 3 lata. Problemem 
naszej gminy nie tylko jest 
wkład własny, ponieważ, aby 
otrzymać unijne środki, musie-
liśmy się zadłużyć. Teraz mamy 
nieco ograniczone możliwości, 
a każdą złotówkę musimy roz-
sądnie wydawać. Jestem jednak 
przekonana, że pierwsze prace 
ruszą w przyszłym roku. W ko-
lejce na sieć kanalizacyjną cze-
kają z kolei mieszkańcy Krzy-
wego Koła – dodaje Barbara 
Kamińska.
Przy okazji tematu kanaliza-
cji, warto powiedzieć również 
o podpisanym przez gminę 
porozumieniu z Politechniką 
Gdańską, dzięki któremu przy-
stąpiono do projektu „Zrówno-
ważona gospodarka ściekami 
komunalnymi w rejonie Morza 
Bałtyckiego”.
- W ramach tego programu 
budowane będą hydrofitowe, a 
więc ekologiczne oczyszczal-
nie ścieków. Tego typu inwe-
stycje zrealizowano na Kaszu-
bach, ale na Żuławach będzie 
to projekt pilotażowy. Nie wie-
my, czy w związku z wysokim 
poziomem wód, oczyszczalnie 
hydrofitowe zdadzą egzamin. 

Projekt będzie realizowa-
ny najpierw przy budynkach 
gminnych. Jeśli oczyszczalnie 
spełnią swoją rolę, to inwe-
stycje będą kontynuowane w 
gospodarstwach domowych. 
Mogę powiedzieć, że mamy 
przygotowaną koncepcję bu-
dowy oczyszczalni na osiedlu, 
gdzie mieszka około 200 osób 
– tłumaczy wójt gminy Suchy 
Dąb.
Wiadomo już, że pierwsza 
oczyszczalnia hydrofito-
wa zlokalizowana będzie w 
Koźlinach pomiędzy wiejską 
świetlicą a remizą strażacką. 
Dodajmy, że pierwsze roboty 
mogą tu ruszyć wiosną przy-
szłego roku. Jeżeli inwestycja 
okaże się sukcesem i znajdą 
się pieniądze, to projekt re-
alizowany będzie w innych 
wsiach gminy Suchy Dąb. 
Zakłada on, że gmina otrzy-
ma 85 procent dofinansowa-
nia. Być może uda się także 
pozyskać środki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Gdańsku.

Krzysztof Lubański

REMONT URZĘDU GMINY

Archiwalne dokumenty na poddaszu
Siedziba Urzędu Gminy Suchy Dąb doczekała się wreszcie remontu. Przy okazji prac na poddaszu znaleziono archiwal-
ne dokumenty z połowy poprzedniego wieku. Renowacja siedziby gminy w 80 procentach finansowana jest ze środków 
zewnętrznych.

Ostatni remont budynku, któ-
ry pamięta jeszcze czasy wo-
jenne, przeprowadzany był 
w 1998 roku. Wtedy jednak 

dobudowano tylko wiatrołap i 
odświeżono elewację – nie wy-
konując przy okazji docieplenia 
urzędu.

– Pracownicy remontujący 
dach znaleźli dokumenty da-
towane na 1947 rok, z których 
dowiedzieć się można wiele 
ciekawych, a przy okazji za-
bawnych rzeczy – mówi „Pano-
ramie” Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb.
Remont rozpoczął się w maju 
i trwał zaledwie 3 miesią-
ce. W tym czasie budowlańcy 
zajmowali się termomoderni-
zacją urzędu i odnowieniem 
elewacji oraz remontem da-
chu. Przy okazji wykonano też 
odwodnienie. 
– Nie byłoby stać naszej gminy 
na kompleksowe sfinansowa-
nie tej inwestycji. Na szczę-
ście udało się pozyskać pienią-
dze z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
w Gdańsku – dodaje Barbara 
Kamińska.

(KL)

  Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb,  
pokazuje znalezione na poddaszu archiwalne dokumenty

  Podczas prac wyremontowano również dach urzędu 
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SZYBKIE ŁĄCZE RÓWNIEŻ POZA MIASTEM

Internet 100 Mbps tylko za 4 zł dziennie
Jak już informowaliśmy w poprzednich artykułach, firma BIALL-NET rozpoczęła sprzedaż internetu, w oparciu o infra-
strukturę światłowodową stworzoną przy pomocy projektu „Wschodnio – pomorska sieć szerokopasmowa – budowa 
infrastruktury światłowodowej – obejmująca zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie”. Sprzedaż internetu 
aktualnie odbywa się w dwóch miejscowościach: Babidół i Jodłowno.

– Cieszymy się z bardzo dużego 
zainteresowania naszymi usłu-
gami. Podpisaliśmy już około 
kilkudziesięciu umów w tych 
dwóch miejscowościach i liczy-
my na więcej. Zostaliśmy przy-
jęci przez mieszkańców bar-
dzo pozytywnie, za co bardzo 
dziękujemy. Pomocni okazali 
się także sołtysi Babiegodołu 
i Jodłowna: Andrzej Czubek 
i Czesława Oleś – mówi Mal-
wina Szczepaniec, kierownik 
sprzedaży w firmie BIALL-
-NET. – Właśnie sołtysi 

pomagają nam w lepszym roz-
poznaniu potrzeb mieszkań-
ców swoich miejscowości i dba-
ją o to, abyśmy mieli możliwość 
dotarcia do wszystkich i prze-
kazania naszej oferty.
Aktualnie BIALL-NET pro-
ponuje trzy oferty: Internet 
5 Mbps za jedyne 40 zł mie-
sięcznie, Internet 50 Mbps za 
80 zł miesięcznie i najszybszą 
prędkość 100 Mbps za 120 zł 
miesięcznie. 
– Oferta z najszybszym in-
ternetem budzi największe 

zainteresowanie naszych no-
wych klientów – przyznaje 
Malwina Szczepaniec. – Za 
najszybszy internet światłowo-
dowy 100 Mbps – gdzie zazna-
czamy, że przy tej prędkości 
instalacja światłowodu bezpo-
średnio do domu klienta kosz-
tuje tylko 1 zł – płacimy tylko 4 
zł dziennie. To bardzo niewiel-
ki koszt za niezawodność i wła-
sny spokój, ponieważ zawsze 
wracając do domu, będziemy 
mieć dostęp do internetu, aby 
sprawdzić potrzebne nam in-
formacje, dokończyć pracę.
To bardzo ważna zaleta, szcze-
gólnie dla osób aktywnych za-
wodowo i prowadzących wła-
sną działalność. 
– Spotykamy przedsiębior-
czych ludzi z ambicjami, któ-
rzy, aby prowadzić swoje in-
teresy, muszą być cały czas w 
kontakcie z klientami. W do-
bie wszechobecnego internetu 
muszą przenieść się do miast, 
wynajmować biuro, aby ko-
rzystać z czegoś bardziej pew-
nego, niż okazjonalny zasięg 

internetu mobilnego. Dzięki 
naszej działalności w gminach 
Przywidz, Kolbudy i Trąbki 
Wielkie, każdy będzie mógł 
pracować wygodnie we wła-
snym domu. Światłowód w 
Państwa domach to wyjątko-
wa możliwość korzystania z 
usług bardzo wysokiej jakości, 
które do tej pory nie były do-
stępne. Nasze doświadczenie i 
podejście do Klientów na pew-
no pozwoli nam na bardzo ko-
rzystną współpracę i obopólne 
zadowolenie – dodaje Malwina 
Szczepaniec.
Zachęcamy do kontaktu z 
przedstawicielami handlowy-
mi firmy BIALL-NET, któ-
rzy chętnie pomogą Państwu 
w doborze oferty i korzystnych 
rozwiązań. 
– Nasi pracownicy pojawią się 
również w Państwa domach. 
Przypominamy jednocześnie, 
że zawsze posiadają ze sobą 
identyfikatory wraz z pieczątką 
firmy.
Zapraszamy do zapoznania się z 
wyjątkową ofertą najszybszego 

internetu światło-
wodowego i wybra-
nia dla siebie i swo-
ich bliskich najlep-
szego rozwiązania 
– zachęca Malwina 
Szczepaniec.

  Podpisanie pierwszej umowy

  Budowa 
Wschodnio-po-
morskiej sieci 

szerokopasmowej

  Przypominamy, że nasi 
przedstawiciele zawsze wy-

posażeni są w indentyfikatory

Przedstawiciele 
handlowi

Aleksandra Fidrych
571-335-549

Marek Remiszewski
513-156-758

Filip Stenzel
571-335-546

Tomasz Wólczyński
513-156-545

BIALL-NET Sp. z o.o.
Otomin ul. Słoneczna 43
80-174 Gdańsk

biall-net@biall-net.pl
www.biall.net.pl
tel: 58 727 77 77

Biura Obsługi Klienta

Gdańsk ul. Kopeckiego 
9/24

Otomin ul. Słoneczna 43

N E T  

SPOTKANIE Z ARTUREM ŻMIJEWSKIM

Warsztaty Filmowej Kreatywności Huawei i Orange Kino Letnie.
Festiwal Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane zaprasza na Warsztaty Filmowej Kreatywności i wyjątkowe spotkanie z 
gwiazdą festiwalu, Arturem Żmijewskim. Podczas kilku dni wakacji będziecie mogli nauczyć się techniki malowania 
światłem i kręcenia filmów na kilka smartfonów jednocześnie. To niepowtarzalna okazja, aby wypróbować możliwości 
najnowszego smartfonu Huawei P8 i poznać uznanych twórców filmowych.

Marzy Ci się kręcenie 
f ilmów przy użyciu kil-
ku kamer jednocześnie? 
Weź udział w Warsztatach 
Filmowej Kreatywności 
Huawei i Orange Kino 
Letnie. Przekonaj się jak 
opanować profesjonalny 
warsztat f ilmowca z po-
mocą trybu reżyserskiego 
integrującego kamery kil-
ku smartfonów. Warsztaty 
5 i 6 sierpnia poprowadzi 
Radosław Polak – absol-
went poznańskiej ASP, fo-
tograf, twórca teledysków 
i reklam, od lat współpra-
cujący z największymi pol-
skimi tytułami prasowy-
mi. W latach 2009 – 2012 
wykładowca Warszawskiej 
Akademii Fotograf ii, swo-
je prace wystawiał m.in. w 
Centre Georges Pompidou 
w Paryżu. Udział w warsz-
tatach weźmie również 
Rafał Zawierucha – aktor 
f ilmowy i teatralny, znany 

m.in. z takich f ilmów jak 
„Bogowie” czy „Wkręceni”.
Główną atrakcją festiwa-
lowego czwartku w ramach 
cyklu „Made in Poland” bę-
dzie specjalne spotkanie z 
wielką gwiazdą polskiego 
kina – Arturem Żmijew-
skim, tegorocznym laure-
atem Diamentowego Klapsa 
Filmowego festiwalu Oran-
ge Kino Letnie Sopot-Za-
kopane, ambasadorem Do-
brej Woli UNICEF. Aktor, 
którego trudno zaszuf lad-
kować, gra zarówno czarne 
charaktery, jak i postacie 
szlachetne, gwiazda „Psów“ 
Władysława Pasikowskie-
go, jak i „Katynia” Andrzeja 
Wajdy.
Spotkanie, otwarte dla pu-
bliczności, odbędzie się w 
czwartek 6 sierpnia o godz. 
18.00 na sopockim molo, w 
kawiarni festiwalowej „Koło 
Molo”, przy fontannie. Pod-
czas spotkania będzie okazja 

do zadania pytań oraz zdo-
bycia autografu aktora. Spo-
tkanie poprowadzi Anna 
Maruszeczko – redaktor 
naczelna magazynu „Uroda 
Życia”. Wieczór zakończy 
projekcja f ilmu „Mój rower” 
z Arturem Żmijewskim w 
jednej z głównych ról.
Przeżyj niezapomnianą ar-
tystyczną przygodę! Kolejna 
seria spotkań odbędzie się 
już 20-21 sierpnia. Warsz-
taty Filmowej Kreatywno-
ści poprowadzi Jerzy Boń-
czak – bardzo lubiany aktor 
teatralny i f ilmowy, znany 
wszystkim z kultowego se-
rialu „Alternatywy 4”. Być 
może wystąpi on właśnie w 
Twoim f ilmie...?
Podczas każdego godzinne-
go warsztatu każdy będzie 
mógł spróbować zarówno 
reżyserem, jak i operato-
rem oraz poznać możliwo-
ści smartfonów Huawei P8 
wraz z funkcją „malowania 

światłem”. W sumie na 
uczestników czeka ponad 
200 miejsc. Prace fotogra-
f iczne będą drukowane, a 
materiały f ilmowe prezen-
towane przed seansami fe-
stiwalu Orange Kino Letnie 
w Sopocie i Zakopanem.
Udział w warsztatach jest 
bezpłatny! Na zgłosze-
nia czekamy pod adresem 
warsztat y @orangek inolet-
nie.pl.

Ewa Towarek

 6 sierpnia będzie 
można spotkać się z 

Arturem Żmijewskim
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NOWA ODSŁONA AKCJI

Nie daj się oszukać – 
sprawdź paragon 
Zachęcenie kupujących nie tylko 
do brania, ale także do sprawdza-
nia paragonów wydawanych z kas 
fiskalnych – to cel akcji „Nie daj 
się oszukać – sprawdź paragon”. 
Tegoroczna, nowa odsłona pro-
wadzonej od lat przez Minister-
stwo Finansów akcji „Weź para-
gon” ruszyła w lipcu.
Chcemy zwrócić uwagę, że obok 
paragonów fiskalnych, sprzedaw-
cy wystawiają też paragony niefi-
skalne. Są one wystawiane przed 
fiskalizacją kasy i nie powinny 
być przekazane kupującemu jako 
dowód zakupu, jeżeli sprzedaw-
ca jest zobowiązany do ewiden-
cjonowania obrotów na kasach 
rejestrujących.
– Zjawisko to nie jest powszech-
nie znane, ma jednak negatywny 
wpływ nie tylko na kondycję ca-
łego społeczeństwa jako odbiorcy 
usług finansowanych przez pań-
stwo, jak edukacja czy bezpie-
czeństwo, ale również na uczciwą 
konkurencję w poszczególnych 
branżach. Stąd decyzja o roz-
szerzeniu zakresu kampanii pa-
ragonowej – mówi wiceminister 
finansów, pełnomocnik rządu ds. 
informacji i edukacji finansowej 
Izabela Leszczyna. – Wierzę, że 
nasza akcja będzie cieszyć się du-
żym społecznym zainteresowa-
niem, bo propaguje takie wartości 
jak uczciwość i współodpowie-
dzialność za państwo.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. we-
szło w życie rozporządzenie sta-
nowiące, że w przypadku świad-
czenia takich czynności jak np. 
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, 
kosmetologiczne, prawnicze, 
usługi opieki medycznej świad-
czonej przez lekarzy i lekarzy 
dentystów, usługi związane z wy-
żywieniem świadczone przez sta-
cjonarne placówki gastronomicz-
ne, konieczne jest stosowanie kas 
rejestrujących. Niemniej jednak 
przy wprowadzaniu wymogu 
bezwzględnego ewidencjonowa-
nia, zdecydowano się na wpro-
wadzenie okresu przejściowego 
na zainstalowanie kasy. Oznacza 
to, że podatnik nowo otwierający 
działalność gospodarczą, np. w 
zakresie usług fryzjerskich ma 2-3 
miesiące na zainstalowanie kasy.
Dlatego dziś zwracamy uwagę 
konsumentów nie tylko na eg-
zekwowanie paragonu – prosi-
my również o jego sprawdzenie. 
Każdy paragon fiskalny zawiera 
charakterystyczne elementy: cen-
tralnie umieszczony napis „pa-
ragon fiskalny”, NIP wystawcy, 
jego nazwę i adres, nazwę towaru 
lub świadczonej usługi, cenę oraz 
logo i numer unikatowy kasy.

Barbara Szalińska 
Rzecznik prasowy Izby Skarbowej 

w Gdańsku 

SENIORZY NA BASENIE

Finansują naukę pływania 
najmłodszych
Kilka miesięcy temu informowaliśmy o otwarciu nowego basenu w Pruszczu Gdań-
skim. Dziś władze miasta z dumą podkreślają, że obiekt cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem amatorów pływania.
Przypomnijmy, że od godz. 
7.00 do 16.00 z pływalni ko-
rzystają uczniowie, ale w go-
dzinach popołudniowo-wie-
czornych korzystać może z niej 
każdy chętny. 
– Dzieci z klas I – III w ra-
mach wychowania fizycznego 
mają naukę pływania, którą 
prowadzi wykwalifikowany in-
struktor. Wiąże się to z tym, że 
miasto finansuje dodatkowych 
nauczycieli, którzy mogą uczyć 
pływania, ale dzięki temu każ-
dy czwartoklasista będzie po-
trafił pływać – mówi nam Je-
rzy Kulka, zastępca burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Miasto nie ogranicza się tylko 
do finansowania zajęć, z któ-
rych korzystają najmłodsi. Dla 
organizacji pozarządowych 
ogłoszono konkurs na zajęcia 
– w tym również dla seniorów. 
Na ten cel przeznaczono 60 tys. 
zł. Zadanie realizuje Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, który jest 
największym skupiskiem se-
niorów w Pruszczu Gdańskim, 
bo w zajęciach uniwersytetu 

uczestniczy około 300 osób. 
– Pieniądze mają być przezna-
czone na różnego rodzaju zaję-
cia dla seniorów, a więc zajęcia 
na basenie, gimnastykę reha-
bilitacyjną, zumbę czy space-
ry, czyli te działania, które są 

 Basen w Pruszczu Gdańskim cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i dorosłych 

 Samochód pożarniczy z Cedrów Wielkich trafił do 
strażaków z ukraińskiego Dubna

DAR DLA STRAŻAKÓW

Przekazali auto 
Ukraińcom
Trzy tygodnie temu gmina 
Cedry Wielkie, w ramach 
pomocy humanitarnej dla 
Termopilskiego Regionalne-
go Oddziału Międzynarodo-
wego Centrum ds. realizacji 
programów UNESCO na 
Ukrainie, przekazała samo-
chód pożarniczy marki Volvo. 
Do tej pory wóz bojowy słu-
żył strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cedrach 
Wielkich. 
– Nasz samochód trafił do 

miasta Dubno i właśnie tam 
wykorzystywany będzie u 
naszych wschodnich sąsia-
dów, w akcjach gaszenia po-
żarów oraz niesienia pomocy 
ludziom w sytuacjach kry-
zysowych. Mam nadzieję, 
że pojazd przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców Dubna, ale 
chciałbym również, aby takiej 
potrzeby w ogóle nie było – 
mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

(GR) 

najbardziej popularne wśród 
osób starszych – dodaje Jerzy 
Kulka.
Po letniej przerwie zajęcia dla 
seniorów będą wznowione, 
a chętni będą mogli skorzy-
stać z propozycji Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, który swoją 
siedzibę ma w Pruszczu Gdań-
skim przy ulicy 24 Marca 5 (tel. 
58 303 61 92, e-mail: biuro@
utwpruszczgdanski.pl).

(KL)
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TRZY „SCHETYNÓWKI”

Nowe drogi i chodniki 
Na terenie gminy Pruszcz 
Gdański ruszyły trzy inwe-
stycje drogowe w ramach tzw. 
„schetynówki”.
W Wiślince powstaje chodnik 
wzdłuż ul. Osiedlowej (ok. 
575 m), w Wiślinie zostanie 
odnowiona ulica Słoneczna, a 
Juszkowo zyska nowy odcinek 
ulicy Zdrowej na długości ok. 

500 m (z kostki betonowej, z 
odwodnieniem i fragmentem 
chodnika).
Całkowita wartość tych 
trzech inwestycji to ponad 
1,6 mln zł. Środki pochodzą z 
budżetu gminy, powiatu oraz 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych.

(MB)

  Prace od początku monitoruje radna Magdalena Migowska 
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INWESTYCJA W ŁĘGOWIE

Przed pierwszym 
dzwonkiem
Finalizowana jest rozbudowa 
Zespołu Szkół w Łęgowie. 
Pierwszy dzwonek rozbrzmi 
w nowych klasach, w oddzia-
le zerówkowym i na terenie 
nowoczesnego kompleksu 
sportowego. 
– Bardzo się cieszymy z tej 
inwestycji, która znacznie 
poprawi zarówno warunki 
nauki, zwłaszcza najmłod-
szych dzieci, jak również 
pracy nauczycieli – mówi 
Elżbieta Działoszewska, dy-
rektor Zespołu Szkół w Łę-
gowie. – Mamy pięć nowych 
pomieszczeń dydaktycznych, 
w tym trzy sale lekcyjne dla 
klas I – III wyposażone w 
najnowocześniejsze pomoce 

dydaktyczne, a także „zerów-
kę” oraz świetlicę. Powstały 
również specjalne toalety dla 
maluchów, o co szczególnie 
zabiegali rodzice. Ważnym 
elementem rozbudowy szkoły 
jest przestronna i funkcjonal-
na stołówka, z której korzy-
stamy już od 15 maja. Nowa 
część budynku, dzięki win-
dzie, jest przyjazna osobom 
niepełnosprawnym. Cieszy 
nas również bardzo nowocze-
sny kompleks sportowy i mała 
architektura na terenie pla-
cówki. Myślę, że 1 września 
uczniowie z radością powitają 
tak piękną szkołę.

(MB)

  Na kompleks sportowy składają się: boisko do piłki nożnej, 
bieżnia lekkoatletyczna, skocznie do skoku w dal oraz wzwyż, 
rzutnia do pchnięcia kulą oraz boisko wielofunkcyjne (do gry 

w siatkówkę i tenisa)

ABSOLUTORIUM UDZIELONO JEDNOGŁOŚNIE 

Rzetelne i racjonalne gospodarowanie
Radni gminy Pruszcz Gdański jednogłośnie przyznali wójt Magdalenie Koło-
dziejczak absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. 

Głosowanie nad absolutorium 
poprzedziło sprawozdanie wój-
ta z wykonania budżetu. W 
grudniu 2013 roku przyjęto 
uchwałę, w której zaplanowa-
no na 2014 rok: dochody na 
poziomie 84249331 zł, wydat-
ki w wysokości 99141563 zł, a 
deficyt – 11119907 zł. W cią-
gu roku radni uchwałami i wójt 
zarządzeniami kilkukrotnie 
zmieniali budżet. Ostatecznie 
jego wykonanie wyglądało na-
stępująco: dochody 89294376 
zł, wydatki 92507213 zł, a defi-
cyt – 3212837 zł. 
Dochody, jak podkreśliła wójt, 
tylko w znikomym procencie 
pochodziły ze sprzedaży mie-
nia. W przypadku wydatków 
największe pozycje stanowi-
ły sprawy społeczne: oświata 
(w tym dotacje do przedszkoli 
niepublicznych), drogownic-
two, kanalizacja oraz kultura 
i sport. Deficyt zaś został po-
kryty z nadwyżki budżetowej 
z lat ubiegłych oraz wolnych 
środków.
Zadłużenie gminy na koniec 
2014 r. wyniosło tylko 12 proc. 
wykonanych dochodów. 
Po wystąpieniu wójta, 

odczytano opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej, któ-
ra była pozytywna oraz opi-
nię komisji rewizyjnej, która 
uznała, iż wójt „rzetelnie i ra-
cjonalnie gospodaruje publicz-
nymi finansami”. Absoluto-
rium za wykonanie budżetu w 
2014 roku radni, podobnie jak 
w ostatnich latach, przyznali 
jednogłośnie. 

(MB)

  Wójt Magdalena Kołodzie-
jczak otrzymała kwiaty i 

gratulacje. Przy tej okazji 
podziękowała wszystkim 

pracownikom urzędu gminy 
za współpracę przy realizacji 

budżetu

ABSOLUTORIA WÓJT MAGDALENY KOŁODZIEJCZAK OD POCZĄTKU KADENCJI:

2003 – jednogłośnie
2004 – jednogłośnie
2005 – 11 „za”, 1 „wstrzymujący” i 1 „przeciw”
2006 – 12 „za”, 1 „wstrzymujący”
2007 – jednogłośnie
2008 – jednogłośnie

2009 – 10 „za”, 3 „przeciwko”
2010 – 11 „za”, 2 „wstrzymujące” 
2011 – jednogłośnie
2012 – jednogłośnie 
2013 – jednogłośnie
2014 – jednogłośnie 
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KAJAKIEM I ROWEREM 

II Rajd Żuławski 
W części żuławskiej gminy 
Pruszcz Gdański odbył się 
rajd samochodowy o charak-
terze okręgowym. 
– Na tę wyjątkową i widowi-
skową imprezę wybraliśmy 
się rowerami (ze Straszyna) 
oraz kajakami (z Juszkowa). 
Zdecydowanie większym po-
wodzeniem cieszyła się droga 
wodna – informuje Magdale-
na Bielicka, rzecznik praso-
wy Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański. – Rajdowcom kibi-
cowaliśmy w trzech strefach. 

W ostatniej z nich (na terenie 
rekreacyjnym w Krępcu) miał 
miejsce poczęstunek w posta-
ci kiełbasek z grilla.
Głównym organizatorem raj-
du był Automobil Klub Mor-
ski w Gdyni. Natomiast prze-
jazd rowerowy zabezpieczali: 
Straż Gminna, policja i Za-
rządzanie Kryzysowe Gminy 
Pruszcz Gdański. Spływ ka-
jakowy zabezpieczał instruk-
tor kajakarstwa i ratownik 
wodny.

(GR)   Rajd Żuławski przejechał także przez gminę Pruszcz Gdański 

  Nowy układ drogowy w Jagatowie 
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NOWY UKŁAD DROGOWY

Siłownia pod chmurką
Dobiegła końca budowa nowe-
go układu drogowego w Jagato-
wie. Powstał również zbiornik 
retencyjny oraz siłownia pod 
chmurką.
W Jagatowie, w ramach ulic 
Czeremchowej, Górnej i czę-
ści Kolonii, wybudowano nowe 
nawierzchnie z chodnikami, 
oświetleniem i kanalizacją 

deszczową. Powstał też zbior-
nik retencyjny oraz siłownia 
zewnętrzna – jednym słowem 
idealne miejsce rekreacji dla 
mieszkańców.
Inwestycja w Jagatowie po-
chłonęła 3,5 mln zł. 

(MB)

 Z ŻYCIA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
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NOWY UKŁAD DROGOWY

Siłownia pod chmurką

KOLONIŚCI W MIERZESZYNIE

Wakacyjne przygody z historią
Nie wszystkie dzieci w czasie tegorocznych wakacji mogły wyjechać poza 
rodzinną wieś. Z myślą o nich zorganizowano w Zespole Szkół w Mierzeszynie 
półkolonie „Wakacyjne przygody z historią”. 

– Uczestniczyło w nich 20 
osób, głównie w wieku 8 – 11 
lat. Największą atrakcją pół-
kolonii były wycieczki: auto-
karowe na Stare Miasto do 
Gdańska i do elektrowni wod-
nych w Straszynie i Juszko-
wie, statkiem na Westerplatte, 
zabytkowym pojazdem tzw. 
„bonanzą” do podobozu hitle-
rowskiego obozu Stutthof w 
Granicznej Wsi oraz do Leśni-
czówki „Wojanowo”. Uczestni-
cy obejrzeli też wystawę rzeźby 
ludowej Zygmunta Bukow-
skiego „Mój drewniany świat”, 
a w miejscowej świetlicy obej-
rzeli spektakl Teatru ART-RE 
z Krakowa „Jaś i drzewo faso-
lowe”, gdzie zorganizowano też 
zabawę taneczną – informuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
To nie był jednak koniec waka-
cyjnych zajęć, ponieważ wiele 
atrakcji czekało młodych ko-
lonistów w szkole (karaoke, 
malowanie kamieni, tworze-
nie prac plastycznych, zajęcia 

komputerowe, gry komputero-
we, turniej badmintona). 
– Podsumowanie wypoczyn-
ku nastąpiło przy ognisku w 
Leśniczówce

„Wojanowo”. Ogłoszono wów-
czas wyniki konkursów organi-
zowanych w czasie półkolonii 
i wręczono nagrody. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali wtedy 

pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki – dodaje Leszek 
Orczykowski.

(GR)

  Pamiątkowe zdjęcie kolonistów z Mierzeszyna pod Neptunem w Gdańsku 
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PROZDROWOTNY PRUSZCZ 

Darmowe szczepionki 
dla seniorów
Miasto Pruszcz Gdański – o 
czym już informowaliśmy na 
naszych łamach – każdego roku 
finansuje działania prozdrowot-
ne, które dedykowane są przede 
wszystkim dzieciom i młodzie-
ży. W tym roku darmowe szcze-
pionki przeciwko grypie dostęp-
ne będą również dla seniorów.
– Do tej pory zrealizowaliśmy 
program skierowany do dzieci 
ze szkół podstawowych. Zrobi-
liśmy chociażby przegląd uzę-
bienia u wszystkich uczniów, a w 
ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia przychodnie włączone 
w program zajęły się leczeniem 
dzieci z próchnicą. Przeglądy 
prowadzone były oczywiście u 
tych, których rodzice wyrazili 
zgodę – informuje Jerzy Kulka, 
zastępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego ds. społecznych.
Miasto sfinansowało również 
badania wad postawy u uczniów 
pruszczańskich podstawówek. 
Projekt będzie w dalszym ciągu 
realizowany, ale jego celem nie 
będą już przeglądy, ale leczenie.
– Wyasygnujemy miejskie pie-
niądze na zajęcia gimnasty-
ki korekcyjnej. Nasze starania 
spełzną na niczym, jeśli nie 
będzie aprobaty rodziców, na 
co oczywiście liczymy. Z na-
szych szacunków wynika, że z 

gimnastyki korekcyjnej powin-
no korzystać 350 osób– dodaje 
Jerzy Kulka.
W dalszym ciągu kontynuowa-
ny będzie, prowadzony już od 3 
lat, program szczepienia dziew-
czynek przeciwko wirusowi 
HPV. Pierwszy cykl szczepień, 
trwający właśnie 6 lat, został za-
kończony, a następny wystartuje 
w nowym roku szkolnym.
– W tym roku idziemy o krok 
dalej. Po raz pierwszy wszystkie 
chętne osoby, które ukończyły 
65 lat, będą mogły za darmo za-
szczepić się przeciwko grypie – 
informuje zastępca burmistrza.
Pruszcz Gdański jest być może 
jednym z nielicznych miast na 
Pomorzu, które w tak szerokim 
zakresie prowadzi działania 
prozdrowotne.
– Nie oglądamy się na in-
nych. Mamy komisję zdrowia i 
wspólnie ustalamy, jakie działa-
nia byłyby dobre dla mieszkań-
ców miasta. Wiadomo, że nie 
wszystko możemy zrealizować, 
ale staramy się wykonywać naj-
potrzebniejsze działania proz-
drowotne – podsumowuje Jerzy 
Kulka.

(lubek)
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 W pruszczańskich przedszkolach nie brakuje miejsca dla kolejnych dzieci 

ZAWODY WĘDKARSKIE W „CZAPLI”

Zarybią zbiornik 
w Wojanowie
Wojskowe Stowarzysze-
nie Wędkarskie „Czapla” z 
Pruszcza Gdańskiego ma za 
sobą kolejne zawody, ale jego 
członkowie nie ograniczają 
się tylko do rywalizacji. Nie-
bawem zajmą się zarybianiem 
zbiornika w Wojanowie.
– Tym razem organizowa-
liśmy zawody z okazji Dnia 
Wędkarza, które przeprowa-
dziliśmy na naszym stawku 
w Komarowie. Do rywalizacji 
stanęło 11 osób, a zwycięzcą 
okazał się Marcin Kolak, któ-
ry w niespełna dwie godziny 
złowił ryby o łącznej wadze 
2195 gram, a poza tym złowił 
największą rybę, ważącą 130 
gram – informuje nas Andrzej 
Grzejka, szef Wojskowego 
Stowarzyszenia „Czapla”.
Dodajmy, że na kolejnych 
dwóch miejscach sklasyfi-
kowano Marka Boleszczuka 
oraz Tadeusza Prawdziwka 
(wszyscy z Pruszcza Gdań-
skiego). Na tym samym 

stawie zorganizowano (już 
po zamknięciu tego numeru) 
zawody spiningowe o tytuł 
mistrza pruszczańskiego sto-
warzyszenia. Kolejne zawo-
dy odbędą się natomiast na 
zbiorniku wodnym w Woja-
nowie, który – decyzją władz 
gminy Pruszcz Gdański – 
został użyczony wędkarzom 
„Czapli”.
– Zobowiązaliśmy się do za-
rybiania i prowadzenia racjo-
nalnej gospodarki rybacko-
-wędkarskiej w Wojanowie. 
Utworzymy typowe łowisko 
wędkarskie, z którego będą 
mogli korzystać wszyscy 
chętni. Od połowy września z 
własnych środków będziemy 
wpuszczać do zbiornika na-
rybek karasia złotego, lina czy 
karpia – mówi „Panoramie” 
Andrzej Grzejka.
Zbiornik w Wojanowie ma ok. 
1,5 ha powierzchni, jest prze-
pływowy, a poza tym niedaw-
no został wyremontowany.

(KL)

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników wędkarskich 
 zawodów w Komarowie 
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PRUSZCZ GDAŃSKI 

1579 nowych  
drzew
– Referat Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański podsumował liczbę 
nasadzeń drzew, jakich do-
konano w 2014 roku na tere-
nie miasta. Według danych, 
w naszym mieście zasadzono 
rekordową liczbę 1579 drzew 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. 
Według statystyk najwięcej 
drzew, bo aż 600, pojawiło się 
na terenie lasku w Komarowie. 
– Nie wszystkie były młodymi 
sadzonkami. W ramach uzu-
pełniania drzewostanu przy 
ulicy Wojska Polskiego, nasa-
dzono tam sześć kilkunasto-
letnich lip. W tym roku mia-
sto kontynuuje akcję sadzenia 
drzew. Najwięcej pojawi się 
we wschodniej części Pruszcza 
Gdańskiego – dodaje Bartosz 
Gondek.

(GR)

PROJEKT FINANSOWANY Z MIEJSKIEJ KASY

Darmowe przedszkola  
w Pruszczu Gdańskim
Miasto Pruszcz Gdański finansować będzie zajęcia dzieciaków w przedszkolach. 
Rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie i 1 złotówkę za każdą kolejną godzinę 
ponadwymiarową.
W Pruszczu Gdańskim funk-
cjonuje jedno samorządowe 
przedszkole i osiem niepublicz-
nych placówek, zapewniając 
miejsca wszystkim dzieciom w 
wieku przedszkolnym. W su-
mie do wszystkich tych placó-
wek uczęszczać może ok. 1000 
maluchów.
– Wspólnie z burmistrzem Ja-
nuszem Wróblem podjęliśmy 
decyzję, że od 1 września 2016 
roku miasto będzie w cało-
ści refundować pobyt dzieci w 
przedszkolu do 5 godzin, a za 
każdą kolejną godzinę rodzice 
zapłacą tylko jedną złotówkę. 
Dotacja obowiązywać będzie 
zarówno w naszym, jaki i nie-
publicznym przedszkolu. Ro-
dzice zobowiązani będą pokryć 
jedynie koszty wyżywienia i 
nadprogramowe godziny po-
bytu swojej pociechy w przed-
szkolu. Jednak, żeby skorzystać 
z naszej oferty, placówka będzie 
musiała spełnić określone wa-
runki – zaznacza Jerzy Kulka, 
zastępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego ds. społecznych.
Placówka, która będzie chciała 
skorzystać z miejskiej dotacji, 
będzie musiała spełnić i reali-
zować wszystkie normy, które 
są zawarte w ustawie o systemie 
oświaty.
Oddziały nie mogą przekra-
czać 25 osób, a w pierwszej 

kolejności przedszkola muszą 
przyjąć dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, dzieci sa-
motnych rodziców i o niskim 
statusie materialnym. Zorgani-
zowaliśmy spotkanie w tej spra-
wie, na którym dowiedziałem 
się, że dyrektorzy przedszkoli 
są zainteresowani taką propo-
zycją. Pozostaje jednak kwestia 

organizacji placówek do nowej 
rzeczywistości, dlatego nacho-
dzący rok szkolny ma być okre-
sem przygotowawczym – mówi 
„Panoramie” Jerzy Kulka.
Dodajmy, że refundacja poby-
tu dziecka w przedszkolu do-
tyczyć będzie tylko dzieci sta-
le zamieszkałych w Pruszczu 
Gdańskim. Koszt projektu w 

całości finansowany będzie z 
budżetu miasta. W tej chwili 
nie wiadomo jeszcze ile osób 
skorzysta z miejskiej dotacji i 
ile pieniędzy trzeba będzie za-
bezpieczyć na ten cel.

(lubek)
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ZAJĘCIA NA LATO

Sierpień w ŻOKiS
Minął półmetek letnich wakacji, ale przed nami jeszcze niecały miesiąc odpoczynku od szkolnych zajęć. 
Ten czas warto spędzić w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Małych, który przygotował za-
jęcia dla dzieci i młodzieży na okres całych wakacji.

Program zajęć w ŻOKiS:
* 5 sierpnia: godz. 10.00 – 
12.00 – poranek z bajką, 
12.00 – 14.00 – rozwiązywa-
nie zagadek i rebusów, 16.00 
– 20.00 – Wakacyjna Liga 
Siatkówki.
* 6 sierpnia: godz. 9.00 – 
14.00 – zajęcia żeglarskie w 
Błotniku, 11.00 – 13.00 – ka-
lambury dla najmłodszych, 
13.00 – 15.00 – zajęcia ta-
neczne (tworzenia wakacyjnej 
choreografii).
* 7 sierpnia: godz. 9.00 – 
14.00 – zajęcia żeglarskie w 
Błotniku, 12.00 – 14.00 – 
film z dreszczem, godz. 14.00 
– 18.00 – tenis stołowy, 16.00 
– 20.00 – Wakacyjna Liga 
Siatkówki.

* 8 sierpnia: godz. 9.00 – 19.00 
– zajęcia żeglarskie w Błotniku.
* 9 sierpnia: godz. 9.00 – 19.00 
– zajęcia żeglarskie w Błotniku.
* 10 sierpnia: godz. 10.00 – 
12.00 – poranek z bajką, 12.00 
– 14.00 – rozwiązywanie zaga-
dek i rebusów.
* 11 sierpnia: godz. 14.00 – 
18.00 – turniej badmintona.
* 12 sierpnia: godz. 10.00 – 
13.00 – warsztaty zdrowego 
żywienia (warsztaty kulinar-
ne), 16.00 – 20.00 – Wakacyjna 
Liga Siatkówki.
* 13 sierpnia: godz. 9.00 – 
14.00 zajęcia żeglarskie w Błot-
niku, 11.30 – 15.00 – wyjazd 
do Jumpcity w Gdyni (koszt 
35 zł).
* 14 – 15 sierpnia: godz. 9.00 

– 14.00 – zajęcia żeglarskie w 
Błotniku.
* 16 sierpnia: godz. 9.00 – 19.00 
– zajęcia żeglarskie w Błotniku.
* 17 sierpnia: godz. 11.00 – 
13.00 – lepienie z plasteliny bo-
haterów z bajek, 13.00 – 15.00 
– mini szansa na sukces.
*18 sierpnia: godz. 10.00 – 
12.00 – w zdrowym ciele zdro-
wy duch (pobudka przez ruch), 
godz. 12.00 – 16.00 – tenis sto-
łowy, 12.00 – 16.00 – zajęcia w 
sali komputerowej.
*19 sierpnia: godz. 10.00 – 
13.00 – warsztaty zdrowego 
żywienia, 16.00 – 20.00 – Wa-
kacyjna Liga Siatkówki.
* 20 sierpnia: godz. 9.00 – 14.00 
– zajęcia żeglarskie w Błotni-
ku, 10.00 – 12.00 – poranek z 

bajką, 12.00 – 15.00 – turniej 
badmintona.
* 21 sierpnia: godz. 9.00 – 14.00 
– zajęcia żeglarskie w Błotniku, 
16.00 – 20.00 – Wakacyjna 
Liga Siatkówki.
* 22 – 23 sierpnia: godz. 9.00 
– 19.00 – zajęcia w szkółce 
żeglarskiej.
* 24 sierpnia: godz. 10.00 – 
12.00 – gry i zabawy na pa-
pierze, 12.00 – 14.00 – ka-
lambury dla najmłodszych, 
14.00 – 16.00 – zajęcia w sali 
komputerowej.
* 25 sierpnia: godz. 10.00 – 
12.00 – warsztaty plastyczne, 
12.00 – 14.00 – kalambury dla 
najmłodszych, 14.00 – 16.00 – 
zajęcia w sali komputerowej.
* 26 sierpnia: godz. 11.00 

– 16.00 – gra terenowa dla 
młodzieży (podchody), 16.00 
– 20.00 – Wakacyjna Liga 
Siatkówki.
* 27 sierpnia: godz. 19.00 – 
22.00 – Wakacyjna dyskoteka 
dla dzieci i młodzieży na po-
żegnanie lata.
*28 sierpnia: godz. 12.00 – 
16.00 – tenis stołowy, 16.00 
– 20.00 – Wakacyjna Liga 
Siatkówki.
* 29 sierpnia: godz. 8.00 – 
20.00 – spływ kajakowy na 
pożegnanie lata (koszt 30 zł).
* 29 – 30 sierpnia: godz. 9.00 
– 19.00 – zajęcia żeglarskie w 
Błotniku.

(GR)
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SUKCES TRÓJSTRONNEGO POROZUMIENIA

Przyjacielskie łzy na pożegnanie
Zakończył się pierwszy rok współpracy trzech gmin, dzięki której młodzież spędzała wolny czas na stoku narciarskim, polu 
golfowym i pod żaglami. Pomysł chwalą nie tylko dzieci, samorządowcy, ale również pomorskie kuratorium oświatowe. 

Przypomnijmy, że porozumie-
nie między gminami Trąb-
ki Wielkie, Przywidz i Ce-
dry Wielkie zakładało przede 
wszystkim wymianę młodzie-
ży, która miała korzystać z do-
stępnych w danej gminie atrak-
cji. Zimą młodzież z gimna-
zjów korzystała z uroków stoku 
narciarskiego w Przywidzu.
– Zazdroszczę dzieciakom tak 
atrakcyjnych kolonii, na któ-
rych miały okazję być zimą i 
latem. Chciałbym, aby nasza 
współpraca była nieco szersza 
i dotyczyła chociażby realiza-
cji wspólnych unijnych projek-
tów, ale nie tylko. W tej chwili 
brakuje wspólnych działań nad 
tematami, które znajdują się na 
granicy gmin. Mieszkańców 
nie interesuje, gdzie przebiega 

granica między gminami, ale 
zrealizowane inwestycje – 
mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Kolejnym przystankiem był 
Błotnik, gdzie młodzi ludzie 
mieli okazję zasmakować że-
glarskiej przygody. Nie wszyscy 
dobrze czuli się pod żaglami, 
dlatego woleli próbować swo-
ich sił na kajaku.
– Byłem w Błotniku i na polu 
golfowym w Postołowie. Nie 
żeglowałem, ale na kajaku ra-
dziłem sobie całkiem dobrze. 
Dzięki tym wyjazdom pozna-
łem nowych kolegów, z który-
mi na pewno będę utrzymywał 
kontakt – mówi nam Remi-
giusz Rutkowski, uczeń przy-
widzkiego gimnazjum.
– Wójtowie tylko rzucili 

pomysł, ale cała praca spadła 
na barki dyrektorów szkół i 
opiekunów młodzieży. Do re-
alizacji tego projektu nie trze-
ba wiele, bo każda z gmin już 
ma odpowiednią bazę. Sami 
młodzi ludzie muszą ocenić, 
czy pomysł jest dobry i pokazać 
nam ewentualne kierunki dal-
szego rozwoju tego pomysłu, 
bo to właśnie z myślą o nich 
podpisaliśmy porozumienie – 
mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Ostatnim akcentem porozu-
mienia było spotkanie w gmi-
nie Trąbki Wielkie, gdzie gim-
nazjaliści próbowali swoich sił 
na polu golfowym w Postoło-
wie i ściance wspinaczkowej.
– Pomysł był moich kolegów z 
Cedrów Wielkich i Przywidza, 
ale cieszę się, że udało się do-
łączyć nam do tego porozumie-
nia, dzięki czemu również na-
sza młodzież może w atrakcyj-
ny sposób spędzać wolny czas w 
miejscach, których brakuje na 
naszym terenie. Mam nadzieję, 
że ta wymiana będzie konty-
nuowana w latach następnych 
i trwać będzie przyjaźń zawar-
ta między młodzieżą – doda-
je Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Podsumowanie współpracy od-
było się w Trąbkach Wielkich 
i wiele osób ze łzami w oczach 
żegnało swoich nowo pozna-
nych przyjaciół. Na szczęście 
rozłąka nie będzie długa, bo 
już zimą wszyscy spotkają się 
ponownie na stoku narciarskim 
w Przywidzu.

Krzysztof Lubański
 Latem młodzi ludzie próbowali swoich sił na kajakach

 Pamiątkowe zdjęcie podczas podsumowania trójstronnego porozumienia  
w Trąbkach Wielkich

  Młodzież z trzech gmin spotkała się zimą na stoku narciarskim w Przywidzu

  Symbolicznego otwarcia świetlicy dokonała 
 m.in. Karolina Krzewska, sołtys Łaguszewa
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POZNALI HISTORIĘ SWOJEJ WSI

Nowa świetlica w Łaguszewie

Mieszkańcy kolejnej wsi w 
gminie Trąbki Wielkie cie-
szyć się mogą z nowej świe-
tlicy. Prawie miesiąc temu 
uroczyście otwarto świetlicę 
w Łaguszewie.
– Kolejnym punktem pro-
gramu tej uroczystości była 
prelekcja Dariusza Dolatow-
skiego na temat historii Ła-
guszewa. Zebrani dowiedzieli 
się od niego wielu ciekawych 
informacji o tej miejscowości. 
Niewiele osób wie zapew-
ne, że najstarsza wzmianka 
o Łaguszewie pochodzi z 31 

lipca 1280 roku oraz o tym, że 
właśnie tu wydobywano bursz-
tyn i że swoją posiadłość miał 
Abraham Ludwig Muhl – ku-
piec i senator w okresie I Wol-
nego Miasta Gdańska. Podczas 
swojego wystąpienia Dariusz 
Dolatowski zaproponował, aby 
patronem świetlicy został żyją-
cy w XVIII wieku kaznodzieja 
katolicki ks. Piotr Trembecki, 
który urodził się w Łagusze-
wie – informuje Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji.

Następnie dla najmłodszych 
mieszkańców Łaguszewa zor-
ganizowany został na boisku 
festyn sportowo-rekreacyjny. 
Natomiast dorośli bawili się 
do późnych godzin wieczor-
nych na zabawie tanecznej.
Dodajmy przy okazji, że nie 
jest to jedyna świetlica wiej-
ska, która w tym roku zosta-
ła oddana do użytku na te-
renie gminy Trąbki Wielkie. 
Wcześniej podobne obiekty 
otworzono w Domachowie. 
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 Bocianie gniazda na niebezpieczeństwo narażone są przede wszystkim podczas burz i wichur 

RANKING

Pruszcz w 
czołówce
Miasto Pruszcz Gdański 
zajęło szóstą lokatę w ka-
tegorii najlepszych gmin 
miejsko-wiejskich w Ran-
kingu Samorządów „Rzecz-
pospolitej” za rok 2015.
Jak przypomina Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego, w ubiegłym 
roku nasze miasto zajęło 11. 
miejsce.
– Podciągnęliśmy się o pięć 
oczek. Szóste miejsce cie-
szy tym bardziej, że przed 
nami są miasta, w których 
funkcjonuje duży przemysł i 
kurorty, takie jak lider kla-
syfikacji – Kołobrzeg. To 
stabilna finansowo i bardzo 
wymagająca konkurencja – 
dodaje Janusz Wróbel.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
pierwsze miejsca w rankin-
gu zajęły: Gdańsk, Koło-
brzeg i Zielonka.

(GR)

DZWOŃ NA SPECJALNĄ INFOLINIĘ

Pomóż młodym bocianom
Wiosna i lato to okres, w którym pogoda jest nieprzewidywalna i zwykle przechodzą burze i silne 
wiatry, które powodują łamanie drzew, uszkodzenia słupów energetycznych. Często cierpią na tym 
również gniazda bocianów. Jest to szczególnie niebezpieczne dla piskląt, z których zdecydowana 
większość nie potrafi jeszcze fruwać.

– Przyrodnicy z Fundacji Przy-
rodniczej „pro Natura”, od lat 
wraz z Grupą Energa opie-
kujący się bocianami w Polsce 
apelują, by po przejściu burz 
zainteresować się sytuacją oko-
licznych ptaków i gniazd, w 
których znajdują się młode. Być 
może bocianie domy uległy 
zniszczeniu lub zalaniu, a małe 
boćki są podtopione lub znala-
zły się poza gniazdem. Zranio-
ne ptaki mogą wymagać na-
tychmiastowej pomocy – mówi 
Dorota Trojanowska, odpowie-
dzialna za komunikację projek-
tu „Energa dla Przyrody”.
Przypomnijmy, że do dyspozy-
cji jest ogólnopolska bezpłatna 
infolinia 801 BOCIAN (tel. 
801 26 24 26), którą już po-
nad 2 lata temu wraz z „pro 
Naturą” uruchomiła Grupa 
Energa, w celu umożliwienia 
szybkiej pomocy bocianom, 
m.in. gniazdującym na słupach 
energetycznych.
Jak mówi Magdalena 

Berezowska, zajmująca się ob-
sługą infolinii, udało się już 
pomóc młodemu bocianowi, 
wypchniętemu z gniazda przez 
silny podmuch wiatru. 
– Zachęcamy do zgłaszania 
przypadków napotkania znisz-
czonych bocianich domów czy 
poszkodowanych ptaków na 

801 BOCIAN albo pocztą 
elektroniczną na adres bocia-
ny@bociany.pl – dodaje Mag-
dalena Berezowska. – Prowa-
dzony przez nas telefon jest do-
stępny na terenie całego kraju. 
Interwencje przyjmowane są 
codziennie, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00 

– 17.00. Jednak w sytuacjach 
szczególnych zgłoszenia od-
bieramy bez względu na porę i 
dzień – liczy się przede wszyst-
kim pomoc bocianom.
Jarosław Kołakowski, koor-
dynujący współpracę Grupy 
Energa z przyrodnikami za-
znacza, że na energetycznych 

słupach zainstalowano blisko 
10 tysięcy platform pod bez-
pieczne bocianie gniazda.
– Dlatego los tych ptaków jest 
nam szczególnie bliski. Energa 
pomaga im szeregiem działań, 
a pomysł na infolinię okazał się 
trafiony. Jest ona bardzo przy-
datna w ochronie boćków. Tyl-
ko w ubiegłym roku dzięki niej 
udzielono w całej Polsce pomo-
cy w ponad 1000 przypadków 
– dodaje Jarosław Kołakowski.
Dodajmy, że nawałnice po-
łączone z wichurą powodują 
także uszkodzenia linii i infra-
struktury energetycznej. W ta-
kich przypadkach przedstawi-
ciele grupy apelują o szczególną 
ostrożność, a przede wszystkim 
o nie podchodzenie do uszko-
dzonych słupów czy zerwanych 
linii elektrycznych. Tego typu 
incydenty należy bezwzględnie 
zgłaszać do Pogotowia Energe-
tycznego pod numer telefonu 
991.

(GR)
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BAŁTYCKI FESTIWAL 

Rugbystki 
naprawiały świat
W ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Nel-
sona Mandeli Fundacja „Im-
puls”, wspólnie z RC Czarni 
Pruszcz Gdański, przy pomo-
cy miasta Pruszcz Gdański 
oraz Starosty Powiatu Gdań-
skiego zorganizowała Bałtyc-
ki Festiwal Rugby. 
– Na doskonale przygotowa-
nym boisku Centrum Kultu-
ry i Sportu zorganizowaliśmy 
piknik rugby. W festiwa-
lu udział wzięły: mistrzynie 
Polski w rugby kobiet Biało 
Zielone Lejdis Gdańsk, me-
dalistki mistrzostw Polski 
ekipy Black Roses Poznań i 
Legia Warszawa, a także – na 
specjalne zaproszenie Fun-
dacji „Impuls” – Młodzieżo-
wa Reprezentacja Kobiet z 
Ukrainy. Dodatkowo stawi-
ły się amatorskie ekipy mę-
skie z Kaliningradu, Ukrainy 
oraz różnych rejonów Polski 
– informuje nas Bogusław 
Olszewski, wiceprezes RC 
Czarni Pruszcz Gdański.
Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że Pruszcz Gdański jest 
pierwszym miastem w Polsce, 
które dołączyło do wielu in-
nych na całym świecie, świę-
tujących dzień urodzin Nel-
sona Mandeli.
– Impreza miała charakter 
turnieju i rozegrano mecze 
w formule grupowej „każdy z 
każdym”, a następnie mecze 
o 3. i 1. miejsce. Zawodnicz-
ki biało-zielonych potwier-
dziły, że tytuł mistrzowski 
to nie przypadek, wygrywa-
jąc z bardzo dobrą drużyną 

reprezentacji Ukrainy, która 
zajęła 2. miejsce. W walce o 
3. miejsce zawodniczki Legii 
Warszawa pokonały Black 
Roses Poznań – relacjonuje 
Bogusław Olszewski. – Naj-
ważniejszym wydarzeniem 
jednak był mecz, w którym 
Rugby Club Czarni Pruszcz 
Gdański zaprosili do rywa-
lizacji „resztę świata”. Dru-
żyna, która podjęła wyzwa-
nie gospodarzy składała się z 
zawodników z Rosji, Ukrainy 
oraz trójmiejskich klubów 
Lechii Gdańsk i Ogniwa So-
pot, a skład drużyny, który w 
obecnej sytuacji międzynaro-
dowej trudno sobie wyobrazić 
– potwierdził, że sport łączy. 
Dodajmy, że nad prawidło-
wym przebiegiem rozgrywek 
czuwali sędziowie Mariusz 
Kasperek i Michał Rogowski, 
pod kierownictwem Moniki 
Baniewicz. Z kolei trenerzy 
Janusz Urbanowicz oraz Jurij 
Buchało potwierdzili swój 
wysoki profesjonalizm nie 
tylko w trenowaniu zawod-
ników, ale również w orga-
nizacji Bałtyckiego Festiwalu 
Rugby.
– Mandela Day jest świętem, 
które obchodzi cały świat 
i mamy nadzieję, że w ko-
lejnych latach przykładem 
Pruszcza Gdańskiego inne 
miasta w Polsce też przy-
łączą się do szczytnej idei 
– podsumowuje wiceprezes 
Olszewski.

(GR)

 W Pruszczu Gdańskim 1. miejsce i puchar wywalczyły 
zawodniczki z Gdańska

 Każda złowiona ryba przynosiła wiele radości
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RUSZA IV LIGA

Kolbudy jadą do Lęborka
W najbliższy weekend ligowe 
rozgrywki wznowią piłkarze 
IV ligi. W tym gronie powiat 
gdański ma tylko jednego re-
prezentanta – GKS Kolbudy. 
Na inaugurację sezonu nasi 

zawodnicy zagrają na wyjeździe 
z Pogonią Lębork. Przed własną 
publicznością GKS zaprezentu-
je się tydzień później w spotka-
niu z Gryfem 2009 Tczew.

(KL)

CHCĄ POWIĘKSZYĆ MARINĘ

Żuławski Kliwer w Błotniku
Za nami trzecia edycja imprezy „Złap wiatr w Żuławski Kliwer”, która odbyła się 
na przystani w Błotniku. Święto organizowane jest w rocznicę otwarcia żeglar-
skiego obiektu w Błotniku (2012 r.).

Żeglarskie święto było dosko-
nałą okazją do tego, aby po-
dziękować firmom, wspiera-
jącym rozwój przystani oraz 
utworzonej niedawno szkółki 
żeglarskiej, która wzbogaciła 
się chociażby o nowe łodzie dla 
dzieci i młodzieży.
Podczas Żuławskiego Kliwera 
zorganizowano regaty Opty-
mist i zawody kajakowe dla 
dzieci i młodzieży. Poza tym 
przygotowany był blok anima-
cyjny i bezpłatne miasteczko 
zabaw dla najmłodszych oraz 
stoiska wystawiennicze.
Jedną z głównych atrakcji był 
bez wątpienia pokaz ratow-
nictwa wodnego przygotowa-
ny przez Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, pod-
czas którego zaprezentowano 
akcje ratunkowe w sytuacjach 
spowodowanych nieprawidło-
wym korzystaniem ze sprzę-
tu pływającego. Nieco innych 
emocji dostarczyły zaś zawody 
kajakowe, w których startowa-
ły reprezentantki Kół Gospo-
dyń Wiejskich z gminy Cedry 
Wielkie. Dodajmy, że do rywa-
lizacji przystąpiły reprezenta-
cje z miejscowości: Leszkowy, 
Cedry Wielkie i Kiezmark. 
Mimo że była to zabawa to 
wszyscy startujący – dzieci i 
młodzież, jak również kajakar-
ki z KGW otrzymali puchary 
oraz pamiątkowe medale i na-
grody rzeczowe. Wręczali je 
Marek Goliński, wójt gminy 

Cedry Wielkie i wielki przyja-
ciel wszelkich inicjatyw podej-
mowany przez lokalny samo-
rządy – Marek Biernacki, koor-
dynator ds. służb specjalnych.
– Od samego początku obser-
wujemy, że przystań w Błot-
niku cieszy się dużym zainte-
resowaniem żeglarzy. Już raz 
przystań została rozbudowana 

o dodatkowe pomosty, ale i to 
nie wystarcza. Cieszy nas to, 
ale też mobilizuje do dalszego 
inwestowania w ten obiekt i 
zwiększenia liczby miejsc po-
stojowych w marinie – mówi 
Janusz Goliński.
Mimo że Błotnik jest oddalony 
od Trójmiasta, to cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem 

żeglarzy, co upewnia lokalne 
władze, że pieniądze wydane 
na budowę mariny nie były wy-
rzucone w błoto. Do inwestycji 
w Błotniku powrócimy w jed-
nym z kolejnych wydań nasze-
go miesięcznika.

(lubek)

 Każda okazja do pamiątkowej fotografii jest dobra. Na zdjęciu od lewej: Marek Biernacki – 
koordynator ds. służb specjalnych, Maria Gierszewska – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i 
Sportu Urzędu Gminy Cedry Wielkie, Bożena Daszewska – przewodnicząca Rady Gminy Cedry 

Wielkie i Janusz Goliński – wójt gminy Cedry Wielkie  
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Z WĘDKĄ W KACZKACH

Wakacyjne moczenie kija
– Staw Jerzego Gembury w 
miejscowości Kaczki był miej-
scem imprezy wędkarskiej dla 
dzieci i młodzieży „Wakacje 
z wędką”. Rywalizowano w 
dwóch kategoriach: do 10 lat i 
od 11 do 14 lat. Udział w niej 
wzięło 28 młodych wędka-
rzy, a wraz z osobami towa-
rzyszącymi – ok. 100 osób. 
Przyjechali oni nie tylko z 
terenu gminy Trąbki Wiel-
kie, ale również z: Pruszcza 
Gdańskiego, Skarszew, Osic, 
Arciszewa, Wielkiego Klin-
cza, Juszkowa, Leszkowych 
i Rotmanki – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich.
Wędkarskie zawody przepro-
wadzono metodą spławiko-
wą. Młodsi amatorzy mocze-
nia kija na zdobycie taaaakiej 
ryby mieli 90 minut, a starsi 

2 godziny.
– Młodszym w wędkowaniu 
pomagali opiekunowie, nato-
miast starsi robili to samodziel-
nie. Trofeami były głównie 
płocie i karasie – dodaje Leszek 
Orczykowski.
W kategorii do 10 lat bezkon-
kurencyjny okazał się Tomasz 
Jaskulski z Leszkowych (1560g 
– 68 ryb), a w kategorii 11-14 
lat zwyciężył Krystian Żyła z 
Sobowidza (1210g). Najcięż-
szą rybę złowił Piotr Kąkol z 
Drzewiny, a był to karaś o wa-
dze 210g. 
– Najlepsi otrzymali puchar-
ki, medale, dyplomy i sprzęt 
wędkarski w postaci wędek i 
kołowrotków. Medale i sprzęt 
wędkarski otrzymali także po-
zostali uczestnicy zawodów. 
W związku z padającym desz-
czem, nie do końca udała się 
druga odsłona naszej imprezy, 
podczas której zaprosiliśmy 

wszystkich na spotkanie przy 
ognisku – przyznaje dyrektor 
GOKSiR, który wspólnie z 
Kołem PZW Nr 117 „Czapla” 

z Pruszcza Gdańskiego był 
organizatorem imprezy.

(GR)
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