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Ruszyła budowa ul. Kossaka z włączeniem do ul. Grunwaldzkiej 
w Pruszczu Gdańskim, o czym już informowaliśmy w poprzednim wy-
daniu „Panoramy”. Inwestycja jest niezwykle ważna, ale niesie też za 
sobą poważne utrudnienia w ruchu na głównej arterii naszego miasta. 

UtrUdnienia w centrUm miasta

str. 3

 Apelujemy, aby kierowcy omijali nasze miasto 
obwodnicą Trójmiasta lub korzystali z nowego 
objazdu centrum miasta, wiodącego obwodnicą 
Pruszcza Gdańskiego, ulicami Podmiejską, Dwor-
cową i Nowowiejskiego oraz Wojska Polskiego. 
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ŁaPią wiatr w żagle
Do końca października powstanie w Wiślin-
ce stanica wodna dla 8 łodzi z całym zapleczem 
infrastrukturalnym.

tŁUmy na meczU BorUssii
W Pruszczu Gdańskim odbył się towarzyski mecz 
piłkarski pomiędzy juniorami Czarnych a Borussią 
Dortmund.

PodPisali deklarację wsPóŁPracy
Coraz wyraźniejszych kształtów nabiera współ-
praca gminy Przywidz z Okręgiem Gurjewsk w 
Obwodzie Kaliningradzkim.

Promocja Polskich smaków
Dobrodziejstwa kultury i tradycji żuławskiej pro-
mowano na zakończonym w miniony weekend 
Jarmarku Dominikańskim.

str. 3 str. 5 str. 6 str. 10

>> Pierwsze prace drogowej inwestycji w centrum miasta już ruszyły 
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limeryki

Poseł Gowin  
nie lubi dziś Tuska,

jak Kaczyński  
Germańca i Ruska –

ciągnie Jarek do Jarka,
jak do krowy dojarka,

wiatr historii  
siwizny ich muska…

***
Ruch Palikota   

się wali –
byli wielcy,  

dziś są mali…
Prawda stara –
kiep, kto jara,
zwłaszcza jeśli  
skręty pali…
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bogdan malach

konkurs
W konkursie Gdańskiej Or-

ganizacji Turystycznej do wy-
grania są vouchery do restau-
racji Villa Baltica w Sopocie, 
Mana Spa w Gdyni, bilety do 
Centrum Hewelianum, karne-
ty wstępu do Muzeum Naro-
dowego oraz vouchery do U7 
w Gdańsku. 

Aby je zdobyć, należy wziąć 
udział w konkursie, a potem 
mieć szczęście w losowaniu 
nagród. Na adres mailowy 
konkurs@gdansk4u.pl na-
leży wysłać zdjęcie dotyczące 
ciekawego miejsca w Gdańsku 
oraz wypełnić i podpisać for-
mularz wraz z oświadczeniem 
(wszystko dostępne na www.
gdansk4u.pl/wakacjewgdan-
sku). Potem, za pomocą four-
square, należy zaczekinować 
się w miejscu ze zdjęciami. 
Szanse w losowaniu podwyż-
szy wysłanie większej liczby 
fotografii, które organizato-
rzy opublikują (wszystkie) w 
serwisie Pinterest – na profilu 
Karty Turysty. Tematycznych 
tablic w serwisie jest 19 i do-
tyczą różnych dziedzin. Zna-
leźć tam można m.in. zdjęcia 
gdańskich zabytków, a także 
propozycje noclegowe i kuli-
narne. Na profilu nie braku-
je tablic związanych z modą, 
kulturą, sportem i historią.

Regulamin konkursu znaj-
duje się na www.gdansk4u.pl/
wakacjewgdansku. Zgłosze-
nia można wysyłać od 30 sierp-
nia, a zwycięzców poznamy  
2 września. 

(Gr)

• 23 – 25 sierpnia (piątek – niedziela) Gdańskie noce 
Jazzowe, teatr leśny Gdańsk, ul. Jaśkowa dolina

• 25 sierpnia (niedziela), spektakl „maria”, premiera, 
godz. 19.00, opera bałtycka, al. zwycięstwa 15

• 25 sierpnia (niedziela), acid drinkers, godz. 20.00, 
faktoria, pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 27 – 29 sierpnia (wtorek – czwartek) pomorski festi-
wal z kabaretem hrabi, godz. 18.00, dom technika, 
Gdańsk, ul. rajska 6

• 31 sierpnia (sobota), bezpłatne warsztaty szkolenio-
we dotyczące aspektów prawno–psychologicznych 
zjawiska mobbingu oraz umiejętności przeciwdziała-
nia i radzenia sobie z takimi sytuacjami, godz. 9.00, 
siedziba towarzystwa przyjaciół Gdańska przy  
ul. warzywniczej 10

• 31 sierpnia – 1 września (sobota – niedziela),  
pomeranian tennis business cup, stt, sopot,  
ul. haffnera 80 – wstęp wolny

• 3 – 5 września (wtorek – czwartek) międzynarodowe 
targi morskie baltexpo, pGe arena

• 4 września (środa), koncert pet shop boys,  
godz. 20.00, hala ergo arena

• 8 września (niedziela), solidarity of arts, maxim Ven-
gerov i orkiestra menuhina – koncert zamykający, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  
festiwal filmowy w Gdyni

• 14 – 15 września (sobota – niedziela), V targi moto-
ryzacyjne 3tm 2013, hala ergo arena

• 21 – 22 września (sobota – niedziela), festiwal twór-
czości wojciecha młynarskiego, godz. 12.00, zatoka 
sztuki, sopot, ul. franciszka mamuszki 14

• 20 – 25 września (piątek – środa) mistrzostwa euro-
py w piłce siatkowej mężczyzn, hala ergo arena oraz 
hala sportowo-widowiskowa w Gdyni

• 25 – 27 września (środa – piątek), europejskie forum 
nowych ideii, sopot

• 29 września (niedziela), maraton rowerowy „Żuławy 
wkoło 2013), tczew – przystań, ul. nad wisłą 6

• 12 października (sobota), koncert serj tankian,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 12 listopada (wtorek) chór aleksandrowa,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 1 grudnia (niedziela) koncert shakin stevensa,  
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.

na syGnale
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Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/gwiazdor, 9/warkocze, 10/apoenzym, 11/rok, 12/Ray, 13/Ate, 14/motyl, 16/Man, 18/rzaz, 
20/aktor, 21/nonan, 22/Grenlandia, 

PIONOWO 

1/odczyt, 2/kremplina, 3/gwarant, 4/wapotron, 5/irokez, 6/Akerman, 7/zona, 8/Ozyrys, 15/ozon, 
16/mag, 17/akr, 19/and,  

HASŁO: DYREKTOR 
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zaraŻała hiV
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komen-

dy Wojewódzkiej Policji w  Gdańsku prowadzi, 
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdyni, 
postępowanie w sprawie narażenia osób na zara-
żenia wirusem HIV przez kobietę trudniącą się 
świadczeniem usług seksualnych. Kobieta dzia-
łała w Gdyni, ale z jej usług korzystali zapewne 
też mężczyźni z powiatu gdańskiego. 

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji 
w  Gdańsku, kobieta zamieszczała ogłoszenia, 
oferując swoje usługi, na stronach internetowych 
www.odloty.pl i www.roksa.pl. Na obu portalach 
posługiwała się pseudonimami: „Analna Mali-
na”, „Dzika Perła”, „Wyuzdana Magda”, „Aman-
da”. Jak zdołała ustalić dotychczas policja, kobie-
ta nie informowała swoich klientów, że jest zara-
żona wirusem HIV. 

Osoby korzystające z  jej usług od 2007 roku 
do lipca 2013 roku proszone są o kontakt bezpo-
średni lub telefoniczny z Wydziałem Dochodze-
niowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15 tel. 58 321 
58 61 i 58 321 54 45.

5 lat za telefon ...
Tylko czterech dni potrzebowali policjanci 

z Pruszcza Gdańskiego do zatrzymania 18-latka, 
który ukradł telefon komórkowy warty 1300 zł. 

Młody złodziej ukradł telefon podczas pry-
watki, wykorzystując nieuwagę 17-letniej wła-
ścicielki. Zawiadomienie o kradzieży wpłynęło 
na komisariat o godz. 14.00 w sobotę, a niemal 
o tej samej godzinie w środę policjanci zatrzy-
mali spacerującego ulicami miasta 18-latka. 
Chłopak był zaskoczony interwencją mundu-
rowych. Jak się okazało podczas przesłucha-
nia, skradziony telefon już następnego dnia zo-
stał sprzedany w gdańskim lombardzie. Aparat 
udało się odzyskać, a potem oddać właścicielce. 
Złodziej zaś czeka na decyzję sądu. Za kradzież 
grozi mu teraz 5 lat pozbawienia wolności.

... i kradzieŻ paliwa
Na tej samej długości „urlop” skazany może 

zostać 38-letni mieszkaniec Gdańska, którego 
pod zarzutem kradzieży paliwa zatrzymali poli-
cjanci z Pruszcza Gdańskiego. 

Złodziej poszukiwany był od kwietnia 2012 
roku, kiedy to na stacji paliw w naszym mieście 
ukradł paliwo o wartości ok. 300 zł, a na stacji 
w  Pszczółkach odjechał, nie płacąc rachunku 
w wysokości 370 zł. W obu przypadkach pod-
jeżdżał mercedesem na skradzionych tablicach 
rejestracyjnych. Trzeba jednak powiedzieć, że 
paliwowy złodziej był znany służbom mundu-
rowym za wyłudzenia i kradzieże. 

(Gr)
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powstał punkt

selektywna zbiórka odpadów Podpisali deklarację współpracy
W Cedrach Wielkich swoją 

działalność rozpoczął wreszcie 
Gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (GPSZOK), który mieści 
się przy oczyszczalni ścieków.

Punkt, będzie otwarty bę-
dzie w godz. 10.00–15.00 i bę-
dzie przyjmował bezpłatnie 
odpady tylko od mieszkańców 
gminy Cedry Wielkie, po oka-
zaniu dokumentu potwierdza-
jącego ten fakt. Odpady należy 
przywieźć własnym transpor-
tem z osobą do pomocy w  ich 
przeładunku i  ułożeniu w  od-
powiednich pojemnikach. 

Mieszkańcy gminy Ce-
dry Wielkie mogą bezpłatnie 
przywieźć do GPSZOK na-
stępujące frakcje odpadów: zu-
żyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny oraz baterie i  aku-
mulatory, świetlówki i  ża-
rówki, przeterminowane leki, 
meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe – z prac prowa-
dzonych we własnym zakresie 
(limit – do 1m³ na nierucho-
mość rocznie), zużyte opony 
samochodowe (od pojazdów 
osobowych), odpady zielone, 
papier i  tektura, szkło bez-

barwne i  kolorowe, tworzywa 
sztuczne typu pet, tworzywa 
sztuczne typu plastik przemy-
słowo-gospodarczy, metale, 
tekstylia.

Z  kolei na stronie www.
cedry-wielkie.pl znajduje się 
dokładny regulamin korzysta-
nia z  Gminnego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Miejmy na-
dzieję, że mieszkańcy nie będą 
wyrzucać śmieci do rowów, 
a będą je przywozić do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów.

(Gr)

otwieraJĄ się na wschÓd

Coraz wyraźniejszych kształ-
tów nabiera współpraca gminy 
Przywidz z Okręgiem Gur-
jewsk w Obwodzie Kalinin-
gradzkim. Podpisano już de-
klarację współpracy pomiędzy 
dwoma samorządami.

O polsko-rosyjskiej współ-
pracy pisaliśmy już w „Panora-
mie”. Kilka tygodni temu dele-
gacja z Przywidza odwiedziła 
Gurjewsk. Niedawno z rewizy-
tą przybyli goście ze wschodu.

– Nasi goście byli pod wraże-
niem przyjęcia, jakie zgotowali 
im nasi samorządowcy i miesz-
kańcy. Zauważyli również wa-

lory krajobrazowe gminy oraz 
możliwości rozwoju i wykorzy-
stania środków zewnętrznych 
w realizacji inwestycji – mówi 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.

Na zakończenie krótkiej wi-
zyty w Starostwie Powiatowym 
w Pruszczu Gdańskim, pod-
pisano deklaracją współpracy 
pomiędzy gminą Przywidz a 
Okręgiem Gurjewsk w Obwo-
dzie Kaliningradzkim. Podpisy 
pod dokumentem złożyli: Ce-
zary Bieniasz-Krzywiec, staro-
sta gdański, który tradycyjnie 
już wspiera inicjatywy gminy 

powiatu oraz Marek Zima-
kowski i Nikołaj Karniuszyn, 
szef administracji Gurjewska. 

– Oprócz wymiany do-
świadczeń pomiędzy instytu-
cjami, rozwojem ruchu tury-
stycznego, promocji bizneso-
wej i gospodarczej, mamy w 
planach współpracę w realiza-
cji wspólnych projektów infra-
strukturalnych. Widzę duże 
szanse współpracy i realizacji 
zapisów deklaracji – podsumo-
wuje wójt Zimakowski.

(lubek)

>> – Deklarację współpracy podpisują: Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański (z lewej), Nikołaj Karniuszyn, szef administracji Gurjewska  

(w środku) oraz Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz
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Utrudnienia w centrum miasta
Ruszyła budowa ul. Kossaka z włączeniem do ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim, o czym już informowaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Panoramy”. Inwestycja jest niezwykle ważna, ale niesie też za sobą poważne utrudnienia 
w ruchu na głównej arterii naszego miasta.

Zmiana organizacji ruchu na 
odcinku ul. Grunwaldzkiej – 
od skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego do ul. Raciborskiego 
– już nastąpiła. A  jak poda-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego utrudnienia po-
trwają do 30 października.

– Apelujemy, aby kierowcy 
omijali nasze miasto obwod-
nicą Trójmiasta lub korzysta-
li z  nowego objazdu centrum 
miasta, wiodącego obwodnicą 
Pruszcza Gdańskiego, ulica-
mi Podmiejską, Dworcową 
i  Nowowiejskiego oraz Woj-
ska Polskiego. W  centrum 
i  na krańcach miasta pojawi 
się oznakowanie informujące 
o utrudnieniach – apeluje Bar-
tosz Gondek.

Przypomnijmy, że pra-
ce obejmą przebudowę drogi 
krajowej, modernizację wodo-
ciągu (usunięte zostaną rury 
pokryte azbestem),wykona-
na zostanie nowa kanalizacja 
burzowa i  nowe chodniki na 
przebudowywanym odcinku 
drogi krajowej. W ramach tego 
zadania zbudowany będzie do-
datkowo prawoskręt z  ulicy 
Mickiewicza w  Grunwaldz-
ką oraz połączenie Kossaka 
z  Mickiewicza. Wybudowa-
nych zostanie też kilkadziesiąt 
miejsc parkingowych. Łącznie 
powstanie 740 metrów nowej 
drogi. Inwestycja kosztować 
ma 3,3 mln zł.

(lubek)

Kierunek – Gdańsk 
Ruch z  Tczewa do Gdańska bę-

dzie możliwy w dwóch wariantach. 
Droga główna prowadzić będzie 
z  ul. Grunwaldzkiej w  ul. Wojska 
Polskiego, potem fragmentem 
ul. Chopina do skrzyżowania z  ul. 
Grunwaldzką i  dalej w  kierunku 
Gdańska. Możliwy będzie również 
przejazd ul. Grunwaldzką, która na 
czas przebudowy będzie jednokie-
runkowa na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Mickiewicza do skrzyżowa-
nia z ul. Raciborskiego.
Kierunek – Tczew 

Ruch z  Gdańska do Tczewa bę-
dzie się odbywał ul. Wojska Pol-
skiego. Przy wjeździe do miasta 
ruch zostanie skierowany w ul. Ra-

ciborskiego, a następnie ul. Wojska 
Polskiego, która za centrum mia-
sta łączy się z ul. Grunwaldzką.

RUCH JAK NA RONDZIE
Ulica Grunwaldzka (na odcinku 

od skrzyżowania z  ul. Chopina do 
skrzyżowaniaz ul. Raciborskiego), 
ulica Raciborskiego (od ul. Grun-
waldzkiej do ul. Wojska Polskie-
go), ulica Wojska Polskiego (od 
skrzyżowania z  ul. Raciborskiego 
do ul. Chopina) i ulica Chopina (od 
ul. Wojska Polskiego do ul. Grun-
waldzkiej) tworzyć będą układ 
w kształcie wydłużonego ronda, po 
którym ruch będzie się odbywał jak 
na zwykłym rondzie.
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wzorem mennonitÓw

Powstanie nowy park 
Jeszcze w  tym roku poznamy projekt nowego parku, który 

powstać ma w  Pruszczu Gdańskim. Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska, przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta Pruszcz Gdański mówi, że takiego parku jeszcze 
w naszym mieście nie było. Będzie to nie tylko miejsce do od-
poczynku i zabawy, ale też do nauki.

Późną jesienią znany ma być projekt Parku Polodowcowego, 
którego budowę planuje się w naszym mieście.

– Nie będzie to zwykły park. Chcielibyśmy, aby był on 
zwieńczeniem Szlaku Mennonitów, którzy zamieszkiwali kie-
dyś te tereny. W parku ma się znaleźć miejsce na plac zabaw dla 
dzieci, ścieżkę edukacyjną, pojawią się też miejsca piknikowe. 
Wydzielony będzie teren rekreacyjno-sportowy, by spacerowi-
cze mogli w  spokoju chodzić alejkami parku. Planujemy tak 
zagospodarować ten teren, aby każdy znalazł tam miejsce dla 
siebie – mówi „Panoramie” Małgorzata Czarnecka-Szafrańska.

Jak podkreśla radna, park nawiązywać ma do tradycji Men-
nonitów, ponieważ warto kultywować stare, holenderskie tra-
dycje osadników, którzy żyli tu przed wiekami. 

– W tej chwili współpracujemy z  leśnikami z całego kraju, 
aby ścieżka edukacyjna, która będzie pierwszą w naszym mie-
ście, była interesująca i nawiązywała do parków, powstałych na 
Pomorzu w XIX wieku. O tym, jakie pojawią się tam rośliny, 
zdecydują walory glebowe – dodaje radna.

Znacznie więcej wiadomo na temat innego parku, który 
usytuowany będzie w  sąsiedztwie ulic Obrońców Wybrze-
ża i  Cichej, gdzie wybudowany zostanie zbiornik retencyjny. 
Przy okazji tej inwestycji zagospodarowany ma być teren wokół 
zbiornika. Pojawią się m.in. ławeczki i plac zabaw.

– Wspólnie z burmistrzem Januszem Wróblem nieustannie 
powtarzamy, że Pruszcz Gdański powinien się rozwijać równo-
miernie i powinniśmy inwestować miejskie pieniądze w różne 
obszary. Wszystko po to, żeby mieszkańcom żyło się w naszym 
mieście coraz lepiej – podsumowuje Jerzy Kulka, zastępca bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego.

(kl)

inwestycJe w powiecie

drogowcy działają 
z planem

Tegoroczny rok jest wyjątkowy pod względem wielkości 
przeprowadzanych inwestycji na terenie powiatu gdańskiego. 
Bez wątpienia największym i zarazem najdroższym przed-
sięwzięciem jest remont kanału Raduni, ale równie istotne są 
przebudowy dróg, które realizowane są przy wsparciu środków 
ze „schetynówki”.

Jak informuje nas Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdań-
ski, zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja projektu 
drogowego, w którym uczestniczą niemal wszystkie gminy na-
szego powiatu.

– Na zaplanowane prace wydamy mniej, niż zakładaliśmy, 
dlatego też wykonane zostaną dodatkowe prace przy odbudowie 
dróg oraz chodników na terenie całego powiatu. Jest ich zbyt 
dużo, by wszystkie wymieniać, ale staramy się, aby działania 
drogowe prowadzone były na terenie każdej z gmin. Mogę po-
wiedzieć, że dzięki temu projektowi powstanie 20 km nowych 
dróg oraz 3 km chodników – mówi Cezary Bieniasz-Krzywiec.

W ramach projektu odnowione zostaną m.in. drogi Trąbki 
Wielkie – Kłodawa czy Buszkowy – Czapielsk. Nie ruszyły 
jeszcze w pełni prace przy remoncie kanału Raduni. Wykonaw-
ca przygotował teren do realizacji przedsięwzięcia, a właściwe 
roboty mają ruszyć lada chwila. To oczywiście nie wszystkie 
przedsięwzięcia realizowane przez powiat.

– Niedawno zakończyliśmy audyty energetyczne w naszych 
szkołach, ponieważ chcielibyśmy pozyskać zewnętrzne środki 
na roboty związane z dociepleniem budynków czy wymianą in-
stalacji grzewczej – informuje starosta. – Cały czas prowadzo-
ne są roboty budowlane, by niebawem do nowych pomieszczeń 
przenieść Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu 
Gdańskim. Winda jest już zainstalowana, ale pozostały jeszcze 
prace wykończeniowe.

W tej chwili trwają natomiast prace nad przygotowaniem pro-
jektu remontu obiektu mostowego w Przywidzu. Jego wykona-
nie jest o tyle trudniejsze, że leży on na obszarze „Natura 2000”.

(Gr)

iV edycJa imprezy

weź udział w sopockich targach
W październiku odbędzie 

się czwarta już edycja Sopoc-
kich Targów Seniora. Mimo, 
że do imprezy pozostało jesz-
cze sporo tygodni, już teraz 
zachęcamy firmy, organizacje 
i instytucje do wzięcia udziału 
w przedsięwzięciu i zaprezen-
towania swoich ofert adreso-
wanych dla seniorów.

Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie zauważa, 
że Sopockie Targi Seniora 
to jedyna w Polsce północnej 
profesjonalna impreza wysta-
wiennicza o charakterze edu-
kacyjno-kulturalnym dedy-
kowana osobom starszym, a 
wydarzenie cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Trójmiasta i ca-
łego Pomorza.

– Ze względu na proces sta-
rzenia się społeczeństwa, ro-
śnie zapotrzebowanie na usłu-
gi i produkty skierowane do 
seniorów, dopasowane do ich 
potrzeb i umiejętności – mówi 
Anna Jarosz. – Seniorzy szu-
kają rozwiązań, które mogą 
ułatwić lub uatrakcyjnić ich 
codzienne życie, a firmy po-
woli zaczynają dostrzegać po-
tencjał seniorów. Dlatego tu, 
w Sopocie, w mieście gdzie 

co czwarta osoba jest w wieku 
emerytalnym, stworzyliśmy 
miejsce przyjazne do wymiany 
doświadczeń, gdzie obie grupy 
mogą się spotkać, inspirować i 
wspólnie szukać pomysłów jak 
zapewnić seniorom dobrą ja-
kość życia. 

Jak dodaje Agnieszka Nie-
dałtowska, rzecznik prasowy 
sopockiego MOPS, na prze-
strzeni ostatnich lat zmienił 
się styl życia seniorów. 

– Współczesny 60-latek 
zdecydowanie różni się od 
swojego rówieśnika sprzed 20 
lat. Często jest osobą aktyw-
ną, zainteresowaną własnym 
rozwojem. Szuka ciekawych 
pomysłów na spędzenie czasu i 
coraz częściej interesuje się no-
wymi technologiami – zauwa-
ża Agnieszka Niedałtowska.

Na targi zapraszane są firmy 
różnych branż oraz organiza-
cje, które mają jakąś ciekawą 
ofertę dla seniorów. 

– Mile widziane są zarówno fir-
my, które oferują sprzęty i rozwią-
zania dla osób mniej sprawnych, 
wymagających opieki i wspar-
cia, jak również propozycje dla 
osób aktywnych, m.in. zajęcia 
dla seniorów, kursy i szkolenia, 
oferty turystyczne i uzdro-
wiskowe, sprzęty medyczne, 

kosmetyki, zdrowa żywność, 
odzież i obuwie, nowe techno-
logie, usługi finansowe – mówi 
Marek Wojda prezes Fundacji 
Equinoxe – współorganizator 
targów. 

Dodajmy, że w ubiegłym 
roku ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się warsztaty 
ruchowe oraz artystyczne, ba-
dania profilaktyczne, a także 
wykłady na temat zdrowego 

stylu życia. 
Chętni, zainteresowani 

udziałem w Sopockich Tar-
gach Seniora mogą zgłaszać 
się do Biura Organizacyjne-
go Targów. Szczegółowe in-
formacje pod numerem tel. 
58 341 93 33, e-mail: biuro@
targiseniora.pl, www.targise-
niora.pl. 

(Gr)

>> Coraz większym zainteresowaniem miesz-
kańców Trójmiasta cieszą się Sopockie Targi Sen-

iora, które w tym roku zaplanowano na październik

Fo
t. M

OP
S S

op
ot

inwestuJĄ w oŚwiatę

ruszyła budowa basenu
Za kilkanaście dni rozpocznie się nowy rok szkolny, a w większości placówek 
oświatowych na terenie Pruszcza Gdańskiego prowadzone były większe 
i mniejsze prace modernizacyjne.

W dalszym ciągu trwają 
prace przy dociepleniu obiektu 
Zespołu Szkół nr 2, natomiast 
w  Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 wymieniany 
jest parkiet.

– Posadzki w tej szkole wy-
mieniamy sukcesywnie, po-
nieważ podczas jednej prze-
rwy wakacyjnej nie byłoby to 
możliwe. Tak naprawdę ostat-
nie prace związane z wymianą 
podłóg zostaną ukończone za 
rok – informuje Jerzy Kulka, 
zastępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Jednak największy plac bu-
dowy znajduje się teraz przy 
Zespole Szkół nr 4. W  tej 
chwili dokańczany jest remont 
dachu, ale na początku sierp-
nia ruszyła budowa basenu. 
Umowa z wykonawcą podpisa-
na została w ostatnich dniach 
lipca. 

– Wykonawcą inwestycji 
została firma Budrem-Rybak 
z Luzina. Firma ta wybudowa-
ła już cztery podobne obiekty, 

między innymi w  Kwidzynie 
i  Brodnicy – informuje Bar-
tosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Przypomnijmy, że budowa 
obiektu sportowego wraz z całą 
infrastrukturą kosztować bę-
dzie dokładnie 20241431,75 zł. 

– Firma, która złożyła naj-
niższą ofertę nie przystąpiła 
do podpisania umowy, dlatego 
też wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i  oceny, 
a  wybrana propozycja zosta-
ła sklasyfikowana jako druga 
w rankingu oceny ofert. Budo-
wa basenu ma być zakończona 
w  ciągu 20 miesięcy – dodaje 
Bartosz Gondek.

Warto jednak zauważyć, 
że władze naszego miasta nie 
tylko inwestują (i  to niemałe) 
pieniądze w  obiekty oświato-
we. Od wielu lat z  miejskiej 
kasy przeznaczane są również 
pieniądze na stypendia dla 

uczniów, którzy mają bardzo 
dobre wyniki w  nauce. Na fi-
nansowe wsparcie mogą też 
liczyć uczniowie, którzy osią-
gnęli sukcesy na arenach spor-

towych. Dodajmy, że stypen-
dia przyznawane są dwa razy 
w roku.

(kl)

>> Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
(pierwszy z lewej) podpisuje umowę na budowę 

basenu przy Zespole Szkół nr 4
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to JuŻ Jest koniec

acid drinkers w faktorii
Kończą się powoli wakacje, a wraz z nimi kulturalne wy-

darzenia, które przez całe lato organizowane były na terenie 
faktorii w Pruszczu Gdańskim. Przed nami ostatnie koncerty 
i przedstawienia teatralne. 

W najbliższą sobotę, 24 sierpnia, o godz. 20.00 zapraszamy 
na spektakl Teatru Wybrzeże w reżyserii Adama Orzechow-
skiego „Seans”. Natomiast na zakończenie tegorocznego kul-
turalnego lata na faktorii zaplanowano koncert zespołu Acid 
Drinkers. Przed występem gwiazdy wieczoru, pruszczańskiej 
publiczności zaprezentują się młode gwiazdy, które wzięły 
udział w konkursie na support przed Acid Drinkers

Przypomnijmy, że podobnie jak w roku ubiegłym, letnie 
imprezy na faktorii zainaugurowano kabaretonem w ostatni 
weekend czerwca. Po raz pierwszy w tym roku w Pruszczu 
Gdańskim występowali również muzycy Filharmonii Bałtyc-
kiej. Nie brakowało przedstawień teatralnych dla dzieci oraz 
dorosłych. 

Wszystkie imprezy finansowane były przez pruszczański 
magistrat oraz sponsorów, wśród których szczególnie gdańska 
spółka Saur Neptun Gdańsk postanowiła objąć mecenasem 
wydarzenia na faktorii. Oby również w przyszłym roku boga-
ty sponsor finansował kulturalne przedsięwzięcie w Pruszczu 
Gdańskim, które przyciąga do faktorii tysiące osób z całego 
Pomorza.

(lubek)

w sk
ró

cie

porady prawnika
Mieszkańcy gminy Kolbudy, którzy znajdują się w trudnej sy-

tuacji materialnej mogą korzystać z nieodpłatnych porad praw-
niczych. Mogą oni się zgłaszać do Jacka Dmowskiego, który 
przyjmuje interesantów w sali nr 101 Urzędu Gminy Kolbudy. 
Najbliższy dyżur zaplanowano na 21 sierpnia (środa) od godziny 
13.30.

wakacJe w centrum kowale
Centrum Kowale, wspólnie z Urzędem Gminy Kolbudy, 

przez wakacje wspólnie organizowali zajęcia dla najmłodszych. 
Cykl wydarzeń pod nazwą „Gminne wakacje w Centrum Kowa-
le” to propozycja dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Podczas 
imprez nie zabrakło konkursów i zabaw z nagrodami, malowa-
nia buziek oraz niespodzianek. Ostatnia impreza odbędzie się 24 
sierpnia (sobota) w godz. 12.00 – 15.00.

tablice w sołectwach
W sołectwach części wyżynnej gminy Pruszcz Gdański stanie 

12 tablic informacyjnych dla mieszkańców i turystów. Stowarzy-
szenie Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański pozyskało na ten cel 
środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Dodajmy, że 2 
lata temu, dzięki zabiegom stowarzyszenia, tablice informacyjne 
stanęły w 13 sołectwach części żuławskiej gminy. Na tablicach 
znajdziemy mapę gminy z wyszczególnieniem konkretnego so-
łectwa, odrobinę wiadomości historycznych i informacje o za-
bytkach wraz z ciekawostkami.

(Gr)

rekreacyJna atrakcJa

cysterski deptak w Pszczółkach
Od początku sierpnia 

mieszkańcy oraz turyści ko-
rzystać mogą z Cysterskiego 
Deptaku Widokowego, któ-
ry powstał w Pszczółkach. 
Trakt zorganizowano na 
dawnym nasypie kolejowym. 

Nowy deptak jest rozbu-
dową Cysterskiego Traktu 
Rowerowego, który powstał 
właśnie na starym nasypie 
kolejowym. Jego budowa była 
możliwa dzięki unijnej dota-
cji z Europejskiego Funduszu 
Rolnego. Pierwsi goście mo-
gli spacerować nowym dep-
takiem podczas Wielkiego 
Dnia Pszczół. 

Nie od dziś wiadomo, że 
gmina Pszczółki tworzy 
miejsca przyjazne pszczołom. 
Najpierw, w stolicy gminy, 
powstał Park Lipowy, gdzie 
odtworzono drzewostan lipy 
wąsko i szerokolistnej, a poza 
tym zasadzono inne drzewa, 
krzewy i byliny miododajne. 
Na cysterskim deptaku obej-
rzeć można różne odmia-
ny wiśni, w tym czeremchę, 
śliwę wiśniową, Royal Bur-
gund, Koju-no-mai, Kiku 
Shidare, Pinc Perfektion. 

Jest ich ok. 100 sztuk. Nie 
brakuje tam również odmian 
berberysów thunbergii i de-
reni oraz kwitnących bylin 
(liliowce, zawilce, dzwonki, 
żurawki, jeżówki, rodgersje, 
tawuły, funkie, irysy). Do-
datkowo posadzono sosnę 
czarną, świerk serbski, karło-
watą sosnę pumilo, kalinę ko-
ralową, brzozę, lipę, jałowca, 
grab, bez czarny, irgę, żywot-
nika, pęcherznicę.

Jednak znajdują się tam nie 
tylko rośliny, bowiem znala-
zły się także środki na małą 
architekturę. Chętni skorzy-
stać mogą ze ścianki wspi-
naczkowej, która znajduje się 
w sąsiedztwie ul. Ogrodowej, 
a zaraz na początku traktu 
spacerowego powstał plac re-
kreacyjny z grami terenowymi 
oraz miejscem do gry w sza-
chy. Z kolei przy ul. Koperni-
ka zbudowano model układu 

słonecznego, zaś przy ul. Jana 
Pawła II znajduje się kamień 
pamiątkowy, który upamięt-
nia rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. Nie bra-
kuje też oczywiście ławek do 
odpoczynku. 

Aby przekonać się o urokach 
Cysterskiego Deptaku Wido-
kowego, należy przyjechać do 
Pszczółek.

(Gr)

>> Niedawno otworzono w Pszczółkach Cysterski Deptak Widokowy

zachwyceni bazĄ i warunkami

tłumy na meczu Borussii z czarnymi
Na nowym boisku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim doszło do niecodziennego, towarzyskiego meczu piłkarskiego 
pomiędzy juniorami Czarnych a Borussią Dortmund. Mimo, że grali dopiero 
adepci futbolu, spotkanie obserwowały tłumy.

Towarzyski mecz odbył się 
przy okazji międzynarodowe-
go turnieju piłkarskiego „Eu-
ronadzieje 2013”, który odby-
wał się w Gdańsku. Jego or-
ganizator – Olaf Dramowicz, 
prezes Klubu Sportowego 
„Olivia” porozumiał się z wła-
dzami miasta i właścicielem 
Hotelu „Chopin”, gdzie stacjo-
nowały drużyny z Dortmundu, 
Sztokholmu i Kaliningradu. 

– Przyłączenie się Pruszcza 
Gdańskiego do grona partne-
rów turnieju uważam za bar-
dzo udany pomysł. Wyśmie-
nite warunki zakwaterowania 
oraz bazę treningową doceniły 
przebywające na miejscu dru-
żyny Borussii Dortmund, IF 
Brommapojkarna Stockholm 
oraz Sduszor Kaliningrad. 
Uczestnicy tegorocznej edycji 
bardzo miło wspominają rów-
nież odwiedziny w Faktorii 
Rzymskiej – mówi „Panora-
mie” Olaf Dramowicz.

Niemieccy piłkarze roze-
grali również sparing z rówie-
śnikami z Czarnych Pruszcz 

Gdański. Jak się można było 
spodziewać zwyciężyła Bo-
russia, ale tylko 2:0, a nasi pił-
karze już zapowiadają wzięcie 
rewanżu za rok. Dodajmy jed-
nak, że ekipa z Dortmundu to 
bardzo silny europejski zespół, 
który bez problemów wygrał 
tegoroczny turniej „Eurona-
dzieje 2013”.

– W kilku zdaniach trud-
no opisać atmosferę, której 
świadkiem byłem podczas me-
czu towarzyskiego Borussii z 
Czarnymi. Przede wszystkim 
olbrzymim zaskoczeniem, nie 
tylko dla mnie, ale również 
dla trenera Borussii były tłu-
my kibiców. Nie spodziewa-
łem się, że mecz sparingowy 
w wykonaniu juniorów może 
przyciągnąć kilkuset widzów, 
którzy wspaniale dopingowali 
obydwa teamy! Wśród fanów 
można było wypatrzeć takie 
znakomitości piłkarskie, jak 
chociażby Martin Kree – zdo-
bywca Pucharu Europy z Bo-
russią w 1997 roku. Były też 
obecne władze miasta z wice-

burmistrzem Jerzym Kulką na 
czele – podsumowuje prezes 
Dramowicz.

Jak widać, nie tylko mecze 
seniorów mogą przyciągnąć 
tłumy kibiców. Jak powiedział 
nam Olaf Dramowicz, za rok 

również może dojść do podob-
nego spotkania towarzyskiego, 
które odbędzie się w naszym 
mieście.

(lubek)

>> Młodzi piłkarze Borussii Dortmund wybrali się 
również na zwiedzanie faktorii  

w Pruszczu Gdańskim
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wyrzuĆ Śmieci

zbiórka odpadów
W środę, 4 września, na terenie gminy Suchy Dąb zaplano-

wano zbiórkę zużytych odpadów elektronicznych i elektrycz-
nych. Śmieci należy składać na wyznaczone miejsca do godz. 
8.00. W Suchym Dębie jest to plac za przystankiem autobu-
sowym, we wsi Grabiny-Zameczek na terenie szkoły, w Koź-
linach, Osicach, Steblewie i  Krzywym Kole przy świetlicy 
wiejskiej, natomiast w Ostrowitem i Wróblewie przy wiacie.

(Gr)

wykorzystaĆ okazJę

konsultacje  
w Pszczółkach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Pruszczu Gdańskim organizuje na terenie naszego powia-
tu punkty informacyjne, w  których można dowiedzieć się 
o możliwościach pozyskiwania środków unijnych oraz prefe-
rencyjnych pożyczek i poręczeń.

Z tej okazji będą mogli skorzystać już niedługo mieszkań-
cy gminy Pszczółki, bowiem właśnie w tamtejszym urzędzie 
gminy zorganizowany będzie kolejny Mobilny Punkt Infor-
macyjny. Konsultacje zaplanowano 3 września (wtorek) oraz 
8 października (wtorek) w  godz. 10.00 – 14.00. Wszelkich 
informacji udzielać będą konsultanci Lokalnego Punktu In-
formacji Funduszy Europejskich, który działa w ramach Sieci 
„Pomorskie w Unii”. Dodajmy, że punkt mieści się w Prusz-
czu Gdańskim przy ulicy Mickiewicza 1 (tel. 58 773 02 45). 
Podobne konsultacje będą również odbywały się w  innych 
miejscowościach powiatu gdańskiego.

Warto zatem wykorzystać okazję i  samemu przekonać się 
jakie możliwości stwarza nam Unia Europejska, a tych z całą 
pewnością nie brakuje. Trzeba jednak wiedzieć, jak z  nich 
skorzystać. O tym poinformują z całą pewnością konsultanci, 
którzy odwiedzą Pszczółki.

(Gr)

na sopockim molo

Balonowe pokazy
Jeszcze do środy 21 sierpnia potrwają pokazy repliki pierw-

szego na świecie balonu – montgolfiery, które od 19 sierpnia 
odbywają się na placu przed fontanną przy sopockim molo.

Pierwsze montgolfiery zostały zbudowane przez braci 
Montgolfier w 1792 roku i powstawały z papieru, płótna lub 
jedwabiu. Powietrze w montgolfierze było ogrzewane przez 
płomienie ogniska (paliwem była słoma i owcza wełna), stąd 
ich udźwig był mały, a zasięg krótki.

Balon przygotowany przez Lotniczą Ekspedycję Historycz-
ną, która jest organizatorem pokazów, ma już nowoczesny sys-
tem paliwowy, ale jego rozmiary i wygląd to niemal wierna 
kopia oryginału. Klimatu dopełniają stroje z epoki, w które 
ubrana jest załoga.

Dodajmy, że wstęp na pokazy, które odbywają się w godz. 
18.30 – 20.00, jest bezpłatny. Warto więc znaleźć chwilę, by 
obejrzeć balonowy pokaz.

(Gr)

harcerki z łodzi w ełGanowie

Śladami anioła z ravensbruck
Harcerki z  92. Łódzkiej 

Drużyny Harcerek „Imago” 
im. Anny Burdówny, któ-
re przebywały na obozie koło 
Kościerzyny, odwiedziły Eł-
ganowo, w  którym do wybu-
chu II wojny w Szkole Polskiej 
Gdańskiej Macierzy Szkol-
nej kierowniczką była ich pa-
tronka, nazywana Aniołem 
z Ravensbruck. 

Harcerki przyjął depozyta-
riusz pamiątek po druhnie Bur-
dównie – Jan Trofimowicz jr.

– Młode łodzianki uboga-
cały wiedzę o  swej patron-
ce podczas spotkania w  krę-
gu w  ełganowskiej świetlicy. 
Miały możliwość przejrzenia 
kilkunastu książek, w których 
przedstawiona jest Anna Bur-
dówna. Podziwiały przedwo-
jenne pamiątki harcerskie dru-
hny Anny, m.in. jej książecz-
kę harcerską, zaświadczenia 
o udziale w zlotach instruktor-
skich, korespondencję z  wię-

zienia w Wyszecinie koło Wej-
herowa, w  którym pracowała 
jesienią 1939 roku – informuje 
Jan Trofimowicz jr. 

Łódzkie harcerki pozna-
ły także historyczne miej-
sca związane z  przedwojen-
ną działalnością ich patronki 
w Ełganowie. 

– Były przy budynku byłej 
Szkoły Macierzy, w której do 1 
września 1939 roku mieszkała 
i nauczała polskie dzieci druh-
na Anna. Odmówiły modlitwę 
pod historyczną figurką Matki 
Bożej Różańcowej, pod którą 
często modliła się Anna Bur-
dówna. Warto wspomnieć, że 
tę wybudowaną w  1864 roku 
figurkę kilkukrotnie niszczyli 
Niemcy. Druhna Anna wraz 
z  licznym gronem Polaków 
mozolnie, z  wielkim zaanga-
żowaniem, oczyszczała figurę 
– dodaje Jan Trofimowicz jr.

Depozytariusz pamiątek po 
Annie Burdównie przekazał 

harcerkom jeden z  kilku wła-
snoręcznie napisanych przez 
ich patronkę życiorysów, który 
wzbogaci zbiory drużyny. 

– Planowane jest wspólne 
spotkanie na jednej ze zbió-
rek harcerskich w  Łodzi. Co 
ciekawe, młode łodzianki 
propagują wśród swoich ró-
wieśników postać Anny Bur-

dówny i  jej bohaterskie czyny, 
a  także pełne poświęcenia dla 
drugiego człowieka życie, ści-
śle nawiązujące do Kodeksu 
Harcerskiego. Harcerki opie-
kują się w Łodzi grobem Anny 
Burdówny – mówi Jan Trofi-
mowicz jr. 

(Gr)

Żuławy na Jarmarku

Promocja polskich smaków
Dobrodziejstwa kultury i tradycji żuławskiej promowano na zakończonym 
w miniony weekend Jarmarku Dominikańskim. W przedsięwzięciu uczestni-
czyli reprezentanci powiatów gdańskiego i nowodworskiego.

Wydarzenie, które zatytu-
łowane było „Magiczne Żuła-
wy”, organizowano w  ramach 
projektu „Smaki Pomorza”. 
Była to okazja do pokazania 
tradycji i  przybliżenia sma-
ków żuławskich. Kolejny raz 
swoje umiejętności kulinarne 
zaprezentował m.in. Cezary 
Bieniasz-Krzywiec, starosta 
gdański, który przygotował 
owocowe desery.

– Chciałem pokazać, jak 
w  prosty sposób można zro-
bić smaczny deser. Wykorzy-
stałem do tego jabłka, gruszki 
i  śliwki oraz miód naturalny 
i produkowany na naszym te-
renie Goldwasser. Wszyst-
kie te produkty dostępne są 
w  każdym domu, a   przyrzą-
dzenie deserów jest banalnie 
proste – mówi starosta gdań-
ski, który jest jednym z najlep-
szych kucharzy wśród pomor-
skich samorządowców.

Już niebawem, bo na począt-
ku września, Cezary Bieniasz-
-Krzywiec promować będzie 
polską kuchnię w  Górjewsku 
w  Okręgu Kaliningradzkim. 
Poza tym proste polskie potra-
wy starosta gdański prezentuje 
na filmach zamieszczanych na 
portalu dla Rosjan www.gsg.ru. 

Właśnie tam znaleźć można 
filmy, na których gospodarz 
powiatu gdańskiego pokazuje 
naszym wschodnim sąsiadom, 
jak przygotować bigos, żurek, 
tatar albo golonkę, na którą 
przepis cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem.

– Staram się, żeby każda po-
trawa była prosta, a  – co naj-
ważniejsze – szybka w  przy-
gotowaniu i do której potrzeba 
produktów dostępnych w każ-
dym sklepie czy na targowisku 
– podkreśla Cezary Bieniasz-
-Krzywiec. – W  Górjewsku 

przygotuję zapewne żurek i bi-
gos. Pokażę też, jak przygoto-
wać grzane wino, które w Ro-
sji robi coraz większą furorę.

(Gr)

>> Harcerki z Łodzi poznawały w Ełganowie miejs-
ca związane z życiem Anny Burdówny
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>> Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański, podczas  
Jarmarku św. Dominika przygotowywał deser z owoców
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będzie atrakcyJnieJ 

Pracują przy 
zbiornikach

Prowadzone są jeszcze prace przy zbiornikach wodnych 
na terenie gminy Cedry Wielkie. Roboty trwają w  siedmiu 
miejscowościach. 

Kilka tygodni temu uporządkowano teren wokół zbior-
ników (wykoszenie skarp i  terenu przyległego, wygrabienie 
wykoszonych porostów, karczowanie starych drzew, pni oraz 
krzaków i  zebranie zalegających śmieci wokół zbiornika). 
Poza tym odmulono dna i skarpy zbiornika oraz przeprowa-
dzono remont umocnień. Zajęto się też konserwacją urządzeń 
przelewowych i  rowów odbierających nadmiar wód. Dodaj-
my, że prace te prowadzone są w  Cedrach Wielkich, Ce-
drach Małych, Miłocinie, Giemlicach, Trzcinisku, Długim 
Polu i Koszwałach. W Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, 
Giemlicach oraz Długim Polu został wykonany remont ogro-
dzenia. Od 12 sierpnia gruntownej konserwacji poddawany 
jest zbiornik w Cedrach Małych. Rozpoczęła się również bu-
dowa pomostów, a już na sam koniec przeprowadzony będzie 
montaż ławeczek i nasadzeń.

Warto zauważyć, że przedsięwzięcia te nie mogłyby być re-
alizowane, gdyby nie unijne wsparcie. Dzięki temu wsie na 
terenie gminy Cedry Wielkie będą atrakcyjniejsze, a miesz-
kańcy będą mieli kolejne miejsca do odpoczynku.

(Gr)

>> Gminne pieniądze wydawane są również 
na place zabaw, z których mogą korzystać 

najmłodsi mieszkańcy
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wykorzystuJĄ system alaska

w cedrach wielkich rozmawiali o bezpieczeństwie
W Cedrach Wielkich od-

było się spotkanie komisji 
bezpieczeństwa, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele 
służb mundurowych i lokal-
nych samorządów. Rozma-
wiano przede wszystkim o 
zabezpieczeniach przeciwpo-
wodziowych na terenie po-
wiatu gdańskiego i o Systemie 
Alaska.

Spotkania komisji odbywają 
się co kilka miesięcy. Jak mówi 
„Panoramie” Cezary Bieniasz-
-Krzywiec, starosta gdański, 
mieszkańcy powiatu nie mu-
szą obawiać się, że ich gospo-
darstwa zaleje wielka woda.

– Gminy, które leżą przy 
korycie Wisły, wprowadzi-
ły na swoim terenie System 
Alaska, a więc szybkiego po-
wiadamiania mieszkańców o 
zbliżających się zagrożeniach. 
System daje możliwość bie-
żącego kontrolowania stanu 

Wisły. Samorządy dostały też 
pieniądze na zakup samocho-
dów czy quadów. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że możemy 
czuć się bezpiecznie, bo na-
sze wały są w dobrym stanie. 
Ostatnia powódź była w 1945 
roku, kiedy Niemcy specjalnie 
przerwali wały w okolicach 
Krzywego Koła, a poprzednia 
powódź miała miejsce chyba w 
1895 roku – mówi starosta.

To, że wały są w dobrym 
stanie nie oznacza, że nic nie 
należy z nimi robić. W dal-
szym ciągu należy je syste-
matycznie wzmacniać, bo 
zniszczenia czynią chociażby 
bobry.

– By temu zapobiec, wbi-
jane są specjalne zapory, któ-
re zabezpieczają przed jego 
przemakaniem, nawet poni-
żej podstawy wału. Ścianka 
wykonana jest z betonu i nie 
pokona jej nawet bóbr – do-

daje Cezary Bieniasz-Krzy-
wiec. – Nie zapominajmy, że 
prowadzimy także działania w 
ramach programu „Komplek-
sowe zabezpieczenie przeciw-
powodziowe Żuław”, który 
poprawi bezpieczeństwo na 
całych Żuławach. Nie zapo-
minajmy, że nie tylko wody 
Wisły są dla nas zagrożeniem. 
Przecież w 2001 roku mieli-
śmy ogromny problem z Ka-
nałem Raduni, dlatego należy 
monitorować wszystkie cieki 
wodne.

Członkowie komisji nie 
dyskutują jednak tylko i wy-
łącznie na temat zagrożenia 
powodziowego. Poruszane 
są też problemy związane ze 
składowaniem odpadów czy 
też narkotykami albo bezpie-
czeństwa na drogach.

(kl)
>> Wały przeciwpowodziowe na Wiśle chronią mieszkańców przed powodzią
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międzynarodowy proJekt

Poznawali europejskie metody
Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu 
Gdańskim uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Comeniusa. Partne-
rami naszej szkoły były placówki oświatowe w Rumunii, Niemczech, Turcji, 
Grecji i Islandii.

Projekty Comenius są ko-
ordynowane przez Fundację 
Rozwoju Systemu Eduka-
cji. Celem akcji Comenius 
Partnerskie Projekty Szkół 
jest wzmacnianie europej-
skiego wymiaru edukacji po-
przez promowanie współpra-
cy międzynarodowej, a  tak-
że poprawa – pod względem 
jakościowym i  ilościowym 
– partnerstw między szkoła-
mi oraz mobilności, w  której 
uczestniczą uczniowie i  ka-
dra nauczycielska z  różnych 
państw członkowskich. Szkoła 
w Pruszczu Gdańskim, wspól-
nie z  partnerami, realizowała 
projekt „QED – quality in Eu-
rope’s diversity”

– Projekt bezpośrednio do-
tyczy matematyki, a więc spo-
sobów nauczania, różnorod-
ności jej zastosowań w innych 
dziedzinach nauki. Celem 
projektu miało być wzmocnie-
nie wiedzy i zrozumienia róż-
nych europejskich systemów 
edukacji, szczególnie wziąw-
szy pod uwagę naukę matema-
tyki, dzielenie się informacją 
z  innymi nauczycielami. Re-
alizacja projektu dała także 
możliwość ulepszania metod 
pedagogicznych, wliczając 
specyficzne potrzeby eduka-

cyjne i  zachęcała do innowa-
cyjnego nauczania – informuje 
Katarzyna Sagun, koordyna-
tor projektu.

Dzięki Comeniusowi moż-
na było poprawiać umiejęt-
ności językowe nauczycieli 
i  uczniów, wymieniać się in-
formacjami, doświadczenia-
mi, praktycznym nauczaniem 
matematyki, biorąc pod uwagę 
nauczanie uzupełniające.

– W  trakcie trwania pro-
jektu odbyły się 24 mobil-
ności nauczycieli. Równole-

gle do wizyt w  niemieckim 
Wetzlar i  rumuńskich Boto-
szanach zorganizowane zo-
stały wycieczki dla uczniów. 
Przez cały czas przebywali oni 
w  towarzystwie niemieckich 
i  rumuńskich uczniów, brali 
udział w aktywnościach zwią-
zanych z projektem, uczestni-
czyli w  zajęciach lekcyjnych. 
Do Niemiec przyjechała także 
grupa greckich licealistów – 
dodaje Katarzyna Sagun.

Jak mówi koordynatorka 
projektu, niezwykłym wyda-

rzeniem dla uczniów i nauczy-
cieli szkoły była wizyta part-
nerów w Pruszczu Gdańskim. 
Odbyła się ona pod koniec 
maja 2012 roku. 

– Zagraniczni goście byli 
zauroczeni naszą szkołą oraz 
szkolnym ogrodem, w którym 
pracowali nasi uczniowie – 
mówi Katarzyna Sagun. 

Na stronie zsoio.pl znaj-
dują się filmy i prezentacje ze 
wszystkich wizyt. 

(kl)

>> Międzynarodowa grupa nauczycieli realizująca program Comeniusa  
podczas wizyty w Islandii
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skorzystaJ z porad

Uważaj na plażach
Letni sezon jest już prawie za nami, ale na naszych plażach 

wciąż wypoczywają turyści i  mieszkańcy Pomorza. Tego-
roczne statystyki dotyczące utonięć są zatrważające, dlatego 
służby ratunkowe i administratorzy plaż apelują o zachowanie 
rozsądku podczas kąpieli.

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku przygoto-
wał kąpieliska strzeżone, angażując na rzecz bezpieczeństwa 
kąpiących się środki wykraczające poza wytyczne wynikają-
ce z  przepisów ustawowych, m.in. zapewniające patrole na 
specjalistycznych kajakach morskich czy patrolowanie plaż 
i wody z powietrza za pomocą paralotni – mówi Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy MOSiR. – Powołana została rów-
nież Wodna Grupa Interwencyjna, która ma do dyspozycji 
łodzie motorowe, skuter wodny z platformą ratowniczą, quada 
z przyczepką do transportu poszkodowanego, suche skafan-
dry i pianki oraz sprzęt medyczny.

Doświadczeni ratownicy pracują na gdańskich plażach 
w godz. 9.30 – 20.00. 

– Pamiętajmy o jednym – mimo najwyższego zaangażowa-
nia, ratownicy i tak nie zwalczą nieodpowiedzialności i głu-
poty – dodaje Grzegorz Pawelec.

Podczas kąpieli w  morzu nie możemy także zapominać 
o niebezpiecznych prądach. Szczególnie niebezpieczne są dwa 
zjawiska. Pierwsze z nich to prądy powrotne, kiedy fala napły-
wa na brzeg i większość niesionej wody wraca w stronę morza 
w postaci prądu przydennego o stosunkowo dużej prędkości. 
Taki prąd może przewrócić i pociągnąć w stronę morza małe 
dziecko, ale następna napływająca fala popchnie je z powro-
tem w stronę plaży.

– Bardziej niebezpiecznym, który może pojawić się w strefie 
przybrzeżnej i prawdopodobnie przyczynia się do wielu uto-
nięć, jest prąd rozrywający, skierowany prostopadle do plaży, 
w stronę morza, i  jest prądem powierzchniowym – wyjaśnia 
rzecznik MOSiR. – Prądy rozrywające nie wciągają ludzi 
pod wodę, jak się powszechnie uważa, a  przenoszą daleko 
od brzegu. Ludzie toną, kiedy nie dają rady utrzymać się na 
powierzchni. Plaże na Wyspie Sobieszewskiej i  Stogach są 
obszarami szczególnie narażonymi na tego typu zjawiska. 
W odróżnieniu od pozostałych trójmiejskich plaż, nie są one 
osłonięte od pełnego morza Półwyspem Helskim. Poza tym 
położone są naprzeciwko Głębi Gdańskiej, skąd w czasie sil-
nego wiatru napływają fale o dużej prędkości, a tym samym 
wysokiej energii. 

(Gr)

numer ratunkowy 
nad wodĄ: 

601 100 100
• Zażywaj kąpieli na kąpieliskach 

strzeżonych. 
• Przed wejściem do wody sprawdź 

flagę wywieszoną na wieży ratowni-
czej lub na maszcie przy wejściu na 
kąpielisko. Biały kolor flagi oznacza 
kąpiel dozwoloną, czerwony – abso-
lutny zakaz.

• Korzystając z kąpieliska strzeżonego, 
zwróć uwagę na kolor boi wyznacza-
jących akwen. Poza czerwoną boją 
robi się już głębiej. Jeśli nie pływasz 
dobrze, nie przekraczaj tej strefy. 
Kąpielisko strzeżone kończy się poza 
żółtą boją. Wypływasz tam na swoją 
odpowiedzialność.

• Nie korzystaj z kąpieli po spożyciu 
alkoholu. 78 proc. osób tonie będąc 
pod wpływem alkoholu. Kąpiąc się 
po spożyciu napojów wyskokowych, 
stanowisz zagrożenie dla siebie, ale 
również dla innych osób.

zapisy w listopadzie

Pierwszy samorządowy żłobek
Jeszcze w  tym roku zakoń-

czy się budowa pierwszego 
w  naszym mieście żłobka sa-
morządowego. Jak powiedział 
nam Jerzy Kulka, zastępca 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, być może na początku 
przyszłego roku placówka zo-
stanie już uruchomiona.

Do tej pory na terenie na-
szego miasta nie było żłobków, 
a jak informuje burmistrz Jerzy 
Kulka, do dyspozycji pozosta-
ją jedynie punkty żłobkowe. 
Nowy, samorządowy żłobek 
budowany jest przy przedszko-
lu im. Janusza Korczaka, przy 
ulicy Żwirki i Wigury. Będzie 
on mógł przyjąć 40 dzieci. 

Obiekt będzie również w pełni 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

– Nasze miasto jest w  nie-
ustannym rozwoju i  sprowa-
dzają się do nas młodzi ludzie, 
którzy mają dzieci, dlatego też 
postanowiliśmy zainwestować 
w  żłobek. Powiem więcej. Je-
żeli w  przyszłości zajdzie po-
trzeba, to znajdziemy pienią-
dze na budowę kolejnej tego 
typu placówki – zapowiada 
Jerzy Kulka.

Budowany żłobek, razem 
z  całą infrastrukturą i  docie-
pleniem przedszkola kosz-
tuje ok. 1,5 mln zł. Gros, bo 
70 proc. środków na tę inwe-

stycję, pochodzi z  programu 
„Maluch”. Pozostałe pieniądze 
zabezpieczono w  budżecie. 
Budowa ma zostać ukończona 
pod koniec grudnia, ale zapisy 
dzieci być może rozpoczną się 
w  październiku, bądź na po-
czątku listopada.

– Nim rozpoczniemy nabór 
do placówki musimy najpierw 
dysponować odpowiednimi 
uchwałami, przyjętymi przez 
Radę Miasta Pruszcz Gdań-
ski. Powstać musi też status 
i  regulamin, według którego 
będziemy wiedzieć kogo mo-
żemy przyjąć do żłobka. Już 
teraz mogę jednak powiedzieć, 
że pierwszeństwo będą miały 

dzieci zameldowane w naszym 
mieście i wychowywane przez 
jednego rodzica. Miejsce znaj-
dą też maluchy, których rodzi-
ce osiągają niskie dochody. Li-
czymy, że dzięki temu rodzice 
oddadzą swoje pociechy do 
żłobka i  nie będą musieli re-
zygnować z pracy – informuje 
zastępca burmistrza.

Żadnego problemu nie 
ma natomiast z  miejscami 
w  przedszkolach. Jak podaje 
Jerzy Kulka, w pruszczańskich 
przedszkolach jest jeszcze ok. 
50 wolnych miejsc.

(lubek)

dla poczĄtkuJĄcych

skorzystaj z dotacji
W piątek, 23 sierpnia, od-

będzie się bezpłatne spotkanie 
informacyjne w Agencji Roz-
woju Pomorza. Aby wziąć w 
nim udział należy do 22 sierp-
nia przesłać formularz zgło-
szeniowy do organizatorów 
spotkania, którego tematem 
będzie „Jak pozyskać dotację 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej?”.

Agencja Rozwoju Pomorza 

zaprasza wszystkich, którzy 
są zainteresowani założeniem 
własnej działalności gospo-
darczej. Podczas spotkania 
będzie można dowiedzieć się 
o dotacjach na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej ze 
środków Powiatowego Urzędu 
Pracy (w szczególności ofer-
ta PUP z Gdyni i Gdańska) i 
dotacjach na start z Funduszy 
Europejskich. Omawiane będą 

pożyczki z inicjatywy JERE-
MIE dla początkujących firm 
oraz wszelkie inne możliwości 
wsparcia dla nowo powstałych 
przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się w 
siedzibie agencji, która mieści 
się w Gdańsku przy ulicy Ar-
końskiej 6 (sala 005), w godz. 
10.00 – 12.00. Rejestracja 
uczestników odbywać się bę-
dzie od godz. 9.45. Formularz 

zgłoszeniowy należy wysłać na 
adres: katarzyna.laskowska@
arp.gda.pl lub dostarczyć oso-
biście do Agencji Rozwoju Po-
morza (pok. 003 na parterze). 
Znaleźć go można na stronie 
www.arp.gda.pl lub na stro-
nach internetowych urzędów 
gmin, czy też pruszczańskiego 
magistratu.

(kl) 

za rok powstanie park

w Przywidzu mają siłownię
Na bulwarze w Przywidzu pojawiły się urządzenia fitness, z których można 
korzystać o każdej porze dnia i nocy. Inwestycję udało się zrealizować dzięki 
pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Przywidz, o  czym 
wszystkim wiadomo, korzysta 
ze swoich walorów turystycz-
nych, bowiem próżno tu szukać 
dużych przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych czy gospodarstw 
rolnych. Dlatego też warto 
kłaść szczególny nacisk na tu-
rystykę i rekreację, a przy oka-
zji nie szczędzić grosza na to, 
by turyści czuli się tu dobrze. 

– W  lipcu na bulwarze po-
jawiły się urządzenia fitness. 
Całość przedsięwzięcia kosz-
towała 36 tysięcy złotych, ale 
otrzymaliśmy na to 80 pro-
centowe dofinansowanie ze-
wnętrzne – mówi Marek Zi-
makowski, wójt gminy Przy-
widz. – Podobne, ale nie w tak 
dużej liczbie jak w Przywidzu, 
urządzenia pojawiły się już 
w  Pomlewie i  Suchej Hucie. 
Zauważyłem, że siłownie cie-
szyły się ogromnym zainte-

resowaniem mieszkańców, 
a zdarzało się nawet, iż do nie-
których urządzeń tworzyły się 
kolejki.

– Promujemy zdrowy tryb 
życia. W  drodze np. na pla-
żę, możemy poćwiczyć górne 
i dolne partie ciała, zwiększyć 
wytrzymałość, poprawić ela-
styczność mięśni i  krążenie 
krwi. Siłownia na wolnym po-
wietrzu wpływa pozytywnie 
na zdrowie i  układ krążenia, 
a  przy okazji wzmacnia kon-
dycję fizyczną i  koordynację. 
Co ważne, jest dostępna dla 
każdego, dzięki czemu ułatwia 
nawiązywanie i  utrwalanie 
kontaktów międzyludzkich, 
a  przy odpowiednim doborze 
ćwiczeń działa rehabilitacyjnie 
– dodaje Aleksandra Ciecho-
lewska z  Referatu ds. sportu 
i  organizacji pozarządowych 
Urzędu Gminy Przywidz.

Wiadomo już, że gmina 
otrzyma dofinansowanie na 
budowę parku rekreacyjno-in-
nowacyjnego, który usytuowa-
ny będzie na Osiedlu Wiosna 
przy ulicy Jesionowej.

– Wiemy, że otrzymamy ok. 
400 tysięcy złotych na organi-
zację tego parku. Z kolei nasz 

budżet będzie musiał pokryć 
piątą część całej inwestycji. 
Projekt mamy już przygoto-
wany, więc w  przyszłym roku 
ruszymy z realizacją zadania – 
dodaje wójt Zimakowski.

(kl)

>> Jasiu i Paweł często korzystają z siłowni,  
która niedawno została uruchomiona na bulwarze 

w Przywidzu
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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
– 43,60 m2,
– 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 powierzch-
ni reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „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.

zaGłosuJ i wyGraJ

twierdza i Pge arena 
cudami Polski?

Do ostatniego dnia września wziąć można udział w  ple-
biscycie „7 Nowych Cudów Polski” miesięcznika „National 
Geographic Travel”. Wśród 32 nominowanych znalazły się 
dwa obiekty z Pomorza i oba z Gdańska – Twierdza Wisłouj-
ście oraz stadion PGE Arena.

– Województwo pomorskie jest jedynym, w  którym zo-
stały nominowane dwa obiekty z  jednego miasta. Dlatego 
też zachęcamy do głosowania na Twierdzę Wisłoujście i  na 
PGE Arenę. Jeżeli dwa spośród siedmiu cudów Polski będą 
z Gdańska, to będzie to dla nas wspaniała reklama – podkre-
śla Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

Głosowanie odbywa się drogą SMS-ową. Wszyscy, którzy 
wezmą udział w zabawie, mają zagwarantowaną nagrodę, jaką 
jest „Przewodnik po 7 nowych cudach Polski”. Ci, którzy sze-
rzej uzasadnią swój wybór, będą mogli wygrać inne nagro-
dy (weekend z zatankowanym do pełna samochodem Suzuki 
SX4, komplet opon Bridgestone, torby podróżne Bridgestone).

Więcej szczegółów dotyczących konkursu, w tym cały re-
gulamin, znajduje się na stronie www.7cudow.national-geo-
graphic.pl. Tam też znajdują się informacje, jak wysłać sms-
-a  z  uzasadnieniem, by mieć możliwość wygrania atrakcyj-
niejszych nagród niż sam przewodnik.

(kl)

>> Aby oddać głos w plebiscycie na PGE ARENA, 
wyślij SMS o treści: TR.CUD.21.twój kod pocz-

towy (np. 00-999) pod numer 71001

>> Aby oddać głos w plebiscycie na Twierdzę 
Wisłoujście, wyślij SMS o treści: TR.CUD.22.
twój kod pocztowy (np. 00-999) pod numer 

71001
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stypendia dla uczniÓw

wnioski od 1 września
Już od 1 września w sekretariacie lub w pokoju nr 29 Urzę-

du Gminy Pruszcz Gdański pobierać można wnioski o  sty-
pendium na zbliżający się rok szkolny. Są one też dostępne na 
stronie internetowej www.pruszczgdanski.pl. 

Na pomoc finansową mogą liczyć nie tylko dzieci, które 
osiągają znakomite wyniki w nauce czy sporcie, ale również 
te, których rodzinny znajdują się w trudnej sytuacji material-
nej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w  rodzinie 
którego występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wy-
pełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 
lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. 

Dodajmy, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w ro-
dzinie ucznia, który starać się będzie o stypendium, nie może 
być większa niż 456 zł na osobę. Aby otrzymać finansową po-
moc trzeba być mieszkańcem gminy oraz przedstawić faktury, 
które będą potwierdzały wydatki szkolne na ucznia. 

Do wniosków, które należy składać od 1 do 15 września 
w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, wraz z wy-
maganymi dokumentami należy załączyć zaświadczenie ze 
szkoły o  nauce. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić 
informacje o  wszystkich dochodach uzyskanych w  miesiącu 
poprzedzającym termin złożenia wniosku.

(Gr)

tarasy dla rybitw

Pomogły barki noego
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ma patent jak za-
bezpieczyć pisklęta zagrożone wielkimi inwestycjami. Budowie mostu pod 
Kwidzynem, inwestycji wartej ponad 300 mln zł, towarzyszyło dodatkowe 
przedsięwzięcie – specjalne barki, które zastąpiły piaszczyste łachy, będące 
miejscem kolonii lęgowych 210 par rybitwy rzecznej i 30 par rybitwy bia-
łoczelnej. Było to konieczne, bo budowa znalazła się na chronionym obszarze 
Natura 2000 „Dolina dolnej Wisły”.

Hanna Dzikowska, Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku mówi, że 
już na etapie przygotowania 
inwestycji zdecydowano się na 
takie rozwiązanie, bo uznano, 
iż tamtejsza kolonia rybitw jest 
zagrożona.

Urzędnicy ocenili, że choć 
same piaszczyste łachy nie zo-
staną zniszczone przez inwe-
stycję, to znajdą się one zbyt 
blisko niej. A to oznacza hałas 
w  pobliżu lęgowisk, na który 
te gatunki ptaków są szcze-
gólnie wrażliwe. Konsekwen-
cją tego mógłby być znaczą-
cy, negatywny wpływ na ich 
rozrodczość. 

– Utrata miejsc lęgowych 
może dotyczyć ok. 12 proc. po-
pulacji rybitwy rzecznej i ok. 17 
proc. dla rybitwy białoczelnej – 
oceniła Hanna Dzikowska. 

RDOŚ nakazała zainsta-
lowanie barek lęgowych. To 
tzw. kompensacja przyrodni-
cza, którą Główna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i  Autostrad 

zrealizowała jeszcze przed roz-
poczęciem budowy przeprawy 
mostowej w  2010 roku. Do-
dajmy, że powstały dwie bar-
ki, które zacumowały w  odle-
głości 2,5 kilometra od mostu. 
Zostały wypełnione piaskiem 
do wysokości 30-50 cm poni-
żej krawędzi burty. Wysoka 
burta zapobiega nie tylko wy-
padnięciu piskląt do wody, ale 
chroni też przed ewentualnym 
atakiem norek amerykańskich. 
Wystające z piasku deski i ko-
rzenie to zabezpieczenie przed 
latającymi drapieżnikami. 
Barki kotwiczyć będą każdego 
roku, co najmniej od 15 kwiet-
nia do końca września. 

Arka Noego dla podkwi-
dzyńskich rybitw to nie jedyna 
tego typu operacja zaplano-
wana przez RDOŚ w  woje-
wództwie pomorskim. Kolej-
nym przykładem jest też pirs 
rudowy w  Porcie Północnym 
w  Gdańsku. Na konstrukcji 
pirsu zamontowano specjalne 
platformy, rodzaj drewnianych 

tarasów, na których przygoto-
wano siedliska dla rybitw. Tam 
również podjęto działania, by 
zabezpieczyć ten odcinek pirsu 

przed wpływem hałasu i ruchu 
ludzi i sprzętu.

(Gr)

>> Podczas konferencji dla dziennikarzy Hanna  
Dzikowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowi-

ska w Gdańsku opowiadała o barkach Noego pod 
Kwidzynem, które zastąpiły piaszczyste łachy w są-
siedztwie wybudowanego niedawno mostu na Wiśle
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mtb bike tour

wygraj tablet
W  sobotę, 24 sierpnia, na terenie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego rozegrane zostaną kolejne zawody MTB 
Bike Tour Gdańsk. Zawodnicy ścigać będą się na różnych dy-
stansach, od 3,2 do 28 km.

– Trasa zaplanowana została na terenie Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego, wjazd od ul. Czyżewskiego. To jedno 
z kilku znanych i lubianych miejsc w trójmiejskim środowisku 
rowerzystów. Z tą trasą poradzi sobie każdy, nawet „weeken-
dowy” kolarz – mówi Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku. 

Zapisy do zawodów rozpoczną się o godz. 9.00, a dodatko-
wo będą prowadzone pół godziny przed każdym z wyścigów. 
Pierwsza grupa ruszy na trasę o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.
mosir.gda.pl, facebook.com/MOSiRGdansk.

– Każdy może wystartować w  zawodach i  wygrać nagro-
dy. Trafią one nie tylko do zwycięzców. Wśród wszystkich 
uczestników rozlosowane zostaną trzy tablety oraz dwa rejsy 
do Szwecji – zachęca do startu Grzegorz Pawelec.

(Gr)

będzie nowa sala 

rozbudowa szkoły 
w Borkowie 

Do końca roku potrwa rozbudowa Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Borkowie. Powstanie tu nie tylko całkiem nowa 
część dydaktyczna, ale również sala gimnastyczna z  całym 
zapleczem.

W  ramach rozbudowy szkoły powstaną cztery nowe sale 
lekcyjne, jadalnia (dwukrotnie większa od obecnie istnieją-
cej), świetlica z  salką do odrabiania lekcji, toalety i dwa pa-
tia, czyli wewnętrzne dziedzińce. Jedno z nich będzie służyło 
na potrzeby jadalni (uczniowie będą mogli spożywać posiłki 
także na świeżym powietrzu), a drugie – przedszkola (do gier 
i zabaw).

Z kolei sala gimnastyczna to obiekt wolnostojący, połączo-
ny ze szkołą łącznikiem. Składa się na nią boisko o wymiarach 
20 x 32 m wraz z trybunami, a także: sala do judo, salka do 
gimnastyki korekcyjnej, siłownia i zaplecze socjalno-sanitar-
ne (natryski, toalety, szatnie, magazyn i in.). 

Również teren wokół szkoły zostanie urządzony pod zajęcia 
sportowe. Powstanie boisko trawiaste do piłki nożnej, a także 
bieżnia trzytorowa, skocznia do skoków wzwyż i w dal oraz 
rzutnia do rzutu kulą. 

Inwestycja pochłonie prawie 7,5 mln zł. Część środków 
na ten cel gmina Pruszcz Gdański pozyskała z Ministerstwa 
Sportu oraz z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). 

(mb)

>> Jeszcze w tym roku zakończy się rozbudowa 
szkoły w Borkowie
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stanie stanica w wiŚlince

Łapią wiatr w żagle
Firma MOSTY KUJAWY z Mostek k. Smolnik weszła na plac budowy w Wiślin-
ce. Do końca października powstanie tu stanica wodna dla 8 łodzi z całym 
zapleczem infrastrukturalnym.

wystawa w wartowni

Śladami obrońców
Już 1 września, punktualnie 

o  godz. 9.00, zostanie otwar-
ta nowa ekspozycja w  War-
towni nr 1 na Westerplatte. 
W  związku z  tym, Muzeum 
Historyczne Miasta Gdań-
ska podjęło działania, które 
mają przybliżyć nam życio-
rysy żołnierzy stacjonujących 
w  pierwszym tygodniu wrze-
śnia na Półwyspie Westerplat-
te. Stworzono bazę zawiera-
jącą imiona, nazwiska, a  tak-
że wojenne i  powojenne losy 
obrońców. 

Grzegorz Jedlicki, opiekun 
Wartowni nr 1 mówi, że nie da się 
określić dokładnej liczby służących 
tam żołnierzy. Historycy oceniają, 
ze było ich od 192 do 217. 

– Z naszych danych wynika, 
że 1 września 1939 stacjono-
wało na Półwyspie Westerplat-
te 204 żołnierzy, których losy 
przedstawimy na stronie inter-
netowej Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdańska. Będzie-
my starali się dotrzeć do infor-
macji o pozostałych obrońcach 
– dodaje Grzegorz Jedlicki. 

W  czasie wrześniowych 
walk zginęło 15 polskich żoł-
nierzy, a około 50 zostało ran-
nych. Straty niemieckie sięgają 
200-300 zabitych i  rannych. 
Żołnierze Westerplatte zostali 
wzięci do niewoli. Początkowo 
przetrzymywano ich w Gdań-
sku na Biskupiej Górce, póź-
niej przewieziono do obozów 
jenieckich. Większość trafiła 
do oflagu w Murnau i stalagu. 
Część obrońców kontynuowała 
walkę z okupantem i przeżyła 
II wojnę światową, losy innych 

są nieznane. Wszyscy żołnie-
rze walczący na Westerplat-
te zostali kawalerami Orderu 
Virtuti Militari. W  sierpniu 
ubiegłego roku zmarł ostat-
ni z  obrońców Westerplatte – 
Ignacy Skowron. 

Aby śledzić biogramy obroń-
ców Westerplatte, ułożone 
w kolejności alfabetycznej, wy-
starczy wejść na stronę www.
mhmg.pl/zaloga. 

(Gr)

Wiślinka to jedyna miejsco-
wość w gminie Pruszcz Gdań-
ski, przylegająca do Martwej 
Wisły, a  jednocześnie leżąca 
na szlaku turystycznym Pę-
tli Żuław, w  bezpośrednim 
sąsiedztwie wielu atrakcji hi-
storycznych (Szlak Menno-
nitów) i  przyrodniczych (Ob-
szar Chronionego Krajobrazu 
Żuław Gdańskich, Wyspa So-
bieszewska). Już wkrótce jej po-
tencjał turystyczno-rekreacyjny 
zostanie w pełni wykorzystany.

pomost dla 8 Jednostek 
i nie tylko

Nad brzegiem Martwej Wi-
sły powstanie kompleks rekre-
acyjno-szkoleniowy. Znajdzie 
się tam pomost cumowniczy 
dla 8 jednostek, stumetrowy 
hangar dla sprzętu pływają-
cego, dźwig, a  także mniej-
sze pomosty przeznaczone dla 
jachtów, łodzi motorowych 
i  kajaków. Na tym jednak nie 
koniec – zmotoryzowani znaj-
dą tam duży utwardzony plac 
z  parkingiem. Pojawi się rów-
nież wiata rekreacyjna z  miej-
scem na ognisko.

Zarówno pomosty, wiaty, 
jak i  nabrzeże będą oświetlo-
ne. Powstanie także zaplecze 
socjalne i  sale, w  których od-
bywać się będą szkolenia teore-
tyczne dla adeptów żeglarstwa 
(wykłady mogą być też prowa-
dzone w  rozbudowanej Szko-
le Podstawowej w  Wiślince). 
Pomyślano również o  osobach 
niepełnosprawnych – na tere-
nie stanicy powstanie przysto-
sowany dla nich specjalny trap, 
dzięki któremu bezpiecznie 
i  szybko dostaną się na każdą 
jednostkę pływającą.

atrakcJa dla mieszkań-
cÓw i turystÓw

– Dzięki tej inwestycji po-
jawią się nowe, ciekawe szanse 
edukacyjne dla dzieci i  mło-
dzieży – mówi Magdalena 
Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. – Chce-
my, by nasze dzieciaki uczy-
ły się żeglarstwa i  zdobywały 
patenty. 

Miejsce wybrane pod budo-
wę nie jest przypadkowe. Oko-
liczny akwen jest dość płyt-
ki, a  co za tym idzie bardziej 
bezpieczny dla osób, które 
rozpoczynają swoją przygodę 
z żeglarstwem. 

Zapewne nie tylko dla dzie-
ci stanica będzie ciekawym 
miejscem. Również dorośli 
mieszkańcy Wiślinki zyska-
ją dodatkowe miejsca spotkań 
i aktywnego wypoczynku.

Oprócz tego, z całą pewno-
ścią, taki nowoczesny obiekt 
zwiększy atrakcyjność Wi-
ślinki. Jest szansa, że rozwi-
nięta infrastruktura żeglarska 
spowoduje rozwój działalno-
ści gospodarczej opartej na 
turystyce.

– Wyobrażamy sobie, że 
będą tu organizowane rejsy dla 
młodzieży i dorosłych, a także 
obozy żeglarskie – kontynuuje 
wójt. – Liczymy też, że stani-
ca przyciągnie inwestujących 
w małą gastronomię i wypoży-
czalnie sprzętu wodnego.

o inwestycJi 
Bezpieczna, osłonięta od 

wiatru i wyposażona w odpo-
wiednią infrastrukturę stanica 
żeglarska, leżąca blisko mostu 
pontonowego na Wyspę So-
bieszewską, to bardzo ważny 

element infrastruktury że-
glarskiej na tym odcinku Pętli 
Żuław. 

Inwestycja jest konsekwen-
cją realizacji strategii rozwo-
ju w gminie Pruszcz Gdański 
opartej na walorach przyrod-
niczych i kulturowych Żuław. 

Budowa stanicy pochłonie 
ok. 721 tys. zł. Gmina Pruszcz 
Gdański pozyskała na ten cel 
dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
w wysokości blisko 582 tys. zł.

złapali bakcyla
Aby zaszczepić w  młodych 

ludziach wspaniałą pasję że-
glarską, gmina Pruszcz Gdań-
ski bierze udział w  projekcie 

„Złap wiatr w pomorskie żagle 
wiedzy”. W ubiegłym roku, do 
jego I  edycji zgłoszono dwie 
szkoły: Szkołę Podstawową 
w  Wiślince i  Szkołę Podsta-
wową w Wojanowie. Piątokla-
siści, bo do nich skierowany 
jest program, poprzez zajęcia 
teoretyczne i praktyczne, zgłę-
biali tematykę morską i oswa-
jali się z wodą. 

Do II edycji projektu gmi-
na zgłosiła 5 szkół podstawo-
wych: Wiślinę, Wiślinkę, Wo-
janowo, Łęgowo i Straszyn.

Kiedy dzieciaki złapią bak-
cyla, stanica wodna w Wiślin-
ce pozwoli im rozwijać pasję 
i cieszyć się morską przygodą!

(mb)

>> Ruszyła budowa stanicy wodnej w Wiślince
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nabÓr do szkÓłki
czekają na piłkarzy

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-
ski z siedzibą w Cieplewie ogłasza uzupełniający nabór do 
szkółki piłkarskiej w Przejazdowie dla roczników 2007/2008. 
Zajęcia odbywają się na boisku piłkarskim miejscowego gim-
nazjum. Zgłoszenia i dodatkowe informacje u trenera Łuka-
sza Poźniaka (tel. 793 414 434).

(kl)

kibicuJ naJmłodszym

Piłkarsko w Przywidzu
Wszystkich kibiców piłki nożnej w wykonaniu młodych 

adeptów futbolu zapraszamy na turniej, który w najbliższą so-
botę, 24 sierpnia, odbędzie się w Przywidzu. Zawody, w któ-
rych wystartują drużyny roczników 2000 – 2002, rozgrywane 
będą na boisku piłkarskim miejscowego klubu.

Ekipy, które wystartują w imprezie, walczyć będą o Puchar 
Gminy Przywidz – patronat nad imprezą objął jej wójt Marek 
Zimakowski. Zawody piłkarskie odbywać się będą w godz. 
10.00 – 16.00. W imieniu organizatorów zapraszamy do ak-
tywnego kibicowania młodym piłkarzom. 

(kl)

kaJaki, piłka noŻna

sportowy sierpień 
Jeszcze przez ostatnie dni sierpnia można wziąć udział 

w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, które organizowane 
są na terenie gminy Pruszcz Gdański. 

W środy i piątki (godz. 11.00 – 13.00) na boisku piłkarskim 
w Będzieszynie prowadzone są zajęcia rekreacyjno-sportowe 
dla dzieci i młodzieży. Prowadzi je Piotr Kirkiłło-Stacewicz. 
Z kolei w poniedziałki i czwartki w Zespole Szkół w Łęgo-
wie Małgorzata i Piotr Kirkiłło-Stacewicz prowadzą w godz. 
11.00 – 11.30 szkółkę koszykarską. Zajęcia szkółki piłkar-
skiej rocznika 2005/2006 odbywają się w poniedziałki i środy 
(godz. 16.00) na boisku orlika w Rotmance, a w Rusocinie (rów-
nież na orliku) w soboty (godz. 8.00). Szczegółowych informa-
cji na temat zajęć udziela Dariusz Kusiak (tel. 606 698 630). 

Szkolenia młodych adeptów futbolu roczników 2003/2004 
z podziałem na grupy A i B odbywają się również na boisku 
Zespołu Szkół w Straszynie. Do 18 sierpnia młodzi piłkarze 
przebywali na obozie sportowym w  Tolkmicku, natomiast 
kolejne zajęcia zaplanowano na 21, 23, 26, 28 i 29 sierpnia. 
Wszelkich wiadomości na temat treningów uzyskać można 
u Łukasza Gajowniczka (tel. 609 391 379). 

Również zajęcia piłkarskie roczników 2007/2008 odbywają 
się we wtorki i  piątki (godz. 16.30) na boisku przy gimna-
zjum w Przejazdowie, gdzie treningi prowadzi Łukasz Poź-
niak (793 414 434). 

Poza tym, Centrum Rekreacji w Juszkowie zachęca do sko-
rzystania z możliwości pływania kajakami, rowerami wodny-
mi. Jest tu także możliwość pogrania w piłkę nożną, siatków-
kę plażową i koszykówkę uliczną. Obiekty udostępnione są od 
środy do piątku w godz. 9.00 – 17.00, a w soboty i niedziele 
w godz. 11.00 – 19.00. 

W  każdy poniedziałek i  czwartek zapraszamy do Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie, gdzie skorzystać 
można z siłowni, sauny (po uprzednim zgłoszeniu telefonicz-
nym 58 682 85 78) w godz. 16.00 – 20.50, można też ćwiczyć 
aerobik (godz. 18.00 – 19.00).

– 21, 22 i 28 sierpnia zapraszamy na imprezy rekreacyjne 
„Kajakami po Raduni”. Dla zainteresowanych sołectw zapew-
niamy transport, pływanie kajakami i rowerami wodnymi po 
Raduni, konkursy na wodzie, gry sportowe oraz poczęstunek 
– informuje Marek Gotartowski, zastępca dyrektora Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje udziela Marek Gotar-
towski tel. 694 350 743.

(lubek)

wyŚciGi na martweJ wiŚle

mistrzostwa skuterów wodnych
Ryk silników, bryzgi wody, 

szaleńczy pęd i  spektakularne 
nawroty skuterów wodnych 
będzie można podziwiać 31 
sierpnia na Martwej Wiśle, 
w  sąsiedztwie mostu wanto-
wego w  Gdańsku. Tam bo-
wiem rozegrana zostanie ko-
lejna edycja Mistrzostw Sku-
terów Wodnych Amatorów. 

Warto zauważyć, że mi-
strzowie kierownicy wodnych 
skuterów już po raz siódmy 
w  Gdańskim Ośrodku Szko-
leń Motorowodnych „Ste-
wa” przystąpią do rywaliza-
cji o  tytuł najlepszego wśród 
amatorów. 

– Szybkie, zwrotne i  wi-
dowiskowe skutery wodne 
zagościły już na dobre na na-
szych akwenach. Poszukujący 
wrażeń i  sportowej nutki ich 
właściciele, jak co roku będą 
mogli sprawdzić swoje umie-
jętności i  swój sprzęt. Okazja 
do rywalizacji na zamkniętym 
i nadzorowanym akwenie kusi 
tym bardziej, że na co dzień 
ruch na wodach wokół Gdań-
ska jest obostrzony wieloma 
ograniczeniami, ze znacznym 
ograniczeniem prędkości na 
czele. Chętnych do spraw-
dzenia umiejętności i  sprzętu 
w gdańskiej „Stewie” nie brak-
nie więc nigdy – mówi „Pano-
ramie” Arkadiusz Marzec, or-
ganizator mistrzostw.

W imprezie mogą startować 
zawodnicy, którzy nie posiada-

ją licencji sportowej. Uczest-
nicy zostaną podzieleni na 
klasy pod względem mocy 
skuterów oraz płci zawodni-
ka, co ma zapewnić równe 
warunki startu. Nad spraw-
nym i  zgodnym z  regulami-
nem przebiegiem mistrzostw 
czuwać będą związkowi 
sędziowie. 

– Pomimo sportowego za-

cięcia, zawody w  „Stewie” 
mają jednak przede wszyst-
kim zapewnić startującym 
i  ich bliskim zabawę w  ro-
dzinnej atmosferze. Tłem dla 
adrenaliny i  rywalizacji bę-
dzie oprawa muzyczna, którą 
zapewni zespół szantowy. Nie 
zabraknie też konkursów i za-
baw dla gości i rodzin zawod-
ników. Zaplanowaliśmy także 

paradę jachtów, ale szykowa-
ne są też inne niespodzianki – 
dodaje Arkadiusz Marzec. 

Wodnym mistrzostwom, 
organizowanym przez „Ste-
wę”, kibicują lokalni samorzą-
dowcy, którzy każdego roku 
fundują nagrody i puchary. 

(lubek)

>> W ostatni dzień sierpnia, w sąsiedztwie mostu wantowego na Martwej 
Wiśle, podziwiać będzie można wyścigi skuterów wodnych
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jubileuszowe zawody „czapli”
Na stawie Komarowo w Pruszczu Gdańskim rozegrano jubileuszowe Zawody 
Spławikowe o Puchar 25-lecia Koła Wędkarskiego „Czapla”. Zwycięzcą im-
prezy został Zdzisław Gołaszewski z Pruszcza Gdańskiego.

W jubileuszowej imprezie, 
mimo deszczu, wzięło udział 
ponad 20 amatorów wędko-
wania. Najmłodszym uczest-
nikiem zawodów był 14-letni 
Oskar Gorczyca z  Żukczyna, 
który sklasyfikowany został na 
6. pozycji.

– Zawody możemy uznać 
za udane. Poza rybami, które 
zawsze są łowione, tym razem 
jeden z  uczestników wycią-
gnął… węgorza, co jest nie-
zwykle rzadkim wydarzeniem 
na jakichkolwiek zawodach 
wędkarskich – przyznaje An-
drzej Grzejka, prezes Koła 
Wędkarskiego „Czapla”.

Dzięki wsparciu sponsorów 
wszyscy uczestnicy imprezy 
otrzymali nagrody. Bezkon-
kurencyjny w  zawodach oka-
zał się jednak Zdzisław Go-
łaszewski (1850 pkt), który 

wyprzedził Tomasza Staszew-
skiego z Pruszcza Gdańskiego 
oraz Piotra Bryndala z  Jusz-
kowa. Na kolejnych miejscach 
sklasyfikowano Krzysztofa 
Gorczycę (ojca Oskara) i Józe-
fa Jasiaka. Dodajmy, że w za-
wodach uczestniczyły także 
kobiety, a  w  pierwszej „dzie-
siątce” sklasyfikowana została 
Beata Matyśkiewicz, która re-
gularnie startuje w  imprezach 
organizowanych przez koło 
„Czapla”.

Warto zauważyć, że 
w  pruszczańskim kole zare-
jestrowanych jest ponad 20 
pań, które w  zawodach węd-
karskich niewiele ustępują pa-
nom. W rywalizacji spiningo-
wej są nawet od nich lepsze, 
czego na pewno należy pogra-
tulować płci pięknej.

– Nie były to ostatnie za-

wody w  ramach naszego ju-
bileuszu. Z  kolei 31 sierpnia, 
również na stawie Komarowo, 
odbędzie się impreza wędkar-
ska dla dzieci, podczas której 

wygrać będzie można wiele 
nagród, w tym przybory szkol-
ne – mówi prezes Grzejka.

(lubek)

>> Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zawodów 
Spławikowych o Puchar 25-lecia Koła Wędkarskiego 

„Czapla” w Pruszczu Gdańskim
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