
Budują stocznię jachtową
Na terenie gminy Cedry Wielkie powstaje kolej-
na ważna inwestycja. Kilka tygodni temu wmu-
rowano kamień węgielny pod budowę stoczni 
jachtowej w Błotniku.

Rozmowa z Krzysztofem Trawickim
Krzysztof Trawicki od ponad 25 lat pracuje jako 
samorządowiec. Był wójtem, radnym sejmiku 
wojewódzkiego, posłem, a teraz jest wicemar-
szałkiem województwa pomorskiego.

Sztandar na 70-lecie OSP Suchy Dąb
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębie 
otrzymała sztandar. Uroczystość była również 
okazją do świętowania, ponieważ jednostkę za-
łożono dokładnie 70 lat temu.

Nowe, ciekawe projekty.
Jeszcze nie wszystkie inwestycje w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego 2015 zostały zrealizowa-
ne, a już niebawem głosować będzie można na 
projekty, które realizowane będą w 2016 roku.
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Premier Ewa Kopacz odwiedziła Przywidz, gdzie spotkała 
się z samorządowcami i Kołem Gospodyń Wiejskich. Zaj-
rzała też na plac budowy hali widowiskowo-sportowej i 
poinformowała, że gmina otrzyma pieniądze na zakończe-
nie inwestycji.
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OTRZYMALI PIENIĄDZE NA HALE
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Wiele słyszałam dobrego o gminie 
i samym Przywidzu – nie tylko o 
walorach turystycznych, ale o tym, 
że dobrą energię tworzą tu sami 
mieszkańcy. 
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Nasze kalendarium
• 11 – 13 września (piątek – niedziela), Open 
Sourse Art Festival, godz. 21.00, Kolonia Ar-
tystów w Gdańsku, ul. Miszewskiego 18

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

• 12 września (sobota),  
53. Bieg Westerplatte, godz. 11.30

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

• 14 – 19 września (poniedziałek – niedziela), 
Festiwal Filmowy w Gdyni

• 18 września (piątek), Teddy Jr., godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Stanisława Moniuszki 12

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

• 19 – 20 września (sobota – niedziela),  
Festiwal Gotowania „O Kuchnia”,  
godz. 12.00 – 20.00, Targ Węglowy

• 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

• 26 – 27 września (sobota – niedziela), Blog Fo-
rum Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

• 27 września (niedziela), Enter Shikari, godz. 
20.00, Klub Parlament w Gdańsku,  
ul. Św. Ducha 2

• 27 września (niedziela), Garmin MTB Series, 
Lasy Oliwskie

• 3 października (sobota), koncert Tede & 
Vanillahajs, godz. 22.00, Klub Scena w Sopocie, 
al. Mamuszki 2

• 4 października (niedziela), Garmin MTB 
Series, Rumia

• 7 – 9 października (środa – piątek),  
Sopot Jazz Festiwal

• 10 października (sobota), Atari Teenage Riot, 
godz. 20.00, Klub Ucho w Gdyni,  
ul. Św. Piotra 2

• 11 października (niedziela), Ireneusz Krosny, 
godz. 19.00, Scena Muzyczna Gdańsku, ul. 
Powstańców Warszawskich 25

• 13 października (wtorek), Balet im. Igora 
Moisiejewa, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka, 
ul. Ołowianka 1

• 17 października (sobota), Fismoll, godz. 20.00, 
Klub Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2

• 24 października (sobota), Chris Botti, godz. 
20.00, Hala Ergo Arena

• 25 października (niedziela), Children Of 
Bodom, godz. 18.00, Klub B90 w Gdańsku, 
 ul. Doki 1

• 28 października (środa), Dave Matthews Band, 
Hala Ergo Arena

• 27 – 28 października (wtorek – środa), Tosca, 
godz. 19.00, Opera Bałtycka w Gdańsku, al. 
Zwycięstwa 15

DRZEWA ZAGRAŻAJĄ ŻYCIU

7 zabitych w powiecie
W latach 2012 – 2014, w wyniku najechania na drzewo, na 
drogach województwa pomorskiego zginęło 129 osób, a 
1047 zostało rannych. W okresie tym odnotowano w sumie 
756 tego rodzaju wypadków. W powiecie gdańskim odno-
towano 52 wypadki, w których zginęło 7 osób, a 68 zostało 
rannych. Poza tym miało miejsce 25 kolizji.

Niedawno otrzymaliśmy raport 
Inspektoratu Transportu Dro-
gowego związany z danymi na 
temat liczby przypadków „na-
jechania na drzewo” w woje-
wództwie pomorskim. Został 
on opracowany na prośbę Ry-
szarda Stachurskiego, wojewo-
dy pomorskiego.
– Z materiałów wynika, że w 
ciągu ostatnich trzech lat naj-
więcej przypadków najecha-
nia na drzewo odnotowano na 
drogach powiatowych, gdzie 
w 324 wypadkach zginęło 48 
osób. Jeszcze więcej ofiar po-
chłonęły zdarzenia, do których 
dochodziło na drogach wo-
jewódzkich. Tam w 257 wy-
padkach zginęło 58 osób. Na 
tym tle znacznie lepiej wypa-
dają drogi krajowe i gminne, 
na których w ostatnich trzech 
latach śmierć w wyniku naje-
chania auta na drzewo ponio-
sły w sumie 23 osoby – anali-
zuje Roman Nowak, rzecznik 

prasowy wojewody pomorskie-
go, który dodaje, że dane te, 
choć mogą przerażać, prezen-
tują się znacznie lepiej niż kilka 
lat temu.
W porównaniu z danymi z lat 
2006–2009, liczba wypadków 
w poszczególnych powiatach 
zmalała o ponad 60 proc. 
– Również na drogach krajo-
wych w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat liczba wypadków z 
najechaniem na drzewo zmala-
ła o ponad 50 procent – mówi 
Roman Nowak. – Z opracowa-
nego dla wojewody materiału 
wynika, że najwięcej wypad-
ków z najechaniem na drzewo 
w latach 2012–2014 odnotowa-
no w powiatach: starogardzkim 
– 87, kartuskim – 83, słupskim 
– 70 i kościerskim – 64. Naj-
więcej osób zginęło w powia-
tach: puckim – 13, słupskim 
– 12, kartuskim – 11 i wejhe-
rowskim – 10.
W tych statystykach 

znakomicie wypada Sopot, po-
nieważ pomiędzy 2012 a 2014 
rokiem odnotowano tu jedynie 
15 najechań na drzewo, które 
potraktowano jako kolizję. 
– Jak zaznaczono w podsumo-
waniu raportu, drzewa rosnące 
przy krawędzi jezdni wpływają 
w wielu przypadkach negatyw-
nie na zachowania uczestników 
ruchu drogowego. Wojewoda 
zwrócił się do służb i instytu-
cji odpowiedzialnych za ochro-
nę środowiska, aby rozpatrując 
wnioski o pozwolenie na wy-
cinkę drzew, pod uwagę brały 
również kwestie dotyczące bez-
pieczeństwa. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że stosowanie się 
kierowców do obowiązujących 
przepisów to jeden ze skutecz-
niejszych sposobów na poprawę 
tak dramatycznych statystyk – 
informuje Roman Nowak.

(KL)

  Przydrożne drzewa stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego
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Premier Ewa Kopacz z wizytą w Przywidzu
Premier Ewa Kopacz odwiedziła Przywidz, gdzie spotkała się z samorządowcami i Kołem Gospodyń Wiejskich. Zajrzała też 
na plac budowy hali widowiskowo-sportowej i poinformowała, że gmina otrzyma pieniądze na zakończenie inwestycji.

Wizyta Ewy Kopacz zapisze 
się złotymi zgłoskami w histo-
rii Przywidza, bo nie zdarzy-
ło się w przeszłości, że urzę-
dujący Premier odwiedził tę 
miejscowość.
– Za tę wizytę szczególnie je-
stem wdzięczny Łukaszowi 
Zarębie, wywodzącemu się z 

Gdańska politykowi, który jest 
asystentem Ewy Kopacz. Kil-
ka tygodni temu spotkaliśmy 
się w Przywidzu. Ten młody 
człowiek, nie mówiąc gdzie 
pracuje, zainteresowany był 
naszymi inwestycjami i potrze-
bami naszej gminy. Przy czym 
szczerze deklarował wszelką 

możliwą pomoc – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. – Łukasz Zaręba 
na przykładzie naszej gminy 
udowodnił i pokazał, że warto 
pomagać małym samorządom, 
stawiać na zrównoważony roz-
wój kraju, a nie skupiać się tyl-
ko na wielkich aglomeracjach.
W Przywidzu okazało się, że 
Ewie Kopacz nie jest obca ta 
pomorska wieś.
– Wiele słyszałam dobrego o 
gminie i samym Przywidzu 
– nie tylko o walorach tury-
stycznych, ale o tym, że dobrą 
energię tworzą tu sami miesz-
kańcy. Nie dowiedziałam się 
tego od wójta Zimakowskie-
go, ale od mojej córki, która 
pracowała kiedyś w przywidz-
kim ośrodku zdrowia – mó-
wiła Ewa Kopacz, która od-
wiedziła obecną przychodnię 
i obejrzała plac budowy hali 
widowiskowo-sportowej.
Poza tym Ewa Kopacz zazna-
czyła, że Przywidz rekomendo-
wał jej Łukasz Zaręba.
– Mówił, że na co dzień pra-
cuje w Gdańsku, ale jeśli tylko 

znajdzie wolną chwilę, ano-
nimowo odwiedza Przywidz, 
bo jest to miejsce, gdzie moż-
na odpocząć od trudów dnia 
codziennego – dodała premier 
Kopacz.
Teodor Formela, przewodni-
czący Rady Gminy Przywidz 

przyznaje, że otrzymane pie-
niądze to przede wszyst-
kim wielki sukces Marka 
Zimakowskiego.
– Gdyby nie on, to tych pienię-
dzy byśmy nie dostali. Dzięki 
temu można będzie szybciej 
ruszyć z innymi inwestycjami 

– chociażby wodno-kanaliza-
cyjnymi czy drogowymi. Dzię-
ki dotacji nie będziemy musie-
li zaciągać kredytu na budo-
wę hali – mówi nam Teodor 
Formela.

(lubek)
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  Premier Ewa Kopacz zaśpiewała wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Przywidzu

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

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

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

Więcej informacji udzielą 
Państwu pracownicy 

Biura Obsługi Klienta 
lub Pomorskiej Sekcji 

Marketingu. Zapraszamy 
także do odwiedzenia 

naszej strony  
www.oferta.pgnig.pl

  Premier Ewa Kopacz w towarzystwie swojego asystenta 
Łukasza Zaręby (z prawej) i Marka Zimakowskiego, wójta gminy 

Przywidz spaceruje promenadą na Jeziorem Przywidzkim
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Rozbudują 
przedszkole

Lekarz nie udzielił pomocy?

Gminne przedszkole, które 
z dniem 1 września zostało 
włączone w struktury Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbu-
dach, zostanie rozbudowane.
– Przedszkole zlokalizowane 
jest w budynku parterowym, 
dlatego jego rozbudowa nie 
powinna nastręczać trudno-
ści. W tej chwili przystępu-
jemy do prac projektowych. 
Po rozbudowie, którą obie-
caliśmy rodzicom, będziemy 
mogli uruchomić dwa dodat-
kowe oddziały przedszkolne. 
W tej chwili przyjmujemy 
tam 100 dzieci, a po rozbu-
dowie nawet 175. Istnieje też 
tam sala gimnastyczna, którą 
możemy zaadaptować na kla-
sę przedszkolną – tłumaczy 
nam Marek Goliński, wice-
wójt gminy Kolbudy. 
Działka, na której stoi przed-
szkole jest duża, dlatego moż-
liwe jest dobudowanie ko-
lejnych dwóch pomieszczeń. 
Według kolbudzkich urzęd-
ników przygotowanie pro-
jektu i otrzymanie pozwole-
nia na budowę powinno zająć 
około 6 miesięcy. Wszystko 
wskazuje więc na to, że reali-
zacja inwestycji powinna ru-
szyć wiosną przyszłego roku.
– Dopiero po zapoznaniu się 
z projektem będziemy mo-
gli powiedzieć, ile będzie nas 
kosztować ta inwestycja, ale 
wiemy, że tanio nie będzie. 
Chcielibyśmy, aby rozbu-
dowane przedszkole funk-
cjonowało już od września 
przyszłego roku. Rekrutacja 
maluchów rozpocznie się w 
marcu i już wtedy będzie-
my wiedzieć, ile dokładnie 
dzieciaków znajdzie miejsce 
w kolbudzkim przedszkolu 

– dodaje Marek Goliński.
W tej chwili na terenie gmi-
ny Kolbudy nie ma większe-
go problemu z miejscami w 
przedszkolach. Kłopot ten 
może się jednak pojawić w 
każdej chwili, ponieważ ro-
dzice nie wiedzą do końca, 
jakie mają prawa związane z 
wychowaniem przedszkol-
nym. Od 1 września pra-
wo do wychowania przed-
szkolnego nabywają również 
3-latki. Poza tym warto też 
pamiętać, że w gminie Kol-
budy nieustannie przybywa 
mieszkańców.
– Poza tym w kolbudzkiej 
szkole zajmujemy się ada-
ptacją pomieszczeń po od-
działach przedszkolnych na 
przedszkola. Jest to efekt no-
wych przepisów, do których 
musimy się dostosować. Takie 
prace musimy wykonać nie 
tylko w Kolbudach, ale rów-
nież w Pręgowie, Bielkówku 
i Lublewie – mówi wicewójt 
Goliński, który przypomi-
na, że na terenie gminy Kol-
budy istnieje jeszcze kilka 
przedszkoli niepublicznych. 
– Tylko w samych Kowalach 
jest ich cztery, co nas odcią-
ża, ale z drugiej strony trzeba 
pamiętać, że tam też dajemy 
dotacje.
Co ciekawe, kolbudzki urząd 
nadał tytuł przedszkoli pu-
blicznych dwóm przed-
szkolom niepublicznym, co 
jest ewenementem na skalę 
województwa.
– Są to przedszkola publiczne, 
ale podmiotem prowadzącym 
nie będzie gmina. Placówka 
w Pręgowie może przyjąć 60, 
a w Kolbudach 25 osób – in-
formuje wicewójt.

(lubek)

  Wiosną ruszyć ma rozbudowa przedszkola w Kolbudach

  Pogotowie ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Nasz ostatni tekst o przenosinach pruszczańskiego pogotowia wywołał 
emocje, ale związane z obsługą lekarską w pogotowiu, a nie samymi prze-
nosinami placówki.

„Po przeczytaniu artykułu do-
tyczącego budowy budynku, 
do którego miałoby przenieść 
się pruszczańskie pogotowie 
ratunkowe, przypomniała mi 
się pewna sytuacja, której by-
łam świadkiem. Zdarzyło się 
to 14 lipca po godz.16.00. Pod 
budynek, w którym znajduje 
się pogotowie podjechało auto, 
wysiadła z niego roztrzęsiona 
kobieta, która już na koryta-
rzu prosiła o pomoc, gdyż jej 
syn uszkodził sobie nogę sie-
kierą. Lekarz, który dopiero co 
przyszedł, nawet nie spojrzał 
na jej syna, siedzącego z rozcię-
tą nogą w samochodzie. Chło-
pak bał się ruszyć, gdyż bardzo 
krwawił. Lekarz – człowiek, 
który przysięgał dbać o zdrowie 
i życie ludzkie, nie zrobił nic, 
kompletnie nic. Nie udzielił po-
mocy i wręcz w ordynarny spo-
sób odesłał rodzinę do Szpitala 
Wojewódzkiego w Gdańsku. 
Odniosłam wrażenie, że pielę-
gniarka, która była obecna przy 
tym zajściu, była zniesmaczona 
postawą tego tzw. lekarza, sama 
udzieliła pierwszej pomocy i fa-
chowo opatrzyła ranę. Brzmi 
jak bajka???!!! A to nie bajka. To 
nasza rzeczywistość. Więc py-
tam: po co nam nowy budynek 
dla pogotowia, które ratunkowe 
jest tylko z nazwy? Czy po to, 
aby człowiek podający się za le-
karza miał dodatkowy dochód? 
Czy po to, aby miał on gdzie 
wypoczywać i w lekceważący 
sposób traktować pacjentów?” – 
napisała Czytelniczka Joanna.

O incydencie opisanym przez 
panią Joannę poinformowa-
liśmy Annę Górską, dyrektor 
Samodzielnego Publiczne-
go Pogotowia Ratunkowego 
w Pruszczu Gdańskim, któ-
ra poinformowała nas, że jeśli 

opisana przez Czytelniczkę sy-
tuacja miała miejsce, to wobec 
lekarza wyciągnięte zostaną 
działania dyscyplinujące.
„Pracownicy SPPR wiedzą, w 
jaki sposób mają się odnosić do 
pacjentów i osób zgłaszających 
się do pogotowia. Zdecydo-
wanie podkreślam – personel 
Pogotowia Ratunkowego w 
Pruszczu Gdańskim jest kom-
petentny, a świadczenia zdro-
wotne udzielane są w oparciu 
o aktualną wiedzę medyczną z 
poszanowaniem praw pacjenta.
Żadne aroganckie, niemiłe i 
lekceważące zachowania per-
sonelu medycznego w stosun-
ku do pacjentów nie mogą mieć 

miejsca w naszym pogotowiu i 
nie są tolerowane. W każdym 
przypadku, kiedy docierają do 
nas skargi pacjentów, interwe-
niujemy i uruchamiamy proce-
dury, żeby to wyjaśnić. Niestety 
nie mogę zaręczyć za wszyst-
kich pracowników medycz-
nych. Incydentalnie i bardzo 
rzadko zdarzyły się skargi pa-
cjentów na personel medyczny 
w ubiegłym roku. Każda skarga 
była rozpatrywana indywidual-
nie, a wobec osób, które dopu-
ściły się przewinienia, każdo-
razowo wyciągnęliśmy konse-
kwencje służbowe. Zawsze wy-
ciągamy wnioski na przyszłość 
w oparciu o sygnały pacjentów i 

wdrażamy działania korygujące 
i zapobiegawcze.
Jeśli tym razem, po sprawdze-
niu opisanej sytuacji potwier-
dzi się jej opis, zapewniam, 
że będą podjęte działania 
dyscyplinujące.
Wierzę, że główną intencją 
osoby (świadka zdarzenia), 
która napisała list, było przede 
wszystkim zwrócenie uwagi na 
indolencję zawodową lekarza 
(jeśli faktycznie miała miejsce), 
a nie podważanie zasadności 
podjętych decyzji w sprawie 
budowy pogotowia przez sa-
morząd powiatu…
Mam nadzieję również, że zde-
cydowana większość naszego 
społeczeństwa lokalnego przy-
jęła z radością informację o 
planach budowy nowej siedziby 
pogotowia ratunkowego.
Drzwi pogotowia ratunkowego 
są i będą otwarte mimo wszyst-
ko, dla potrzebujących nagłej 
pomocy, bez względu na lokali-
zację pogotowia ratunkowego” 
pisze Anna Górska.

Trudno się nie zgodzić z szefo-
wą pruszczańskiego pogotowia. 
Jeżeli sytuacja faktycznie miała 
miejsce, to jeden incydent i na-
ganne zachowanie lekarza nie 
może wpłynąć na zaprzestanie 
działań związanych z budową 
nowej siedziby, która na pewno 
przyczyni się do poprawy wa-
runków ratowania pacjentów.

(lubek)

- 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
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PIERWSZE UMOWY JUŻ PODPISANE

Podłączenie światłowodu już od 1 złotówki
Wydawać by się mogło, że mieszkańcy wsi nie mają szans na szybki Internet i niezawodną telewizję bardzo wysokiej 
jakości. Oczekiwaniom mieszkańców sprostała oferta firmy BIALL-NET, która już rozpoczęła podpisywanie umów na 
usługi multimedialne – Internet, telewizję i telefon.

Budowa sieci światłowodowej, 
która współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej, 
trwa w najlepsze. Równorzęd-
nie z postępem prac reprezen-
tanci firmy BIALL-NET spo-
rządzają umowy z pierwszymi 

klientami.
– Zainteresowanie naszą ofer-
tą jest duże, co bardzo nas cie-
szy. Warto pamiętać, że teraz 
jest najlepszy czas na decyzję, 
ponieważ właśnie teraz podłą-
czenie do sieci światłowodowej 

kosztuje maksymalnie 1000 
złotych, co jest tylko tak na-
prawdę kroplą w morzu zło-
tówek jakie należy zainwesto-
wać aby wykonać przyłącze 
światłowodowe bezpośred-
nio do domu. Na tym etapie 

finansujemy w znacznej czę-
ści przyłącza do abonentów  
z własnych środków, jednak po 
zakończeniu inwestycji okazać 
się może, że koszt ten będzie 
kilkakrotnie większy – tłu-
maczy Malwina Szczepaniec, 

kierownik ds. marketingu i re-
klamy BIALL-NET.
W tej chwili podłączenie do 
sieci światłowodowej kosztuje 
od 1 zł do maksymalnie 1000 
złotych. 
– Umowy podpisujemy w tej 
chwili z mieszkańcami czte-
rech miejscowości: Babidół, 
Jodłowno, Marszewska Góra i 
w części Huty Dolnej. Pierw-
si klienci podłączeni zosta-
ną do naszej sieci w ciągu 90 
dni roboczych od podpisania 
umowy – zapewnia Malwina 
Szczepaniec.
Warto również powiedzieć, że 
przygotowywana jest właśnie 
oferta telewizyjna, która znana 
będzie najpóźniej na początku 
października. BIALL-NET 
wyciąga też rękę do tych, któ-
rzy są związani umową z inną 
firmą świadczącą usługi mul-
timedialne, ale chcą korzy-
stać z najlepszych usług firmy 
BIALL-NET. Zarząd spółki 

BIALL-NET zdecydował, że 
klienci mogą liczyć nawet na 
10 miesięcy Internetu za 1 zł 
- wystarczy tylko przedstawić 
umowę z obecnym dostawcą 
usług, a przez długi czas mo-
żemy cieszyć się najszybszym 
światłowodowym Interne-
tem za grosze. Oferta firmy 
BIALL-NET jest szeroka  
i ciekawa, dlatego powinna od-
powiadać najbardziej wybred-
nemu Klientowi – zarówno pod 
względem ekonomicznym jak  
i jakościowym. Przypomnijmy 
tylko, że oferta dotyczy miesz-
kańców gmin: Trąbki Wielkie, 
Przywidz i Kolbudy. Ci, którzy 
są zainteresowani propozycją 
BIALL-NET, nie czekając 
na przedstawiciela firmy sami 
mogą się do niej zgłaszać. Za-
praszamy Otomin, ul. Słonecz-
na 43, Gdańsk ul. Kopeckiego 
9/24 tel. 58 727 77 77 lub
bok@biall.net.pl

(lubek)
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  W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego powstało m.in. grillowisko

BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Nowe, ciekawe projekty. Niebawem głosowanie
Jeszcze nie wszystkie inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 zostały zrealizowane, a mieszkańcy Prusz-
cza Gdańskiego już niebawem głosować będą mogli na projekty, które realizowane będą w 2016 roku.

W ostatnich dniach sierpnia 
Komisja ds. Budżetu Oby-
watelskiego Rady Miasta 
Pruszcz Gdański zakończyła 
weryfikację wniosków zgło-
szonych do Budżetu Obywa-
telskiego 2016. 
Wnioski z tegorocznego bu-
dżetu są jeszcze w fazie 
realizacji.
– Zdecydowana większość 
zadań tegorocznego Budże-
tu Obywatelskiego została 
zrealizowana. W tej chwili 
trwają prace nad projektami 
dwóch dużych inwestycji, a 
więc budowy odkrytego ba-
senu i adaptacji pomieszczeń 
Centrum Kultury i Sportu na 
salę kinową. Jestem przeko-
namy, że oba projekty zosta-
ną przygotowane do połowy 
listopada, a prace budowla-
ne ruszą w przyszłym roku 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Tego roku komisja przeana-
lizowała 43 wnioski, z któ-
rych 33 zostały rozpatrzone 

pozytywnie.
– Wśród nich znalazły się 
projekty, które podobają mi 
się bardziej albo mniej. Cie-
szę się jednak, że mieszkańcy 
naszego miasta tak aktywnie 
uczestniczą w życiu Pruszcza 
Gdańskiego. Do 17 września 
uruchomione będzie specjalne 
forum dyskusyjne, na którym 
mieszkańcy będą mogli wy-
mienić się chociażby opiniami 
na temat projektów – dodaje 
Janusz Wróbel.
Wśród projektów, które zo-
stały zatwierdzone, jest kilka 
ciekawych. Wśród nich jest 
chociażby wykonanie zada-
szenia nad lodowiskiem przy 
Szkole Podstawowej nr 3, bu-
dowa małego miasteczka ru-
chu drogowego i rowerowego 
toru przeszkód czy budowa 
skateparku na terenie Cen-
trum Kultury i Sportu przy 
ulicy Chopina.
Dodajmy również, że z 27 
wniosków na „zadania małe” 
19 zadań zaopiniowano po-
zytywnie, w tym 3 wnioski 

zostały oszacowane jako „za-
dania duże”, natomiast na 16 
wniosków na „zadania duże”, 
pozytywnie zaopiniowano 14 
projektów.
Komisja oszacowała, że re-
alizacja wszystkich wnio-
sków kosztowałaby dokładnie 
11754600 zł, ale aż tak wie-
lu pieniędzy miasto Pruszcz 
Gdański nie przeznaczy na 
realizację zadań w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
Wszystkie zweryfikowane 
wnioski zostały opublikowane 
na stronie internetowej urzędu 
miasta. Jak informuje Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, pod koniec września, 
podobnie jak w roku ubie-
głym, dotrze do mieszkańców 
miasta broszura informacyj-
na. Zawierać ona będzie listę 
zatwierdzonych zadań wraz z 
opisami projektów oraz wzory 
kart do głosowania.
– Korzystając z łamów „Pano-
ramy”, zapraszam mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego do 

aktywnego udziału w forum 
dyskusyjnym, a potem do gło-
sowania, aby proces tworzenia 
Budżetu Obywatelskiego był 

naszym wspólnym dziełem – 
zaprasza Janusz Wróbel.
O Budżecie Obywatelskim 
będziemy jeszcze informować 

w październikowym wydaniu 
„Panoramy”.

Krzysztof Lubański
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PIERWSZA TAKA INWESTYCJA OD 40 LAT

Inauguracja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Po 2 latach budowy, po 5 latach przygotowywania się do inwestycji oraz po kilkudziesięciu latach marzeń o odbudowie daw-
nej kolei kokoszkowskiej, 30 sierpnia uroczyście otwarto niemal 20-kilometrową linię kolejową łączącą ponownie Gdańsk z 
Kaszubami. W inauguracji uczestniczył Zarząd Województwa Pomorskiego z marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele. 

Budowa Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej to epokowa inwe-
stycja, często porównywana z  
oddaniem do użytku Szybkiej 
Kolei Miejskiej w latach 50. 
XX wieku. Nie bez powodu. 

To największa inwestycja w hi-
storii samorządu województwa 
pomorskiego, to także pierw-
sza linia kolejowa wybudowana 
przez samorząd wojewódzki. 
To również pierwsza od prawie 

40 lat wybudowana od podstaw 
linia kolejowa w Polsce. Po-
morska Kolej Metropolitalna 
to także idea, piękna idea, któ-
ra zrodziła się w głowach entu-
zjastów kolei już wiele lat temu. 

Pomoc finansowa Unii Euro-
pejskiej oraz zaangażowanie 
władz województwa pomogły 
zrealizować tę ideę.
– Pomorska Kolej Metropo-
litalna to efekt pracy wielu 
osób, wielu instytucji, pracow-
ników i robotników – mówił 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go. – Dziś jesteśmy wdzięczni 
tym wszystkim, dzięki któ-
rym kolej, o której marzyliśmy 
przez kilkadziesiąt lat, stała się 
faktem.
Pomorska Kolej Metropolital-
na to także przykład wizjoner-
skiego podejścia do transportu 
kolejowego. Projektując kil-
ka lat temu nową kolej, część 
trasy wytyczono po słabo zu-
rbanizowanym terenie. Część 
przystanków powstawała w 
tzw. „polu”. Do nich wytyczo-
no drogi dojazdowe. Dzisiaj 
pola albo już się zamieniły, 
albo za chwilę zamienią się w 
nowe osiedla mieszkaniowe. 
Zagospodarowano już część 

obszarów wokół torów PKM, 
przeznaczając je m.in. na tereny 
rekreacyjne dla mieszkańców. 
Sąsiedztwo nowej linii kolejo-
wej okazało się także atrakcyj-
nym terenem dla potencjalnych 
inwestorów.
To przysłowiowe wizjonerstwo 
opiera się także na wskaźni-
kach natężenia ruchu samo-
chodowego, jaki będzie za 10, 
15 i 20 lat na trasie pomiędzy 
aglomeracją gdańską a Kaszu-
bami. A te nie pozostawiają 
złudzeń, że Pomorska Kolej 
Metropolitalna musiała po-
wstać, gdyż przyczyni się do 
odciążenia pomorskich dróg, 
będąc doskonałą i wygodną al-
ternatywą dla podróżujących. 
– Ten projekt to duże wyzwa-
nie, a my jesteśmy jedyną insty-
tucją w tym kraju, która zbu-
dowała nową linię kolejową. 
Kiedy zaczynaliśmy budowę, 
wielu pukało się w głowę i mó-
wiło „w życiu wam się nie uda”. 
Dziś mówimy: udało się! – wy-
powiadał się Ryszard Świlski, 

członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Regularne kursy Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej rozpo-
częły się 1 września. Pasażero-
wie będą mieli okazję przeko-
nać się, jak podróżuje się naj-
nowszą linią kolejową w Polsce. 
Wdrożenie tak wielkiej inwe-
stycji, jaką jest Pomorska Kolej 
Metropolitalna może napoty-
kać na początku pewne trud-
ności tym bardziej, że nowa 
linia musi „wszczepić się” w 
istniejący już regionalny system 
transportu kolejowego (regio-
nalne, krajowe i towarowe linie 
kolejowe). Można się spodzie-
wać, że tzw. rozruch potrwa 
kilka miesięcy, mieszkańcy 
muszą się bowiem przekonać i 
przyzwyczaić do nowego środ-
ka transportu, zaś przewoźnik 
musi poznać oczekiwania swo-
ich pasażerów. 

Sławomir Lewandowski

  Marszałek Mieczysław Struk i członek zarządu Ryszard Świlski witają pierwszych pasażerów
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ROZMAITOŚCI

NOWE KIERUNKI ROZWOJU

W Błotniku budują stocznię jachtową
Na terenie gminy Cedry Wielkie powstaje kolejna ważna inwestycja. Kilka tygodni temu wmurowano kamień węgielny 
pod budowę stoczni jachtowej w Błotniku. W uroczystości wzięli udział nie tylko właściciele firmy, ale też władze gminy 
i województwa pomorskiego.

Stocznia jachtowa budowana 
jest przez spółkę Activ Yachts 
i zlokalizowana będzie nad 

brzegiem Martwej Wisły, zaj-
mując powierzchnię 1,5 ha. 
W stoczni budowane będą 

jachty motorowe i żaglowe o 
długości od 8 do 30 metrów. 
– Robota idzie pełną parą, 

ponieważ firma ma już podpi-
sane kontrakty i chce jak naj-
szybciej rozpocząć produkcję 
jachtów. Pierwsza z trzech hal 
powstać ma już w paździer-
niku. Poza tym na terenie 
stoczni powstanie nabrzeże 
z dźwigiem do wodowania i 
wyciągania jachtów z wody, 
a w przyszłości z suchym do-
kiem. Do Błotnika przenie-
siona będzie również siedziba 
firmy. Tu też mieścić się bę-
dzie biuro projektowe spółki 
– mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
To jednak nie wszystko, po-
nieważ spółka Activ Yachts 
planuje również szkolić chęt-
nych w zawodzie szkutnika, 
gdyż w tym zawodzie widocz-
ny jest deficyt pracowników. 
Wszyscy wykwalifikowani 
szkutnicy wyjechali bowiem 
za granicę.
– Jest to dla nas ważna in-
westycja, ponieważ mówimy 
o nowym kierunku rozwo-
ju naszej gminy. Do tej pory 

opieraliśmy się tylko na rol-
nictwie i jeżeli nie znajdziemy 
nowych kierunków rozwoju, 
to w przyszłości możemy mieć 

problemy. Dlatego jednym 
z moich zadań jest szukanie 
dla gminy nowych źródeł do-
chodu. Takim źródłem może 
być chociażby transport, wy-
dobywanie żwiru z Wisły czy 
też odnawialne źródła ener-
gii – tłumaczy nam Janusz 
Goliński.
Gdyby udało się wcielić w 
życie wszystkie pomysły, to 
gmina Cedry Wielkie mo-
głaby prężnie się rozwijać. 
Na przeszkodzie staje jednak 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, który nie wyraża 
zgody na postawienie farmy 
wiatrowej. Powód? Wiatra-
ki będą w tle widoku z Góry 
Gradowej na kościół Mariacki 
w Gdańsku. Argument wyda-
je się o tyle śmieszny i kurio-
zalny, że wiatraki już stoją w 
miejscowości Bystra, a więc 
zdecydowanie bliżej Gdań-
ska. O to, dlaczego jednym 
daje się zielone, a drugim 
czerwone światło do stawiania 
wiatraków zapytaliśmy Mar-
cina Tymińskiego, rzecznika 
prasowego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku. Do momentu za-
mknięcia tego wydania gazety 
nie otrzymaliśmy jednak żad-
nej odpowiedzi, dlatego do 
tematu wrócimy w kolejnym 
wydaniu „Panoramy”.
Janusz Goliński powiedział 
nam, że urząd w Cedrach 
Wielkich odwołał się od de-
cyzji konserwatora.
– Teraz czekamy na odpo-
wiedź – mówi wójt Goliński.

Krzysztof Lubański

  Swoją cegiełkę pod budowę stoczni dołożył także Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie

  Enoch Witucki, właściciel Activ Yachts podpisuje akt erekcyjny pod budowę stoczni w Błotniku
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JUSZKOWO

Przyjdź 
na festyn
W niedzielę 13 września 
zapraszamy wszystkich do 
Centrum Rekreacji w Jusz-
kowie, gdzie odbędzie się 
festyn rodzinny pod hasłem 
„Energia odnawialna naszą 
przyszłością”.
Festynowi z licznymi atrak-
cjami (zabawy dla dzieci, 
konkursy i inne) towarzy-
szyć będą praktyczne wykła-
dy z zakresu energii odna-
wialnej. Dowiemy się m.in. 
jak pozyskać fundusze na 
sfinansowanie instalacji od-
nawialnych źródeł energii.
Piknik zakończy kon-
cert Krystyny Stańko z 
zespołem.
Harmonogram imprezy:
– godz. 13.00 – 17.00 – 
zwiedzanie elektrowni wod-
nej w Juszkowie
– godz. 13.00 – 17.00 – pik-
nik rodzinny z atrakcjami 
dla dzieci i młodzieży, punkt 
informacyjny na temat dota-
cji związanych z energią od-
nawialną. Konkursy, w tym 
konkurs plastyczny w kąciku 
Grupy ENERGA
– godz. 14.00 – 16.00 
– wykłady.

(MB)

ZA MIESIĄC GOTOWA OCZYSZCZALNIA

Niespodziewany unijny prezent
Dwa miesiące temu rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Ce-
drach Wielkich. Inwestycja była niezbędna. Wszystkie prace mają być zakoń-
czone już w październiku.

Remont oczyszczalni nie był 
planowany na ten rok – w 
gminnej kasie nie było środ-
ków finansowych na ten cel, 
gdyż koszt inwestycji oszaco-
wano na prawie 3,5 mln zł.
– Zbieg okoliczności sprawił, 
że otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej, jeszcze 
z perspektywy 2007-2013. Tak 
naprawdę z gminnej kasy bę-
dziemy musieli wyłożyć około 
5 procent całej inwestycji. W 
ramach tego zadania budowa-
ny jest praktycznie drugi ciąg 
technologiczny, dzięki czemu 
zwiększy się wydajność oczysz-
czalni i będzie można realizo-
wać kolejne inwestycje wod-
no-kanalizacyjne. Poza tym w 
razie ewentualnego przeglądu 
technicznego praca oczysz-
czalni nie zostanie wstrzyma-
na – mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
W tym roku nie będą prowa-
dzone już żadne inwestycje 
kanalizacyjne. Gmina przygo-
towuje za to projekty budowy 

sieci kanalizacyjnych w miej-
scowościach: Długie Pole, 
Giemlice, Leszkowy oraz 
Koszwały-Cedry Małe.
– Jeśli tylko pojawią się środki 
europejskie z nowej perspekty-
wy, to natychmiast będziemy 
o nie aplikować. Szczególnie 
zależy nam na budowie kanali-
zacji we wsi Cedry Małe Kolo-
nia, ponieważ inwestycję chce-
my połączyć z rozbudową trasy 
ekspresowej – dodaje Janusz 

Goliński.
Według szacunków urzędni-
ków z Cedrów Wielkich, bu-
dowa obu sieci kanalizacyjnych 
może kosztować ok. 11 mln zł. 
Po ich zakończeniu zdecydo-
wana większość gospodarstw 
domowych będzie mogła ko-
rzystać z kanalizacji sanitarnej.
– Myślimy także nad kana-
lizacją w Kiezmarku. Jest to 
rozproszona miejscowość, dla-
tego część gospodarstw będzie 

podłączona do gminnej sieci 
kanalizacyjnej, a pozostali będą 
mogli wybudować na swoich 
posesjach przydomowe oczysz-
czalnie – informuje gospodarz 
gminy.
Dodajmy przy okazji, że nie-
bawem do sieci wodociągowej 
podłączone będzie ostatnie w 
gminie gospodarstwo domowe.
 

(lubek)

  Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich
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ROZMOWA Z WICEMARSZAŁKIEM KRZYSZTOFEM TRAWICKIM

Polacy to naród, który docenia dopiero to co utraci 
i następnie ponownie do tego dąży
Krzysztof Trawicki, szef pomorskiego PSL, od ponad ćwierćwiecza pracuje jako samorządowiec. Był wójtem, radnym 
sejmiku wojewódzkiego, posłem, a od roku jest wicemarszałkiem województwa pomorskiego.

– Podczas ostatniej naszej roz-
mowy pełnił Pan funkcję wójta 
gminy Zblewo. Teraz jest Pan 
wicemarszałkiem. Można więc 
powiedzieć o awansie.
– Samorząd lokalny liczy już so-
bie 25 lat i od samego początku 
aktywnie w nim działam. Moje 
doświadczenie jest bogate, bo 
przeszedłem przez wszystkie 
szczeble polityki samorządowej. 
Obszary, które mi podlegają w 
urzędzie marszałkowskim, a 
więc edukacja i sport, ochrona 
środowiska i rolnictwo też nie są 
mi obce i sądzę, że dobrze po-
ruszam się w tych tematach. Są 
to owoce mojego wykształcenia 
oraz zdobytego doświadczenia.
 – Wspomniał Pan o rolnic-
twie. Właśnie kończy się okres 
dożynkowy. Czy pomorscy rol-
nicy mają co świętować?
– Rozmawiałem z przedstawi-
cielami Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku, od których dowie-
działem się, że tegoroczna susza 
łaskawie ominęła Pomorze. Su-
szą dotkniętych zostało na na-
szym terenie niecałe 2 procent 
gospodarstw, leżących na po-
łudniowych rubieżach naszego 
województwa. Poza tym rozma-
wiam również z samymi rolni-
kami, od których dowiedziałem 
się na przykład, że tego roku 
zbiory rzepaku oraz innych zbóż 

były wysokie. Jest zatem co świę-
tować i za co Bogu dziękować. 
– Nawiązując do Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku. Kiedy siedziba 
ośrodka zostanie przeniesiona 
do Lubania koło Kościerzyny?
– Trzy lata temu rozpoczęto 
planowanie przenosin ośrodka 
z Gdańska do Lubania. Istnie-
je już koncepcja modernizacji 
ośrodka w Lubaniu, ponieważ 
ma tam się znajdować nie tyl-
ko siedziba PODR, ale również 
centrum dokształcenia – szcze-
gólnie w kierunku odnawialnych 

źródeł energii. Dlatego też w 
Lubaniu powstać ma biogazow-
nia i elektrownia fotowoltaiczna i 
wiatrowa. Centrum ma również 
promować rasy i odmiany, które 
niemal zniknęły, a były charak-
terystyczne dla naszego regionu. 
Na rzecz ośrodka w Lubaniu 
przekazane zostały działki, na 
których powstać ma w przyszło-
ści nowoczesne centrum wy-
stawienniczo-handlowe. Mam 
nadzieję, że na tę inwestycję uda 
się nam pozyskać środki z Unii 
Europejskiej.
– Jak Pan ocenia wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii na 
terenie naszego województwa?
– Myślę, że jest z tym całkiem 
dobrze. Niedawno uczestniczy-
łem w otwarciu farmy wiatrowej 
leżącej na granicy gmin Nowy 
Dwór Gdański i Sztutowo. By-
łem bardzo zbudowany tym 
przedsięwzięciem. Jednak cza-
sami nie rozumiem decyzji nie-
których instytucji, które zabra-
niają takich inwestycji. Można 
przecież rozmawiać i pogodzić 
wszystkie interesy. W końcu nie 
unikniemy rozwoju ekologicznej 
energetyki. 

– Jednak, czy polskie społe-
czeństwo jest odpowiednio 
wyedukowane w sprawie odna-
wialnych źródeł energii?
– Będąc wójtem, niejednokrotnie 
dostrzegałem niechęć mieszkań-
ców, którzy nie godzili się na bu-
dowę biogazowni i farmy wiatro-
wej. Ich argument był jeden: nie, 
bo nie. Dlatego sądzę, że eduko-
wać trzeba cały czas, bo mimo że 
jest dobrze, to do ideału brakuje 
wiele. Odnawialne źródła ener-
gii przyniosą dodatkowe przy-
chody również średnim i małym 
gospodarstwom rolnym.

– Wśród instytucji, za działal-
ność których Pan odpowiada, 
jest także Wojewódzki Urząd 
Pracy i na pewno ma Pan aktu-
alne dane dotyczące bezrobocia 
na terenie Pomorza.
– Z punktu widzenia wskaź-
ników mogę powiedzieć, że po 
raz pierwszy od 2007 roku sto-
pa bezrobocia na Pomorzu spa-
dła poniżej 10 procent (za lipiec 
wyniósł 9,4 %). Sądzę, że w tym 
miesiącu odsetek osób pozosta-
jących bez pracy będzie jeszcze 
mniejszy. W wielu wypadkach 
spotykam się jednak z proble-
mem znalezienia wykwalifiko-
wanego pracownika. Wchodząc 
do Unii Europejskiej zachwyci-
liśmy wszystkich fachowcami, 
ponieważ mieliśmy wspaniałe 
szkoły zawodowe. Błędem było 
wprowadzenie liceów profilo-
wanych. Chcieliśmy mieć więcej 
studentów, dlatego kształcenie 
zawodowe zeszło na tor boczny. 
Teraz, we współpracy z przed-
siębiorcami, chcemy powrócić 
do zawodowego kształcenia du-
alnego. Szkoły będą kształcić 
uczniów pod zapotrzebowanie 
rynku. Teraz musimy nadrobić 
stracony czas, ale my – Polacy 
czasem tak mamy, że doceniamy 
dopiero to co utracimy i następ-
nie ponownie do tego dążymy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Steblewo najpiękniejszą wsią
W miniony piątek, 4 września, poznaliśmy zwycięzców powiatowego etapu wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś”. W 
tym roku laury trafiły do Steblewa w gminie Suchy Dąb oraz do Haliny i Bogusława Kamińskich ze Stanisławowa w gmi-
nie Cedry Wielkie.

Jak informuje „Panoramę” 
Sylwia Mokrucka z Wy-
działu Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim, kon-
kurs „Piękna Wieś Pomorska” 

organizowany jest corocznie 
przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomor-
skiego wspólnie z Pomor-
skim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku oraz 
samorządami gminnymi i 
powiatowymi.
– W tym roku jest to już 22. 
edycja konkursu, który orga-
nizowany jest w dwóch kate-
goriach: najpiękniejsza wieś 
oraz najpiękniejsza zagroda. 
Do etapu powiatowego kon-
kursu gminy zgłosiły po jed-
nej zagrodzie oraz po jednej 
wsi, wyłonione wcześniej na 
etapie gminnym – dodaje Syl-
wia Mokrucka.
Specjalna komisja brała pod 
ocenę: ogólny wygląd wsi lub 
zagrody, dbałość o stan środo-
wiska, ochronę i kultywowa-
nie dziedzictwa kulturowego, 
formy aktywizacji i zaangażo-
wanie mieszkańców.
W tym miejscu trzeba jednak 
powiedzieć, że nie wszyst-
kie gminy wystawiły swoich 

reprezentantów. W etapie 
powiatowym oceniano 5 wsi 
oraz 6 zagród.
W kategorii „zagroda” 

zwyciężyli Halina i Bogusław 
Kamińscy ze Stanisławowa. 
Miejsca na podium zajęli tak-
że Małgorzata i Janusz Sta-
niak z Lędowa oraz Andrzej 
Kwiatkowski z Cząstkowa. 
Natomiast najpiękniejszą wsią 
zostało Steblewo, a 2. miejsce 
przyznano wsi Roszkowo.
– Nie jest trudno zauważyć, 
że na przestrzeni kilkunastu 
ostatnich lat wsie powiatu 
gdańskiego zmieniły się nie 
do poznania. Jest to zasługa 

przede wszystkim samych 
mieszkańców, którym zależy, 
aby wsie, w których żyją na 
co dzień, wyglądały jak najle-
piej – mówi „Panoramie” Sta-
nisław Skonieczny, starosta 
gdański.
Laureaci obu miejsc będą re-
prezentować powiat gdański 
w finale wojewódzkim, który 
zostanie rozstrzygnięty pod 
koniec października.

(lubek)

  Steblewo zostało najpiękniejszą wsią powiatu gdańskiego

  Tego roku rzadko można było spotkać wolne miejsca 

  Po wręczeniu nagród wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia
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FAKTORIA KULTURY 2015 PRZESZŁA DO HISTORII

Rekordowa frekwencja na 
dziecięcych spektaklach
Ponad 21 tysięcy osób spędziło w tym roku letnie wieczory w amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturo-
wego Faktoria w Pruszczu Gdańskim, gdzie oglądać można było spektakle Teatru Wybrzeże albo wysłuchać koncertów.

Organizowane w czasie wa-
kacji wydarzenia kulturalne 
na terenie Faktorii od samego 
początku cieszą się dużym za-
interesowaniem. Organizator, 
czyli Centrum Kultury i Spor-
tu w Pruszczu Gdańskim, tak 
układa program, aby każdy 
– bez względu na wiek – zna-
lazł coś dla siebie. Na scenie 

amfiteatru prezentowali się 
artyści Filharmonii Bałtyc-
kiej oraz piosenkarze i zespoły 
reprezentujące różne gatunki 
muzyczne, by wspomnieć cho-
ciażby o Krystynie Prońko, 
Lao Che, Jemalu, Margaret, 
czy Orkiestrze Miasta Pruszcz 
Gdański. Nie brakowało także 
przedstawień dla dorosłych w 

wykonaniu aktorów gdańskie-
go Teatru Wybrzeże i spektakli 
dla dzieci.
– Jestem przekonany, że każdy 
znalazł coś dla siebie. Cieszymy 
się, że dopisała nam pogoda, co 
przyczyniło się też do tego, że 
na wielu imprezach zaobserwo-
waliśmy nadkomplet publicz-
ności. Rekordową frekwencję 

odnotowaliśmy w tym roku 
na przedstawieniach dla dzie-
ci – mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Piotr Pułkowski, dyrektor 
CKiS zauważa też, że ogromną 
popularnością cieszyły się także 
niedzielne „Lekcje Niegrzecz-
ności” – performatywne czy-
tania znanych bajek, których 
prezentacji podjęli się aktorzy 
Teatru Wybrzeże, dzięki cze-
mu zyskały one zupełnie inny 
wymiar i podczas ich oglądania 
bawiły się nie tylko dzieci, ale 
również twarze rodziców były 
szeroko roześmiane.
– Bardzo nas cieszy tak duża 
frekwencja, bo świadczy to 
o tym, że trafiliśmy w gusta 
mieszkańców naszego miasta 
oraz gości, którzy odwiedzili 
Pruszcz Gdański. W tej chwi-
li dajemy sobie kilka miesięcy 
odpoczynku od Faktorii Kul-
tury, ale już od grudnia mu-
simy zabrać się ostro do pracy 

nad przygotowaniem programu 
na przyszły rok. Wiemy już, że 
klucz według którego wybiera-
my artystów jest dobry, dlatego 
nie będziemy tego zmieniać. 
Myślimy jednak nad pewnymi 
zmianami technicznymi – in-
formuje nas Piotr Pułkowski.
W tym roku wszystkie wy-
darzenia obejrzało ponad 21 
tysięcy osób. Nie dziwi to 

gospodarza naszego miasta.
– Jest to chyba jedyne takie wy-
darzenie w kraju organizowane 
na tak dużą skalę. Wiem, że na 
niektóre koncerty i przedsta-
wienia przyjeżdżali specjalnie 
mieszkańcy spoza wojewódz-
twa pomorskiego – mówi Ja-
nusz Wróbel.

(lubek)

  Na scenie amfiteatru Faktorii prezentowali się muzycy  
Filharmonii Bałtyckiej 
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Koncerty zespołów:

Abba Show

Boney M Show

The Gold

Alibi
Talking Brothers

a także:

Miód pszczółkowski

produkty pszczele

i wiele, wiele innych atrakcji

PSZCZÓŁKOWSKIEGO
Święto Miodu

Wójt Gminy Pszczółki zaprasza

dożynki gminne
w Parku Lipowym

na

Pszczele Miasteczko Edukacyjne — nasi bracia zapylacze, nasze siostry —
 pszczoły

* na wybrane zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem 512-048-766

Rozpoczynamy uroczystą mszą świętą – godz. 13.00 w kościele NSPJ w Pszczółkach

od godziny 12.00 zapraszamy najmłodszych na zabawy w Parku Lipowym

warsztaty tworzenia kosmetyków

z produktów naturalnych w tym pszczelich*

zajęcia entomologiczne „Nasi zapylacze”*

zajęcia na rabacie rodzimych roślin miododajnych

(dla najaktywniejszych — sadzonki w prezencie)

gra „Odznaka Małej Pszczółki”

praca pszczelarza w pigułce

warsztaty budowania hoteli*

i hotelików dla dzikich pszczół

Korzystamy z dofinansowania

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Patronat honorowy:
Powiat Gdański

Firma NOVE S.C Ryszard i Arkadiusz Barto
Piekarnia “Pszczółka” Wiesław Szydłowski

20 września 

RYCERZE ŚW. FLORIANA NICZYM GWARDIA NARODOWA

Sztandar na 70-lecie OSP Suchy Dąb
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębie otrzymała sztandar. Uroczystość była również okazją do świętowania, po-
nieważ jednostkę założono dokładnie 70 lat temu.

Jak czytamy na stronie in-
ternetowej miejscowej straży 
„Jednostkę w Suchym Dębie 
utworzono w 1945 roku. Po-
wstała wtedy Sucho Dębiska 
Ogniowa Straż Pożarna, pod 
którą to pierwotnie nazwą roz-
poczęła swoją działalność jed-
na ze starszych i zasłużonych 

dla społeczeństwa organiza-
cja OSP Suchy Dąb. Pierw-
szym naczelnikiem a zara-
zem założycielem był Stefan 
Zienkiewicz”.
– Za swoją działalność otrzy-
mała sztandar ufundowany 
przez społeczeństwo. To znak, 
że jest doceniana. Ochotnicza 

Straż Pożarna w gminie jest 
niczym gwardia narodowa. Jest 
to jedyna organizacja, która 
jest w stanie pomóc w każdej 
sytuacji – mówił podczas uro-
czystości druh Zygmunt Tom-
czonek, wiceprezes Zarządu 
Głównego Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.

Ryszard Świlski, członek za-
rządu województwa pomor-
skiego zauważył, że w Suchym 
Dębie pamięta się o symbolach 
i wartościach jakim jest cho-
ciażby sztandar OSP.
– Tworzycie małą ojczyznę i 
działacie na rzecz waszych są-
siadów. Życzę wam, abyście z 

dumą pomagali wszystkim po-
trzebującym – mówił Ryszard 
Świlski.
Z kolei Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb po-
wiedziała, że w każdej sytuacji 
może liczyć na strażaków ze 
wszystkich jednostek z terenu 
gminy.

– Jestem dumna z waszej dzia-
łalności i bardzo wdzięczna, że 
zawsze jesteście pierwsi tam, 
gdzie zagrożone jest ludzkie 
życie lub mienie. Jestem też 
przekonana, że nasza współ-
praca w dalszym ciągu będzie 
owocna – podkreślała Barbara 
Kamińska.

(lubek)

  Na uroczystości w Suchym Dębie pojawiło się wielu 
znamienitych gości

 Fundatorzy symbolicznie przybijali gwoździe do  
drzewca sztandaru

 uroczyste przekazanie sztandaru OSP Suchy Dąb
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 Z ŻYCIA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
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REMONT W STAROSTWIE

Przeniosą 
Sanepid
Jeszcze tylko przez kilka 
dni trwać będzie remont 
hallu głównego budynku 
Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.
– Do dokończenia po-
zostały jeszcze drobne 
prace malarskie, ale po-
winny się zakończyć w 
ciągu najbliższego ty-
godnia. Chciałbym też 
zaznaczyć, że wszystkie 
prace remontowe były 
prowadzone pod nadzo-
rem konserwatora zabyt-
ków – informuje nas Ste-
fan Skonieczny, starosta 
gdański.
Przy okazji prac przy-
wrócono pierwotny wy-
gląd suf itom, odkrywa-
jąc zabytkowe kasetony i 
zdobienia znajdujące się 
na suf icie.
– Ruszamy także z re-
montem piętra dawnej 
przychodni przy ulicy 
Grunwaldzkiej 25, do 
którego w listopadzie 
przeniesie się Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna – dodaje 
starosta.

(GR)

BEZPŁATNA LINIA 107

Darmowy autobus w Pruszczu Gdańskim
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ma ambitne plany i systematycznie je realizuje. Od 1 września 
mieszkańcy naszego miasta mogą cieszyć się z kolejnego udogodnienia, które zafundowało miasto 
– bezpłatnej linii autobusowej.

Jak mówi nam Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, 
uruchomienie bezpłatnej linii 
autobusowej to jeden z punk-
tów programu wyborczego Ja-
nusza Wróbla. 
– Przez pierwsze dwa miesiące 
bezpłatna linia będzie testo-
wana, żebyśmy wiedzieli, jakie 
jest nią zainteresowanie. Roz-
ważaliśmy wprowadzenie kur-
su biletowanego, ale doszliśmy 
jednak do wniosku, że lepiej 
wprowadzić linię bezpłatną. 
Gdybyśmy chcieli wprowadzić 
kursy biletowane, to musieli-
byśmy podpisać umowę z fir-
mą, która zajęłaby się kontrolą 
pasażerów. Musielibyśmy też 
zająć się ewentualnym ściąga-
niem należności z wystawio-
nych mandatów. To nastrę-
czałoby pewnych problemów 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel.
Bezpłatną linię, o numerze 107, 
obsługiwać będzie na początku 
średniej wielkości autobus ni-
skopodłogowy PKS Gdańsk. 

– W autobusie podróżować 
będą ankieterzy. Ich praca bę-
dzie częścią testów i optymali-
zowania funkcjonowania bez-
płatnej linii miejskiej. W dni 
powszednie bezpłatny miejski 
autobus odjeżdżać będzie z po-
szczególnych przystanków 15 
razy w ciągu dnia. W soboty i 
niedziele 11 razy – informuje 
Bartosz Gondek. – Dwa kursy, 
dostosowane do zmian, dojeż-
dżać będą w okolice CER na 
ulicy Zastawnej. Rozkład jaz-
dy optymalizowany jest tak, 
aby możliwe było przesiadanie 
się na inne środki komunikacji. 
Linia finansowana jest w cało-
ści przez Urząd Miasta Pruszcz 
Gdański – dodaje rzecznik.
– Jestem przekonany, że miesz-
kańcy miasta korzystać będą z 
bezpłatnej linii autobusowej. 
Dzięki niej będą mogli pod-
jechać tylko jeden przystanek 
albo wybrać się w podróż na 
drugi koniec miasta – mówi go-
spodarz Pruszcza Gdańskiego.

(KL)

  Od 1 września mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnej linii autobusowej
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TRASA LINII 107
Komarowo – Żwirki i Wigury – Drzymały – Powstańców Warszawy – Emilii Plater – 
Reymonta – Osiedle Wschód – Wyspiańskiego – Broniewskiego – Osiedle Kasprowicza 
– Obrońców Westerplatte – Wyspiańskiego – Niemcewicza – Chopina – Matejki – US 
Nowowiejskiego – Batalionów Chłopskich – Nowowiejskiego – Faktoria – Obrońców 
Wybrzeża – Cicha – Osiedle Bursztynowe.
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ROCKBLU PRZYWIDZ FESTIWAL

Rock zakorzenił się w Przywidzu
Pełnym sukcesem zakończył się I Rockblu Przywidz Festiwal. Impreza odbiła się szerokim echem na Pomorzu, a do 
Przywidza zjechali fani rocka i Czerwonych Gitar – zespołu, który był głównym bohaterem festiwalu.

Najważniejszym wydarzeniem 
Rockblu Przywidz Festiwal 
było nadanie imienia prome-
nadzie nad Jeziorem Przywidz-
kim, która nosi teraz nazwę 
Bulwar Zespołu Czerwone Gi-
tary. Poza tym odsłonięto po-
mnik, upamiętniający gwiazdy 

polskiego rocka.
– Otworzyliśmy w Przywi-
dzu wielkie dzieło, pomnik 
– Korzenie Rocka – na któ-
rym zawisła pierwsza płyta, 
płyta Czerwonych Gitar. W 
ten sposób uhonorowaliśmy 
polski rock and roll. Życzymy 

Przywidzowi, żeby rock and 
roll zakorzenił się tu na stałe i 
abyśmy rokrocznie honorowa-
li w tym miejscu największych 
wykonawców polskiego roc-
ka – mówili podczas imprezy 
Wojciech Korzeniewski, prezes 
Fundacji Sopockie Korzenie

Przedstawiciel Zespołu – Jubi-
lata, Jerzy Skrzypczyk dodał, 
że jest to chyba jedyne takie 
miejsce, jedyny bulwar  w kraju 
a być może i na świecie, gdzie 
tak uhonorowano polskiego 
rocka. A kto może to lepiej 
wiedzieć…..
Z kolei Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz uważa, 
że sierpniowe wydarzenie jest 
dopiero początkiem wielu cie-
kawych imprez kulturalnych, 
które w kolejnych latach mogą 
się tu odbywać. 
Rockblu będzie imprezą cy-
kliczną i już trwają przygoto-
wania do kolejnej edycji
Impreza, która trwała zaledwie 
dwa dni, przyciągnęła do Przy-
widza tysiące osób. W tym cza-
sie w Zielonej Bramie odbyły 
się koncerty Czerwonych Gi-
tar oraz Andrzeja Rosiewicza, 
Slovenian Girl, grupy Oldbre-
akout, Detko Band i Tomasza 
Dorniaka. Na kilkudziesięciu 
stoiskach zaprezentowano wy-
roby regionalne, zorganizo-
wano też pokaz stadniny koni 

oraz prezentację samochodów 
zabytkowych.
– Samo wydarzenie oraz po-
mnik Polskiego Rocka mocno 
zainteresował Panią Premier 
Ewę Kopacz, która podczas 
wizyty w Przywidzu właśnie 
od tego miejsca rozpoczęła 

swój spacer po Przywidzu oraz 
wysłuchała relacji Wojciecha 
Korzeniewskiego o festiwa-
lu Rockblu. – mówi Marek 
Zimakowski.

(lubek)

 Pamiątkowe zdjęcie przy pierwszym na świecie pomni-
ku upamiętniającym gwiazdy polskiego rocka

 Symboliczne otwarcie bramy polskiego rocka w Przywidzu
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Dożynki w Suchym Dębie w obiektywie

Fot. Urząd Gminy Suchy Dąb 
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NOWA NAWIERZCHNIA
Dzięki poczynionym 
oszczędnościom, Urząd 
Miasta Pruszcz Gdański 
wykona nawierzchnię 
ulic Kusocińskiego i Wa-
zów. Jak podaje Bartosz 
Gondek, rzecznik praso-
wy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, do koń-
ca roku na obu ulicach 
pojawi się nawierzch-
nia wykonana z kostki, 
chodnik i elementy zie-
leni. Koszt inwestycji to 
odpowiednio 700 i 250 
tysięcy złotych.

PRZYCIĘTE LIPY
Do końca wakacji trwa-
ła akcja formowania lip 
wzdłuż ulicy Dąbrow-
skiego, ale też przy in-
nych ciągach komu-
nikacyjnych Pruszcza 
Gdańskiego. 
– Sierpień to najlepszy 
czas na nadanie lipom, 
które mają tendencję do 
zakrzaczenia się, od-
powiedniego kształtu. 
Chcemy utworzyć z tego 
gatunku efektowne szpa-
lery, tak jak było to jesz-
cze przed wojną – mówi 
Mariola Barzał z Refe-
ratu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.

(GR)

W SKRÓCIE
Dożynki gminy Pruszcz Gdański okiem fotoreportera
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BEZPŁATNE PÓŁKOLONIE

Kolorowe wakacje pod żaglami 
Gmina Pruszcz Gdański była organizatorem bezpłatnych półkolo-
nii żeglarskich pod hasłem „Kolorowe wakacje pod żaglami”, któ-
re odbywały się głównie na terenie przystani w Wiślince. 

Aż 80 dzieci, podczas dwóch 
czterodniowych turnusów, 
zdobywało umiejętności pły-
wania na Optimistach, za-
równo w teorii, jak i w prak-
tyce. Nad bezpieczeństwem 
i edukacją młodych żeglarzy 
czuwała wykwalifikowana 
kadra Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego. 

Zajęciom żeglarskim towarzy-
szyły też inne atrakcje: spek-
takl marionetkowy „Czerwony 
Kapturek” w wykonaniu Teatru 
Barnaby, warsztaty teatralne i 
szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy. Wszyscy uczest-
nicy mieli zapewniony obiad. 
Organizatorem wypoczynku 
była gmina Pruszcz Gdański, 

Ośrodek Kultury, Sportu i 
Biblioteka Publiczna gmi-
ny Pruszcz Gdański, Po-
morski Związek Żeglarski, 
Straż Gminna gminy Pruszcz 
Gdański oraz sołtysi Jagato-
wa, Żukczyna, Łęgowa, Mo-
krego Dworu, Przejazdowa, 
Bogatki i Wiślinki.

(MB)

  Nie brakowało chętnych do udziału w żeglarskich zajęciach

  Nie brakowało chętnych do udziału w żeglarskich zajęciach

Fo
t.

 M
ag

da
le

na
 B

ie
lic

ka
/U

G
 P

ru
sz

cz
 G

da
ńs

ki

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

ZA DARMO DO MARCA

Kolejny punkt ładowania auta
Po polskich drogach jeździ coraz więcej aut, które zasilane są 
na prąd. Nic zatem dziwnego, że jak grzyby po deszczu powsta-
ją nowe punkty doładowania samochodu. Kolejne uruchomiono 
niedawno na stacji Lotos przy al. Zwycięstwa 13 w Gdańsku. 

Punkt przy al. Zwycięstwa to 
już piąty w Trójmieście, nale-
żący do Grupy Energa. Oprócz 
niego, jeszcze dwa znajdu-
ją się w Gdańsku i po jednym 
w Gdyni oraz Sopocie. Ze 
wszystkich użytkownicy mogą 
korzystać za darmo.
– Nowa stacja to trzeci punkt 
szybkiego ładowania firmy w 
Gdańsku. Podobne znajdują 
się przed Olivia Business Cen-
tre przy al. Grunwaldzkiej 472 
oraz na stacji Lotos w Gdyni 
Redłowie. Pozwalają nałado-
wać najpopularniejsze modele
samochodów elektrycznych, 
takie jak Nissan Leaf czy Mit-
subishi i-Miev w czasie od 25 
do 45 minut. Wcześniej grupa 
uruchomiła w Trójmieście tak-
że dwa punkty półszybkiego 
ładowania. Stacje znajdujące 
się przed Urzędem Miejskim 
w Gdańsku i przed Urzędem 
Miasta Sopotu wyposażone są 
w dwa wtyki, które pasują do 
większości marek azjatyckich 
i europejskich. Naładowanie 
auta, w zależności od modelu, 
zajmuje w nich od dwóch do 
czterech godzin – informu-
je Beata Ostrowska, rzecznik 
prasowy Grupy Energa.
Punkty ładowania samocho-
dów elektrycznych powstają w 
Trójmieście w ramach prowa-
dzonego przez Energę projektu 
eMobility, którego celem jest 
poznanie i zbadanie sposobów 
użytkowania samochodów 

elektrycznych przez mieszkań-
ców Trójmiasta. 
– Co najmniej do końca mar-
ca 2016 roku użytkownicy aut 
elektrycznych będą mogli łado-
wać w nich swoje pojazdy cał-
kowicie bezpłatnie. Standardy 
zamontowanych urządzeń zo-
stały wybrane w taki sposób, 
aby zapewnić ładowanie jak 
największej liczbie dostęp-
nych na rynku modeli. Każdy 
punkt ma miejsce parkingowe. 

Ułatwienia dla posiadaczy sa-
mochodów elektrycznych i hy-
brydowych przygotowały także 
władze miejskie. W Gdańsku 
mogą oni parkować za darmo 
w wyznaczonych miejscach, a 
kierowcy zameldowani w So-
pocie, zwolnieni są z opłat za
parkowanie w płatnych stre-
fach miasta – dodaje Beata 
Ostrowska.

(GR)

W SKRÓCIE

BASINSKI W GDAŃSKU
13 września o godzinie 
17.30 w Gdańskim Te-
atrze Szekspirowskim 
jedyny koncert w Pol-
sce podczas obecnej tra-
sy zagra William Ba-
sinski. Muzyk zapre-
zentuje materiał z płyty 
„Vivian&Ondine”.

„FARAON” W DKT
– Zapraszamy na 31. Dys-
kusyjny Klub Teatralny 
poświęcony „Faraonowi” 
Bolesława Prusa. Weź-
mie w nim udział reży-
ser Adam Nalepa i zespół 
aktorski. Spotkanie od-
będzie się we wtorek, 27 
października o godzinie 
22.00 na Dużej Scenie. 
Wstęp wolny – informuje 
Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku.

DLA 300 DZIECIAKÓW

Wakacje z rowerem  
i kajakiem
Jak co roku, gmina Pruszcz 
Gdański zorganizowała dzie-
ciom wypoczynek w Cen-
trum Rekreacji w Juszkowie.
Pod okiem instruktorów, soł-
tysów i pań świetliczanek, 
podczas czterech bezpłatnych 
jednodniowych turnusów z 

atrakcji Centrum Rekreacji w 
Juszkowie skorzystało blisko 
300 chętnych dzieciaków.
Dzieciaki pływały na kaja-
kach i rowerach wodnych w 
kształcie łabędzi. Miały też 
zapewniony poczęstunek.

(MB)

  Wakacyjny czas miło spędzony w Juszkowie
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  Tenisowe zmagania w Mierzeszynie

  Przeciąganie liny wzbudziło najwięcej emocji podczas VII Olimpiady Sołectw w Wiślince

OGRAŁA NAWET DYREKTORA 

Echa zmagań  
tenisowych 
Odwiedzając różne zakątki 
powiatu gdańskiego trafili-
śmy do Mierzeszyna, gdzie 
odbywały się akurat zawody 
w ramach akcji „Wakacje z 
tenisem stołowym”, której or-
ganizatorem byli UKS „Ko-
synier” i Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Trąbkach Wielkich. 
– Akcja polegała na rozegra-
niu w okresie wakacji tur-
niejów tenisa stołowego w 8 
świetlicach na terenie naszej 
gminy i w Hali Sportowej w 
Trąbkach Wielkich. W
świetlicy w Mierzeszynie 
zwyciężyła Zuzanna Kąkol 
z Drzewiny, która wygrała 
wszystkie pojedynki – infor-
muje Leszek Orczykowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Trąbkach Wielkich.
W tym miejscu warto zauwa-
żyć, że mieszkanka Drze-
winy pokonała także soł-
tys wsi Mierzeszyn Ireną 
Kuchnowską oraz dyrektora 
Orczykowskiego. 
Dodajmy przy okazji, że w 
Trąbkach Małych wygrał Pa-
tryk Pętlak z Sobowidza, w 
Złej Wsi – Kacper Kąkol z 
Kaczek, Kleszczewie – Woj-
ciech Wójtowicz z Kleszcze-
wa, Błotni – Szymon Piepiór-
ka z Sobowidza, a Pawłowie 
– Jakub Czerwiński z Pawło-
wa. Już po zamknięciu tego 
wydania odbył się turniej w 
Klepinach i finał w Trąbkach 
Wielkich. 

(KL)
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ZAPISZ SIĘ I TY

1. PZU Bieg 
Nowych Idei
– W ramach tegorocznej edy-
cji Europejskiego Forum No-
wych Idei, dzięki współpracy 
PZU i miasta Sopotu, w so-
botę 3 października odbę-
dzie się 1. PZU Bieg Nowych 
Idei. Ta wyjątkowa impreza 
sportowa została przygoto-
wana z myślą o uczestnikach 
forum, mieszkańcach nasze-
go miasta, ale i Trójmiasta 
oraz turystach – mówi Anna 
Dyksińska. 
Podczas imprezy rozegranych 
zostanie kilka konkurencji. 
Organizatorzy biegu przewi-
dzieli: bieg na 5 km po pla-
ży i Łazienkach Północnych, 
5-kilometrowy marsz Nordic 
Walking po plaży oraz biegi 
dla dzieci i młodzieży.

– PZU Bieg Nowych Idei 
to przede wszystkim orygi-
nalne trasy wzdłuż morza i 
niespotykana nigdzie indziej 
linia startu na sopockiej pla-
ży. Ponadto zaplanowane zo-
stały spotkania ze sportow-
cami, akcje charytatywne i 
wiele wydarzeń towarzyszą-
cych dostępnych dla wszyst-
kich chętnych w miasteczku 
kibica, które powstanie na 
Skwerze Kuracyjnym już 2 
października – dodaje Anna 
Dyksińska.
Aby wziąć udział w paź-
dziernikowym biegu, nale-
ży zapisać się za pośrednic-
twem strony internetowej:  
www.pzubiegnowychidei.pl.

(GR)

WIŚLINKA GOSPODARZEM OLIMPIADY 

Zwycięstwo sołectwa Jagatowo
12 sołectw zmierzyło się w 12 konkurencjach podczas VII Olimpiady Sołectw, 
która odbyła się w Wiślince. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Jaga-
towa. Miejsca na podium zajęły jeszcze drużyny z Cieplewa i Przejazdowa.

Serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy wszystkim sołectwom, 
które wystawiły swoje dru-
żyny. Zabawa była wspania-
ła, emocje niesamowite, ry-
walizacja zacięta – zwłaszcza 
przy najbardziej widowisko-
wej konkurencji, czyli prze-
ciąganiu liny. Oficjalne wyni-
ki sołeckich zmagań zostaną 
ogłoszone 6 września, podczas 
dożynek gminnych w Cie-
plewie. Poniżej klasyfikacja 
medalowa. 
Gościem specjalnym olimpia-
dy był mistrz świata w wy-
ciskaniu na ławeczce leżąc, 
Wojciech Grabowski.
W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyła reprezentacja Jaga-
towa (108 pkt). Na kolejnych 
miejscach sklasyfikowano 
drużyny: Cieplewa (101 pkt), 
Przejazdowa (101 pkt), Łę-
gowa (100 pkt) i Borkowa (95 
pkt).

(MB)
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KLASYFIKACJA MEDALOWA:
Tor Przeszkód: 1. Jagatowo, 2. Cieplewo, 3. Łęgowo.
Skoki przez skakankę: 1. Łęgowo, 2. Jagatowo, 3. Bystra.
Spacer Rolnika: 1. Borkowo, 2. Roszkowo, 3. Przejazdowo.
Bieg w worku: 1. Cieplewo, 2. Łęgowo, 3. Jagatowo.
Podnoszenie ciężarka 17,5 kg: 1. Przejazdowo, 2. Roszkowo, 3. Borkowo.
Rzut piłką lekarską: 1. Cieplewo, 2. Bogatka, 3. Mokry Dwór.
Żonglerka piłką: 1. Wiślinka, 2. Jagatowo, 3. Cieplewo.
Narty drużynowo: 1. Jagatowo, 2. Cieplewo, 3. Przejazdowo.
Zbieranie ziemniaków na czas: 1. Roszkowo, 2. Jagatowo, 3. Radunica.
Obieranie jabłka i ogórka: 1. Borkowo, 2. Łęgowo, 3. Cieplewo.
Łap, traf Złodzieja: 1. Bystra, 2. Wiślinka, 3. Łęgowo.
Przeciąganie liny: 1. Przejazdowo, 2. Bogatka, 3. Wiślinka
Wyciskanie sztangi – konkurencja pokazowa: 1. Wiślinka, 2. Przejazdowo, 3. Borkowo.

MISTRZOSTWA EUROPY

Wolontariusze poszukiwani
Wielkimi krokami zbliżają się 
Mistrzostwa Europy w Piłce 
Ręcznej, które odbędą się w Pol-
sce, a część spotkań również w 
Trójmieście. W związku z tym 
potrzebni będą wolontariusze do 
obsługi mistrzowskiej imprezy.
– Każdy, kto ukończył 18 lat, 
zna język angielski w stopniu 
komunikatywnym oraz jest dys-
pozycyjny w dniach od 15 do 
31 stycznia 2016, może zostać 
wolontariuszem – mówi Michał 
Piotrowski z Referatu Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
– Do zadań ochotników będzie 

należeć między innymi opieka nad 
przybyłymi drużynami, udzielanie 
informacji kibicom czy wsparcie 
centrów prasowych.
Aby wystartować w rekrutacji na 
wolontariat należy zarejestrować się 
na stronie www.alpha.zprp.org.pl. 
A potem czekać na zaproszenie na 
rozmowę rekrutacyjną (każdy za-
proszony na rozmowę wolontariusz 
będzie sam mógł wybrać najbar-
dziej odpowiadający mu termin).
Alicja Kaczmarek, koordynator 
wolontariatu mistrzostw w Gdań-
sku informuje, że organizato-
rzy będą brali pod uwagę przede 

wszystkim znajomość języków 
obcych, dyspozycyjność kandydata 
lub kandydatki oraz dotychczasowe 
doświadczenie w wolontariacie.
– Wolontariusze wyłonieni zostaną 
na podstawie wypełnionego on-li-
ne formularza, ale przede wszyst-
kim na podstawie rozmów rekruta-
cyjnych. Informację o przyjęciu na 
wolontariat otrzymają drogą mailo-
wą najpóźniej do połowy listopada. 
Przed rozgrywkami wolontariusze 
przejdą obowiązkowy cykl szkole-
niowy – dodaje Michał Piotrowski.
Z kolei Agnieszka Buczyńska, wi-
ceprezes Regionalnego Centrum 

Wolontariatu w Gdańsku zauwa-
ża, że wolontariusze wcielają się w 
rolę gospodarzy swojego miasta 
i będą mieli możliwość zapre-
zentowania go od jak najlepszej 
strony.
– Są w samym centrum imprezy, 
dzięki czemu poznają specyfika-
cję organizacji międzynarodo-
wych wydarzeń. Poszerzają swoje 
umiejętności, sprawdzają się w 
nowych sytuacjach i poznają no-
wych ludzi – mówi Agnieszka 
Buczyńska.

(GR)

GOLFOWE MISTRZOSTWA

Złoto dla Domachowa
W Postołowie odbyły się 2. Mi-
strzostwa Gminy Trąbki Wielkie 
w konkursach golfowych. Udział 
w nich wzięły 52 osoby z 9 sołectw.
– Rywalizowano w dwóch kon-
kursach: na uderzenie piłki najdal-
sze i na najbliższe dołka. Oddziel-
nie klasyfikowano zawodniczki i 
zawodników. Mistrzami, podob-
nie jak w roku ubiegłym, zostali: 
Elżbieta Peplińska z Domachowa 
i Tomasz Burczyk z Postołowa. 
Uzyskali oni wyniki lepsze niż 
w ubiegłym roku, odpowiednio 
116 m i 170 m – podaje Leszek 
Orczykowski, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Trąbkach Wielkich, 
który organizował mistrzostwa.
W klasyfikacji sołectw niespo-
dziewanie zwyciężyło Domacho-
wo (102 pkt), minimalnie wyprze-
dzając gospodarzy i faworytów 
– Postołowo (101 pkt). O trzecim 
miejscu także zadecydował jeden 
punkt: Trąbki Małe (98 pkt) wy-
przedziły Trąbki Wielkie (97 pkt).
Organizatorem mistrzostw był 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, 
któremu pomocy udzielił Postoło-
wo Golf Club.

(GR)

PUCHAR POLSKI

Nasi w odwrocie 
Pierwsi do piłkarskich bojów 
ruszyli zawodnicy, których 
drużyny wystartowały w 
eliminacjach rozgrywek Pu-
charu Polski. Na początek do 
zmagań zaproszono drużyny 
niezrzeszone w piłkarskim 
związku oraz grające w naj-
niższej lidze rozgrywkowej. 
Na początku rozgrywek, 
które przez wielu nazy-
wane są turniejem tysią-
ca drużyn, powiat gdański 
reprezentowały cztery ze-
społy. Niestety trzy z nich 
musiały się już pożegnać z 
pucharowymi zmaganiami. 

W bratobójczym pojedynku 
GKS Trąbki Wielkie prze-
grał 1:2 z GTS Mokry Dwór. 
Takim samym wynikiem za-
kończył się mecz w Tczewie, 
gdzie miejscowa Unia poko-
nała GTS Rusocin. Pierw-
szej pucharowej przeszkody 
nie pokonał również Orzeł 
ze Straszyna, który 0:2 prze-
grał na wyjeździe z rezerwa-
mi gdańskiej Polonii.

(GR) 
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

Systemy dociepleń
Właściwe ocieplenie poddasza, posadzki i ścian ma wpływ na koszty ogrzewania domu 
i wysokość rachunków. Dom energooszczędny zimą powinien zatrzymywać ciepło,  
a latem powinien dobrze izolować od panujących upałów. Jak prawidłowo ocieplić 
poddasze oraz inne części domu, aby  był energooszczędny? Wełna i styropian to dwa 
najpopularniejsze materiały do wykonania termoizolacji. 

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

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

UDANEGO REMONTU ŻYCZY 

Wełna mineralna to pro-
dukt powstający z naturalne-
go surowca – szkła lub skały 
bazaltowej. Dlaczego war-
to stosować wełnę? Przede 
wszystkim - aby zmniejszyć 
straty ciepła. Zapotrzebowa-
nie zimnego domu na energię 

maleje bowiem natychmiast po 
ułożeniu ocieplenia. Izolacja  
z wełny mineralnej ma również 
inne zalety: wełna jest mate-
riałem paroprzepuszczalnym  
i stabilnym wymiarowo, za-
pewnia najlepszą izolację 
akustyczną. Jest odporna na 
czynniki chemiczne, zmiany 
temperatury i wilgoć. Co bar-
dzo ważne - niepalna wełna 
mineralna zwiększa odpor-
ność ogniową ścian. Ociepla-
nie ścian wełną mineralną jest 
łatwe i szybkie. Wełna ma tak-
że wysoką paroprzepuszczal-
ność. Odnośnie wyboru wełny 
mineralnej, oferta naszej firmy 
jest bardzo szeroka. W naszych 
hurtowniach znajdziemy wełnę 
topowych producentów takich 

jak ROCKWOOL, URSA, 
ISOROC.
Styropian jest materiałem mało 
nasiąkliwym i pod wpływem 
krótkotrwałego zawilgocenia 
nie traci właściwości termoizo-
lacyjnych. Jeśli więc w obrębie 
styropianu wystąpi okreso-
we zjawisko kondensacji pary 
wodnej, nie będzie ono miało 
większych konsekwencji. Choć 
jest to tworzywo sztuczne 
otrzymywane z przerobu ropy 
naftowej, nie zawiera substan-
cji szkodliwych dla zdrowia. 
Styropian jest bardzo lekki i ma 
dobre parametry mechaniczne. 
Jest jednak materiałem wrażli-
wym na wysokie temperatury  
i ogień. Już temperatura powy-
żej +80°C może go zniszczyć, 

podobnie jak większość roz-
puszczalników organicznych, 
na które nie jest odporny. Nasi 
specjaliści polecają styropian 
firmy STYROPAK, ARBET 
lub na życzenie klienta sprowa-
dzamy materiały innych marek.  
Sam styropian czy wełna mi-
neralna to zdecydowanie za 
mało, aby dobrze ocieplić dom. 
Potrzebne są także niezbęd-
ne materiały takie jak kleje, 
tynki, grunty, siatki oraz far-
by. Dlaczego? Każdy element 
systemu pełni ważną rolę np. 
grunty wzmacniające służą do 
przygotowania podłoża, za-
prawy klejowe do przyklejenia 
materiału termoizolacyjnego 
oraz  decydują o wytrzymało-
ści i trwałości całego systemu, 
a także utrzymują ocieplenie. 
Natomiast tynki oprócz bar-
dzo istotnej  funkcji estetycz-
nej, zabezpieczają ściany przed 
działaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. 

Naszym numerem jeden wśród 
tynków są produkty firmy 
GOLDMURIT, które po-
siadają niezbędne wymagane 
przez polskie prawo certyfikaty. 
Ocieplanie budyn-
ku to spora inwe-
stycja, ale zwrot 
kosztów następu-
je bardzo szybko, 
ponieważ dobra 
izolacja przynosi 
wiele zysków. Wła-
śnie z powodu licz-
nych korzyści warto 
rozważyć docieplenie 

nawet starego budynku,  
a podczas budowy nowego 
domu, wliczyć cenę ocieplenia 
do przewidywanego kosztu 
całej budowy. 

Żeglarskie pożegnanie lata w Kolbudach

Fot. Panorama Pomorza

 


