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Czesław Mozil, Stanisław Soyka, Krzysztof Kiliański, Acid Drinkers, 
Kabareton, koncerty Filharmonii Bałtyckiej, przedstawienia  
Teatru Wybrzeże to wszystko będzie można oglądać aż do września 
w Pruszczu Gdańskim.

Zapowiada się gorące lato
PRUSZCZ GDAŃSKI. OD KABARETU PO FILHARMONIĘ

str. 6

– Zapowiada się w tym roku gorące lato i to nie 
tylko ze względu na pogodą – żartuje burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego
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Maja najlepsZa w kraju
W Warszawie odbył ogólnopolski finał turnieju te-
nisa stołowego „Mini Olimpic Games”, który wy-
grała Maja Miklaszewska z Koźlin.

pojedZieMy nową podMiejską
Zakończyła się budowa ulicy Podmiejskiej w Prusz-
czu Gdańskim, która odciążyć ma ruch na głównej 
arterii miasta.

Może być jesZcZe taniej
Już za dwa tygodnie (od 1 lipca) będziemy mu-
sieli segregować śmieci w swoich gospodarstwach 
domowych. 

rusZa reMont kanału
Ruszył remont Kanału Raduni od granicy Prusz-
cza Gdańskiego w kierunku Gdańska, co koszto-
wać będzie ponad 15 mln zł. 

str. 3 str. 4 str. 5 str. 11

>> W tym roku na Faktorii wystąpią muzycy Filharmonii Batyckiej.
 Na zdjęciu Królewska Orkiestra Salonowa
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Mobilna sprzedaż biletów

liMeryki
Manewrowy Bogdan  

z  Czeladzi,
z dziewczynami sobie  

poradził  
- jeśli któraś go kusi,
to się pyta mamusi,
zanim spotka się,  

tudzież wprowadzi…

***
Pewien rolnik  

ze wsi Koniec Świata,
po obrządku zwykł  

w gałę haratać.
Baba wie, co to gała,

też by chętnie pograła,
lecz nie może,  

bo ma swoje lata.

***
Do Marioli  

co mieszka na Czecha,
w odwiedziny  

kolega przyjechał,
gość na imię miał Hugo,
nie zabawił zbyt długo,

wszakże zaszła  
i w tym jest pociecha…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl
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reklama@panoramapomorza.pl

magda.lubanska@panoramapomorza.pl
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Bogdan Malach

POMORZE

stypendia 
czekają

Departament Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego informuje o  kolejnej 
puli środków, które mają być 
przeznaczone na stypendia 
dla uzdolnionej pomorskiej 
młodzieży.

Stypendia mogą otrzymać 
dzieci i  młodzież. Wypełnio-
ny wniosek, wraz z  załącz-
nikami, należy złożyć do 15 
września w  kancelarii ogólnej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk, osobiście lub przesłać 
pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego). 

Komisja, rozpatrując wnio-
ski o  przyznanie stypendium 
marszałka, będzie brać pod 
uwagę osiągnięcia uzyskane 
w  roku szkolnym 2012/2013, 
zgodnie z  kryteriami wskaza-
nymi w  programie wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży.

Lista stypendystów zostanie 
podana na stronie internetowej 
urzędu po 30 września.

Ze względów organizacyj-
nych urzędnicy proszą, aby 
wraz z  wnioskiem przesłać 
tabelę osiągnięć ucznia tak-
że w  wersji elektronicznej 
(w programie Microsoft Word 
– nie zeskanowane) na adres:  
stypendiamarszalka@pomor-
skie.eu. 

Wszelkich informacji na ten 
temat udzielić mogą Aleksan-
dra Jaszkowska (tel. 58 326 
85 68) oraz Jolanta Falandysz 
(tel. 58 326 88 48).     

   
            (kl)

• 19 czerwca (środa), koncert Bon Jovi, Gdańsk,  
Stadion PGE Arena

• 21 czerwca (piątek), IX Nocny Bieg i Marsz Święto-
jański, Gdynia Skwer Kościuszki

• 23 czerwca (niedziela), Kabaret Neo Nówka, godz. 
20.30, Pick & Roll Club, Sopot, Zamkowa Góra 3-5

• 25 czerwca (wtorek), koncert Grupy MoCarta,  
godz. 12.00, Hala Ergo Arena

• 30 czerwca (niedziela), mecz Ligi Światowej Polska – 
Argentyna, Hala Ergo Arena, godz. 20.15

• 30 czerwca (niedziela), koncert Czesław Śpiewa, 
godz. 21.00, Faktoria, Pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 3 – 6 lipca (środa – sobota), Heineken Open’er Festi-
val 2013 festiwal, Babie Doły

• 6 lipca (sobota), Artur Andrus, godz. 20.30,  
Pick & Roll Club, Sopot, Zamkowa Góra 3-5

• 4 lipca (czwartek), koncert Iron Maiden, godz. 20.00, 
Hala Ergo Arena

• 4 – 7 lipca (czwartek – niedziela), zlot Balitc Sail, 
Zatoka Gdańska, Marina w Gdańsku

• 7 lipca (niedziela), koncert Rihanny, Babie Doły
• 8 lipca (poniedziałek), Chopin nad wodami Motławy, 

godz. 20.30, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
• 13 – 21 lipca (sobota – niedziela) Sopot Film Festiwal
• 11 – 14 lipca (czwartek – niedziela), XVII Międzyna-

rodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych 
FETA, Gdańsk – bastiony, Stare Przedmieście,  
Dolne Miasto

• 14 lipca (niedziela), Projekt Grechuta (Plateau, Mar-
tyna Jakubowicz, Krzysztof Kiliański), godz. 20.00, 
Faktoria, Pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 20 lipca (sobota), mecz towarzyski Lechia Gdańsk – 
FC Barcelona, Stadion PGE Arena

• 28 lipca (niedziela), Soyka Kolektyw – Soyka śpiewa 
Niemena, godz. 20.00, Faktoria, Pruszcz Gdański, 
wstęp wolny

• 27 lipca – 18 sierpnia, Jarmark św. Dominika
• 2 – 4 sierpnia (piątek – niedziela), Maraton Nordic 

walking, Gdańsk, ul. Piastowska – Park Reagana
• 1 – 6 sierpnia (czwartek – wtorek), XVII Festiwal 

Szekspirowski
• 25 sierpnia (niedziela), Acid Drinkers, godz. 20.00, 

Faktoria, Pruszcz Gdański, wstęp wolny
• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  

Festiwal Filmowy w Gdyni
• 12 listopada (wtorek) Chór Aleksandrowa,  

godz. 19.00, Hala Ergo Arena
• 7 – 9 marca 2014, Halowe Mistrzostwa Świata  

w Lekkoatletyce, Hala Ergo Arena
• 10 maja 2014 (sobota), koncert André Rieu z Orkie-

strą Johanna Straussa, godz. 20.00, Hala Ergo Arena.
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 1 
DUCH 
BOJOWY, 
WOLA 
WALKI 

2 
JACHT 
LODOWY 

3→ 
PRACUJE 
PRZY WY- 
DANIU 
GAZETY 

3↓ 
ODDŹWIĘK, 
ODGŁOS 

4 
NADMIER- 
NIE POBU- 
DLIWY  
PŁCIOWO 

5 
TYFUS 

6 
DO 
NIEGO 
LIST 

1 

 7 
KLASYCZNY 
TEATR 
JAPOŃSKI 

8 
ŁĄCZY 
KRTAŃ I 
DWA OS- 
KRZELA 

9 
OCZYTANIE 

10 
BOHATER 
SERIALU TV 
W CZARNEJ 
MASCE 

11 
GAZ 
SZLACHET- 
NY 

12 
LEW 
NA 
MYSZY 

2  

13→ 
BELKA 
POD 
PODŁOGĄ 

13↓ 
STOLICA 
PERU 

3→ 
↓ 

4 5 6 7 8   

14 
ODMIANA 
MUZYKI 
ELEKTRO- 
NICZNEJ 

15 
PATELNIA 
DO CHIŃ- 
SZCZYZNY 

9 

4  1   7 

 

16 
PŁYNĄŁ 
DO 
ITAKI 

17 
LICZBA 
NA 
MAPIE 

10     11 

5 

 

18 
STOLICA 
JORDANII 

12   13→ 
↓ 
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19 
SZTUCZNY 
JĘZYK 

20 
ARTRETYZM 14     15 16 17 

21 
SŁYNNY 
HISTORYK 
RZYMSKI 
 

22 
DRZEWO 
IGLASTE 

18   
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 19   

23 
WYTYCZO- 
NY 
SZLAK 

20    21   
2 

 

22  
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  23     

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/redaktor, 9/erudycja, 10/Zorro, 11/hel, 12/kot, 13/legar, 14/noise, 15/wok, 18/Amman, 19/ido, 
20/dna, 21/Tacyt, 22/sosna, 23/trasa, 

PIONOWO 

1/morale, 2/bojer, 3/rezonans, 4/erotoman, 5/dur, 6/adresat, 7/kyogen, 8/tchawica, 13/Lima, 
16/Odys, 17/kota, 

HASŁO:  DYGRESJA 
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AMATORZy TELEFONÓw
Łupem złodziei często padają telefony ko-

mórkowe. Tylko w ostatnich kilkunastu dniach 
policjanci z  Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 
dwóch amatorów cudzych telefonów.

Pierwszy z nich, 19-latek z naszego miasta, 
ukradł telefon w maju. Idąc w okolicy ogród-
ków działkowych przy ulicy Nad Radunią wy-
korzystał nieuwagę mężczyzny, który akurat 
rozmawiał przez komórkę. Złodziej wyrwał 
26-latkowi telefon i  uciekł, a  potem swój łup 
sprzedał w  gdańskim lombardzie. Złodzieja 
udało się jednak namierzyć. Policjanci wpa-
dli do jego mieszkania z  samego rana, kie-
dy 22-letni złodziej jeszcze spał i pewnie śnił 
o  niebieskich migdałach. Pruszczanin czeka 
teraz na decyzję sądu, który posłać go może na 
5 lat do więzienia.

Taka sama kara może spotkać 36-latka, któ-
ry ukradł telefon swojej znajomej. Do kradzie-
ży doszło na początku czerwca na ulicy Cho-
pina w  Pruszczu Gdańskim. Mężczyzna nie 
cieszył się jednak zbyt długo swoim nowym 
nabytkiem, bowiem już po godzinie policjanci, 
wspólnie z  poszkodowaną znaleźli złodzieja. 
Kobieta odzyskała telefon, a jej znajomy trafił 
do aresztu. Swój czyn może usprawiedliwiać 
alkoholem, bo w jego organizmie było go po-

nad 2 promile, jednak sąd takim argumentom 
na pewno nie da wiary.

wyPADEK NA OBwODNICy
Policjanci z  Pruszcza Gdańskiego ustalają 

przyczyny wypadku, do którego doszło na dro-
dze ekspresowej S6 w kierunku Łodzi na wy-
sokości Straszyna.

Do wypadku doszło na trójmiejskiej ob-
wodnicy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariu-
szy wynika, że 33-letni mieszkaniec Warsza-
wy, jadąc motocyklem w  kierunku Łodzi, na 
wysokości Straszyna prawdopodobnie stracił 
panowanie nad motocyklem i  uderzył w  ba-
rierę energochłonną. Kierowca i jego 38-letnia 
pasażerka trafili do Szpitala Wojewódzkiego 
w Gdańsku. Warszawianin był trzeźwy, a jed-
noślad zabezpieczono na policyjnym parkingu. 
Kierowca nie miał jednak polisy OC, dlatego 
policjanci sporządzili wniosek do funduszu 
gwarancyjnego.

Nie był to jedyny wypadek z udziałem mo-
tocyklisty na pomorskich drogach w ostatnim 
czasie, dlatego też policjanci apelują o  bez-
pieczną i ostrożną jazdę, zachowanie rozwagi 
i zdrowego rozsądku.

(KL)
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do wynajęcia
Administracja Osiedla nr 3 PSM „Przymorze”wynajmie  

lokal użytkowy położony na piętrze budynku przy  
ul. Jagiellońskiej 8 o pow. 70 m2. 

Lokal wyposażony jest w instalację c.o.,  
elektryczną i wodno-kanalizacyjną.  

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie Administracji 
Osiedla nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 4a, pokój 9  

lub telefonicznie 58 553 00 11.

POMORZE. TwORZĄ BAZĘ

oferta dla każdego
W związku z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Ekono-

mii Społecznej (OWES) współprowadzonego przez Gdański 
Obszar Metropolitalny, tworzona jest baza podmiotów zain-
teresowanych informacjami o jego bieżących działaniach oraz 
aktualnej ofercie.

Ośrodek funkcjonuje na terenie 10 powiatów oraz Trójmia-
sta, w tym oczywiście powiatu gdańskiego. Z jego usług będą 
mogły skorzystać zarówno osoby indywidualne oraz instytu-
cje zainteresowane otwarciem spółdzielni socjalnych, ale tak-
że te, które zamierzają powiększyć grono pracowników. Ofer-
ta skierowana jest także do podmiotów III sektora, a w głów-
nej mierze do organizacji pozarządowych nastawionych na 
ekonomizację swoich działań.

OWES proponuje poradnictwo psychologiczne-zdiagno-
zowanie problemów organizacji oraz zawodowe. Skorzystać 
też można z usług księgowych i marketingowych (pakiet 2000 
zł na promocję organizacji) oraz prawnych. W ofercie znajduje 
się także coaching rozwojowy dla organizacji, mentoring do-
świadczonego przedsiębiorcy, doradztwo biznesowe z zakresu 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania i plano-
wania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi. Pro-
ponowane są też szkolenia z zakresu: HR, planowania strate-
gicznego, podstaw księgowości dla organizacji, tworzenia pla-
nu marketingowego, biznes planu, pracy zespołowej, (otwarty 
katalog szkoleń). Zapewnione ma być także stałe wsparcie 
animatora działającego w środowisku lokalnym oraz edukato-
ra dbającego o dobrą współpracę międzysektorową i wsparcie 
finansowe podmiotów chcących założyć spółdzielnie socjalną.

Wszyscy, którzy zainteresowani są ekonomią  
społeczną mogą wypełnić formularz, który znajduje się na 
stornie: https://docs.google.com/forms/d/1lINoQY0N-

NEwyJgKO1i0IVMkm3vxYSZ3w3E1eN_xWgPQ/
edit#.

(GR)

CEDRy wIELKIE. wyGRAłO PRSP

Może być jeszcze taniej
Już za dwa tygodnie będzie-

my musieli segregować śmieci 
w swoich gospodarstwach do-
mowych. Nie wszystkie samo-
rządy zdążyły przygotować się 
do nowych przepisów. Wśród 
nich nie ma jednak gminy Ce-
dry Wielkie, której wójt – Ja-
nusz Goliński podpisał kilka 
dni temu umowę na odbiór 
odpadów komunalnych.

Rada gminy na początku 
roku zdecydowała, że odpady 
komunalne będą odbierane 
wyłącznie z gospodarstw do-
mowych, na których zamiesz-
kują mieszkańcy. Właściciele 
nieruchomości niezamiesz-
kałych, na których powstają 
odpady (tj. prowadzący dzia-
łalność gospodarczą, różnego 
rodzaju instytucje, zakłady 
pracy), zobowiązani zostali do 
posiadania indywidualnych 
umów na odbiór odpadów. 
Ustalono też, że każde go-
spodarstwo za odbiór śmieci 
segregowanych zapłaci 48, a 
za zmieszane 72 złote. Staw-
ki te jednak potem uległy we-
ryfikacji i zdecydowano, ze 

gospodarstwo do 2 osób za-
płaci za odbiór odpadów 28 
zł, natomiast większe gospo-
darstwa 42 zł. Z kolei tam, 
gdzie śmieci nie będą segre-
gowane opłaty wynosić będą 
odpowiednio 48 i 72 zł. Opła-
ty te mogą okazać się jednak 
jeszcze mniejsze, ponieważ 
po rozstrzygnięciu przetargu 
okazało się, że zwycięzca – 
firma PRSP z Gdańska zaofe-
rowała bardzo korzystną cenę 
za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.

- Umowa została zawarta na 
2 lata. PRSP, w ramach umo-
wy, wyposaży mieszkańców 
w kosze na odpady zmiesza-
ne oraz worki do segregacji. 
Wynik przetargu to bardzo 
dobra wiadomość dla miesz-
kańców gminy. Jeżeli wpłaty 
od mieszkańców oraz koszty 
egzekucyjne utrzymają się na 
założonym poziomie, to na 
przełomie roku 2013/2014 z 
całą pewnością będzie można 
obniżyć stawki opłaty za od-
biór odpadów komunalnych – 
informuje Janusz Goliński.

Nie wszyscy mieszkańcy 
złożyli jednak deklarację, czy 
zamierzają segregować odpa-
dy. Ci, którzy jeszcze tego nie 
zrobili, powinni jak najprędzej 
wypełnić i dostarczyć do urzę-

du odpowiedni formularz, bo-
wiem szczególnie opieszałych 
spotkać może kara finansowa.

(GR)

>> Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie 
(z prawej) podpisuje umowę na odbiór i zagosp-

odarowanie odpadów komunalnych
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PRUSZCZ GDAŃSKI. SPOTKANIE STAROSTÓw

przejrzysta ewidencja gruntów
Pruszczańska faktoria gościła niedawno uczestników konwentu starostów 
województwa pomorskiego. Warto podkreślić, że pierwszy raz w swojej ka-
dencji, gospodarzem spotkania był Cezary Bieniasz-Krzywiec.

W zebraniu nie uczestniczy-
li wyłącznie gospodarze po-
morskich powiatów. W Prusz-
czu Gdańskim zjawili się rów-
nież: Kazimierz Bujakowski, 
Główny Geodeta Kraju oraz 
Michał Owczarczak, wicewo-
jewoda pomorski i Adam Kra-
wiec, dyrektor Departamen-
tu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Obecność Kazimierza Bu-
jakowskiego sprawiła, że wła-
śnie sprawy geodezyjne były 
głównym tematem konwentu, 
a efektem spotkania było pod-
pisanie listu intencyjnego, do-
tyczącego współpracy w kie-
runku modernizacji systemu 
ewidencji gruntów i budynków 
w województwie pomorskim, 
budowy Zintegrowanego Sys-
temu Informacji o Nierucho-
mościach oraz budowy bazy 
danych geodezyjnych ewiden-
cji sieci uzbrojenia terenu i 
obiektów topograficznych. 

Cezary Bieniasz-Krzywiec 
przyznał, że podpisanie listu 
intencyjnego jest dla miesz-
kańców całego województwa 

ważnym krokiem w kierunku 
poprawy danych zawartych w 
ewidencjach gruntów.

– Kolejnym etapem będzie 
opracowanie programów mo-
dernizacji powiatowych zaso-
bów geodezyjnych i kartogra-
ficznych, określających lokali-
zację obszarów, na których ko-

nieczna będzie modernizacja 
– dodaje starosta gdański. 

Jednak nie tylko sprawy 
geodezyjne omawiano pod-
czas konwentu. Uczestnicy 
spotkania kilka chwil po-
święcili również na sprawy 
oświatowe. Adam Krawiec 
przedstawił przedsięwzięcia 

strategiczne, które mają m.in. 
zapewnić trwałość programu 
wspierania uczniów uzdolnio-
nych oraz działania samorządu 
województwa pomorskiego na 
rzecz rozwoju szkolnictwa za-
wodowego w naszym regionie.

(GR)

>> Na konwencie starostów podpisano list intencyjny, który ma przyczynić się 
do poprawy danych zawartych w ewidencjach gruntów
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PRZywIDZ. NOC KUPAły

wieczór sobótkowy
Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu serdecznie zapra-

sza na wieczór sobótkowy, który odbędzie się już w najbliższą 
niedzielę 23 czerwca. Impreza rozpocznie się o  godz. 19.00 
przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu.

W  programie zaplanowano inscenizację obrzędu ludowe-
go „Scynanié Kanie” stowarzyszenia „Kaszëbskô Jednota”, 
towarzyszącego Nocy Kupalnej, polegającego na rytualnym, 
zwyczajowym straceniu kani, ptaka uznawanego swego czasu 
na Kaszubach za symbol zła. Potem odbędzie się przemarsz 
i  przejazd bryczkami na teren Ośrodka Wypoczynkowe 
„Omega”, gdzie zaplanowano występy zespołów tanecznych 
Rozeta i Rusałki oraz ognisko z kiełbaskami. Nie zabraknie 
również konkursu wianków świętojańskich uwitych przez 
panny, a na koniec – wszystkich do tańca porwie kaszubska 
kapela.

Nie warto więc siedzieć tego wieczoru w  domu, a  lepiej 
przyjść albo przyjechać do Przywidza, gdzie Noc Kupały za-
powiada się niezwykle interesująco.

(GR)

PRUSZCZ GDAŃSKI.  
DROGOwE INwESTyCJE

pojedziemy nową 
podmiejską

Zakończyła się budowa ulicy Podmiejskiej w  Pruszczu 
Gdańskim, która odciążyć ma ruch na głównej arterii miasta 
– ulicy Grunwaldzkiej. Przyspieszy też przejazd na Osiedle 
Wschód.

W  zdecydowanej większości miasto musiało od początku 
budować ulicę Podmiejską, która stała się teraz bajpasem dla 
Grunwaldzkiej, która jest drogą krajową.

- Pierwsze prace ruszyły jeszcze w roku ubiegłym. Robo-
ty trwały niespełna rok. Inwestycja kosztowała miasto ponad  
6 milionów złotych i  całość pochodziła z  naszego budże-
tu. Jest jednak szansa, że za jakiś czas otrzymamy pieniądze 
z Unii Europejskiej. Jesteśmy na liście rezerwowej i jeśli po-
jawią się oszczędności, to droga ta w przyszłości będzie do-
finansowana – mówi „Panoramie” Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Wraz z  kilkusetmetrowym odcinkiem nowej jezdni, przy 
której zamontowano oświetlenie ledowe, powstały również 
chodnik i  ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji wybudo-
wane rondo na skrzyżowaniu z ul. Dworcową. W tej chwili 
projektowany jest jeszcze brakujący fragment ścieżki rowe-
rowej, który połączy ulicę Podmiejską z obwodnicą Pruszcza 
Gdańskiego.

– Nie jest to jedyna inwestycja drogowa, która jest w  tej 
chwili realizowana na terenie miasta. Drogowcy zajmują się 
bowiem przebudową ulicy Szymanowskiego. Lada dzień roz-
pocznie się też przebudowa ulicy 10 lutego, która kosztować 
nas będzie 1,2 miliona złotych. Jesteśmy także w przededniu 
rozstrzygnięcia kilku przetargów na kolejne drogowe przed-
sięwzięcia. Otrzymaliśmy wiele pytań, dlatego postanowili-
śmy przedłużyć termin składania ofert na niektóre zadania – 
dodaje Janusz Wróbel.

Przetargi dotyczą m.in. przebudowy ulicy Kossaka, dzię-
ki czemu będzie możliwy wjazd od ulicy Grunwaldzkiej oraz 
budowę ulicy Kołłątaja i Baczyńskiego. W tym roku, podob-
nie jak w latach ubiegłych, miasto zaoszczędziło na przetar-
gach drogowych. Takiej sytuacji spodziewał się burmistrz 
i  już przy planowaniu budżetu uwzględniał niższe ceny nie-
których inwestycji.

(lubek)

>> Niedawno drogowcy zakończyli budować 
ulicę Podmiejską w Pruszczu Gdańskim
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CEDRy wIELKIE. POZNALI HISTORIĘ

dzień wolności i praw obywatelskich
Dzień 4 czerwca, na mocy 

uchwały Sejmu został ogło-
szony Dniem Wolności i Praw 
Obywatelskich. Z  tej okazji 
w Żuławskim Ośrodku Kultu-
ry i  Sportu w  Cedrach Wiel-
kich zorganizowano obchody 
tej uroczystości i  24. rocznicy 
pierwszych po II wojnie świa-
towej, częściowo wolnych wy-
borów w Polsce.

Wśród zaproszonych na ob-
chody gości pojawił się Marian 
Cichon, wicestarosta gdański, 
Janusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie i  Bożena 
Daszewska, przewodnicząca 
Rady Gminy Cedry Wielkie. 
Nie zabrakło również mło-
dzieży szkolnej i mieszkańców 
gminy. Podczas imprezy wy-
stąpił Dziecięcy Zespół Wo-

kalny oraz Chór Żeński „Rap-
sodia” pod kierownictwem 
Bożeny Kozickiej. Dodajmy, 
że impreza poprzedzona zo-
stała warsztatami historycz-
nymi dla młodzieży zorgani-
zowanymi i  prowadzonymi 
przez Instytut Pamięci Naro-
dowej w Gdańsku. Uczniowie 
wysłuchali prelekcji dotyczącej 
wprowadzenia stanu wojenne-
go i obejrzeli wystawę „586 dni 
stanu wojennego”, która wy-
eksponowana była w  żuław-
skim ośrodku. Tu również 
można było obejrzeć dwie wy-
stawy poświęcone historii Pol-
ski, udostępnione przez gdań-
ski IPN.

(GR)

>> Podczas obchodów Dnia wolności w Żuławskim 
Ośrodku Kultury i Sportu zaśpiewał  

Chór Żeński „Rapsodia”
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CIEPLEwO. ROZSTRZyGNĘLI KONKURS

ośrodek zasypany obrazkami
Na 19 czerwca (środa) zaplanowano uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
„Kartonowe stworki – plastikowe potworki, czyli drugie życie rzeczy”.  
Finał zabawy rozpocznie się o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury, Sportu  
i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

Jednak, jak zapowiada 
Grzegorz Cwaliński, dyrektor 
ośrodka w Cieplewie, impreza 
zapowiada się ciekawie, bo-
wiem organizatorzy przygoto-
wali dla dzieci wiele atrakcji.

– Jeśli pozwoli pogoda, 
przed placówką wystawi-
my m.in. plenerowy spektakl 
„Śmieciotek” w  wykonaniu 
znakomitego teatru Pinezka 
z  Gdańska. Odbędą się także 
warsztaty plastyczne i wręczy-
my oczywiście nagrody lau-
reatom konkursu – informuje 
dyrektor Cwaliński.

To nie jedyny konkurs or-
ganizowany przez ten ośro-
dek. Jak podaj Anna Sychta 
z  OKSiR w  Cieplewie około 
dwóch tysięcy prac wpłynęło 
na międzynarodowy konkurs 
plastyczny dla dzieci i  mło-
dzieży pod hasłem „Kolorowy 
świat, malowany świat”.

– Co roku prac jest coraz 
więcej, ale tym razem liczba 
uczestników przeszła wszel-
kie oczekiwania, a  nadesłane 
obrazki wprost nas zasypały 
– przyznaje Grzegorz Cwa-
liński. – Ciężko napracowali 
się zwłaszcza listonosze z po-
bliskiego urzędu pocztowego 
w Łęgowie, dostarczający nam 
w  ostatnich dniach trwania 
konkursu sterty ogromnych 

kopert z  całej Polski, a  nawet 
z zagranicy.

Trudny orzech do zgryzie-
nia miała również komisja 
konkursowa, której przypadło 
ocenianie prac. Obrazki wyko-
nane były różnymi technikami 
plastycznymi. Agnieszka Mi-
chalczyk, jurorka konkurs po-
twierdza, że ciężko było wy-
brać najlepsze prace. Po burz-
liwych obradach udało się jed-
nak wybrać laureatów trzech 
pierwszych miejsc i  dziewięć 
wyróżnień.

– Pierwsze miejsce zajęła 
Roksana Chudon z  Młodzie-
żowego Domu Kultury w Ży-
rardowie. Drugie miejsce przy-
znano Paulinie Lewandow-
skiej z  Młodzieżowego Dom 
Kultury w  Płocku. Trzecią 
lokatę zajęła Milena Macie-
jewska z  Miejsko–Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Sompo-
lnie – informuje Anna Sychta.

Autorzy wyróżnionych prac 
to: Emilia Lenart z Pierwszej 
Społecznej Szkoły Podstawo-
wej w  Chełmie, Ivan Zelenyy 
z  Ukrainy, Magdalena Ma-
jewska z  Zespołu Szkół Pu-
blicznych nr 3 w  Kościerzy-
nie, Julia Dzienisz ze Szkoły 
Filialnej w  Brzuścach, Zuzia 
Wolf z  Cieplewa, Wiktoria 
Jabłońska z  Młodzieżowe-

go Domu Kultury w  Płocku, 
Marcin Chmielewski z  Pra-
cowni Malarstwa w  Pałacu 
Młodzieży w Warszawie, Ar-
tur Zawiślak ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego w Zamościu, Ewe-
lina Makowska–Mickuńska 
z Litwy.

– Wystawę nagrodzonych 
i  wyróżnionych prac można 
oglądać w  naszym ośrodku, 
który mieści się w  Cieplewie 
przy ulicy Długiej 20A – za-
prasza Anna Sychta.

(GR)

>> Wystawę konkursowych prac obejrzały  
już dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
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OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”  

w Gdańsku-Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale 
użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16 – I piętro:
– 59,17 m2,
– 20,00 m2.
2. Lokale w pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 – I–piętro
– 43,60m2,
– 20,50 m2,
– 41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
– 24,01 m2,
– 38,90 m2,
– 20,40 m2,
– 22,90 m2.
Klatka B
– 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
– 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
– 27,84 m2,
– 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
– 54,60 m2. 
Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni re-
klamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”. Bliższych informacji udziela p. Bożena Prange 
pod nr tel. (58) 552 00 08 wew. 50, w dniach: pon. od 8.00 do 
17.00, wt.– pt. od 7.15 do 15.00.

PRUSZCZ GDAŃSKI.  
BĘDĄ KOLEJNE PIENIĄDZE?

rusza remont 
kanału

Ruszył wreszcie remont Kanału Raduni od granicy Prusz-
cza Gdańskiego w kierunku Gdańska. Jak powiedział „Pano-
ramie” Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański być może 
znajdą się również środki na remont miejskiej części kanału.

Umowa z wykonawcą podpisana została w maju. Z ramie-
nia powiatu podpisał ją Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański. Po wyłonieniu wykonawcy zadania, którym została 
firma z Warszawy, okazało się, że inwestycja kosztować bę-
dzie ponad 15 mln zł. Przypomnijmy, że z bardzo wstępnych 
oszacowań wynikało, iż remont kanału może kosztować na-
wet 24 mln zł. Według planów prace mają zostać ukończone 
do końca czerwca 2014 roku.

- Przetarg udało się rozstrzygnąć bardzo korzystnie. Dzię-
ki temu istnieje szansa, że zaoszczędzone w ten sposób środ-
ki zostaną przekazane na remont miejskiego odcinka Kanału 
Raduni – mówi Cezary Bieniasz-Krzywiec.

Pierwszy etap prac dotyczy odcinka od mostku przy ul. Ra-
ciborskiego do granic miasta Gdańsk.

- Szczególny nacisk kłaść będziemy na umocnienie wału 
wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, bo właśnie w tym miejscu 
jego stan pozostawia najwięcej do życzenia – mówi starosta 
gdański.

W sprawie finansowania drugiego etapu projektu rozma-
wiano kilka miesięcy temu z wiceministrem rozwoju regional-
nego Pawłem Orłowskim, ale żadne wiążące decyzje jeszcze 
nie zapadły.

Przypomnijmy, że zadanie realizowane jest w ramach pro-
jektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Żuław – Etap I – Powiat Gdański”. Przedsięwzięcie współ-
finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko, lata 2007-2013.

(Lubek)

GDAŃSK. UwAGA REMONT

drogowcy na trakcie
Mieszkańcy Pruszcz Gdańskiego i okolic, którzy będą 

chcieli jeździć do Gdańska będą musieli niebawem uzbroić się 
w cierpliwość, bowiem w miniony poniedziałek rozpoczął się 
kolejny remont Traktu św. Wojciecha.

– W poniedziałek, 17 czerwca został tylko przekazany 
wykonawcy teren budowy, co nie jest równoznaczne z roz-
poczęciem właściwych robót na jezdni. Na razie nie będzie 
też zmian w organizacji ruchu, gdyż wykonawca organizować 
będzie plac budowy. W momencie zatwierdzenia zmian w or-
ganizacji ruchu, podamy je do publicznej wiadomości – infor-
muje Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdańsku.

Wiadomo jednak, że wszystkie prace drogowe kolejnego 
etapu remontu Traktu św. Wojciecha na odcinku od ul. Uko-
śnej do ul. Gościnnej mają zostać ukończone do 13 paździer-
nika. Dodajmy, że wykonawcą robót, na ponad kilometrowym 
odcinku, jest firma Skanska, która wyremontuje trakt za 3,1 
mln zł.

Poza nowym dywanikiem asfaltowym pojawią się też m.in. 
nowe zatoczki autobusowe, chodniki, wyspy kierujące, barie-
ry ochronne typu ucho. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym 
remont głównej arterii wiodącej do Gdańska prowadzony był 
od granicy miasta w kierunki Oruni.

Miejmy nadzieję, że prace drogowe będą przebiegać spraw-
nie, a kierowcy przecierpią dłuższą podróż do Gdańska, by 
jesienią mogli jeździć (przynajmniej po fragmencie) ulicą pła-
ską jak stół.

(GR)

najtańsZa  
reklaMa 
w MieŚcie

Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl

>> Marzena Podciborska, pełnomocnik zarządu 
firmy Aarsleff (główny wykonawca inwestycji) 
w towarzystwie Cezarego Bieniasz-Krzywiec, 

starosty gdańskiego (z lewej)  
i Mariana Cichona, wicestarosty gdańskiego 

chwilę po podpisaniu umowy
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PRUSZCZ GDAŃSKI. PLAKATy MłODZIEŻy

sanepid rozstrzygnął konkursy
Za nami Światowy Dzień bez Tytoniu. Z tej okazji Powiatowa Stacja Sanitarno 
-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim ogłosiła dwa konkursy, w których mo-
gli uczestniczyć uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół średnich.

Młodzi ludzie mieli przy-
gotować plakaty – jeden wła-
śnie z okazji Światowego Dnia 
bez Tytoniu, a  drugi w  ra-
mach programu „Trzymaj for-
mę”. Pierwszy z  nich, wśród 
najmłodszych, zakończył się 
sukcesem Igi Glazy z  Zespo-
łu Kształcenia i  Wychowania 
w Bielkówku. Kolejne miejsca 
przyznano Wiktorii Kowal 
i  Kindze Piotrowskiej z  Ze-
społu Szkół w  Cedrach Ma-
łych. Wyróżniono również 
pracę Nicoli Zięby ze Szko-
ły Podstawowej w  Pszczół-
kach. Wśród gimnazjalistów 
pierwsze trzy miejsca przy-
znano: Zuzannie Michalskiej 
z Gimnazjum nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim, Patrycji Masłow-
skiej z  Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach oraz Aleksan-
drze Łoniewskiej z  Publicz-
nego Gimnazjum w  Pszczół-
kach. W  grupie najstarszej 
wszystkie nagrody trafiły 
do reprezentantów Zespołu 
Szkół Ogrodniczych i  Ogól-
nokształcących w  Pruszczu 
Gdańskim, a  kolejne miejsca 
przyznano: 1. Jolancie Klas-
sen, 2. Angelice Kachnowicz 
i 3. Kindze Rekowskiej. 

Z  kolei w  drugim konkur-
sie (podstawówki i  gimnazja) 

zwyciężył plakat przygoto-
wany przez Hannę Soło-
wiej ze Szkoły Podstawowej 
w  Wojanowie. 2. miejsce za-
jęła Zuzanna Herman z  Ze-
społu Szkół nr 2 w  Pruszczu 
Gdańskim, a  3. Michał Wit-
kowski, również ze szkoły 
w  Wojanowie. Wyróżniono 
zaś pracę Amelii Wąsowskiej 
z  Katolickiej Szkoły Niepu-

blicznej w  Pruszczu Gdań-
skim. W  gronie gimnazjali-
stów zwyciężyła praca Marii 
Olszewskiej z Niepublicznego 
Gimnazjum w  Pszczółkach. 
Nagrodzono też Aleksandrę 
Baranowicz – także ze szko-
ły w  Pszczółkach oraz Joan-
nę Paśko z  Zespołu Szkół 
w Łęgowie.

Nagrody wręczali: Małgo-

rzata Białkowska, dyrektor 
Państwowej Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w  Pruszczu Gdańskim, Ka-
tarzyna Czerepko – asystent 
Sekcji Oświaty Zdrowot-
nej i  Promocji Zdrowia oraz 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.

(GR)

>> Pamiątkowa fotografia podczas wręczania nagród w konkursach  
organizowanych przez pruszczański Sanepid
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CEDRy wIELKIE. PLAN NA wAKACJE

nudno nie będzie
Żuławski Ośrodek Kultury 

i Sportu w Cedrach Wielkich 
przygotował dla dzieci i mło-
dzieży, która spędzać będzie 
wakacje na terenie gminy, wie-
le ciekawych propozycji.

Wakacyjne zajęcia rozpocz-
ną się od pikniku, którym 
powitamy lato. W  czwartki 
organizowane będą „Waka-
cyjne rajdy rowerowe”, na-
tomiast w  środy chętni będą 
mogli wziąć udział w  warsz-
tatach plastycznych, a  soboty 
przebiegać będą na sportowo. 
Wtorki zarezerwowane są 
z  kolei na seanse filmowe dla 

młodzieży, a  w  każdy piątek 
przeprowadzane będą kalam-
bury dla dzieci i młodzieży.

- Planujemy również przed-
stawienie teatralne dla dzieci 
i  letnią dyskotekę. Odbędzie 
się też piknik na wesoło, na 
którym nie zabraknie pie-
czonych kiełbasek i  napojów. 
W  lipcu i  sierpniu przewidu-
jemy wycieczkę dla najmłod-
szych. Natomiast na zakoń-
czenie wakacji zapraszamy 
wszystkich na festyn, podczas 
którego pożegnamy tego-
roczne lato – zachęca Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskie-

go Ośrodka Kultury i  Sportu 
w Cedrach Wielkich.

Dodajmy, że niektórzy 
młodzi mieszkańcy gminy 
Cedry Wielkie wybiorą się 
na wędrowny obóz żeglar-
ski. W  czasie wakacji będzie 
można oczywiście korzystać 
też z  placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej, stołu do tenisa 
stołowego, pracowni kompu-
terowej, które znajdują się na 
terenie ośrodka w  Cedrach 
Wielkich. Zapewnić możemy, 
że nudno na pewno nie będzie.

(GR)

do wynajęcia
Klub Osiedlowy „Piastuś” posiada do wynajęcia samodzielne 

pomieszczenie o powierzchni 36 m2. 
Szczegółowe informacje w siedzibie klubu:  

Gdańsk-Przymorze, ul. Piastowska 98a 
lub telefonicznie – 58 553 23 81.

PSZCZÓłKI.  
wySTARTUJ w KONKURSIE

na ratunek 
pszczołom

Gmina Pszczółki realizuje projekt pt. „Na ratunek pszczo-
łom”, który jest laureatem 5. edycji konkursu grantowego, or-
ganizowanego w  ramach programu „Po stronie natury”. Jest 
on realizowany od 2009 r. przez Fundację Nasza Ziemia, Ży-
wiec Zdrój S.A. oraz Lasy Państwowe.

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom powiatu 
gdańskiego, że pszczoła jest ważna dla środowiska i człowie-
ka, a także zachęcanie do zachowań, które sprzyjać będą ży-
ciu pszczoły w naszym otoczeniu. W ramach projektu orga-
nizowano w czerwcu bezpłatne lekcje ekologiczne w Muzeum 
Miodu. Zorganizowano również konkursy plastyczny: „Jeśli 
pszczoły wyginą…” dla dzieci z  klas I-III szkół podstawo-
wych, „Zielnik roślin miododajnych” dla dzieci z klas IV-VI, 
„Multimedia na ratunek pszczołom” dla uczniów gimnazjów 
oraz „Ogród, gospodarstwo przyjazne pszczołom” dla wła-
ścicieli posesji. Więcej informacji o konkursach można zna-
leźć w regulaminach, które znajdują się na stronie pszczolki.
pl. Zgłoszenia do konkursów można składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Pszczółki do 24 czerwca.

15 września podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego 
w Parku Lipowym w Pszczółkach planowana jest natomiast 
organizacja Pszczelego Miasteczka Edukacyjnego. Będzie się 
ono składać się z  kilku stanowisk edukacyjnych, które będą 
obejmować m.in. pracę pszczelarza (możliwość skorzystania 
z narzędzi pszczelarskich, prezentacja ich wykorzystania, np. 
miodobranie, pobór i odzysk wosku, dokarmianie i rozmna-
żanie pszczół), życie pszczoły (np. zabawy związane z ulubio-
nymi kolorami i kwiatami pszczół), wartość pszczół w przy-
rodzie i życiu człowieka (np. wartości zdrowotne miodu, za-
pylanie), zagrożenia i  ochrona pszczół. W  miasteczku pre-
zentowane będą również najlepsze prace konkursowe, a także 
edukacyjnych spot filmowy.

Warto dodać, że w ramach projektu w Parku Lipowym po-
wstaną ostoje dla pszczół. Wykonane zostaną rabaty roślin 
miododajnych, a także posadzone rzadkie gatunki lipy. Głów-
ną nagrodą za udział w konkursach, poza nagrodą rzeczową 
oczywiście, będzie możliwość posadzenia wraz z klasą lub ro-
dziną jednej z czterech lip na rabatach roślin miododajnych.

(GR)

PRUSZCZ GDAŃSKI. OD KABARETU PO FILHARMONIĘ

Zapowiada się gorące lato
Czesław Mozil, Stanisław Soyka, Krzysztof Kiliański, Acid Drinkers, Kaba-
reton, koncerty Filharmonii Bałtyckiej, przedstawienia Teatru Wybrzeże to 
wszystko będzie można oglądać aż do września w Pruszczu Gdańskim.

Pruszcz Gdański od kilku 
lat jest na ustach mieszkań-
ców całego Pomorza. To wła-
śnie tu, na Faktorii, odbywają 
się koncerty gwiazd polskiej 
sceny rozrywkowej, przedsta-
wienia teatralne dla dorosłych 
i dzieci. Do naszego miasta w 
każdy weekend wakacji ścią-
gają goście z całego Pomorza, 
bo rzadko gdzie takie wyda-
rzenia oglądać można za dar-
mo. Jest to duża zasługa władz 
miasta, które nie szczędzą gro-
sza na imprezy kulturalne oraz 
przedstawicieli Centrum Kul-
tury i Sportu, którzy poszuku-
ją sponsorów. W tym roku im-
prezy wspomaga sfinansować 
Saur Neptun Gdańsk.

– Zapowiada się w tym roku 
gorące lato i to nie tylko ze 
względu na pogodą – żartu-
je Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. – Wa-
kacje w naszym mieście będą 
bogate w wydarzenia kultural-
ne. W tym roku trochę więcej 
będzie muzyki poważnej, ale 
podanej w lekki sposób, bo dla 
przykładu jeden z koncertów 
zatytułowany jest „Od Bacha 
do Abby”. Koncerty te są efek-
tem nawiązania współpracy z 
Filharmonią Bałtycką.

Tegoroczne lato rozpoczy-
na się od mocnego uderzenia 
jakim ma być Kabareton (29 
czerwca, godz. 20.00), w któ-
rym wystąpią Kacper Ruciński 
i Kabarety „Ciach”, „Słoiczek 
po cukrze” i „Dno”. Z kolei 
następnego dnia (30 czerwca, 
godz. 21.00) wystąpi najwięk-
sza gwiazda wakacji w Prusz-
czu Gdańskim – Czesław 
Śpiewa.

– Na koniec wakacji, 25 
sierpnia zaplanowaliśmy na-
tomiast nieco mocniejsze 
brzmienia. Na naszej scenie 
wystąpi bowiem zespół Acid 
Drinkers. Sami nie bylibyśmy 
w stanie sfinansować tak du-
żego przedsięwzięcia. W tym 
roku strategicznym sponso-
rem jest spółka Saur Neptun 
Gdańsk. Zauważamy, że fir-
my coraz bardziej dostrzegają 
potencjał, frekwencję na na-
szych wydarzeniach i chętnie 
wspierają te działania, widząc 
inwestycję w kulturę jako do-
brą formę reklamy – zauważa 
Janusz Wróbel.

Ciekawych koncertów bę-
dzie bez liku. Dość wspomnieć 
o „Projekcie Grechuta”, na któ-
ry zapraszają Martyna Jakubo-
wicz i Krzysztof Kiliański (14 
lipca, godz. 20.00), Stanisła-
wie Soyce śpiewającym pio-
senki Czesława Niemena (28 
lipca, godz. 20.00). Zagra też 
Novika (21 lipca, godz. 20.00), 
czy Janusz Radek (18 sierpnia, 
godz. 20.00). Będzie moż-
na również oglądać spektakle 
Teatru Wybrzeże i przedsta-
wienia dla dzieci. Szczegóło-
wy program kulturalnego lata 
na Faktorii znaleźć można na 
stronach www.ckis–pruszcz.pl 

oraz www.pruszcz–gdanski.pl.
– W tym roku bogatą ofertę 

dla zwiedzających przygoto-
wała sama Faktoria rzymska. 
Będzie można wziąć udział 
w różnego rodzaju warszta-
tach historycznych, pokazach, 
czy turniejach – mówi Bar-
tosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Dokładny plan działania 
Faktorii podczas letnich waka-
cji znaleźć można na jej stronie 
internetowej www.faktoria–
pruszcz.pl.

Krzysztof Lubański

>> Na tegorocznym kabaretonie wystąpi Kabaret Dno
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KOwALE. NA BAZIE KOKOSZEK

będzie nowa szkoła
W  połowie czerwca wmurowano uroczyście kamień wę-

gielny pod budowę szkoły podstawowej w  Kokoszkach. Na 
bazie tego samego projektu ma powstać szkoła w Kowalach.

Pierwsze lekcje w nowej placówce rozpoczną się wraz z po-
czątkiem roku szkolnego w 2014 roku, a całość kosztować bę-
dzie 36 mln zł. Nie będzie to jednak tylko szkoła. Kompleks 
w Kokoszkach podzielony został na trzy strefy. W pierwszej 
powstaną 24 klasy, w  których uczyć będzie się 625 dzieci 
oraz biblioteka z czytelnią, która będzie jednak dostępna dla 
wszystkich mieszkańców dzielnicy. Powstanie przy niej rów-
nież hala sportowa, kompleks boisk, place zabaw oraz 25 me-
trowy basen ze strefą masażu, podwodnymi ławeczkami oraz 
gejzerami. Dodajmy, że basen zostanie oddany do użytku 
w 2015 roku.

Przy okazji budowy w  Kokoszkach warto wspomnieć, że 
miasto wspólnie z samorządami gminnymi z Kolbud i Prusz-
cza Gdańskiego planuje budowę szkoły na Kowalach. Ma ona 
powstać na bazie tego samego projektu, który zostanie zreali-
zowany w Kokoszkach, co przyniesie ok. 0,5 mln zł oszczęd-
ności. Koniec inwestycji zaplanowano na 2018 roku, a w no-
wej placówce uczyć się mają dzieci z południowych dzielnic 
Gdańska oraz z gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański.

(lubek)

BłOTNIK. TĘTNI ŻyCIEM

sezon rozpoczęty
Na przystani żeglarskiej w Błotniku odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie i złożenie meldunku do gotowości otwarcia sezo-
nu żeglarskiego oraz uroczyste podniesienie bander.

Otwarta niedawna przystań w Błotniku już tętni życiem, 
a miejsca w marinie są już niemal wszystkie zajęte. Podczas 
otwarcia sezonu dodatkową atrakcją dla dzieci był konkurs 
plastyczny pt. ,,Moja wymarzona łódka”, który cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Na scenie wystąpił Zespół Tę-
czowy Mix, Żuławskie Słowiki oraz uczniowie z Cedrów Ma-
łych nadając uroczystości żeglarski klimat.

Podczas imprezy nie brakowało akcentów sportowych, bo-
wiem zorganizowano zawody kajakowe oraz wyścigi na ło-
dziach wiosłowych. Do rywalizacji przystąpili też żeglarze 
reprezentujący szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Zwy-
cięzcami tegorocznego konkursu zostali Artur Pokrywczyń-
ski oraz Dawid Przygoda ze Szkoły Podstawowej z Cedrów 
Małych, natomiast wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjni 
okazali się Mateusz Partyka i Marcin Bartosiński. Zmagania 
trwały kilka godzin, a umiejętności osad biorących udział w 
zawodach były bardzo różne. Na najlepszych czekały oczy-
wiście pamiątkowe medale i puchary, które wręczyli wójt 
gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński oraz komandor Piotr 
Mroczek.

Oczywiście prawdziwa żeglarska impreza nie mogłaby się 
odbyć bez koncertu szantowego, dlatego też na zakończenie 
wystąpił zespół Bracia Folk.

(GR)

>> Sezon żeglarski z Błotniku  
rozpoczął się na dobre
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NOwE POłĄCZENIE LOTNICZE NA KAŻDĄ KIESZEŃ

w 80 minut z gdańska do lublina
Wreszcie skończy się wielogodzinna droga przez mękę w podróżowaniu 
z Gdańska do Lublina. Już od 21 czerwca tę trasę będzie można pokonać 
w zaledwie 80 minut, a nie jak do tej pory w ok. 10 godzin. Taką możliwość 
stwarza nam Eurolot, który uruchamia połączenie lotnicze Gdańsk – Lublin.

Do tej pory do Lublina naj-
szybciej można było się dostać 
autem albo pociągiem, ale po-
dróż trwała sporo czasu. Teraz 
otwierają się nowe możliwości. 

Radości z  połączenia lotni-
czego z Gdańskiem na specjal-
nej konferencji z  Lublinie nie 
krył prezydent tego miasta, 
Krzysztof Żuk.

– Do Gdańska lublinianie 
i  mieszkańcy regionu często 
jeżdżą. Dla nas jest to też wzór 
miasta, które potrafiło z  kul-
tury i dynamicznego innowa-
cyjnego rozwoju wykreować 
swój znakomity wizerunek. 
Lublin z  kolei jest miastem 
z  ogromnym dziedzictwem 
kulturowym, do którego war-
to przyjeżdżać – mówił prezy-
dent Żuk.

Obecny na konferencji 
Krzysztof Hetman, marsza-
łek województwa lubelskiego 
przyznał zaś, że liczy na rozwój 
turystyki. 

– Dzięki temu połączeniu 
mieszkańcy Trójmiasta będą 
mogli w szybki i prosty sposób 
dostać się na Lubelszczyznę, 
gdzie atrakcji turystycznych 
nie brakuje. Jednak liczmy 
również na rozwój gospodar-
czy i  szerszą współpracę z fir-
mami pomorskimi. Wspólnie 
z  Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa 
pomorskiego, pracujemy w ze-
spole na rzecz gazu łupkowe-
go, a  jak wiadomo w  obu na-
szych regionach jego złoża są 
największe, a przez to liczymy 
na wymianę dobrych praktyk 
i  doświadczeń – podkreślał 
Krzysztof Hetman.

Agnieszka Owczarczak, wi-
ceprzewodnicząca Rady Mia-
sta Gdańsk przyznała, że była 
pierwszy raz w  Lublinie, bo 
wcześniej nie było możliwości, 
a i czas podróży nie zachęcał do 
odwiedzenia Lubelszczyzny. 

– Mam nadzieję, że Gdańsk, 
dla mieszkańców Lublina, sta-
nie się nie tylko portem prze-
siadkowym, a  docelowym, 
bowiem mamy bardzo wiele 
do zaoferowania naszym go-
ściom – mówiła Agnieszka 
Owczarczak.

Mateusz Kokosińki, dyrek-
tor handlowy Eurolot poinfor-
mował, że już na miesiąc przed 
pierwszym kursem samolotu 
z  Gdańska do Lublina ok. 30 
proc. biletów zostało wykupio-

nych. Zdecydowana większość 
pasażerów to jednak miesz-
kańcy Lubelszczyzny. 

– Jest to nasza najlepiej 
sprzedająca się trasa. Gdańsk 
od początku naszej działal-
ności był jednym z  głównych 
portów, a z przeprowadzonych 
analiz w Lublinie wynikało, że 
właśnie największym zaintere-
sowaniem cieszyłyby się loty 
do Trójmiasta. Ceny biletów 
zaczynają się od 249 złotych 
i  są konkurencyjne do trans-
portu kolejowego i drogowego, 
w związku z czym adresujemy 
te połączenie dla wszystkich – 
powiedział „Panoramie” Mate-
usz Kokosiński. 

Lubelskie to najbardziej na-
słoneczniony region w naszym 

kraju. Imprez turystycznych 
i  kulturalnych na pewno nie 
brakuje w sezonie letnim. Jed-
nak Lubelszczyzna to nie tylko 
jego stolica, ale też Kazimierz 
Dolny czy Zamość, które także 
warto odwiedzić podczas wa-
kacji. Wszelkie informacje na 
temat wydarzeń kulturalnych 
organizowanych w  Lubli-
nie znaleźć można na stronie 
www.lublin.eu.

Dodajmy, że loty odby-
wać się będą dwa razy w  ty-
godniu – w  piątek i  niedzielę, 
w okresie do 31 września. Wy-
lot z  Gdańska o  godz. 12.35, 
a w drogę powrotną do Gdań-
ska o godz. 14.25. 

Krzysztof Lubański

>> Włodarze miasta zapraszają mieszkańców Trójmiasta do odwiedzenia  
Lublina, który jest równie urzekający jak Gdańsk
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Pomóż innym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Suchym Dębie przyjmie sprzęt gospo-
darstwa domowego (kuchenka gazowa, 
lodówka, pralka), który będzie przekazany 
osobom korzystającym z pomocy tutejsze-
go ośrodka (tel. 58 6828682).

Finał „mam talent”
Karczma Przywidzka w Przywidzu zapra-

sza 25 czerwca (wtorek) na Wiosenny Wie-
czorek Muzyczny, podczas którego odbędzie 
się finał miejscowej wersji „Mam talent”. Im-
preza rozpocznie się o godz. 19.00.

Pamiętaj o wniosku
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 

25 czerwca jest ostatnim dniem składania 
wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany, mającej 
charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 
Termin na składanie wniosków nie podlega 
przywróceniu.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wy-
maganymi załącznikami należy przesłać 
rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć 
osobiście do właściwego (ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę produ-
centa rolnego) oddziału terenowego ARR.

kolbudzka  
noc kabaretowa

Nie lada noc zapowiada się 29 czerwca 
(sobota) w Kolbudach. Wszystkich amato-
rów dobrego humoru zapraszamy na Kol-
budzką Noc Kabaretową, która odbędzie 
się na przystani żeglarskiej. Na scenie ze 
swoimi najlepszymi numerami pokaże się 
Kabaret Koń Polski, ale gwiazdą wieczoru 
będą panowie w kolorowych sweterkach, 
w więc Łowcy. B. Początek kabaretowej 
nocy o godz. 17.00.

zamknięta część  
sPortowej

Do 22 czerwca z powodu wykonywanych 
prac modernizacyjnych będzie zamknięty 
dla ruchu fragment ulicy Sportowej w Su-
chym Dębie. Ulica wyłączona jest z ruchu na 
odcinku od ul. Sportowej 39 do bloku przy 
Sportowej 21.

zabawa  
Pod chmurką

Z okazji Nocy Świętojańskiej wszyst-
kich amatorów dobrej zabawy zapraszamy 

w najbliższą sobotę (22 czerwca) do Różyn 
na zabawę pod chmurką. Impreza, na której 
nie zabraknie pieczonych kiełbasek i dobrej 
muzyki serwowanej przez DJ Darka, roz-
pocznie się o godz. 20.00.

będą wydawać  
żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przywidzu informuje, że 21 czerwca 
(piątek) będzie wydawana żywność w ra-
mach programu PEAD 2013 – „dostarcza-
nie żywności najuboższej ludności Unii Eu-
ropejskiej”. Uprawnionymi do otrzymania 
żywności są osoby i rodziny korzystające 
z pomocy przywidzkiego ośrodka pomocy 
społecznej, których dochód na osobę sa-
motnie gospodarującą nie przekracza kwo-
ty 813,00 zł (netto), a dla rodzin tam, gdzie 
dochód na jednego członka rodziny nie 
przekracza 684,00 zł (netto).

Osoby, które do tej pory nie korzystały 
z pomocy GOPS w Przywidzu, a chciałyby 
otrzymać żywność zobowiązane są do do-
starczenia zaświadczenia o dochodach net-
to za ostatni miesiąc – maj 2013 r.



news@panoramapomorza.pl    CzerwIeC 20138 nasZe sprawy

PRUSZCZ GDAŃSKI. łADNIEJ w MIEŚCIE

dotacje na elewacje
W tegorocznym budżecie miejskim zabezpieczono środki 

finansowe, które mają być przeznaczone na dotacje dla wspól-
not mieszkaniowych, prowadzących remonty elewacji swoich 
budynków.

- Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 300 tysięcy zło-
tych. Mamy nadzieję, że część wspólnot, szczególnie tych, które 
mają swoje budynki przy ulicy Grunwaldzkiej, skorzysta z na-
szej pomocy. Zniszczone budynki bardzo źle wpływają na wi-
zerunek naszego miasta – przyznaje Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Aby otrzymać miejskie wsparcie należy złożyć w magistra-
cie odpowiedni wniosek. Przy rozdzielaniu pieniędzy urzędnicy 
przyglądać się też będą stanowi technicznemu budynku, zeby 
po wykonaniu elewacji nie okazało się, że niezbędny jest remont 
dachu albo orynnowania.

- Żądamy też, żeby do pewnej wysokości położone było anty-
graffiti, żeby potem można było je łatwiej zmyć. Dotacja wynosi 
50 proc. kosztów renowacji elewacji – dodaje Janusz Wróbel.

(KL)

SOBIESZEwO. BUDOwA ZAKOŃCZONA

wyłączone ujęcie  
w Świbnie

Od 11 czerwca mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej korzystają 
z wody z ujęcia Lipce. Jest to efekt zakończenia przez Gdań-
ską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną kolejnego eta-
pu prac przy budowie magistrali, łączącej Wyspę Sobieszewską 
z wodociągiem centralnym naszego miasta.

- Wyłączone zostało ujęcie Świbno, które stało się ujęciem re-
zerwowym, zaś wszyscy mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej będą 
otrzymywać wodę z ujęcia Lipce, które w 100 procentach spełnia 
normy jakościowe – informuje Grażyna Pilarczyk, rzecznik pra-
sowy Saur Neptun Gdańsk. 

Większość mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej już wcześniej 
otrzymywała wodę z ujęcia Lipce. Jako ostatni zaczęli z niej ko-
rzystać mieszkańcy jej wschodniej części.

- Zauważono, że od momentu wyłączenia ujęcia w Sobiesze-
wie, a więc od września 2012 roku woda jest twardsza. Pojawiały 
się nawet pytania, czy wszystko z nią w porządku. Woda z ujęcia 
Lipce jest trzykrotnie twardsza od tej z poprzedniego ujęcia, co 
jednak jest korzystne dla zdrowia – oznajmia Grażyna Pilarczyk.

SNG profilaktycznie przepłukał całą sieć wodociągową na 
Wyspie Sobieszewskiej i od tej chwili jest ona pozbawiona osa-
dów i  działa poprawnie. Nie będzie także przerw w  dostawie 
wody. Jednak w  przypadku zauważenia jakichkolwiek niepo-
kojących sygnałów, związanych z jakością wody w kranie, Saur 
Neptun Gdańsk prosi o  kontakt telefoniczny – tel. 994, wybrać 1 
(pn-pt w godz. 7.00-15.00) lub drogą mailową – jakosc@sng.com.pl.

(KL)

GDAŃSK. MUZEUM BURSZTyNU

wystawa klejnotów
Do 3 listopada będzie można oglądać w Muzeum Burszty-

nu wystawę klejnotów, która przyjechała do naszego miasta 
z Poznania.

Ekspozycję tworzy prawie 80 najcenniejszych, najbardziej 
efektownych i  najciekawszych artystycznie, historycznie lub 
proweniencyjnie kosztowności. W  Muzeum Bursztynu moż-
na oglądać zegarki, akcesoria strojów i  objet d’art powstałych 
głównie w Europie w okresie od około 1500 roku do lat 1970.

Najstarszym klejnotem w  kolekcji jest sygnet mieszczański 
powstały w Revalu (obecnie Tallin) ok. 1500 roku, odlany z du-
katowego złota i  emaliowany. Jest także grupa legendarnych, 
polskich zegarków patriotycznych wytwarzanych w Szwajcarii 
przez powstańców listopadowych Antoniego Norberta Patka 
i Franciszka Czapka.

Do tej pory klejnoty Muzeum Narodowego w Poznaniu były 
pokazywane tylko w skromnym wyborze wśród innych obiek-
tów, jako elementy różnych wystaw tematycznych. Prezentacja 
w Muzeum Bursztynu jest ich pierwszą samodzielną ekspozycją.

(GR)

GDAŃSK. DZwON ZAwISł NA wIEŻy

katarzyna niebawem zadzwoni
Siedem lat musiał czekać 

dzwon, który miał uzupełnić 
gdański carillon w kościele św. 
Katarzyny. Pożar sanktuarium 
sprawił, że dopiero w minio-
nym tygodniu „Katarzyna”, bo 
tak nazywa się dzwon, zosta-
ła wciągnięta na więżę. Imię 
nadano ku czci św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej.

Wielkimi krokami zbliża 
się data ponownego (pierw-
szego od czasu tragicznego 
pożaru w dniu 22 maja 2006 
roku) otwarcia Muzeum Ze-
garów Wieżowych. Jak podaje 
Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska ponowne zwiedzanie 
zabytku będzie możliwe już od 
1 lipca. Jednak wcześniej osa-
dzono w kościelnej wieży „Ka-
tarzynę”, która jest ostatnim, 
ale i zarazem największym 
dzwonem carillonu gdańskie-
go kościoła.

– Jest to też dzwon kołysany, 
jedyny w Gdańsku. Powstanie 
zapewne niebawem kapituła 
albo towarzystwo dzwonią-
cych bądź dzwonników. Tyl-
ko dwie takie grupy istnieją w 
Polsce – przy „Zygmuncie” w 
Krakowie i „Tubadeju” w To-

runiu. „Katarzyna” dzwonić 
będzie na szczególne okazje, 
można więc zażartować, że od 
wielkiego dzwonu – żartuje 
Grzegorz Szychliński, zastęp-
ca dyrektora Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska.

„Katarzyna” jest własno-
ścią Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska. Dzwon 
waży 2835 kg i ma średnicę 
1708 mm, a wykonany został 
w holenderskiej ludwisarni. 
Dźwięk dzwonu, który zresz-

tą ma dzwonić tylko na spe-
cjalne okazje, po raz pierw-
szy od podwieszenia usłyszy-
my prawdopodobnie dopiero 
jesienią.

Jego zawieszanie odbywało 
się tak jak przed laty – przez 
specjalne luki w sklepieniu. 
Co ciekawe, przy zamawia-
niu „Katarzyny” u holender-
skich ludwisarzy jej wymiary 
należało dopasować właśnie 
do luków, którymi miała być 
wciągnięta na wieżę kościoła.

Przypomnijmy, że kościół 
św. Katarzyny spłonął w maju 
2006 roku. Ogień całkowicie 
zniszczył dach nawy głównej, 
częściowo runęła też jedna ze 
ścian. Wnętrze kościoła oca-
lało, ponieważ ruiny dachu 
zatrzymały się na stropie bu-
dynku. Przetrwała betono-
wa więźba dachowa świątyni. 
Zniszczenia okazały się jednak 
ogromne.

(KL)

>> Wieszanie dzwonu na wieży kościoła św. Katarzyny trwało kilka godzin
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PRUSZCZ GDAŃSKI. KOLEJNA DUŻA INwESTyCJA

niebawem ruszy budowa basenu
Największym zadaniem inwestycyjnym w naszym mieście jest w tej chwili 
budowa basenu, który powstanie przy Zespole Szkół nr 4. W maju rozstrzy-
gnięto przetarg na wykonawcę obiektu, który zostało konsorcjum złożone 
z Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” i firmy „Skat”.

Jak podaje rzecznik burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, 
Bartosz Gondek wykonawca 
zobowiązał się wybudować ba-
sen za niespełna 17 mln zł.

- Niebawem rozpoczęcie 
budowy. Przypomnę, że basen 
zamierzamy oddać do użytko-
wania w  styczniu 2015 roku. 
Na budowę obiektu pozyska-
liśmy 5 milionów złotych do-
tacji z  Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki oraz bardzo ni-
sko oprocentowaną pożyczkę 
z  funduszu „Jessica” – Infor-
muje Bartosz Gondek.

Początkowo władze Prusz-
cza Gdańskiego szacowały, 
że budowa basenu kosztować 
może nawet 20 mln zł. Prze-
targ okazał się jednak suk-
cesem, bo cena okazała się 
znacznie mniejsza.

- Lada dzień zostanie pod-
pisana umowa z  wykonawcą 
i  mam nadzieję, że już w  lip-
cu wystartują pierwsze prace. 
Chętnych do realizacji inwe-
stycji było dość dużo. Wpły-

nęło do nas aż 11 ofert. Przy 
wyborze wykonawcy decydo-
wała przede wszystkim cena. 
Właśnie kryterium finansowe 
jest najważniejszą kwestią przy 
wyborze wykonawcy i  tak jest 
od początku mojej pracy na 
stanowisku burmistrza, a  jest 
to już niemal 10 lat. Muszę po-
wiedzieć, że na kilkaset więk-
szych i  mniejszych inwestycji 
tylko raz zdarzyło się, że firma 
nie wywiązała się z  umowy, 
ponieważ ogłosiła upadłość 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Przypomnijmy, że budowa 
basenu to trzecia co do wiel-
kości inwestycja realizowana 
przez pruszczański samorząd. 
Można powiedzieć, że basen 
będzie częścią kompleksu re-
kreacyjno-sportowego, w któ-
rym znajdą się dwie sale do 
squasha, sauny, jacuzzi oraz 
siłownia. Natomiast dzięki ru-
chomej niecce z  basenu będą 
mogły korzystać osoby niepeł-

nosprawne, dla których przy-
stosowany będzie oczywiście 
cały obiekt. Nowym obiektem 
administrować będzie szko-
ła, a  korzystać będą z  niego 
przede wszystkim uczniowie. 
Planuje się również, że w czę-

ści nowy kompleks rekreacyj-
no-sportowy wykorzystywa-
ny będzie również do celów 
komercyjnych.

(Lubek)

>> Tak wyglądać będzie basen, który powstanie 
przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim
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POwIAT. KONCERTy MUZyCZNE

czyste wybory
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu 

Gdańskim oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie od-
były się koncerty muzyczne „Dobre Wybory” w ramach pro-
filaktyki uzależnień.

Koncerty to nie tylko służebna rola wobec zagadnień profi-
laktyki, ale również wspaniałe wydarzenie kulturalne i arty-
styczne oraz rodzaj motywacji do podejmowania dobrych wy-
borów, wprowadzenie w czystą, prostą, wolną od narkotyków, 
alkoholu i innych używek drogę na całe życie.

(AT)

CIEPLEwO. OKSIREK wITA GOŚCI

poznaliśmy 
imię maskotki

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie regu-
larnie organizuje imprezy dla mieszkańców gminy Pruszcz 
Gdański, ale też dla osób z całego powiatu gdańskiego.

Amatorów sztuki zapraszamy na wernisaż „Malarskie in-
spiracje”, który 21 czerwca (piątek) o godz. 18.00 rozpocznie 
się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Prusz-
czu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 34. Na ekspozycji 
znajdą się prace uczestników warsztatów artystycznych, któ-
re organizowano w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Cieplewie.

- Wraz z przedszkolem Słoneczna Kraina z Łęgowa zapra-
szamy w sobotę, 22 czerwca na rodzinny festyn pod hasłem 
„Wszystkie dzieci nasze są”, który odbędzie się na terenie na-
szego ośrodka. Zabawa rozpoczyna się o godzinie 11.00 – in-
formuje Anna Suchta z ośrodka w Cieplewie.

Rozstrzygnięto też konkurs na imię dla maskotki OKSiR 
Cieplewo.

- Niebieskowłosy stworek, witający milusińskich w sali ki-
nowo-teatralnej przed spektaklami, będzie odtąd nosił dum-
ne imię Oksirek. Spośród rozmaitych propozycji nadesłanych 
przez dzieci, najbardziej spodobało nam się imię, jakie wy-
myśliła Zuzia Nikoniuk. Laureatkę gościliśmy wraz z siostrą 
Liwią oraz mamą Anną i tatą Mariuszem na spektaklu „Jaś i 
Małgosia” w wykonaniu aktorów teatru Art-Re z Krakowa. 
W nagrodę za pomysł na imię dla naszej maskotki Zuzia ode-
brała pluszowego misia – mówi Anna Sychta.

Organizatorzy konkursu, korzystając z okazji, dziękują 
wszystkim uczestnikom, do których tym razem nie uśmiech-
nęło się szczęście, a wzięli udział w zabawie.

- Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych konkur-
sach naszej placówki oraz spotkań z Oksirkiem na przedsta-
wieniach, które znajdą się w powakacyjnej ofercie – dodaje 
Anna Sychta.

(GR)

>> Laureatka konkursu Zuzia Nikoniuk z siostrą 
Liwią oraz mamą Anną i tatą Mariuszem

Fo
t. O

KS
IR

GDAŃSK. ZOBACZ KONIECZNIE

solidarność – drogi do porozumienia
Do grudnia oglądać można 

w  budynku Sali BHP dawnej 
Stoczni Gdańskiej wystawę 
„Solidarność – Drogi do Poro-
zumienia”. Ekspozycję można 
oglądać za darmo.

Wystawa pokazuje historię 
i  idee solidarnościowej walki: 
o  wolność słowa i  religii, pra-
worządność, równość, wolność, 
godność pracy i prawa do orga-
nizowania się w obronie swoich 
praw. Na ekspozycję składają 
się fotografie, filmy i  nagrania 
dźwiękowe, dokumentujące 
wydarzenia doprowadzające do 
powstania demokracji w  Pol-
sce, a  także ikonografia zwią-
zana z Solidarnością, muzealia 
z Sierpnia 1980 czy urządzenia 
podziemnej poligrafii. 

W  Sali BHP znajduje się 
wiele eksponatów, by wymienić 
chociażby oryginalny stół, przy 
którym podpisane zostało jed-
no z  najważniejszych Porozu-
mień Sierpniowych, czy jedną 
z trzech kopii tablic z 21 postu-
latami strajkujących, których 
oryginały są wpisane na Świa-
tową Listę Dziedzictwa Kul-
turowego UNESCO. Można 
także obejrzeć liczne zdjęcia 

i  książki obrazujące historię 
Solidarności oraz sztandary 
związku, kolekcję znaczków 
poczty podziemnej, graficznie 
standy opisujące historię pol-
skiej drogi do niepodległości, 
przedstawioną w  nieco grote-
skowy sposób. Jednym z  no-
wych eksponatów jest rzeźba 
robotnika z uniesionymi w ge-

ście zwycięstwa rękami, która 
zastąpiła wizerunek Lenina. 

Dodajmy, że w  miejscu 
gdzie teraz znajduje się wy-
stawa, był niegdyś magazyn 
torped i  zbrojenia okrętów 
wojennych Prus i  III Rzeszy. 
Dzisiaj pełni on funkcję cen-
trum wystawienniczo-konfe-
rencyjnego. 

Wystawę można oglądać od 
poniedziałku do piątku (godz. 
10.00 – 18.00). Chętne osoby 
proszone są o  kontakt telefo-
niczny (58 308 42 24) lub ma-
ilowy (salabhp@solidarnosc.
org.pl).

(GR)

>> W Sali BHP na terenie Gdańskiej Stoczni obejrzeć można wystawę  
„Solidarność – Drogi do Porozumienia”
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GDAŃSK. MIĘDZyNARODOwA KONFERENCJA

dla czystego bałtyku
W Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona „Metodom, 
narzędziom i rozwiązaniom dla czystego Bałtyku”. Spotkanie było podsumo-
waniem projektu „BERAS – Implementation 2010-2013”.

BERAS to międzynarodo-
wy projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską i Nor-
wegię w ramach Transnarodo-
wego Programu Regionu Mo-
rza Bałtyckiego 2007 – 2013. 

– W projekt zaangażowa-
nych jest 25 partnerów, a w 
tym instytucje badawcze, or-
ganizacje rolnicze, ośrodki 
doradztwa rolniczego, ośrod-
ki uniwersyteckie z Białoru-
si, Danii, Estonii, Finlandii, 
Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski 
i Szwecji, której przedstawi-
ciel Södertörn University był 
liderem projektu – informuje 
Ewelina Bielecka, specjalista 
ds. marketingu i promocji Po-
morskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku. 

Z Polski, poza pomorskim 
ośrodkiem, w projekcie uczest-
niczą też: Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, Kujawsko-Po-
morski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Polski Klub Eko-
logiczny oraz Związek Zawo-
dowy Rolników „Solidarność”. 

– Celem projektu jest pro-
mocja ochrony środowiska 

Morza Bałtyckiego, łagodze-
nia negatywnych skutków kli-
matycznych, rolnictwa oraz 
zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju i dobrobytu w regio-
nie – dodaje Ewelina Bielecka.

Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w ramach BE-
RAS utworzył w Trzcińsku, 
w jednym z funkcjonujących 
gospodarstw ekologicznych, 
modelowe centrum systemu 
ERA (Ecological Recycling 
Agriculture). Właśnie tam od-
bywały się szkolenia dla rolni-
ków, uczniów szkół rolniczych 
oraz doradców rolnych na te-
mat zasad wdrażania i prowa-
dzenia systemu ERA. 

– Uczestnicy konferencji 
mieli okazję odwiedzić mo-
delowe gospodarstwo Danu-
ty i Jacka Plotta w Trzcińsku. 
Nawiązano również współpra-
cę z gospodarstwem Beaty i 
Piotra Dawidowskich, którzy 
przy współpracy z doradcami 
naszego ośrodka w 2011 roku 
rozpoczęli konwersję swojej 
produkcji z konwencjonalnej 
na ekologiczną – podkreśla 
Ewelina Bielecka.

Dodajmy, że program dwu-
dniowej konferencji obejmo-
wał cykl wykładów, warsz-
tatów i prezentacji. Pierwszy 
dzień poświęcony był cyklowi 
wykładów, natomiast drugiego 
dnia przeprowadzono warszta-
ty poświęcone recyklingowe-

mu rolnictwu ekologicznemu, 
zrównoważonemu rozwojowi 
społeczeństwa w oparciu o lo-
kalną ekologiczną żywność, 
diecie dla czystego Bałtyku 
oraz edukacji. 

(GR)

>> W Gdańsku odbyła się konferencja  
podsumowująca realizację projektu BEARS
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CIEPLEwO. 
UHONOROwANO ZASłUŻONyCH

człowiek i autorytet 
pojednania

Profesor Adam Daniel Rotfeld został uhonorowany ty-
tułem Człowiek Pojednania 2013 przez kapitułę, złożoną 
z przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych głów-
nie z Pomorza. Taki samym tytułem uhonorowano pośmiert-
nie ks. Johannesa Goedeke.

Uroczyste wręczenie okolicznościowych statuetek odby-
ło się w  Ośrodku Kultury Sportu i  Rekreacji w  Cieplewie, 
a przybyli na nią członkowie kapituły, która przyznała tytuły 
(abp Sławoj Leszek Głódź, prof. Grażyna Świątecka, Jakub 
Szadaj – przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Moj-
żeszowegoi prof. Selim Hazbijewicz – przedstawiciel gminy 
muzułmańskiej, ks. Dariusz Jóźwik oraz ks. Grzegorz Rafiń-
ski. Laudację na cześć honorowego gościa uroczystości, prof. 
Adama Rotfelda, wygłosił ks. profesor Henryk Skorowski. 
Druga z wyróżnionych tytułem Człowiek Roku 2013 osobi-
stość, to zmarły ks. Johannes Goedeke. Jego sylwetkę przybli-
żył prof. Józef Borzyszkowski.

W ocenie kapituły najważniejszym wydarzeniem minione-
go roku był przyjazd do Polski Cyryla I, patriarchy moskiew-
skiego i całej Rusi. W przygotowaniach tej wizyty uczestni-
czył właśnie profesor Rotfeld. Jak podkreśliła kapituła, laure-
at całym swym życiem zapracował na miano autorytetu pojed-
nania. Jest m.in. współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej 
Grupy do Spraw Trudnych.

Profesor Rotfeld, odbierając statuetkę stwierdził, iż nie jest 
to nagroda wyłącznie dla niego, ale dla całego zespołu, a samo 
pojednanie to długotrwały, tkwiący w religii proces, wymaga-
jący uznania winy i wyrażenia skruchy z obu stron.

W imieniu drugiego z laureatów, uhonorowanego pośmiert-
nie ks. Johannesa Goedeke, wyróżnienie odebrała jego krew-
na, Angela Hildebrandt. Ksiądz Goedeke, urodzony w 1914 r. 
w Kłodawie, w laudacji nazwany „budowniczym mostów”, był 
propagatorem pojednania pomiędzy Polską a Niemcami.

- Jego matka była Kaszubką z Mechowa, a ojciec Niemcem. 
Do 1939 roku mieszkał w Łęgowie, gdzie jego rodzina została 
przeniesiona przez władze oświatowe za jawną krytykę nazi-
stów. W 1939 roku został wyświęcony w Oliwie na kapłana 
diecezji gdańskiej przez biskupa Spletta. Jego pracę kapłań-
ską w Oliwie przerwała wojna. Po latach spędzonych na fron-
cie i w niewoli zamieszkał w Niemczech. Był kapelanem „St. 
Adalbertus Werk”. Zaskarbił sobie przyjaźń wielu Polaków. 
O sposobie postrzegania przez niego relacji polsko-niemiec-
kich świadczy choćby zbudowanie w  Bad Soden oratorium, 
któremu nadał imię św. Maksymiliana Kolbe – przypomina 
historię ks. Goedeke proboszcz parafii w Łęgowie ks. Grze-
gorz Rafiński.

(GR)

>> Adam Daniel Rotfeld został uhonorowany 
tytułem Człowiek Pojednania 2013
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PRZywIDZ. 41. BAZUNA

przegląd turystycznej piosenki
W ostatni weekend czerw-

ca odbędzie się w Przywidzu 
41. Ogólnopolski Turystyczny 
Przegląd Piosenki Studenckiej 
Bazuna. Po ubiegłorocznym 
sukcesie imprezy, organizato-
rzy liczą, że również tego roku 
przegląd zapisze się złotymi 
zgłoskami w swojej wielolet-
niej historii.

W ubiegłym roku, tak jak 
i tym razem, do organizacji 
przeglądu, poza Studenckim 
Klubem Turystycznym Poli-
techniki Gdańskiej „FIFA”, 
przyłączył się również Urząd 
Gminy Przywidz oraz Staro-
stwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim. 

– Impreza trwać będzie 
przez trzy dni i połączona bę-
dzie z festynem „Siedem stron 
powiatu” i Jarmarkiem Świę-
tojańskim. W roku ubiegłym 
Zieloną Bramę, gdzie odby-
wała się Bazuna, odwiedziło 
wiele osób. Panowała przy tym 
znakomita atmosfera, dlatego 
też i w tym roku główny orga-
nizator przeglądu postanowił 
wrócić do Przywidza – mówi 

Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.

Impreza rozpocznie się 
w piątek 28 czerwca już od 
godz. 13.00. Na początek za-
planowano festyn „Siedem 
stron powiatu”. Swój dorobek 
artystyczny zaprezentują też 
przedstawiciele gminy Przy-
widz. O godz. 17.00 rozpocz-
nie się koncert powitalny, pod-
czas którego zagrają: Harcer-
ska Grupa GMW, Piotr Pień-
kowski, Adam Drąg, „Bez 
Próby”, Bogusław Nowicki, 
Andrzej Mróz z grupą „Ko-
ciołek”, Apolinary Polek, Ma-
ciej Służała, „Caryna”, „Cisza 
jak ta” z premierą nowej pły-
ty, „Nad Porami Roku” oraz 
„Ciąg Dalszy Nastąpił”.

Na sobotę 29 czerwca za-
planowano natomiast przegląd 
konkursowy, który podzielono 
na dwie części (godz. 11.00 i 
godz. 15.00), a o godz. 17.00 
na terenie ośrodka Zielona 
Brama (plac maneżowy) roz-
pocznie się pokaz jazdy kon-
nej. Od godz. 19.00 zaplano-
wano nocny maraton, na któ-

rym zagrają: „Słodki Całus od 
Buby”, Wojciech Jarociński, 
Jerzy Filar i Krzysztof Ko-
walewski, „Bez Jacka” (30-le-
cie zespołu), „Calcjumfolii”, 
Krzysztof Ochnio, „Labolare” 
i „Na Bani”. Niedziela prze-
znaczona jest natomiast dla 
laureatów, których koncert 
rozpocznie się o godz. 12.00. 

- Jak co roku przyjmujemy 
zgłoszenia do konkursu. Profil 
stylistyczny imprezy jest sze-

roki, oparty na akustycznym 
brzmieniu, z akompaniamen-
tem w całości wykonywanym 
na żywo. Zgłoszenia przyj-
mujemy do 20 czerwca drogą 
elektroniczną na adres: kon-
kurs@bazuna.art.pl. Treść 
zgłoszenia dostępna jest na 
stronie domowej www.bazuna.
art.pl/2013/konkurs – infor-
muje Marek Skwronek. 

(KL)

>> Podobnie jak w roku ubiegłym impreza  
odbędzie się w Przywidzu
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PRZywIDZ. STAwIAJMy NA ROwERy

Z wizytą u wschodnich sąsiadów
Samorząd gminy Przywidz stara się nawiązać partnerską współpracę z gmi-
ną Gurjewsk z Okręgu Kaliningradzkiego. W maju nasi lokalni politycy odwie-
dzili swoich rosyjskich kolegów i rozmawiali o wspólnych przedsięwzięciach.

Gmina Przywidz ma w  tej 
chwili jednego partnera za-
granicznego w Niemczech, ale 
współpraca między nimi jest 
raczej sporadyczna, dlatego 
wójt Marek Zimakowski po-
stanowił spróbować znaleźć 
partnera za naszą wschodnią 
granicą. Polską delegację, która 
udała się do Okręgu Kalinin-
gradzkiego, tworzyli: Marek 
Zimakowski oraz Feliks Mi-
kulski – przewodniczący Rady 
Gminy Przywidz, radni Bar-
bara Talaśka i  Robert Deja, 
Tomasz Herbasz – urzędnik 
z  Referatu Inwestycji i  Go-
spodarki Komunalnej oraz 
lokalny przedsiębiorca Piotr 
Krzyżanowski. Towarzyszył 
im starosta gdański – Cezary 
Bieniasz-Krzywiec.

– Udało się nam spotkać 
z  władzami gminy i  powiatu 
Gurjewska. Wszystko wskazu-
je na to, że nasza gmina będzie 
współpracowała z samorządem 
Gurjewska w  wymianie tury-
stycznej, kulturalnej. Co jest 
jednak najważniejsze – z czym 
wiążemy duże nadzieje – to 
fakt, że wspólnie możemy re-
alizować projekty interre-

gionalne – mówi wójt gminy 
Przywidz.

Wiadomo, że Rosjanie 
szczególnie zainteresowani są 
projektami kanalizacyjnymi, 
które przecież są bliskie rów-
nież polskich samorządom. 
Być może realizowane będą też 
projekty rowerowe. 

– Pojawił się również te-
mat Szlaku Żelaznej Kurtyny. 
Przypomnę, że nasza gmina 
jest wśród samorządów, które 
mają tworzyć rowerową tra-
sę Szlakiem Hymnu Narodo-
wego na odcinku Będomin – 

Westerplatte – dodaje Marek 
Zimakowski.

Turystyka jest jedną z  dzie-
dzin gospodarki, która szcze-
gólne korzyści przynieść może 
gminie Przywidz, a  turystyka 
rowerowa przeżywa w naszym 
regionie renesans, stąd też 
wypad studyjny do Utrechtu, 
gdzie polscy samorządowcy 
mogli zapoznać się z  polityką 
rowerową w Holandii. 

– Mogliśmy tam poznać roz-
wiązania drogowe, ale również 
prawne, które stają po stronie 
cyklistów. Niektóre rozwią-

zania moglibyśmy przenieść 
na nasze, lokalne podwórko. 
W naszej gminie są ścieżki ro-
werowe, ale w  zasadzie są to 
trasy gruntowe do wykorzy-
stania turystycznego. Jednak 
w  każdym mieście powinny 
powstawać ścieżki dla cykli-
stów. Moglibyśmy brać przy-
kład z  Holendrów, którzy nie 
jeżdżą samochodami do pracy. 
Jest to korzystne dla środowi-
ska, ale też dla naszego zdrowia 
– podkreśla wójt Zimakowski.

(lubek)

>> Zdjęcie naszych samorządowców, którym towarzyszą młodzi artyści  
z lokalnego ośrodka kultury w Gurjewsku
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GDAŃSK. JUŻ TRENUJĄ

probierz w lechii
Piłkarze gdańskiej Lechii mieli bardzo krótkie urlopy, po-

nieważ już 13 czerwca rozpoczęli przygotowania do nowego 
sezonu, w którym zawodników biało-zielonych poprowadził 
Michał Probierz.

Po zakończonym sezonie klub rozstał się z  Bogusławem 
Kaczmarkiem i na jego miejsce zatrudnił Probierza. Szeregi 
gdańskiej drużyny opuścili też Grzegorz Rasiak, Łukasz Sur-
ma oraz Mohammed Rahoui i Julian Ripoli.

Od 24 czerwca do 5 lipca gdańscy piłkarze przebywać będą 
na obozie w Gniewinie. Wiadomo już, że Lechia zagra z Po-
gonią Szczecin i  Hapoelem Tel Aviv w  Opalenicy. Jednak 
wszyscy fani biało-zielonych czekają już na sparing z Barcelo-
ną, który odbędzie się na gdańskim stadionie 20 lipca.

Nowy sezon drużyny ekstraklasy rozpoczną 19 lipca. Gdań-
szczanie ligowe rozgrywki prawdopodobnie 3 dni później.

(GR)

GDAŃSK PRZyMORZE

uliczna koszykówka
Wszystkich amatorów ulicznej koszykówki zapraszamy  

22 czerwca (sobota) na zawody, które rozegrane zostaną na 
parkingu Galerii Przymorze. Właśnie tam odbędzie się Ga-
leria Przymorze Streetball Challenge. Dodajmy, że pierwsze 
zawody rozegrano w maju, a rywalizacja toczyła się w czterech 
kategoriach wiekowych.

Szczegóły na temat zbliżających się zawodów znaleźć moż-
na na stronie www.mosir.gda.pl. 

(KL)

POwIAT. IV LIGA
Finiszują piłkarze

Już tylko dwie kolejki zostały do zakończenia piłkarskich 
rozgrywek w IV lidze, gdzie powiat gdański ma dwóch repre-
zentantów – GKS Kolbudy i Potok Pszczółki.

W minioną sobotę GKS Kolbudy walczył (już po zamknię-
ciu tego wydania „Panoramy”) o punkty z Powiślem Dzierz-
goń, zaś Potok grał z Orlętami Reda.

W środę 19 czerwca zawodnicy z Kolbud od godz. 18.00 
podejmować będą piłkarzy KS Chwaszczyno, natomiast ekipa 
z Pszczółek o tej samej godzinie rozpocznie w Tczewie mecz 
z Gryfem 2009.

Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczną się  
22 czerwca (sobota) o godz. 17.00. Zespół z Pszczółek sezon 
zakończy pojedynkiem w  Chwaszczynie, a  GKS rywalizo-
wać będzie o punkty w wyjazdowym spotkaniu z Pomorzem 
w Potęgowie.

Po 31 kolejkach drużyna z Kolbud plasuje się na 5. pozycji, 
natomiast zespół z Pszczółek zajmował 14. lokatę.

(GR)

OSICE. O PUCHAR STAROSTy

gra młodzież
Już po raz trzeci rozegrany zostanie na boisku w Osicach 

(gmina Suchy Dąb) Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o pu-
char starosty gdańskiego. O  trofeum walczyć będą młodzi 
adepci futbolu z  rocznika 2001. Poza gospodarzami turnie-
ju, którzy wystawią dwa zespoły, do walki o puchar starosty 
przystąpią jeszcze drużyny Chojniczanki Chojnice, Santosa 
Gdańsk, Bałtyku Gdynia, Czarnych Pruszcz Gdański, Dra-
gona Warszawa, Olimpii Elbląg, GKS Kowale, Jezioraka Iła-
wa, Gryfa 2009 Tczew, Iskry Gdynia, Kornera Korne, Olimpii 
2004 Elbląg, Rodła Kwidzyn, Santosa 2002 Gdańsk, Stomilu 
Olsztyn, Victorii Bydgoszcz oraz Wisełki Solec Kujawski.

Piłkarska impreza, która rozegrana zostanie 30 czerwca 
(niedziela), już w roku ubiegłym zasłynęła z dobrej organizacji 
i wysokiego poziomu piłkarskiego młodych piłkarzy. Wszyscy 
liczą, że podobnie, a może jeszcze lepiej, będzie w tym roku. 

Piłkarskie zmagania na boisku w  Osicach rozpoczną się 
o godz. 9.00 i potrwają do późnych godzin popołudniowych. 

(KL)

wARSZAwA. MAłA, TENISOwA GwIAZDA

Maja najlepsza w kraju
Na początku czerwca odbył 

się w Warszawie ogólnopolski 
finał turnieju tenisa stołowego 
„Mini Olimpic Games”. Zna-
komicie w  tenisowej imprezie 
spisała się Maja Miklaszew-
ska z  Koźlin w  gminie Suchy 
Dąb, która nie miała sobie 
równych i okazała się najlepsza 
w Polsce.

Młoda pingpongistka ze 
szkoły w  Koźlinach, startują-
ca w  kategorii rocznika 2001 
i  młodsi, wygrała najpierw 
eliminacje wojewódzkie. Bez-
konkurencyjna była również 
w  zawodach międzywoje-
wódzkich. Jak się potem oka-
zało, równych sobie nie miała 
także w  stolicy, gdzie rywali-
zacja była bardzo wyrówna-
na i  zacięta. Mimo tego na-
sza zawodniczka okazała się 
bezkonkurencyjna.

Na tym nie skończyły się 
jej sukcesy w  Warszawie, bo-
wiem następnego dnia roze-
grano zawody, którego uczest-
nicy rywalizowali o  puchar 
Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. W  tej rywalizacji 

Maja Miklaszewska musiała 
uznać wyższość tylko jednej 
przeciwniczki, zdobywając 
mimo wszystko znakomite 2. 
miejsce.

Sukcesy te nie spadły same 
z  nieba. Jest to bez wątpienia 
efekt ciężkiej pracy na tre-
ningach, które prowadzone są 
w Szkole Podstawowej w Koź-
linach. Miejmy nadzieję, że 
młoda pingpongistka nie spo-
cznie na laurach i  w  dalszym 
ciągu wygrywać będzie teniso-
we zawody w kolejnych latach 
i  kategoriach wiekowych, by 
w  przyszłość bronić naszych 
barw na mistrzostwach Eu-
ropy, Świata, a  może nawet 
Igrzyskach Olimpijskich.

Warto byłoby mieć taką 
mistrzynię tenisa stołowego, 
jaką jest teraz Natalia Party-
ka z  Gdańska. Życzymy więc 
Mai Miklaszewskiej, aby swo-
im talentem i  umiejętnościa-
mi dorównała swojej starszej 
koleżance.

(GR)

>> Najlepsze tenisistki warszawskiego turnieju,  
a wśród nich Maja Miklaszewska  

ze szkoły w Koźlinach
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TRĄBKI wIELKIE. SZACHOwy MEMORIAł

Mistrzowie królewskiej gry
Już po raz szósty rozegrano szachowy Memoriał im. Mieczysława Goczew-
skiego. Zawody były jednocześnie Mistrzostwami Województwa Pomorskie-
go LZS o Złotą Wieżę.

Szachowa impreza była rów-
nież okazją do uhonorowania 
osób, które szczególnie zasłu-
żyły się dla sportu w trąbeckiej 
gminie. Pucharami i medalami 
40-lecia GZ LZS w Trąbkach 
Wielkich wyróżnieni zosta-
li: Anna Michalska i Janina 
Brudzińska z Kłodawy, Te-
resa Wawrynowicz z Trąbek 
Wielkich, Teresa Myszker z 
Czerniewa, Elżbieta Koder-
ko z Mierzeszyna oraz Kazi-
mierz Grochowalski z Gołę-
biewa Wielkiego, Przemysław 
Sautycz z Kleszczewa, Dorota 
Bąk z Trąbek Wielkich, Patry-
cja Jereczek z Sobowidza, Pa-
tryk Sulewski z Trąbek Wiel-
kich, Piotr Paziak z Ełganowa, 
Krzysztof Lewandowski. 

W kategorii open, w której 
sklasyfikowano 21 zawodni-
ków, zwyciężył Adam Kir-
szenstein z Alfil Gniew, który 
wyprzedził Łukasza Gajdamo-
wicza z LZS Puck i klubowego 
kolegę Pawła Grabowskiego. Z 
naszych reprezentantów naj-
lepiej spisał się Wiesław Ko-
sikowski z Czerniewa. Wśród 
pań zwyciężyła Agnieszka 

Czapp z Żelistrzewa, a w ka-
tegorii juniorów (rocznik 1995 
i młodsi) bezkonkurencyjni 
okazali się szachiście z Gniewu 
– Marcin Dragowski, Marek 
Hejnowski i Patryk Dyczew-
ski. W gronie 19 zawodników 
Adrian Kaniuka z Gołębiewa 
Wielkiego sklasyfikowany zo-
stał na 8. pozycji. Trzy pierw-
sze miejsca w kategorii junio-
rek (tych samych roczników) 
przypadły naszym szachistkom 
– 1. Wiktoria Czerw z Gołę-

biewa Wielkiego, 2. Agnieszka 
Korkowska z Trąbek Małych, 
3. Karolina Sulewska z Trąbek 
Wielkich. 

– Zwycięzcy zostali uhono-
rowani pamiątkowymi dyplo-
mami, pucharami i nagrodami. 
Jest już tradycją, że wójtowie z 
gmin Linia i Trąbki Wielkie 
uhonorowali pucharami swo-
ich mieszkańców za najlepszy 
uzyskany wynik w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych. Z gminy Trąbki Wielkie 

wyróżniona została Wiktoria 
Czerw, Wiesław Kosikowski 
oraz Adrian Kaniuka – infor-
muje Wiesław Kempa z Gmin-
nego Zarządu LZS w Trąb-
kach Wielkich.

Natomiast upominki dla 
najstarszego i najmłodszego 
uczestnika turnieju odebrali 
Czesław Sebzda z Czerniewa 
i Kewin Korkowski z Trąbek 
Małych.

(KL)

>> Pamiątkowa fotografia uczestników szachowego turnieju  
w Trąbkach Wielkich
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PRUSZCZ GDAŃSKI. DNI MIASTA w OBIEKTywIE

wielkie i małe gwiazdy na święcie miasta
Kolejny raz mieszkańcy naszego miasta bardzo hucznie obchodzili Dni Pruszcza Gdańskiego, na których nie zabrakło 
tradycyjnie gwiazd polskiej sceny muzycznej. Swoje święto obchodziła przy okazji 49. Baza Lotnicza w Pruszczu 
Gdańskim, której urodziny przypadły 15 czerwca. Czerwcowa impreza to nie tylko koncerty wielkich i małych 
gwiazd, ale też Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, czy zawody spadochronowe, piłkarski turniej i wiele in-
nych atrakcji, których było bez liku. Niektóre z nich uwiecznił Marcin Żurek i Sylwester Mazurek.

>> Nikola, córka Kamili Żytowieckej po raz 
pierwszy za sterami śmigłowca – może odnala-

zła swoje przeznaczenie? 

>> Można też było obejrzeć zabytkowe pojazdy  

>> Zagrał zespół Zakopower...

>> Dla maluchów przygotowano 
wiele atrakcji

>> Kiedy na obiektach Centrum Kultury i Sportu pojawiały się zabyt-
kowe pojazdy, na boisku rywalizowali towarzysko piłkarze

>> Goście imprezy mogli również wysłuchać koncertu muzyki dawnej

>> ... oraz Wilki


