
Festiwal „ReFermata” już w maju
Festiwal „ReFermata” ponownie zagości w urokli-
wych zakątkach gminy Kolbudy. Artyści co roku pre-
zentują się w repertuarze klasycznym i nie tylko.

Przebudowują Kanał Raduni
Pełną parą prowadzone są roboty przy przebudowie 
Kanału Raduni. Robotnicy działają na całym odcinku 
kanału, żeby wszystkie prace zakończyć w terminie.

Wspólne działanie przynosi sukces
Błażej Konkol ponownie został wybrany przewodni-
czącym Związku Gmin Pomorskich. Jest to już jego 
trzecia kadencja na tym stanowisku.

Przypomnieli historyczne wydarzenie
70 lat temu na budynku pocztowym przy ulicy Dwor-
cowej 4 w Pruszczu Gdańskim załopotała polska fla-
ga.Historycy przypomnieli o tym wydarzeniu.
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Ogromne emocje towarzyszyły Turniejowi Kół Gospodyń Wiejskich, 
który w tym roku organizowała gmina Pszczółki. Tym razem Grand 
Prix przyznano paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Gołębiewka, 
które reprezentować będą powiat gdański na turnieju wojewódzkim.  
Impreza odbędzie się 11 kwietnia.

Grand Prix dla KGW Gołębiewko
JADĄ NA PODBÓJ POMORZA
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Wojewódzki finał XII Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich odbędzie się już 
11 kwietnia w Powiatowym Centrum 
Sportowym w Tczewie przy ulicy 
Królowej Marysieńki 10. 

FlashFlash



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    KWIECIEŃ 20152 OD DRUGIEJ STRONY

Flash
WYDAWCA:
Flash Press 
Gdańsk, Do Studzienki 31a
m.zurek@panoramapomorza.pl
tel.790 486 988
www.panoramaflash.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Krzysztof Lubański
tel.723 617 052
lubek@panoramapomorza.pl

REDAKCJA:
news@panoramapomorza.pl

KOREKTA:
Dominik Podberski

Redakcja nie bierze odpowiedzialności  za treści reklam i nie zwraca materiałów  
nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz 

zamiany ich tytułów.
Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

DRUK:
Drukarnia POLSKAPRESSE sp. z.o.o.

SKŁAD GRAFICZNY:
Kamil Żurek
k.zurek@panoramapomorza.pl

REKLAMA:
Krzysztof Jakubowski
tel. 501 255 334
k.jakubowski@panoramapomorza.pl

• 1 kwietnia (środa), Koncert Papieski, Kate-
dra Oliwska, godz. 19.30

• 8 kwietnia (środa), Thirty Seconds to Mars, 
Hala Ergo Arena

• 10 – 17 kwietnia, Gdański Festiwal Muzyczny

• 11 – 12 kwietnia, Baltic Games Indoor 
Edition, AmberExpo

• 19 kwietnia (sobota), Nneka, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 21 – 26 kwietnia, Afrykamera – 10. Festiwal 
Filmów Afrykańskich, Ratusz Staromiejski, 
Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

• 22 kwietnia (środa), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Sala Koncer-
towa Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 26 kwietnia (niedziela), Siesta Festiwal 2015 
– Charlote Dipenda, godz. 22.00, Parlament, 
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 27 kwietnia (poniedziałek), Gala Piosenki 
Biesiadnej, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 29 kwietnia (środa), Hard Rock Rising, Hard 
Rock Caffe, Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka

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

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

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

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

• 28 i 29 maja, mecz Ligi Światowej Polska – 
Rosja, Hala Ergo Arena

• 28 – 20 maja, Sopockie Forum Młodych 

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

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

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

• 19 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

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

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

• 9 – 12 lipca, Festiwal Teatrów Ulicznych i 
Plenerowych FETA

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 8 sierpnia, Lenny Kravitz, Hala Ergo Arena

• 15 sierpnia, Maraton Solidarności

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

Nasze kalendarium
Flash

Zdrowych, pogodnych  
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością,
radosnego, wiosennego 

nastroju,
serdecznych spotkań w 

gronie rodziny i przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja"

życzy redakcja Panoramy
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JADĄ NA PODBÓJ POMORZA

Grand Prix dla KGW Gołębiewko
Ogromne emocje towarzyszyły Turniejowi Kół Gospodyń Wiejskich, który w tym 
roku organizowała gmina Pszczółki. Tym razem Grand Prix przyznano paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Gołębiewka, które reprezentować będą powiat 
gdański na turnieju wojewódzkim. Impreza odbędzie się 11 kwietnia.

Turnieje Kół Gospodyń Wiej-
skich cieszą się w powiecie 
gdańskim coraz większym za-
interesowaniem, a same uczest-
niczki przywiązują większą 
wagę do przygotowań, które 
często prowadzone są przez 
profesjonalistów. W tym roku 
finał powiatowy turnieju odby-
wał się w Pszczółkach, ponie-
waż w ubiegłorocznej impre-
zie zwyciężyło Koło Gospo-
dyń Wiejskich ze Skowarcza  
w gminie Pszczółki. O zwycię-
stwo walczyły koła z Jagatowa, 
Kiezmarka, Kolnika, Przy-
widza, Suchego Dębu i Gołę-
biewka, a rywalizowały w sze-
ściu konkurencjach: kulinarnej 
(tradycyjna sałatka z warzyw  
i owoców), edukacyjnej (wido-
kówka na planszy o wymiarach 
1,0 x 0,7 m mojej miejscowo-
ści), wokalnej (piosenka kaba-
retowa z inscenizacją „Dżen-
der”), modelek (pokaz mody 
„W biało-czerwonym jest mi 
do twarzy”), tanecznej (taniec 
współczesny) i dekorowaniu 
stołu. 
Jury zdecydowało, że ty-
tuł Grand Prix przypadł w 
tym roku KGW Gołębiewko  
z gminy Trąbki Wielkie (Łu-
cja Fibik, Janina Fierek, Re-
gina Langmesser, Katarzyna 
Literska, Mariola Łabędzka, 
Wioletta Maliszewska, Barba-
ra Mazurek Halina Radziszew-
ska, Krystyna Radziszewska 
oraz Patrycja Łabędzka, Syl-
wia Łabędzka, Aneta Mazurek  
i gościnnie Paweł Kłosiński). 
– Osobiście oglądałem popi-
sy dziewczyn z kół gospodyń 
wiejskich i jestem pod wiel-
kim wrażeniem ich zdolności 
artystycznych. KGW dzia-
ła nie tylko od święta. Można 

powiedzieć, że właśnie na nich 
opiera się życie kulturalne na 
wsi. Dziewczyny z KGW biorą 
bowiem również udział niemal 
we wszystkich imprezach, ale 
też pomagają przy ich organi-
zacji – mówi „Panoramie” Ste-
fan Skonieczny, starosta gdań-
ski, który w samych superlaty-
wach wypowiadał się także na 
temat organizacji imprezy.
Wojewódzki finał XII Turnie-
ju Kół Gospodyń Wiejskich 
odbędzie się już 11 kwietnia  
w Powiatowym Centrum Spor-
towym w Tczewie przy ulicy 
Królowej Marysieńki 10. Po-
czątek turnieju zaplanowano 

na godz. 10.00. Korzystając  
z okazji, zapraszamy wszyst-
kich chętnych do Tczewa, aby 
kibicowali naszej reprezentacji 

i dopingiem pomogli wygrać 
finał wojewódzki.

(lubek) 

   Poziom artystyczny Kół 
Gospodyń Wiejskich docenił 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdańska

   Jury oceniało również przygotowane potrawy

   Smakowicie zapowiada się „Weekend za pół ceny” w gminie 
Pruszcz Gdański

  Pruszcz Gdański dostał dotację w wysokości 156 tys. zł na 
funkcjonowanie żłobka
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„PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO”
Zapraszamy na koncert Or-
kiestry Miasta Pruszcz 
Gdański. Koncert „Pół żar-
tem, pół serio”, jak mówią 
sami organizatorzy, nie do 
końca będzie poważny, ponie-
waż organizowany jest z oka-
zji Prima Aprilis, a odbędzie 
się 11 kwietnia o godz. 17.00 
w Centrum Kultury i Sportu 
przy ul. Chopina 34 w Prusz-
czu Gdańskim. Wstęp jest 
darmowy.

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Zmianie uległ termin przyjmo-
wania interesantów przez bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego 
w miesiącu kwietniu. Bur-
mistrz wyjątkowo przyjmować 
będzie w czwartek, 9 kwietnia, 
w godzinach 13.00 – 16.00.

JARMARK RZEMIEŚLNIKÓW 
5 lipca odbędzie się kolejny Jar-
mark Rzemieślników na terenie 
Międzynarodowego Bałtyckie-
go Parku Kulturowego Fakto-
ria w Pruszczu Gdańskim. 

– Serdecznie zapraszamy za-
interesowanych udziałem rze-
mieślników, odtwórców histo-
rycznych epoki średniowiecza 
do składania ofert przy uży-
ciu formularza, który dostęp-
ny jest na stronie internetowej 
naszego urzędu miasta www.
pruszcz-gdanski.pl – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

METROPOLITALNE TARGI 
PRACY POMORZA
8 kwietnia odbędą się  
w Gdańsku Metropolitalne 
Targi Pracy Pomorza. Te-
goroczne targi (godz. 11.00 
– 17.00) odbywać się będą  
w AmberExpo przy ulicy Ża-
glowej 11. Impreza organizo-
wana jest przez Wojewódz-
ki i Powiatowy Urząd Pracy 
w Gdańsku. W wydarzeniu 
weźmie udział ponad stu pra-
codawców z kilkoma tysiąca-
mi ofert pracy.

(GR)

W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI

Weekend za pół ceny 
Restauracje z terenu gmi-
ny wiejskiej Pruszcz Gdański 
oferują dania kuchni polskiej  
i międzynarodowej (w tym su-
shi). Jednak gastronomia to nie 
wszystko. W dniach 11 – 12 
kwietnia będzie można skorzy-
stać z promocji na zajęcia re-
kreacyjne (np. strzelnicę) oraz 
zakupić za pół ceny konwersa-
cyjny kurs języka angielskiego. 
Do akcji „Weekend za pół 
ceny” w gminie Pruszcz Gdań-
ski przystąpili: 
Restauracja & Pizzeria Filmo-
wa z Rotmanki (ul. Piłsudskie-
go 11) – promocja na wszystkie 
pizze i dania mięsne,
Restauracja Hito Sushi z Bor-
kowa (ul.Współczesna 1 M) 

– promocja na wybrane zesta-
wy sushi,
Oberża Pod Lipami w Bystrej 
(ul. Gdańska 17) – promocja na 
dania obiadowe,
Hotel Czarna Perła z Przejaz-
dowa (ul. Główna 18) – promo-
cja na wszystkie dania z menu,
Restauracja Pod Lipami z Łę-
gowa (ul. Tczewska 57) – pro-
mocja na dania obiadowe,
Greg's Language Academy 
z Borkowa (ul. Stylowa 1 A)  
– promocja na konwersacyjny 
kurs j. angielskiego,
SENSEI Centrum Przygody  
z Żuławki (ul. Myśliwska 1 A) 
– promocja na tor komandosa, 
strzelnicę i wspinaczkę.

(MB)

JEST DOTACJA NA ŻŁOBEK

„Maluch” także w mieście
Ponad 1,8 miliona złotych trafi 
do dziesięciu gmin wojewódz-
twa pomorskiego. W gronie 
tym znalazło się również mia-
sto Pruszcz Gdański, które 
otrzyma 156 tys. zł. 
– Środki w wysokości 1,8 mi-
liona złotych zostaną prze-
znaczone na dofinansowanie 
funkcjonowania 477 istnie-
jących miejsc opieki w żłob-
kach. Minister Pracy i Polity-
ki Społecznej ogłosił pierwsze 
wyniki konkursu „Maluch” 
– edycja 2015. Opublikowana 
lista obejmuje projekty doty-
czące dofinansowania funk-
cjonowania miejsc opieki nad 
dziećmi do trzeciego roku 

życia, utworzonych przez gminy  
w ramach wcześniejszych edy-
cji rządowego programu „Ma-
luch” – informuje Roman No-
wak, rzecznik prasowy woje-
wody pomorskiego.
Środki, które otrzymał Pruszcz 
Gdański zostaną przeznaczone 
na funkcjonowanie żłobka.
– W tegorocznym budżecie 
mamy zabezpieczone potrzeb-
ne środki na funkcjonowanie 
żłobka. Mimo to, wystąpiliśmy 
o rządową dotację. Dzięki niej 
zaoszczędzimy ponad 156 ty-
sięcy złotych – mówi nam Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.

(lubek)
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  Bartosz Gondek i Marek Kozłow ponownie zawiesili polską flagę na
dawnym budynku poczty przy ul. Dworcowej 4 w Pruszczu Gdańskim

LEPSZY DOSTĘP DO PORTU 

2000 ton nad 
Martwą Wisłą
Polskie Linie Kolejowe bu-
dują nowy most nad Martwą 
Wisłą. Dzięki inwestycji już 
w przyszłym roku skorzysta  
z niego sześć razy więcej po-
ciągów. Koszt budowy mostu 
to około 38 mln zł.
Przypomnijmy, że istniejąca 
przeprawa ma tylko jeden tor. 
Jak informuje PKP, po przebu-
dowie będą dwa, dzięki czemu 
zwiększy się przepustowość 
odcinka Pruszcz Gdański – 
Gdańsk Port Północny. No-
wym mostem pojedzie sześć 
razy więcej pociągów, a ich 
prędkość wyniesie 100 km/h. 
– Hiszpańskie konsorcjum, na 
czele którego stoi firma Dra-
gados, za kwotę około 370 mln 
zł modernizuje linię kolejową 
pomiędzy Pruszczem Gdań-
skim i stacją Gdańsk Port Pół-
nocny. Most nad Martwą Wi-
słą będzie miał około 22 me-
trów wysokości, nad wodą bę-
dzie zawieszony na poziomie 
8 metrów. Obiekt umożliwiał 
będzie swobodne przepłynię-
cie statkom nie wyższym niż 
5,6 m. Ponadto poprawi się 
szerokość toru wodnego. Dziś 

przy starym obiekcie wynosi 
ona 11 metrów. Docelowo bę-
dzie 50 metrów. Nowy most 
na Martwej Wiśle będzie po-
siadał 122 m długości, a waga 
konstrukcji stalowej wyniesie 
ok. 2000 ton – mówi „Panora-
mie” Ewa Symonowicz-Ginter 
z Biura Prasowego PKP PLK.
Przebudowa mostu uspraw-
ni towarowy ruch kolejowy. 
Nowa konstrukcja będzie 
miała dwa tory. Jej parametry 
zapewnią też przejazd cięż-
szych pociągów. Składy po-
jadą z prędkością 100 km/h. 
Zwiększy się przepustowość 
mostu. Będzie mogło pojechać 
tędy nawet 180 par pociągów 
na dobę, czyli sześciokrotnie 
więcej niż dotychczas.
W ramach modernizacji linii 
do portu zaplanowano rów-
nież nowy system sterowania 
ruchem. Docelowo zarządze-
niem ruchem kolejowym będą 
zajmowały się dwie nastawnie 
– w Olszynce i w Porcie Pół-
nocnym. Zakończenie całe-
go projektu planowane jest  
w drugiej połowie 2016 roku.

(KL)

POLSKA FLAGA NA DAWNEJ POCZCIE

Przypomnieli historyczne wydarzenie
70 lat temu, 30 marca 1945 roku, na budynku pocztowym przy ulicy Dworcowej 4  
w Pruszczu Gdańskim załopotała biało-czerwona flaga. Dwóch historyków z Pruszcza 
Gdańskiego – Bartosz Gondek i Marek Kozłow, przypomniało nam o tym wydarzeniu.

Pierwszy polski pocztowiec roz-
począł urzędowanie w tym bu-
dynku 26 marca. 
– Zamontowaliśmy na starym, 
jeszcze poniemieckim moco-
waniu, biało-czerwoną flagę – 
mówi Bartosz Gondek. – Tak 
samo uczynił 70 lat przed nami 
przedwojenny urzędnik pocz-
towy z Bydgoszczy, który przy-
był tu zaraz za frontem – Ser-
giusz Czerniaków, który póź-
niej został naczelnikiem poczty  
w Pruszczu Gdańskim.
Była to więc pierwsza pol-
ska instytucja w powojennym 
Pruszczu Gdańskim i jeden  
z pierwszych urzędów polskich, 
jakie rozpoczęły działalność na 
terenie dawnego Wolnego Mia-
sta Gdańska. 
Bartosz Gondek opowiada, że 
Czerniaków, będąc jedynym 
pocztowcem, remontował czę-
ściowo zrujnowany pociskami 
budynek, wkrótce codziennie 
przyjmował pieszego posłańca z 
UPT w Pszczółkach i osobiście 
roznosił listy. 
– Nie było prowiantu, a przez 

wybite szyby w urzędzie moc-
no ciągnęło chłodem. Problem 
stanowili też chętni do grabie-
ży sowieccy żołnierze, którzy 
rabowali gromadzone przez 
naczelnika aparaty telefoniczne  
i regularny ostrzał urzędu z bro-
ni ręcznej, dokonywany przez 
nieznanych sprawców. Na są-
siedni dworzec spadały też 
cięższe pociski, wystrzeliwane 

przez wojska hitlerowskie, cią-
gle stojące całkiem niedaleko 
– na zalanych wodą Żuławach,  
w okolicy wsi Trutnowy. W 
międzyczasie naczelnik otrzy-
mał do pomocy przy odgru-
zowaniu od sowieckiego ko-
mendanta miasta cywilnych 
Niemców. Urząd zyskał zaś nu-
merację – kontynuuje Bartosz 
Gondek.

Z kolei Marek Kozłow przyzna-
je, że historycy zapomnieli o tej 
ważnej dacie. 
– Rok 1945 pamiętają tymcza-
sem świetnie rodziny pierw-
szych pocztowców, które miesz-
kają w budynku pierwszej 
poczty i które z dużą sympatią 
przyjęły nasz pomysł – dodaje 
Marek Kozłow. 

(BG)
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BILETY JESZCZE SĄ

Majowa gala KSW
Największa organizacja 
MMA w Europie – Fede-
racja KSW zorganizuje 23 
maja kolejne wydarzenie na 
Pomorzu. 
– KSW 31 odbędzie się w jed-
nej z największych hal spor-
towo-widowiskowych w Pol-
sce – Ergo Arenie, która go-
ściła już Federację KSW pod-
czas pamiętnych gal KSW 
16, KSW 20, KSW 23 i ubie-
głorocznej KSW 27: Cage 
Time – przypomina Bartosz 

Tobiański, rzecznik prasowy 
Ergo Areny. 
W głównych walkach imprezy 
wystąpią największe gwiaz-
dy federacji, a wśród nich naj-
silniejszy zawodnik MMA 
na świecie Mariusz Pudzia-
nowski, mistrz KSW w wa-
dze średniej Michał Materla, 
mistrz KSW w wadze ciężkiej 
Karol Bedorf, legenda polskie-
go MMA Tomasz Drwal oraz 
mistrz KSW w wadze lekkiej 
Maciej Jewtuszko. 

– Dla Mariusza Pudzianow-
skiego będzie to już dwunasty 
pojedynek na zasadach MMA. 
Były strongman konsekwent-
nie buduje swoją pozycję w no-
wym sporcie i jest już o krok od 
najwyższych celów w królew-
skiej kategorii – mówi Bartosz 
Tobiański. – W Ergo Arenie 
po raz kolejny wystąpi też autor 
najlepszych walk w historii pol-
skiego MMA, najwaleczniej-
szy zawodnik nad Wisłą – Mi-
chał Materla. Posiadacz tytułu 

w kategorii średniej już po raz 
piętnasty wystąpi dla Federa-
cji KSW i tradycyjnie dostar-
czy fanom niezapomnianych 
wrażeń. 
Bilety na majową galę są jesz-
cze dostępne, a można je na-
być osobiście w kasie hali albo 
internetowo. Szczegóły doty-
czące biletów znaleźć można 
na stronie www.ergoarena.pl. 

(GR)

ŚWIATOWE GWIAZDY W KOLBUDACH

Festiwal „ReFermata” już w maju
Festiwal „ReFermata” już po raz piąty zagości w urokliwych zakątkach gminy 
Kolbudy. Artyści z Polski i z zagranicy co roku prezentują się w repertuarze 
klasycznym i nie tylko, ściągając do gminy Kolbudy melomanów zarówno lokal-
nych, jak i z całego Trójmiasta.

– Dotychczas na festiwalowych 
koncertach mieliśmy okazję 
usłyszeć ponad 50 artystów, 
by wspomnieć chociażby Dine 
Yoffe, Michaela Vaimana, Kon-
stantego Andrzeja Kulkę, Kry-
stynę Stańko, Irka Wojtcza-
ka, Dominika Bukowskiego, 
Almost Jazz Group, Kwartet 
Messages, Dominikę Glapiak 
wraz z kolektywem tanecznym 
Dzikistyl Company – przypo-
mina Dominika Glapiak, dy-
rektor artystyczny festiwalu.
W tym roku organizatorzy 
przygotowali dwa wyjątkowe 
wydarzenia. 3 maja w koście-
le pw. św. Floriana w Kolbu-
dach o godz. 18.00 wystą-
pi Natalia Dopwell – sopran 
(Trynidad&Tobago). 
– Wykształcona w renomowa-
nej Manhattan School of Music 
laureatka wielu międzynaro-
dowych konkursów wokalnych  
i stypendialnych. W swoim re-
pertuarze posiadająca zarów-
no arie operowe, jak i przeboje 
musicalowe. Elektryzująca ko-
loraturą swego głosu wokalist-
ka, wystąpi z towarzyszeniem 
Orkiestry Kameralnej Progress 
pod batutą Szymona Morusa. 
Zespół ten przebojem wkra-
czający na sceny międzynaro-
dowe, jest kolektywem mło-
dych absolwentów akademii 
muzycznych, występuje w re-
pertuarze klasycznym i filmo-
wym. Szymon Morus, dyrek-
tor artystyczny Progress'u jest 
dyrygentem młodego pokolenia 
jednak już z licznymi sukcesa-
mi – mówi Dominika Glapiak.
Koncert będzie doskonałą pro-
pozycją na zakończenie ma-
jowego weekendu. Repertuar  
i kunszt wykonawców stanowi 

gwarancję wyśmienitych 
doznań.
– „ReFermata” za cel stawia so-
bie, oprócz prezentacji wybit-
nych artystów, także propago-
wanie aktywnego uczestnictwa 
w kulturze. Powstała z inicja-
tywy grupy pasjonatów muzy-
ki Społeczna Szkoła Muzyczna 
w Kolbudach, w tym roku ob-
chodziła jubileusz swego 10-le-
cia. Kilkuset uczniów udało 
się dotychczas zachęcić do gry 
na instrumentach. Szkoła ma 
na swoim koncie liczne sukce-
sy w konkursach muzycznych.  
W koncercie „Młode Talenty” 
16 maja o godz. 19.00 w koście-
le pw. św. Floriana w Kolbu-
dach zaprezentują się ucznio-
wie, absolwenci, a także kadra 
szkoły – informuje Domini-
ka Glapiak. – Od lat jesteśmy  
w stanie realizować nasze zało-
żenia dzięki wsparciu Mecena-
sa – gminy Kolbudy. Nasz festi-
wal jest częścią bogatej oferty 
kulturalnej Kolbud, która jest 
gminą przyjazną sztuce. 
Założeniem organizatorów jest 
przyciągnięcie zarówno wpra-
wionych melomanów, jak i za-
chęcenie do muzyki klasycznej 
słuchaczy, którzy nie chodzą do 
filharmonii i opery. 
– Dzięki ciekawym repertu-
arom oraz wspaniałym arty-
stom udaje nam się zarażać 
muzyką coraz szersze grono 
odbiorców – podsumowuje Do-
minika Glapiak.
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy mówi nam, że finan-
sowanie festiwalu to obowiązek 
miejscowego samorządu.
– Festiwal nie jest byle jakim 
przedsięwzięciem. Wystę-
pują na nim prawdziwe tuzy 

muzyki poważnej. Koncerty 
odbywają się nie tylko na tere-
nie naszej gminy. Swego czasu 
impreza zorganizowana była 
na lotnisku w Rębiechowie,  
a jeden z artystów przyznał, że 
występował już na parkingu, 
gdzie zaparkowane były jed-
nak samochody, ale nigdy nie 
występował na placu pełnym 

samolotów – mówi nam Leszek 
Grombala.
Więcej informacji na temat 
artystów i festiwalu znaleźć 
można na stronie www.re-
fermata.com, a także na pro-
filu www.facebook.com/
FestiwalReFermata.

(KL)

   Na tegorocznym festiwalu „ReFermata” wystąpi  
Natalia Dopwell

   Na tegorocznym festiwalu „ReFermata” wystąpi  
Natalia Dopwell Fo

t.
 M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

PRZYJADĄ NA OBÓZ ŻEGLARSKI

Ugoszczą Polaków 
ze wschodu
Gmina Kolbudy od kilku lat 
organizuje dla dzieci i mło-
dzieży obozy żeglarskie. Już  
w marcu Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy wspólnie ze 
swoim zastępcą Markiem Go-
lińskim pojechali na Ukrainę, 
by omówić szczegóły przyjazdu 
naszych rodaków do Polski.
– Byliśmy w powiecie lwow-
skim, skąd przyjedzie latem 
kilkunastoosobowa grupa mło-
dych Polaków mieszkająca na 
Ukrainie. Dzieciaki nie mają 
tam warunków do uprawiania 
żeglarstwa. Poza tym sytuacja 
ekonomiczna jest tam kata-
strofalna, więc przyjeżdżają na 
nasz koszt – mówi nam Leszek 
Grombala.
Poza Polakami z Ukrainy na 
wakacyjny obóz żeglarski przy-
jedzie również kilkunastooso-
bowa grupa młodzieży z Nie-
menczyna. Niebawem na Litwę 
pojadą przedstawiciele szkoły 
w Kolbudach, którzy odwiedzą 
gimnazjum w Niemenczynie. 
Podczas spotkania omawiane 

będą też szczegóły przyjazdu 
młodzieży z Litwy na obóz do 
Borska.
– Na obozie żeglarskim odpo-
czywać będą wspólnie ucznio-
wie z Polski, Litwy i Ukra-
iny. Dzięki temu młodzież ze 
wschodu będzie mogła poćwi-
czyć język polski. Naszym ro-
dakom zaproponujemy tak-
że zwiedzanie Trójmiasta czy 
Malborka, żeby młodzi rodacy 
ze wschodu mieli okazję poznać 
kraj swoich przodków – dodaje 
Leszek Grombala. 
Do organizacji wypoczynku 
naszych rodaków ze wschodu 
przyłączają się również firmy, 
które swoje interesy prowadzą 
na terenie gminy Kolbudy.
– Nie trzeba nikogo prosić. 
Właściciele firm przychodzą 
do nas i proponują nam swo-
ją pomoc. Przygotowują cho-
ciażby dla młodych Polaków 
paczki, z którymi dzieciaki 
wracają do swoich domów na 
Litwie i Ukrainie – mówi wójt 
Grombala.

(KL)
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BĘDĄ UTRUDNIENIA

Przebudowują drogę 
wojewódzką
Podpisana została umowa na 
przebudowę odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 222 w miej-
scowościach Trąbki Wielkie  
i Gołębiewko. 
Inwestycja musi zakończyć się 
do końca 2015 roku, ponie-
waż dofinansowanie pochodzi 
jeszcze z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013.
Jak mówił nam Ryszard Świl-
ski, członek zarządu woje-
wództwa pomorskiego, roz-
budowa drogi wojewódzkiej nr 
222 jest już szesnastym drogo-
wym zadaniem województwa 
pomorskiego dofinansowanym 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. 
– Inwestycja wpisuje się  
w strategię kompleksowej 
przebudowy drogi wojewódz-
kiej – mówi „Panoramie” Ry-
szard Świlski.
W ramach inwesty-
cji rozbudowana zostanie 

droga wojewódzka na dwóch 
odcinkach: 1,6 km w Trąb-
kach Wielkich oraz 0,7 km 
w miejscowości Gołębiewko. 
Prace będą polegały na po-
szerzeniu istniejącej jezdni, 
budowie ścieżki rowerowej, 
zatok autobusowych, przebu-
dowie istniejących skrzyżo-
wań. Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej spowoduje podnie-
sienie jej parametrów, poprawi 
płynność ruchu oraz zwiększy 
bezpieczeństwo na drodze. 
Na obszarze oddziaływania 
drogi zmniejszy się negatyw-
ny wpływ na środowisko na-
turalne i polepszy się klimat 
akustyczny.
– Na okres remontu wystąpią 
utrudnienia w ruchu drogo-
wym, ale nie było koniecz-
ności wprowadzenia objaz-
dów. Ruch odbywał się będzie 
wahadłowo – dodaje Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.

(GR)
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  Nagrodzeni stypendyści na pamiątkowej fotografii 

  Trwa przebudowa Kanału Raduni w Pruszczu Gdańskim

REGULAMIN ZOSTANIE ZMIENIONY

Starosta wręczył stypendia
Tradycją stały się już uroczystości, podczas których sta-
rosta gdański wręcza stypendia najlepszym uczniom. Tym 
razem wyróżniono 16 osób, które osiągnęły bardzo dobre 
wyniki w nauce albo w sporcie.

Dyplomy z gratulacjami wrę-
czył stypendystom Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański. 
– Najwyższą średnią w wy-
sokości 5,22 osiągnęli w tym 
semestrze Arkadiusz Dumin 
oraz Daria Ścisłowska, ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcące-
go w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim – informuje Sylwia 
Mokrucka z Wydziału Spraw 

Społecznych Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim. 
Zgodnie z regulaminem sty-
pendium mogła otrzymać oso-
ba, która mogła pochwalić się 
średnią w wysokości co naj-
mniej 4,8. 
– Mamy pewną pulę, któ-
ra jest przeznaczona na sty-
pendia. Otrzymują je ucznio-
wie z najwyższymi średnimi.  
W tym roku poziom był 

wysoki, ponieważ aby otrzy-
mać stypendium, trzeba było 
wykazać się średnią ocen na 
poziomie 4,8, ale i to nie gwa-
rantowało nagrody – mówi 
nam Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański. – Pewne kontro-
wersje budzą stypendia sporto-
we, dlatego jeszcze w tym roku 
zostanie utworzony nowy re-
gulamin ich przyznawania.

(lubek)

NAUKOWI: 
Arkadiusz Dumin, 
Daria Ścisłowska, 
Michał Sarnowski, 
Klaudia Solska, 
Malwina Tusk, 

Kamila Kaczmarska, 
Karolina Balde, 
Sylwia Czerw, 
Dariusz Radelski, 
Paweł Sledz

STYPENDYŚCI SPORTOWI:
Monika Myśliwiec, 
Kinga Jaroszewska, 
Karolina Perekitko, 
Jakub Karnath, 
Roland Śledziewski, 
Mateusz Zarzeczny
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W CZERWCU KOLEJNY REMONT

Przebudowują Kanał Raduni
Pełną parą prowadzone są roboty przy przebudowie Ka-
nału Raduni w Pruszczu Gdańskim. Robotnicy działają na 
całym odcinku kanału, żeby wszystkie prace zakończyć  
w terminie, który ustalono na koniec listopada tego roku.

Przypomnijmy, że przebudowa 
Kanału Raduni została podzie-
lona na dwa etapy. Pierwszy  
z nich (pozamiejski odci-
nek kanału) został wykonany  
w roku ubiegłym. Już jesienią 
ubiegłego roku wybrano wyko-
nawcę przebudowy miejskiego 
odcinka kanału, którym zosta-
ła spółka Skanska. 
– Poprosiliśmy wykonawcę  
o przedstawienie nowego har-
monogramu robót. Otrzy-
maliśmy go i od kilku dni 

obserwuję, że na placu budowy 
działa kilka ekip, dzięki cze-
mu prace posuwają się bardzo 
szybko. Wszystko wskazuje na 
to, że termin zakończenia prac, 
który mija 30 listopada, nie jest 
na razie w żaden sposób za-
grożony – mówi „Panoramie” 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Przypomnijmy, że koszt 
drugiego etapu remontu to 
18,3 miliona złotych, a pie-
niądze w całości pochodzą  

z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Dodajmy jeszcze tylko, że nie-
bawem ruszy przebudowa ulicy 
Wojska Polskiego, która sąsia-
duje z Kanałem Raduni.
– Myślę, że pierwsze prace 
drogowe powinny rozpocząć 
się w czerwcu – dodaje Stefan 
Skonieczny.
O rozpoczęciu robót i zmia-
nie ruchu drogowego na pew-
no poinformujemy w jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy 
Pomorza”. 

(lubek)

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Piotr Ołowski
Przewodniczący Rady 
Powiatu Gdańskiego

Stefan Skonieczny
Starosta Gdański

W BIBLIOTECE

Darmowe e-booki 
– Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka – Filia w Prusz-
czu Gdańskim dla swoich 
czytelników przygotowała 
darmowy dostęp do platfor-
my książek elektronicznej 
wydawnictwa PWN o nazwie 
IBUK Libra. Zasób liczy w tej 
chwili 986 tytułów z różnych 
dziedzin nauki, dominują 
jednak nauki społeczne, bo 
taki jest profil gromadzenia 
zbiorów placówki – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego
Każdy zapisany w bibliote-
ce pedagogicznej czytelnik 
otrzymuje indywidualny kod 
PIN, by móc zarejestrować 
się na stronie IBUK Libra. 
Strona www.libra.ibuk.pl do-
stępna jest z każdej przeglą-
darki internetowej, nie trzeba 
instalować żadnych dodatko-
wych aplikacji ani wtyczek. 
Domyślnie prezentowane są 

dostępne publikacje. 
– Wystarczy kliknąć na wy-
braną publikację, aby zoba-
czyć informacje o książce 
wraz z podglądem treści. Aby 
skorzystać z zaawansowanych 
funkcji pracy z książką, nale-
ży kliknąć na „+ DODAJ DO 
PÓŁKI myIBUK” i utworzyć 
swoje osobiste konto myIBUK 
– tłumaczy Bartosz Gon-
dek. – Tradycyjna książka 
naukowa w wersji papierowej 
na pewno jest wygodniejsza  
w czytaniu, ale książki w wer-
sji elektronicznej to dodatko-
wa oferta, która nie zastąpi, 
ale może uzupełniać zbiory 
biblioteki pedagogicznej. 
Szczegółowe informacje na 
ten temat uzyskać można 
w pruszczańskiej bibliote-
ce, która mieści się przy ul. 
Obrońców Pokoju 6, ale zna-
leźć też je można na stronie 
www.pbw.gda.pl.

(GR)
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DOSTANĄ UNIJNE PIENIĄDZE

Żuławskie gminy podpisały porozumienie
Samorządowcy podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjo-
nalnego „Żuławy”. Dzięki temu będzie można pozyskać środki unijne na nowe 
inwestycje.

Pod porozumieniem podpi-
sali się samorządowcy trzech 
powiatów: gdańskiego, no-
wodworskiego i malborskiego. 
Nasz powiat reprezentuje Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
– Mamy już za sobą trzy spo-
tkania konsultacyjne, podczas 
których ustaliliśmy pakiet 
przedsięwzięć, które chcieli-
byśmy zrealizować na terenie 
Żuław. Oczywiście wszystkie 
nie otrzymają unijnego dofi-
nansowania. Na liście zapla-
nowanych przez nas zadań 
znajduje się chociażby poprawa 
bezpieczeństwa powodziowe-
go na terenie Żuław poprzez 
inwestycje w obszarze melio-
racji, dróg lokalnych i śródpo-
lnych, mostów oraz przepustów 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński. – Chcemy także po-
stawić na wzrost świadomości 
oraz wiedzy na temat bezpie-
czeństwa powodziowego przez 
stworzenie szlaku dziedzictwa 
hydrotechnicznego.
W przygotowanym pakiecie 

zaproponowano również 
wzrost atrakcyjności tury-
stycznej obszaru Żuław oraz 
tożsamości kulturowej przez 
stworzenie szlaku dziedzictwa 
historycznego. W tym zakresie 
renowacji poddane zostałyby 
chociażby żuławskie zabytki.
– Chcielibyśmy, aby zwięk-
szyło się znaczenie turystyki 
rowerowej na naszym terenie.  
W tym zakresie planujemy 
budowę trasy rowerowej, któ-
ra połączyłaby zabytki Żuław,  
a jednocześnie łączyła istnie-
jące już szlakami Nadwiślań-
skiej Trasy Rowerowej i Han-
zeatyckiej Trasy Rowerowej 
– informuje wójt gminy Cedry 
Wielkie.
To nie wszystkie zadania, któ-
re wpisano w pakiet. Znalazł 
się tam także punkt dotyczą-
cy rewitalizacji dróg wodnych, 
aby możliwa była żegluga na 
terenie Żuław, a Pętla Żuław-
ska stała się jeszcze bardziej 
komplementarna. 
– Na razie są to hasła. Odbędzie 
się niebawem spotkanie z grupą 

przedstawicieli Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku,  
z którymi będziemy rozmawiać 
na temat tych przedsięwzięć. 
Dopiero po spotkaniu wiedzieć 
będziemy, które przedsięwzię-
cia otrzymają dofinansowanie 
unijne i zostaną zrealizowane – 
tłumaczy wójt Goliński.

Dodajmy jeszcze tylko, że  
w skład Obszaru Funkcjonal-
nego „Żuławy” wchodzi 17 sa-
morządów, a wśród nich gmi-
ny: Cedry Wielkie, Pruszcz 
Gdański, Pszczółki, Suchy 
Dąb oraz samorząd powiatu 
gdańskiego.

(lubek)

  Samorządowcy podpisali porozumienie w sprawie utworze-
nia Obszaru Funkcjonalnego Żuławy
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LEPSZA JAKOŚĆ WODY

Są pieniądze na oczyszczalnię

Dokumentacja techniczna jest 
już gotowa. Według planów, do 
końca kwietnia gmina powinna 
otrzymać pozwolenie na bu-
dowę, a w międzyczasie ogłosi 
przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę zadania, tak aby w maju 

albo czerwcu ruszyły pierwsze 
roboty.
– Przypomnijmy, że budowany 
będzie drugi ciąg technologicz-
ny, dzięki czemu zwiększy się 
wydajność oczyszczalni ście-
ków. Do końca października 

tego roku inwestycja musi zo-
stać zrealizowana – przypomi-
na Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie. 
Z kolei ok. 750 tys. zł (połowa 
to pieniądze z RPO) koszto-
wać będzie budowa zbiornika 

wyrównawczego ze stacją 
podnoszenia ciśnienia wody  
w Koszwałach. 
– Dzięki tej inwestycji, która 
ma być zrealizowana do końca 
maja, poprawi się jakość wody 
– mówi nam Janusz Goliński.

(KL)

Gmina Cedry Wielkie otrzyma pieniądze na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Środki w wy-

sokości niespełna 2,5 mln zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego, a kolejny 

1 mln zł pochodził będzie z kasy gminy.

CHRONI ŻUŁAWY

120-lecie Przekopu Wisły
Błotniku. Przekop chroni 
mieszkańców Żuław Gdań-
skich przed powodziami. Dzię-
ki niemu od 120 lat mieszkańcy 
tego regionu nie doświadczyli 
powodzi. 
Dla Żuław, które wiecznie za-
grożone były powodziami, nie 
było ważniejszej inwestycji. 
Przez wieki Wisła regularnie 
niszczyła dobytek mieszkań-
ców tych ziem. Przedsięwzię-
cie nie było tanim, ani też pro-
stym technicznie zadaniem, 
ale gwoździem do trumny była 
powódź z 1884 roku, która 
sprawiła, że inwestycja nabrała 
rozpędu. 
– Dzięki tej inwestycji żyjemy 
komfortowo. Nie jesteśmy za-
lewani rokrocznie przez wez-
brane wody Wisły. Cieszymy 
się z dobrodziejstwa, jakim jest 
Przekop Wisły. Impreza miała 

upamiętnić wydarzenia sprzed 
120 lat – mówi nam Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry Wiel-
kie, na terenie której Przekop 
Wisły ma swój początek. 
„Ten odważny plan stał się rze-
czywistością. W ciągu kilku 
lat powstał tutaj sztuczny bieg 
rzeki z wielkimi wałami prze-
ciwpowodziowymi, którym na-
prawdę można było zawierzyć. 
Była to jak na tamte czasy naj-
większa regulacja rzeki ludzką 
ręką – pokazanie wielkiej rzece 
nowego kierunku ku morzu” – 
pisał wtedy dla „Danziger Ze-
itung” Robert Sander. 
Podczas uroczystości odsłonię-
to dwa kamienie upamiętniają-
ce realizację inwestycji. Jeden  
z nich stanął w sąsiedztwie ma-
riny w Błotniku.

(KL) 
 Fot. forum.dawnygdansk.pl

  Tłumy zgromadziły się 120 lat temu, żeby zobaczyć 
Przekop Wisły

  Odsłonięto kamień, który przypomina, że właśnie tu 
znajduje się początek Przekopu Wisły
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  Zwyciężczynie II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o 
Gospodarstwie Domowym: Katarzyna Łukaszewicz  

i Izabela Radzymirska z Osic

 Kolejny raz zorganizowano w Suchym Dębie sesję popularno 
naukową

KOLEJNY SUKCES GMINY SUCHY DĄB

Zwycięstwo reprezentacji Osic
Kolejny sukces odniosły reprezentantki gminy Suchy Dąb. Tym razem z bardzo 
dobrej strony pokazały się mieszkanki Osic, które okazały się bezkonkurencyj-
ne w II Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarstwie Domowym.

Organizatorem olimpiady był 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku. W tym 
roku bardzo dobrze zaprezen-
towały się ekipy reprezentujące 
powiat gdański. Wyróżniono 
drużynę z Pszczółek (Monika 
Szeremeta i Małgorzata Ka-
czorowska), natomiast zwy-
ciężczyniami olimpiady zostały 
Katarzyna Łukaszewicz i Iza-
bela Radzymirska. 
– Celem przedsięwzięcia było 
inspirowanie do nauki przez 
całe życie, nabywanie wiedzy 
przydatnej nowoczesnej ko-
biecie, a także podkreślenie 
znaczenia edukacji jako misji 
w życiu codziennym, zawodo-
wym i społecznym – informuje 
Barbara Ditrich z Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku.
Uczestnikami olimpiady były 
dwuosobowe zespoły pełno-
letnich pań z miejscowości 
wiejskich województwa po-
morskiego. Do eliminacji (pi-
semnych i ustnych) przystąpiły 
32 reprezentacje. Drużyny od-
powiadały na pytania testowe 
związane z turystyką wiejską 
i agroturystyką, zagrodą edu-
kacyjną, produktami tradycyj-
nymi i regionalnymi, zasada-
mi racjonalnego żywienia, bhp  
w rolnictwie, a także dziedzic-
twem kulturowym naszego 
województwa. 
Warto w tym miejscu 

zauważyć, że mieszkańcy gmi-
ny Suchy Dąb przyzwyczaili 
już nas do sukcesów odnoszo-
nych w różnych konkursach. 
W 2009 roku gmina Suchy 
Dąb po raz pierwszy wystawiła 
swoją reprezentację w konkur-
sie kół gospodyń wiejskich i … 
w pokonanym polu pozosta-
wiła inne drużyny, zdobywa-
jąc tytuł Grand Prix. Najlep-
sze w wojewódzkim konkur-
sie okazały się panie z KGW 
Krzywe Koło. Sukces ten,  
w 2013 roku, powtórzyło 
KGW Grabiny-Zameczek.
Jednak sukcesy odnoszą nie 
tylko Koła Gospodyń Wiej-
skich. Wsie leżące w gminie 
Suchy Dąb regularnie od-
noszą sukcesy w konkursach 
„Piękna wieś” organizowanych 
przez Urząd Marszałkowski w 
Gdańsku. Przypomnijmy, że 
w 2008 roku 2. miejsce zajęła 
miejscowość Koźliny. Na ko-
lejny sukces mieszkańcy gmi-
ny Suchy Dąb musieli czekać 4 
lata, kiedy to zwyciężyła wieś 
Krzywe Koło, a w roku ubie-
głym na etapie powiatowym 
wyróżniono Osice. 
Mieszkańcy gminy Suchy 
Dąb na pewno nie powiedzieli 
ostatniego słowa i zapewne już 
niebawem możemy się spodzie-
wać ich kolejnych sukcesów.

(lubek) 
Fot. Hanna Maliszewska/PODR

O ŻUŁAWACH GDAŃSKICH

Sesja w  
Suchym Dębie
Już po raz piąty w Zespo-
le Szkół w Suchym Dębie 
odbyła się sesja popularno-
naukowa, która poświęco-
na była tematyce żuławskiej.  
Na dorocznej sesji zjawiło się 
wiele osób ciekawych wia-
domości dotyczących Żuław. 
Goście mogli wysłuchać kil-
ku prelekcji, które dotyczyły 
tematów: „Historia powsta-
nia Wolnego Miasta Gdańska  
w 1920 roku” (dr Michał Kar-
gul), „O braciach Moskalach 
– relacja z wyprawy do Rosji” 
(Leszek Muszczyński), „Wy-
zwolenie czy zniewolenie – Po-
wiat Gdański w 1945 roku” (dr 
Daniel Czerwiński), „Historia 
i rola miesięcznika Pomerania 
na rynku wydawniczym Pomo-
rza” (Bogumiła Cirocka).
– Zebranym uczestnikom za-
prezentowano również nowy 
numer „Tek Kociewskich nr 8”, 
który zawiera artykuły o tema-
tyce historycznej i regionalnej. 
Natomiast uczennice miejsco-
wej szkoły pod kierunkiem na-
uczyciela Michała Albińskiego, 
zaprezentowały projekt eduka-
cyjny. Grupa gimnazjalistów 
przygotowała prezentację doty-
czącą środków masowego prze-
kazu z punktu widzenia twór-
cy i prezentera. Wszystkim 

zebranym nowatorskie i zabaw-
ne potraktowanie tematu bar-
dzo się spodobało i nagrodzo-
ne zostało rzęsistymi brawami 
– relacjonuje Tomasz Jagielski 
z Zespołu Szkół w Suchym 
Dębie.
Podczas spotkania można było 
zwiedzić wystawę pt. „Polska 
Walcząca” przygotowaną przez 
Instytut Pamięci Narodowej 
oddział w Gdańsku i podziwiać 
prace Michała Łagowskiego, 
nauczyciela plastyki w miejsco-
wej szkole.
Dodajmy, że wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się m.in. 
posłowie Jan Kulas i Kazimierz 
Smoliński oraz radny powia-
tu gdańskiego Lech Irene-
usz. Sesja popularnonaukowa  
w Suchym Dębie była również 
okazją do zwiedzenia zamku  
w miejscowości Grabiny-
-Zameczek, gdzie można było 
poznać jego historię oraz prace 
związane z renowacją zabytku.
– Sesja jest spotkaniem miło-
śników oraz pasjonatów historii 
Żuław Gdańskich. Mogę za-
pewnić, że spotkania będziemy 
kontynuować w następnych la-
tach – mówi Barbara Kamiń-
ska, wójt gminy Suchy Dąb. 

(GR)

POLSKA WALCZĄCA

Wystawa w 
Suchym Dębie
W Zespole Szkół w Suchym 
Dębie do 2 kwietnia moż-
na jeszcze zwiedzać wystawę 
„Polska Walcząca”. Została 
ona przygotowana przez In-
stytut Pamięci Narodowej 
oddział w Gdańsku. W tym 
roku mija 70. rocznica za-
kończenia II wojny świato-
wej, warto więc poznać losy 

naszych rodaków podczas 
wojennej zawieruchy.
Osoby zainteresowane mogą 
zwiedzać wystawę w godzi-
nach pracy szkoły, należy tyl-
ko to zgłosić w jej sekretaria-
cie. Więcej informacji na ten 
temat uzyskać można pod nu-
merem telefonu 58 682 86 26.

(GR)
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POMOGLI POLICJI

Skuteczne interwencje 
gminnych strażników 
W ostatnim czasie Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański 
przyczyniła się do ujęcia sprawców demoralizacji, dewa-
stacji i kradzieży.

W styczniu strażnicy gmin-
ni przyczynili się do ujęcia 
mężczyzny demoralizującego 
młodzież w okolicach szkół. 
Obserwacja terenu, weryfika-
cja monitoringu i rozmowy ze 
świadkami pozwoliły ustalić 
tożsamość człowieka, który 
zaczepiał dzieci. Interwencja 
strażników została docenio-
na przez policję. Komendant 
Powiatowy Policji w Pruszczu 
Gdańskim złożył na ręce wójta 
gminy słowa uznania dla pracy 
Straży Gminnej.
W połowie stycznia, w związku 
z włamaniem do zabytkowego 
dworku w Rusocinie strażnicy 
gminni przeprowadzili rutyno-
we kontrole skupów złomu zlo-
kalizowanych na terenie gminy. 
Grzejniki odnaleziono w Łęgo-
wie. Pochodzenie grzejników 
nie budziło żadnej wątpliwo-
ści, ponieważ zostały wcześniej 
oznakowane przez strażników. 
Strażnicy dotarli do osoby, któ-
ra je przyniosła do skupu i prze-
kazali sprawę policji. 
Na początku lutego strażnicy 
gminni interweniowali w spra-
wie dewastacji elewacji budyn-
ku Publicznego Gimnazjum 
w Przejazdowie. Weryfikacja 
monitoringu pomogła ustalić 
sprawców – troje uczniów. Je-
den z nich przyznał się do winy, 

a jego rodzic zobowiązał się po-
kryć szkody.
Pod koniec lutego strażni-
cy ponownie interweniowali  
w Rusocinie. Podczas rutyno-
wej kontroli nieużytkowanego 
przez właścicieli zespołu dwor-
sko-pałacowego udało im się 
przyłapać sprawcę dewastacji  
i kradzieży na gorącym uczyn-
ku. Mężczyzna (mieszkaniec 

gminy) przy pomocy siekiery  
i prowizorycznego rusztowania 
wykuwał ze ścian kable insta-
lacji elektrycznej. Został ujęty  
i przekazany Komendzie Po-
wiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim, która prowadzi dal-
sze czynności.

(MB) 
Fot. Magdalena Bielicka/UG Pruszcz Gdański

  Przestępcy połakomili się nawet na dworek w Rusocinie 

  Kadr z placu budowy w Rotmance... 

  ... i budowy w Łęgowie

WALKI W KLATKACH

W Kinie za 
Rogiem
W Kinie za Rogiem w Cie-
plewie odbędzie się nieba-
wem kolejna odsłona festi-
walu „Walki w klatkach”. 
– Doroczny, piąty z kolei 
przegląd dorobku studen-
tów łódzkiej szkoły filmowej 
to popis niczym nieskrępo-
wanej wyobraźni i pomy-
słowości młodych twórców. 
Młodzi autorzy realizowali 
swe wizje zarówno w tra-
dycyjnych technikach, jak  
i pełnymi garściami czer-
piąc z dobrodziejstw nowo-
czesnych technologii. „Wal-
ki w klatkach” są jedyną 
okazją, aby obejrzeć filmy, 
które w nadchodzącym roku 
będą podbijały branżowe 
festiwale na całym świecie 
– informuje Anna Sychta 
z Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Biblioteki Publicznej  
w Cieplewie.
W przeglądzie, który za-
planowano na 20 kwiet-
nia, wezmą udział studenci 
i wykładowcy PWSFTiT. 
Bilety w cenie 2 zł są do-
stępne w Biurze Obsługi 
Klientów OKSiBP Cieple-
wo od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 9.00 – 20.00  
i w niedziele, w godz. 10.30 
– 14.00. Rezerwacji doko-
nywać można telefonicznie: 
728 415 566 lub 58 682 85 
78 wew. 1.

(GR)

ZAPRASZAMY

O translacji
W dniach 9 – 11 kwietnia 
Gdańsk odwiedzą znako-
mici tłumacze literatury, pi-
sarze, akademicy i badacze 
przekładu, którzy spotka-
ją się podczas drugiej edy-
cji festiwalu „Odnalezione  
w tłumaczeniu” organizo-
wanego przez Instytut Kul-
tury Miejskiej. 
Uczestnicy spotkania będą 
rozmawiać o: przekładach 
literatur języka angielskie-
go, sytuacji literatury pol-
skiej na rynku anglojęzycz-
nym, czy tłumaczeniach dla 
teatru. W programie znaj-
dują się panele dyskusyjne 
z udziałem: Olgi Tokar-
czuk, Antoni Lloyd-Jones, 
Michała Lipszyca, Macie-
ja Świerkockiego, Michała 
Kłobukowskiego, Jerzego 
Jarniewicza, Marii Poprzęc-
kiej, Wiesława Juszczaka. 

(GR)

OŚWIATOWE INWESTYCJE

Rozbudowa szkół
Ruszyła rozbudowa Zespołu 
Szkół w Rotmance o część dy-
daktyczną. Budynek dwukon-
dygnacyjny z użytkowym pod-
daszem wypełni wolną prze-
strzeń przy szkole. Znajdzie 
się w nim sześć klas lekcyjnych 
nauczania początkowego, dwie 
klasy „zerówki”, świetlica, po-
kój nauczycielski, szatnie i sa-
nitariaty. Rozbudowa potrwa 
do końca lutego 2016 roku i po-
chłonie prawie 4 mln zł. Inwe-
stycja podyktowana jest rosną-
cą liczbą mieszkańców, w tym 

uczniów.
To nie jedyna inwestycja oświa-
towa w gminie Pruszcz Gdań-
ski. Trwa bowiem rozbudowa 
Zespołu Szkół w Łęgowie. 
Dobiegła końca budowa części 
żywieniowej, która jest obec-
nie wyposażana w urządzenia 
gastronomiczne oraz meble. 
Rozbudowa szkoły o część dy-
daktyczną (cztery klasy, salę 
„zerówkową” i świetlicę) oraz 
kompleks sportowy potrwa do 
sierpnia tego roku. Inwestycja 
pochłonie ponad 6 mln zł.

(MB)

W ERGO ARENIE

„Gwiezdne wojny” 
6 grudnia w Ergo Arenie za-
brzmi nowa, skomponowana 
z okazji jubileuszu, rozbudo-
wana suita z „Gwiezdnych 
wojen” autorstwa Johna Wil-
liamsa. Kompozytor ten ma 
już na koncie 49 nominacji do 

Oscara i 5 statuetek, a muzyka 
z „Gwiezdnych wojen" w 2005 
roku została wybrana przez 
American Film Institute naj-
wspanialszym soundtrackiem 
wszechczasów.

(GR)
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  Nowy wóz strażacki zasilił jednostkę w Przywidzu

  Termomodernizacji doczeka się również budynek szkoły w Przywidzu

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego Dyngusa, 
a także odpoczynku w rodzinnym gronie 
życzy

WÓZ DLA OSP PRZYWIDZ

Jodłowno w 
systemie krajowym
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przywidzu wzbogaciła się 
o dwa wozy bojowe – jeden 
nowy, a drugi sprowadzony  
z Niemiec.
– Przywidzcy strażacy mogą 
teraz wyjeżdżać do akcji za-
kupionym, fabrycznie nowym, 
i co warto zaznaczyć, pierw-
szym w historii gminy Przy-
widz tego typu specjalnym po-
żarniczym samochodem Mer-
cedes-Benz ATEGO 1530. 
Jego koszt to 624240 złote. 
Zakup pojazdu był możli-
wy dzięki udziałom gminy 
Przywidz, miejscowemu OSP  
i jego zarządowi wojewódz-
kiemu oraz dofinansowaniu 
województwa – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Dodajmy, że przywidzka jed-
nostka została również wypo-
sażona w używany samochód 
pożarniczy Mercedes-Benz 
1017 F zakupiony za 6200 
euro z niemieckiej jednostki 
straży pożarnej. 
– Pojazd Magirus GBA 2,5/16 
ma być przekazany nieodpłat-
nie dla OSP Jodłowno. Warto 
przy okazji poinformować, że 

jednostka ta została na pró-
bę, na okres 5 lat, włączona 
do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Teraz  
w systemie tym mamy już dwie 
jednostki. Do końca tego roku 
strażacy z Jodłowna muszą po-
siadać cztery aparaty tlenowe, 
ale też nożyce do cięcia ka-
roserii. W związku z włącze-
niem jednostki z Jodłowna do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego miejscowi 
ochotnicy będą znacznie czę-
ściej wzywani do zdarzeń dro-
gowych, ale też do pożarów – 
mówi Marek Zimakowski.
OSP Jodłowno to jednost-
ka aktywna, a jej młodzi 
strażacy z dobrym skutkiem 
biorą udział w zawodach 
pożarniczych. 
– Myślę, że mając do dyspo-
zycji ratowników z Przywidza  
i Jodłowna, mieszkańcy naszej 
gminy mogą czuć się bezpiecz-
nie – mówi wójt Zimakowski.
Miejmy nadzieję, że rycerze 
św. Floriana nie będą musieli 
zbyt często wyjeżdżać do wy-
padków ani pożarów. 

(KL)
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PRZYWIDZ ZE ŚRODKAMI NORWESKIMI

Są pieniądze na 
termomodernizację
Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Przy-
widz” znalazł się na 1. miejscu listy rankingowej Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej i otrzymał dofinansowanie w wysokości 
ponad 2,6 mln zł.

– Łączna kwota dofinansowa-
nia projektów, które znalazły 
się na listach podstawowych 
wynosi ponad 33,7 mln zł. Re-
alizacja przedsięwzięć pozwo-
li na ograniczenie emisji CO2  
o około 11 tysięcy ton rocznie. 
Do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej wnioskowaliśmy 
o dofinansowanie w wysoko-
ści 2677078 złotych i taką też 
kwotę nam przyznano. Jest to 
80 proc. wartości całego pro-
jektu. Są to tzw. środki nor-
weskie. Całe przedsięwzięcie 
pochłonie 3346348 złotych, 
a reszta pieniędzy pochodzi  
z naszego budżetu. Sami z wła-
snych środków nie bylibyśmy 
w stanie sfinansować takiego 
przedsięwzięcia. Koszt zadania 
jest bowiem niemal taki sam, 
jak roczny budżet naszej gminy 
na wszystkie inwestycje – mówi 
„Panoramie” Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.

W projekcie termomoderniza-
cji ujęto budynki: Gimnazjum 
w Przywidzu, Zespołu Przed-
szkolno-Szkolnego w Przy-
widzu, Szkoły Podstawowej  
w Pomlewie, Urzędu Gminy  
w Przywidzu, Szkoły Podsta-
wowej w Nowej Wsi Przywidz-
kiej oraz Szkoły Podstawowej 
w Trzepowie.
– Przy okazji realizacji tego 

projektu liczymy na wymianę 
urządzeń grzewczych. Nie mo-
żemy na przykład wykonać ter-
momodernizacji budynku na-
szego urzędu, ponieważ jest to 
zabytek, który znajduje się pod 
ochroną konserwatora. Mo-
żemy wybrać zakres naszych 
działań, dlatego chcielibyśmy, 
aby budynek urzędu gmi-
ny ogrzewany był za pomocą 

pompy ciepła – dodaje Marek 
Zimakowski.
Przetargi na wykonanie projek-
tów już za nami. Teraz trzeba 
ustalić harmonogram i zakres 
prac, aby do końca 2015 roku 
wszystkie roboty termomoder-
nizacyjne zostały ukończone.

(KL)
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PRZYJDŹ NA ZEBRANIE

Wybierają 
sołtysa
Na terenie gminy Przywidz 
trwają właśnie zebrania so-
łeckie, na których odbywają 
się wybory nowych sołtysów. 

Zebrania organizowane jesz-
cze będą w Koziej Górze  
i Pomlewie (8 kwietnia), 
Trzepowie i Borowinie (9 
kwietnia), Marszewskiej Ko-
lonii (10 kwietnia), Przywi-
dzu (16 kwietnia), Miłowie 
(17 kwietnia) i Kierzkowie 
(22 kwietnia).

(KL)

TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE

Studenci prowadzą inwentaryzację
Porozumienie zawarto między 
Urzędem Gminy Przywidz  
a Politechniką Gdańską  
i gdańską spółką wodociągową 
Saur Neptun Gdańsk.
– Strony ustaliły, że studenci 
Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej w ramach odbywa-
nia praktyk będą mieli moż-
liwość wykonania inwentary-
zacji sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej wraz z obiektami 
towarzyszącymi na terenie 

naszej gminy. Ich działania 
prowadzone będą pod opie-
ką merytoryczną Saur Nep-
tun Gdańsk, co pozwoli im 
pogłębiać wiedzę zdobytą na 
uczelni poprzez stosowanie jej  
w praktyce studenckiej. Z kolei 
nasza gmina będzie miała zak-
tualizowaną wiedzę dotyczącą 
sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, szczególnie tej zbudo-
wanej przez osoby prywatne  
z podłączeniem do sieci gmin-
nej oraz sieci wybudowanych 
przed rokiem 2004 – tłumaczy 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Warto zaznaczyć, iż zawarte 

niedawno porozumienie nie 
niesie za sobą żadnych wzajem-
nych zobowiązań finansowych, 
dlatego też inwentaryzacja sie-
ci przeprowadzona zostanie za 
darmo.
– Zgodnie z podpisanym poro-
zumieniem inwentaryzacja sie-
ci wodno-kanalizacyjnej ma się 
zakończyć do 30 czerwca – do-
daje Marek Zimakowski.
Dodajmy, że pod dokumentem 
podpisali się: Marek Zima-
kowski i jego zastępca Dariusz 
Czaiński oraz Ireneusz Kreja  
z Politechniki Gdańskiej i Ser-
ge Bosca, prezes SNG.

(GR)
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ANKIETY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY

Światłowód – technologia przyszłości
W decydującą fazę wkracza budowa sieci światłowodowej na terenie trzech gmin powiatu gdańskiego. W tej chwili 
przedstawiciele inwestora, czyli spółki BIALL-NET, przeprowadzają ankiety wśród mieszkańców. Wyniki mają posłużyć 
do przygotowania konkretnej oferty na usługi multimedialne. 

Sieć światłowodowa budowa-
na jest na terenie gmin Kolbu-
dy, Przywidz i Trąbki Wielkie. 
Jej magistrala wytyczona jest 
przez kilkanaście wsi. Jeśli bę-
dzie jednak zainteresowanie, 
to spółka zajmie się też popro-
wadzeniem sieci do wsi leżą-
cych poza wytyczoną wcześniej 
trasą. 
Pracownicy spółki pracują teraz 
nad przygotowaniem konkret-
nej oferty dla klientów. Aby 
spełniała ona oczekiwania, 
przedstawiciele BIALL-NET 
muszą poznać wymagania 
przyszłych klientów.
– W tym celu odwiedzamy na-
szych potencjalnych klientów 
i przeprowadzamy wśród nich 
ankietę dotyczącą ich oczeki-
wań – mówi nam Wojciech Śle-
powroński, przedstawiciel han-
dlowy spółki BIALL-NET. 
– Odwiedzam miejscowości, 
w których istnieje problem  
z internetem radiowym albo te-
lewizją satelitarną, dlatego do-
skonałym rozwiązaniem było-
by korzystanie z naszych usług, 
ponieważ sieć światłowodowa 
jest odporna na wszelkiego 
rodzaju warunki atmosferycz-
ne, dzięki czemu korzystanie  
z internetu i oglądanie telewizji 
odbywałoby się bez zakłóceń.
Jest jednak spora grupa 

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

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

80-174 Gdańsk!!
Biura Obsługi Klienta!

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

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

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

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
życzymy wszystkim naszym obecnym i 
przyszłym Klientom, Współpracownikom, 
Partnerom i Przyjaciołom wiele dobroci, 
życzliwości i obfitości przy rodzinnym stole. 
Niech odpoczynek w rodzinnym gronie, 
natchnie Was i da Wam siłę do podejmowania 
nowych wyzwań.  
Smacznego jajka i mokrego Dyngusa 
BIALL-NET Sp. z o.o.

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

mieszkańców, która tak na-
prawdę nie wie, co to jest sieć 
światłowodowa, a warto wie-
dzieć, że jest to najnowocze-
śniejsze obecnie medium sto-
sowane do transmisji danych 
(internet, telewizja, czy tele-
fon). Jego zaletą jest zawrotna 
przepustowość – nawet ponad 
1Gb/s. Poza tym światłowód 
jest obojętny na zakłócenia, 
szumy oraz odporny na nieko-
rzystne warunki atmosferycz-
ne. Lepszych rozwiązań na 
rynku multimedialnym w tej 
chwili po prostu nie ma.
– Czekamy również na osoby, 
które rozpoczynają albo pla-
nują budowę domów na tere-
nach, gdzie budowana będzie 
sieć światłowodowa – dodaje 
Malwina Szczepaniec ze spół-
ki BIALL-NET. – Obecność 
światłowodu podnosi wartość 
działki. Poza tym kredytem 
wziętym na budowę domu 
można sobie również sfinanso-
wać podciągnięcie światłowo-
du. Warto zrobić to właśnie te-
raz, kiedy realizujemy inwesty-
cję, ponieważ koszt ten będzie 
mniejszy od tego, który trzeba 
będzie pokryć na przykład za 
2 lata.
Aby BIALL-NET mógł stwo-
rzyć konkretną ofertę usług po-
trzeba co najmniej 1500 ankiet. 

Na koniec marca przedstawicie 
firmy sporządzili ponad 700 
ankiet, dlatego warto też, nie 
czekając na ankietera, samemu 
odpowiedzieć na pytania przy-
gotowane przez pracowników 
BIALL-NET i potrzebne in-
formacje dostarczyć na przy-
kład drogą mailową albo zrobić 
to osobiście w siedzibie firmy, 
która mieści się w Otominie  
i Gdańsku.
Przeprowadzenie ankiet, 
szczególnie w Trąbkach Wiel-
kich, nie jest niestety prostym 
zadaniem.
– Okazało się bowiem, że na 
terenie Trąbek Wielkich graso-
wał oszust, naciągający miesz-
kańców na telefon, który powi-
nien być za darmo. W związku 
z tym niektórzy, szczególnie 
starsi mieszkańcy, podchodzą 
do nas z lekką nieufnością – 
przyznaje Marek Remiszew-
ski, przedstawiciel handlowy 
BIALL-NET.
Dodajmy przy okazji, że 
BIALL-NET bierze udział  
w różnego rodzaju akacjach 
charytatywnych. Ostatnio 
uczestniczył chociażby w im-
prezie, z której dochód prze-
znaczony został na pogorzelców 
z Granicznej Wsi i Gołębiewa 
Średniego w gminie Trąbki 
Wielkie. Spółka ufundowała    

tablety, zaproszenia do SPA  
i restauracji „Tabun”. Wylicy-
tować można było również fut-
bolówkę z autografami piłkarzy 
Lechii Gdańsk, którą nabył … 
Wojciech Ślepowroński.
– To jednak nie wszystko. Jeśli 

w Granicznej Wsi podłączymy 
dostatecznie dużo domów do 
sieci światłowodowej, to roz-
ważymy darmowe podłączenie 
również mieszkań osób któ-
rych domy spłonęły  – zapo-
wiada Malwina Szczepaniec. 

– Jesteśmy lokalną firmą, dla-
tego chcemy uczestniczyć  
w życiu mieszkańców powiatu 
gdańskiego.
Cieszymy się, że mogliśmy po-
móc również tym razem.

Krzysztof Lubański
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  Przedstawiciele handlowi BIALL-NET, na imprezie charytatywnej w dniu 20 Marca

PRZYJDŹ NA ZEBRANIE
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Z okazji
Świąt Wielkanocnych 
życzymy, aby nastrój 
tych Świąt przybranych 

wiosenną radością
i beztroską utrwalił 

się w się w naszych sercach 
na długi czas i pozostał 

z nami także
w poświątecznej
codzienności.

życzą

AKTYWNY ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH

Wspólne działanie prowadzi do sukcesu
Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie, ponownie został wybrany przewodniczącym Związku Gmin Pomor-
skich. Jest to już jego trzecia kadencja na tym stanowisku. 

– Nie wszyscy na pewno wie-
dzą co to jest Związek Gmin 
Pomorskich. Proszę nam opo-
wiedzieć o organizacji, którą 
Pan kieruje.
– Związek jest największą or-
ganizacją skupiającą samorzą-
dowców w województwie po-
morskim. Głównym jego za-
daniem jest krzewienie samo-
rządności i dbanie o jej interesy. 
W związku skupione są przede 
wszystkim gminy wiejskie oraz 
małe miasteczka. Nieco inne 
interesy mają duże miasta, czy-
li Gdańsk, Gdynia czy Sopot, 
dlatego też nie przynależą one 
do naszej organizacji. Związek 
jest partnerem dla różnego ro-
dzaju instytucji w rozwiązywa-
niu lokalnych problemów, ale 
też dla samorządu wojewódz-
twa pomorskiego i rządu, gdzie 
staramy się lobbować rozwią-
zania korzystne dla samorzą-
du lokalnego. Współpracujemy 
także z niektórymi pomorskimi 
uczelniami wyższymi.
– Jakie korzyści przynosi 

współpraca chociażby ze 
wspomnianymi uczelniami?
– Każdy mieszkaniec gminy, 
która jest zrzeszona w naszym 
związku ma ulgę w czesnym. 
Mogą z niej korzystać osoby, 
które będą chciały studiować 
w Wyższej Szkole Inżynierii 
Gospodarki w Słupsku, szkole 
„Ateneum” i Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Gdańsku. 
Na preferencyjnych warunkach 
prowadzone są również szkole-
nia dla pracowników samorzą-
dowych, które odbywają się na 
Uniwersytecie Gdańskim.
– A jakim budżetem dysponu-
je Związek Gmin Pomorskich?
– Nie mamy wielkiego budże-
tu. Związek ma korzystnie 
rozwiązywać kwestie związa-
ne z funkcjonowaniem samo-
rządów. Wspólnie debatujemy 
chociażby o tym, jak podzielić 
środki unijne, aby skorzysta-
ły z nich również gminy naj-
słabsze, najbiedniejsze. W tej 
chwili opracowujemy wytycz-
ne do Regionalnego Programu 

Operacyjnego, gdzie mówi się 
o wartościach minimalnych 
i maksymalnych projektów. 
Chcemy złożyć swoje uwagi 
dotyczące tych progów i powal-
czyć o ich przesunięcie, żeby 
każda gmina mogła skorzystać 
z unijnych środków. 
– Nie ograniczacie się jednak 
do działania na krajowym 
podwórku. Współpracuje-
cie również z samorządami 
zagranicznymi.
– Zgadza się. W połowie marca 
byliśmy z wizytą w Niemczech, 
gdzie wspólnie z zagranicznymi 
partnerami pracowaliśmy nad 
programem „BASEREC”, któ-
ry dotyczy funkcjonowania lo-
kalnych samorządów w Polsce, 
Niemczech, Danii i Szwecji. 
W ramach projektu wymienia-
my się doświadczeniami w róż-
nych aspektach, by wspomnieć 
chociażby o problemach spo-
łecznościowych czy odnawial-
nych źródłach energii, co nas 
szczególnie interesowało. Co 
ciekawe – na Zachodzie rolnik, 
który ma duże gospodarstwo  
i posiada bydło, nie jest tylko  
i wyłącznie nastawiony na pro-
dukcję mleka. Trzyma krowy 
również ze względu na to, aby 
otrzymywać biogaz i docelowo 
energię, żeby ją potem sprze-
dawać. W naszym kraju mamy 
ogromne problemy, żeby uru-
chomić biogazownię.
– A jak w gminie Trąbki Wiel-
kie wygląda sprawa źródeł 
odnawialnych?
– Krótko mówiąc – dosyć słabo. 
Mamy niewielką elektrownię 
wodną w Kłodawie i na poje-
dynczych posesjach usytuowa-
ne są skromne instalacje foto-
woltaiczne. Przymierzamy się, 
żeby panele solarne zamonto-
wać na budynkach użyteczno-
ści publicznej. Planujemy także 

budowę farmy fotowoltaicz-
nej, która znajdowałaby się na 
4-hektarowej działce. 
– Wracając jeszcze do 
Związku Gmin Pomorskich. 
Czy Wasza organizacja może 
pochwalić się sukcesami 
odniesionymi w poprzednich 
latach?
– W poprzednim Regional-
nym Programie Operacyjnym 
zostały uwzględnione nasze 
wnioski. Udało się również za-
implementować w niektórych 
rozwiązaniach samorządowych 
uwagi, które zgłaszaliśmy do 
posłów. Fakt, że są to poje-
dyncze rzeczy, ale ważne dla 
nas – samorządowców, dlatego 

  Grupa samorządowców 
ze Związku Gmin Pomors-
kich pojechała do Niemiec 
ze studyjną wizytą

  Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie trzecią kadenc-
ję przewodniczyć będzie Związkowi Gmin Pomorskich

cieszymy się, że udało się to 
zrobić. Działamy razem, aby 
wybrać jak najlepszą drogę dla 

samorządu lokalnego. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

Większa szkoła w Trąbkach Wielkich
WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW, WIĘCEJ DZIECI

W tym roku ma być przebu-
dowana Szkoła Podstawowa 
w Trąbkach Wielkich. W tej 
chwili przygotowywany jest 
przetarg, a pierwsze prace być 
może ruszą jeszcze w czerwcu.
– Przy trąbeckiej podstawówce 
powstanie tak naprawdę nowy 
segment. Stara część, która 
swego czasu została dobudowa-
na, zostanie rozebrana, a w to 
miejsce powstanie nowy budy-
nek. Znajdzie się w nim miejsce 
na sześć sal lekcyjnych, kuch-
nię oraz szatnie, ale również 

pomieszczenia socjalne – in-
formuje Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie. 
Dokładny koszt przedsięwzię-
cia znany będzie dopiero po 
rozstrzygnięciu przetargu, ale 
wójt Konkol szacuje, że roz-
budowa szkoły może pochło-
nąć ponad 1,5 mln zł. Na razie 
gmina nie uzyskała żadnego 
zewnętrznego dofinansowania 
i koszt zadania będzie musiała 
pokryć z własnych środków. 
– Tę inwestycję musimy zreali-
zować, ponieważ liczba dzieci 

w Trąbkach Wielkich jest coraz 
większa. W szkole musieliśmy 
wprowadzić zmianowość, sale 
lekcyjne są małe, nie ma miej-
sca na szatnie, dlatego tak nie-
zbędna jest rozbudowa placów-
ki – dodaje Błażej Konkol.
Dwuzmianowość spowodo-
wana jest coraz większą liczbą 
mieszkańców gminy Trąbki 
Wielkie, a tym samym i dzieci, 
które uczęszczają do miejsco-
wych szkół.
– Cieszymy się, że przyby-
wa nam mieszkańców. Można 

powiedzieć, że mamy bardzo 
dobre połączenia komunikacyj-
ne z Trójmiastem, ale też inny-
mi miastami Pomorza. Moim 
zdaniem właśnie to przyciąga 
osoby, które chcą zamieszkać 
w naszej gminie. Poza tym wa-
chlarz usług, które proponowa-
ne są w Trąbkach Wielkich jest 
naprawdę bardzo szeroki, co 
też ma wpływ na większe zain-
teresowanie naszą gminą – tłu-
maczy wójt Konkol.

(lubek)
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 Z kwiatowej imprezy w Mokrym Dworze na pewno ucieszą się także
najmłodsi

Leszek Grombala
Wójt Gminy Kolbudy

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem
duchowego wzbogacenia

i umocnienia dającego radość,
pokój i nadzieję.

Wszelkiej pomyślności
życzy

IMPREZA OWIANA TAJEMNICĄ 

Żuławski Tulipan w Mokrym 
Dworze
Wielkimi krokami zbliża się kolejne święto Żuławskiego Tulipana. Dokładnego 
terminu imprezy niestety jeszcze nie znamy.

– Trwają intensywne przygoto-
wania. Motyw przewodni te-
gorocznego święta Żuławskie-
go Tulipana zostanie ogłoszony 
już niebawem, natomiast do-
kładny termin zostanie trady-
cyjnie podany 7 – 10 dni wcze-
śniej. Święto Tulipana jest ru-
chome z uwagi na niemożność 
przewidzenia zakwitnięcia tu-
lipanów – tłumaczy nam Mag-
dalena Bielicka, rzecznik pra-
sowy Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański. 
Z kolei Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański dość tajemniczo 
mówi, że motyw przewodni 
kwiatowego widowiska będzie 
naprawdę niesamowity.
– Już teraz, za pośrednictwem 
„Panoramy Pomorza” serdecz-
nie wszystkich zapraszamy do 
odwiedzenia Mokrego Dwo-
ru, gdzie tradycyjnie odbę-
dzie się święto Żuławskiego 

Tulipana – zaprasza Magdale-
na Kołodziejczak.
Przypomnijmy, że gospoda-
rzem imprezy będzie tradycyj-
nie Wiesław Zbroiński, sołtys 
Mokrego Dworu, który zajmu-
je się uprawą tulipanów. Każ-
dego roku tłumy wolontariuszy 

z milionów kwiatów układa-
ją tulipanowe kompozycje.  
W latach poprzednich mo-
tywami przewodnimi święta 
Żuławskiego Tulipana były: 
kanonizacja Jana Pawła II, 
Euro 2012, czy „tulipanowy, 
bajkowy świat”. 

Szczegóły imprezy znaleźć bę-
dzie można na stronie gminy 
www.pruszczgdanski.pl oraz 
na facebooku gminy Pruszcz 
Gdański.

(lubek)
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ZASTOSOWANIE MIODU

Forum pszczelarskie
W sobotę, 11 kwietnia,  
w Gminnej Bibliotece  
w Pszczółkach odbędzie się II 
Forum Pszczelarskie „Miód  
i produkty pszczele receptą na 
wieczną młodość i zdrowie”.
– Tematem przewodnim te-
gorocznego II Forum Pszcze-
larskiego będzie zastosowanie 
miodu oraz produktów pszcze-
lich w kosmetykach, lekach 
oraz suplementach diety. Na 
tę okazję zaprosiliśmy specja-
listów: prof. Bogdana Kędzię, 
który wygłosi prelekcję na 

temat roli miodu w leczeniu  
i profilaktyce zdrowia oraz dr 
Barbarę Sparzak omawiającą 
tematykę zastosowania pro-
duktów pszczelich w lekach, 
suplementach diety i kosmety-
kach – informuje Aleksandra 
Kowalczyk z Urzędu Gminy 
Pszczółki. 
W forum weźmie również 
udział Magdalena Cal-Ka-
mińska, właścicielka Spa Villa 
Baltca w Sopocie, która przed-
stawi dobroczynny wpływ 
miodowych zabiegów na ciało. 

Zwieńczeniem forum będzie 
prezentacja klasy pszczelarskiej 
z Zespołu Szkół Rolniczych  
w Bolesławowie.
– Zeszłoroczna, pierwsza edycja 
forum „O pszczołach i pszcze-
larstwie w gminie Pszczółki  
i nie tylko” cieszyła się bardzo 

dużym zainteresowaniem.  
W tym roku forum adresujemy 
nie tylko do pszczelarzy, ale 
również do wszystkich tych, 
dla których zdrowie jest naj-
ważniejsze – zachęca Aleksan-
dra Kowalczyk.

(GR)

  Już pierwsze forum pszczelarskie cieszyło się dużym zainteresowaniem

MARKA LOKALNA

Najlepsi w dwóch 
kategoriach
Certyfikat Marki Lokalnej 
Trzy Krajobrazy Ziemi Gdań-
skiej przyznawany jest w trzech 
kategoriach. W dwóch z nich 
certyfikaty powędrowały do 
gminy Pruszcz Gdański.
W kategorii „Aktywni  
w Trzech Krajobrazach” wy-
różniono Danutę Czerwiń-
ską, radną i sołtys Rokitnicy. 
Z kolei nagrodę w kategorii 
„Zdrowie i Rekreacja w Trzech 
Krajobrazach”, z rąk prezes 
LGD Trzy Krajobrazy Emilii 

Grzyb, odebrała wójt Magda-
lena Kołodziejczak za inwe-
stycję „Budowa Integracyjnego 
Parku Rekreacji Prozdrowotnej  
w Straszynie”.
Prezes LGD pogratulowała 
wójt i radzie gminy urucho-
mienia funduszu pożyczkowe-
go dla organizacji pozarządo-
wych. Dzięki takiemu posu-
nięciu stowarzyszenia z naszej 
gminy wiodą prym w pozyski-
waniu środków unijnych.

(MB)

  Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański i Danuta 
Czerwińska, sołtys Rokitnicy odebrały certyfikaty Marki Lokalnej Trzy 

Krajobrazy Ziemi Gdańskiej

ATRAKCYJNA GMINA

Nowy inwestor
Gmina Trąbki Wielkie ze 
względu na swoje położenie  
i dobrą komunikację, jest coraz 
bardziej atrakcyjnym miejscem 
do inwestowania. Niedawno 
swoją działalność rozpoczęła 
w samych Trąbkach Wielkich 
sieć sklepów „Biedronka”.
– Wiemy, że kolejny inwestor 
chce niebawem rozpocząć swo-
ją działalność na terenie Trąbek 
Wielkich. Dochodzą mnie słu-
chy, że może powstać kolejny 
market, ale tych wiadomości 
nie mogę jeszcze potwierdzić 
– mówi „Panoramie” Błażej 

Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Nowy inwestor zamierza dzia-
łać na działce zlokalizowanej 
vis a vis stacji paliw, usytu-
owanej od strony Kleszczewa. 
Pierwsze kroki pod nową in-
westycję zostały już poczynio-
ne, bowiem wycięto wszystkie 
drzewa, które rosły na tym 
terenie. 
O tym, co powstanie w Trąb-
kach Wielkich poinformujemy 
oczywiście w jednym z kolej-
nych wydań naszej gazety.

(KL)

  Drzewa już wycięto i niebawem ruszą zapewne prace budowlane 
pod nową inwestycję w Trąbkach Wielkich
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 Uczniowie z Warcza pilnie pracowali przy wielkanocnych 
pisankach

  W “Piaskownicy” urządzać można również urodzinki dla dzieci

Z WIELKANOCĄ W TLE

Konkurs na pisankę
– Godziny odliczamy do świąt 
Wielkiej Nocy. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej Zespołu 
Szkół Specjalnych w Warczu 
już w ostatnich dniach marca 
zaczęły się do nich przygoto-
wywać. Wraz z Anną Krawy-
cińską z Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Pruszczu Gdańskim wykonały 
kolorowe pisanki wielkanocne. 

Wszystkie prace były piękne, 
jednakże komisja oceniająca 
wyłoniła zwycięzców – in-
formuje Anna Kotwa-Kąkol 
z Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim.
Jury zdecydowało się przyznać 
1. miejsce Natalii Stence, 2. 
miejsce Wiktorii Dygat, a 3. 
Janowi Lindzie. 

(GR)
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DLA DZIECI I RODZICÓW

Miejsca zabaw dla najmłodszych
W Pruszczu Gdańskim może mieć miejsce ciekawa współpraca. Swoje siły  
w tematach organizacyjnych i dydaktycznych konsolidują „Guga” i „Piaskowni-
ca”, czyli dwa miejsca zabaw, przyciągające od pewnego czasu pociechy wraz  
z rodzicami – informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

„Piaskownica” to całoroczny 
plac zabaw dla dzieci i ich ro-
dziców lub opiekunów, dzia-
łający od października 2014 
roku. Najmniejsi mieszkańcy 
naszego miasta mogą tu bawić 
się pod okiem profesjonalnych 
pedagogów. W tym czasie ro-
dzice mogą spokojnie załatwić 
swoje sprawy. W „Piaskowni-
cy”, znajdującej się w centrum 
Pruszcza Gdańskiego, przy 
ulicy Kossaka 2/7, można urzą-
dzić imprezy urodzinowe, od-
bywają się tutaj przedstawienia 
teatrzyków i zajęcia dodatkowe 
oraz dedykowane programy fe-
ryjne. Poza tym przeprowadza-
ne są tu również warsztaty dla 
rodziców. Najbliższe plano-
wane są już 13 kwietnia, a ich 
tematem jest „Dziecko bez re-
klamy”. Warsztaty, które roz-
poczną się o godz. 17.00 popro-
wadzi psycholog – Aleksandra 
Musielak.

– Drugie miejsce zabaw, czy-
li znajdująca się na ulicy Sy-
biraków 19/6 „Guga”, to pra-
wie 120 metrów kwadrato-
wych przestrzeni dla rodziny. 
„Guga” zapewnia codzienną 
zabawę dla najmłodszych, or-
ganizuje przyjęcia urodzinowe, 

tematyczne warsztaty dla dzie-
ci i rodziców, prowadzi także 
Klub Rodzica. Zapewnia bez-
troską zabawę dla małych i du-
żych – dodaje Bartosz Gondek.
Pomysł otwarcia „Gugi” zro-
dził się w głowach właścicieli, 
gdy pojawiła się na świecie ich 

córka Gabrysia. Tak powstała 
idea zacieśniania relacji pomię-
dzy dużymi i małymi – orga-
nizowania aktywnego wypo-
czynku i nauki przez zabawę.

(GR)
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RYWALIZACJA NA FAKTORII

Pruszczański Bieg Gotów
– Mamy nareszcie wiosnę,  
a przynajmniej mamy nadzie-
ję, że będzie 12 kwietnia, gdyż  
w tym dniu odbędzie się Prusz-
czański Bieg Gotów. Wybrali-
śmy tę datę nieprzypadkowo, 
gdyż chcielibyśmy rozruszać 
wszystkich tych, którzy świę-
ta wielkanocne spędzili przy 
suto zastawionym stole. Li-
czymy także na wszystkich 
innych miłośników biegania 
– mówi Wojciech Dąbrowski  
z Centrum Kultury i Sportu  
w Pruszczu Gdańskim, które 
jest organizatorem biegu. 
Organizatorzy informują, że 
impreza rozegrana zostanie 
na terenie Międzynarodowe-
go Bałtyckiego Parku Kultu-
rowego Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim. 
– Trasa wiedzie wzdłuż Kanału 
Raduni, a także przez Faktorię. 
Jest ona malownicza, zwłasz-
cza wiosną. Dla seniorów przy-
gotowaliśmy trasę długości 10 
km, a dla dzieci i młodzieży 
mamy dodatkowo trzy trasy  

w zależności od wieku. Korzy-
stając z łamów „Panoramy”, za-
praszamy również kibiców do 
dopingowania biegaczy – za-
chęca Wojciech Dąbrowski.
Zapisy prowadzone są na stro-
nie www.izawody.pl/tourna-
ment/view/informations/1296. 
Prowadzone będą też w dniu 
imprezy w biurze zawodów, 
które otwarte będzie od godz. 
10.00. Na godzinę 11.00 za-
planowano start dzieci w gru-
pie wiekowej do 9 lat na 500 
m. Pół godziny później na tra-
sę wybiegną dzieci w grupie 
wiekowej 10-13 lat (1000 m). 
Punktualnie w południe od-
będzie się start dzieci w grupie 
wiekowej 14-16 lat (2000m), 
natomiast o godz. 12.30 od-
będzie się ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród. Na godz. 
13.00 zaplanowano start głów-
ny – młodzież starsza i dorośli 
(10 km), a zakończenie biegu 
przewidziano na godz. 15.30.

(GR)

SUKCES KLUBU Z ŁĘGOWA

Medale naszych zawodników
Sukcesem zawodników klubu 
Sensei z Łęgowa zakończyły 
się Ogólnopolskie Zawody Ju-
niorów i Seniorów w Brazylij-
skim Jiu Jitsu, które odbyły się 
na gdańskiej AWFiS. Nasi za-
wodnicy przywieźli z Gdańska 
trzy medale.
Na najwyższym stopniu po-
dium stanął mieszkaniec War-
cza w gminie Trąbki Wielkie – 
Tomasz Budzyński. Poza tym 
tytuł wicemistrzowski wy-
walczył Krzysztof Kwieciński  
     z Rotmanki, natomiast na 
najniższym stopniu podium 
stanął mieszkający w Straszy-
nie Marcin Jach.

(GR)
 Tomasz Budzyński (w żółtej koszulce) zdobył 

w Gdańsku złoty medal
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SZCZYPIORNISTKI GRAŁY W TRĄBKACH

Mistrzostwo dla ekipy z Łęgowa
Młode szczypiornistki z Łęgowa zostały mistrzyniami powiatu gdańskiego  
w piłce ręcznej. Zawody rozegrano w Trąbkach Wielkich.

– W turnieju wystąpiły re-
prezentacje szkół z Łęgowa, 
Pszczółek, Pruszcza Gdań-
skiego oraz gospodynie, a więc 
ekipa podstawówki z Trąbek 
Wielkich.
Turniej rozgrywano syste-
mem „każdy z każdym”, a me-
cze trwały po 10 minut. Już 
w pierwszej rundzie spotkały 
się drużyny ZS Łęgowo i SP 
Trąbki Wielkie. Jak się oka-
zało był to mecz o zwycięstwo  
w całym turnieju, określony 
mianem przedwczesnego fina-
łu – relacjonuje Wiesław Kem-
pa z Trąbek Wielkich.
Mecz był zacięty i po pierwszej 
połowie zawodniczki z Łęgo-
wa prowadziły 4:3. Po przerwie 
miejscowe zawodniczki wy-
równały stan meczu na 4:4. 
– Gospodyniom turnieju już 
się zdawało, że kolejne bram-
ki powinny dać prowadzenie 
i zwycięstwo w całym meczu. 
Okazje były, lecz najlepsza 
zawodniczka z Trąbek Wiel-
kich – Ola Stoduś – ich nie 

wykorzystała. Zawodniczki  
z Łęgowa okazały się bardziej 
odporne na stres i strzeliły 
gospodyniom dwa gole, które 
dały im zwycięstwo. W kolej-
nych meczach łęgowianki po-
konały Pruszcz Gdański 6:2  
i w ostatnim meczu zremi-
sowały z Pszczółkami 4:4 

– kontynuuje Wiesław Kempa.
Ostatecznie mistrzyniami po-
wiatu gdańskiego została eki-
pa z Łęgowa, wyprzedzając SP 
Trąbki Wielkie, Pszczółki i SP 
nr 4 z Pruszcza Gdańskiego. 
Barw łęgowskiego zespołu bro-
niły: Magdalena Sierdzka, Pa-
trycja Sulima, Wiktoria Śledź, 

Małgorzata Kotarba, Vanesa 
Kuśmierz, Julia Tałaj, Natalia 
Wołoszyn, Nina Sznura, Zu-
zanna Agacka i Paulina Ma-
teńko, a trenerem kadry była 
Dagmara Hurtak.

(GR)

 Mistrzynie powiatu gdańskiego w piłce ręcznej – drużyna Zespołu Szkół z Łęgowa

 Już po raz czwarty odbędzie się Pruszczański Bieg Gotów
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Wilgoć w domu? — Można z nią wygrać!
Wilgoć w pomieszczeniach występuje w postaci niewidocznej pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Generowana 
jest głównie podczas wielu codziennych procesów, np. w czasie prania, gotowania, mycia itp. 

Krótkotrwałe podwyższe-
nie wilgotności powietrza  
w naszych mieszkaniach 
jest zjawiskiem normalnym. 
Problem pojawia się dopiero 
wtedy, gdy wilgoć ta nie jest  
w żaden sposób odprowadza-
na. Występuje wtedy konden-
sowanie się pary wodnej na 
ścianach i innych powierzch-
niach. Wilgotność w po-
mieszczeniach powinna być 
utrzymywana w granicach 
40-60%. Wraz z nadmierną 
wilgocią pojawia się zazwy-
czaj grzyb, którego obecność 
niesie ze sobą wiele zagrożeń. 
- Kolejną przyczyną niebez-
piecznego wzrostu pozio-
mu wilgoci w budynku są na 
przykład ulewne deszcze, 

podtopienia, powodzie itp.  
W takim przypadku powietrze 
oraz mury należy jak najszyb-
ciej osuszyć, aby nie dopuścić 
do powstania trwałych szkód 
w konstrukcji i wyposażeniu 
budynku. Do usunięcia nie-
wielkich ilości wilgoci (np.  
z podmokłych piwnic) wystar-
czy domowy osuszacz. 
- Utrzymująca się przez dłuż-
szy czas nadmierna wilgotność 
sprzyja rozwojowi grzybów, 
pleśni i bakterii chorobotwór-
czych, na których szkodliwe 
działanie są narażone w szcze-
gólności osoby starsze i dzieci. 
Stosowanie preparatów grzy-
bobójczych to tylko chwilowe 
rozwiązanie problemu. 
- Zbyt wysoki stopień 

wilgotności sprzyja pojawie-
niu się niemiłych zapachów, 
przyczynia się także do roz-
warstwiania drewna. Jednym  
z innowacyjnych materiałów 
budowlanych jest płyn inie-
kcyjny służący do zatrzymy-
wania kapilarnego przenika-
nia wody przez mury budowli  
w poziomie. Blokadę tę sto-
suje się do izolowania nowych  
i wieloletnich murów z cegły, 
kamienia, pustaka i bloczka 
gazobetonowego łączonych 
dowolną zaprawą. Podany pro-
dukt stosuje się w powyżej po-
danym zakresie w budownic-
twie mieszkaniowym, przemy-
słowym, użyteczności publicz-
nej, z wykonaniem nawiercania 

od wewnątrz lub z zewnątrz 
konstrukcji. 
- Kolejnym materiałem służą-
cym do zwalczania wilgoci jest 
folia w płynie – np. Goldmurit 
Izofol Flex, stosowana do izo-
lacji przeciw wodnych w po-
mieszczeniach wilgotnych, np. 
łazienkach. 
- Innowacyjną technologią jest 
natomiast elektroosmotycz-
ne bezprzewodowe osuszanie 
przegród, wykorzystujące zja-
wisko elektroosmozy. Proces 
polega na umieszczeniu w osu-
szanym obiekcie specjalnego 
urządzenia, które poprzez emi-
sję fal powoduje zmiany pola-
ryzacji cząstek wody znajdują-
cych się w osuszanym murze. 

Odpowiednie doświadczenia 
wykazały, że każdy zawilgo-
cony mur ma odpowiedni po-
tencjał elektryczny względem 
ziemi, uzależniony od stopnia 
zawilgocenia i zasolenia, sprzy-
ja podciąganiu wilgoci ku górze 
muru. 
- Kolejną metodą jest elektro-
niczny system osuszania pole-
gający na zainstalowaniu do-
stosowanego do danego obiek-
tu urządzenia, które emitując 
w kierunku zawilgoconych 
ścian fale elektromagnetycz-
ne, powoduje neutralizację sił 
kapilarnego wznoszenia się 
wody. W zależności od mode-
lu urządzenia fale te działają  
w przestrzeni kuli o średnicy 
od 20 do 50 metrów. Dzięki 
temu wszystkie mury znajdu-
jące się w zasięgu ich oddzia-
ływania zostają zabezpieczone 

- bez względu na ich usytu-
owanie i grubość. 
- Jednym z produktów chro-
niących drewno przed wilgo-
cią jest specjalny olej, który 
pozostawia przyjemny zapach 
oraz zapobiega wysychaniu 
drewna. Pamiętajmy jednak – 
lepiej wilgoci zapobiegać, niż 
z nią walczyć.


