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Miasto Pruszcz Gdański otrzymało kolejną nagrodę. Tym razem wyróż-
nienie przyznane zostało przez Google. Nagroda eMiasta to wyróżnienie 
przyznawane 16 miastom w Polsce liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców, 
które odznaczają się największym poziomem przedsiębiorczości online 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

Kolejna nagroda dla Pruszcza gdańsKiego
GOOGLE WYRÓŻNIŁO NASZE MIASTO
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Mam nadzieję, że ten dobry przykład będzie 
powielany w innych miejscowościach na-
szego regionu.  Staramy się też, żeby białe 
plamy dostępu do internetu znikały z mapy 
Pomorza.
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Klucze zostały wręczone
Gmina Pruszcz Gdański oddała do użytku budy-
nek komunalny w Straszynie. 14 mieszkań trafiło 
do tych, którzy zawsze terminowo płacili 

są Pieniądze na oczyszczalnie
Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Ce-
dry Małe – Błotnik w gminie Cedry Wielkie. In-
westycja kosztuje 1,5 mln zł.

nowe życie dróg
23 października odbędzie się symboliczne zakoń-
czenie tegorocznego etapu prac w ramach Naro-
dowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

Poradnia Prawie jaK nowa
Już niebawem zostanie zakończona adaptacja no-
wych pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.
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>> Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego wręcza nagrodę Google  
Jerzemu Kulce, zastępcy burmistrza Pruszcza Gdańskiego
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>>Na ryby – w  kaździuteńki wolny dzień. A można i na grzyby ...

liMeryKi
Skromną Alicję  
z Wejherowa,                                 

peszy z chłopcami dziś 
rozmowa.

Nieśmiałości  
znamy sedno,

bo im w głowie tylko jedno,
a  na  „jedno” ona jeszcze 

nie gotowa…

***
Celnik Joachim  
w Kołbaskowie ,                                 

twierdzi, że rychło  
straci zdrowie,

bo łapówek nie bierze  
– mówi to całkiem szczerze,

lecz kielicha  
i owszem,  

nie powiem…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reKlaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

magda.lubanska@panoramapomorza.pl
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bogdan Malach

kuLTuRA

wokół 
grassa

Gdańska Galeria Miejska 
zaprasza na wystawę „Zangs u 
Grassa. Formacje struktural-
ne”, która otwarta będzie do 
12 stycznia. Ekspozycję można 
oglądać w Gdańskiej Galerii 
Güntera Grassa przy ul. Szero-
kiej 34/35.

Wystawa prezentuje wybór 
prac z czterech dekad dzia-
łalności niemieckiego artysty 
Herberta Zangsa (1924-2003), 
kolegi Güntera Grassa. Jest to 
pierwsza w Polsce tak bogata 
ekspozycja dzieł tego artysty 
pochodzących aż z siedmiu 
różnych kolekcji prywatnych. 

Podczas wernisażu wystawy 
obecna była w Gdańsku dwójka 
kolekcjonerów, którzy udostęp-
nili prace – Rosemarie Portner 
oraz Eckard Günnewig. Dodać 
trzeba, że impreza była pierw-
szym z wydarzeń w cyklu „Wo-
kół Grassa” organizowanym 
wspólnie przez Gdańską Gale-
rię Miejską, Muzeum Narodo-
we w Gdańsku oraz Stowarzy-
szenie Güntera Grassa. 

W jego ramach odbywa się 
oprócz tego między innymi Fe-
stiwal Grassomania, wystawa 
grafik Güntera Grassa w Mu-
zeum Narodowym Gdańsku 
oraz szereg wydarzeń towarzy-
szących, jak na przykład space-
ry szlakami noblisty, wykłady 
czy prezentacje wydawnictw. 

(GR)

• 17 października (czwartek), koncert Anity Lipnickiej, 
godz. 19.30, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 18 października (piątek), bednarek, godz. 21.00,  
Scena w Sopocie, al. franciszka Mamuszki 2 (plaża)

• 19 października (sobota), mecz Lechia Gdańsk – Lech 
poznań, godz. 20.30, stadion pGE Arena

• 18 – 20 października (piątek – niedziela), 46. Ekstre-
malny Rajd na Orientację „harpagan”, kwidzyn

• 21 października (poniedziałek), koncert wspomnień 
czerwonych Gitar, godz. 19.00, Teatr Muzyczny 
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 21 października (poniedziałek), mecz siatkówki Lotos 
Trefl Gdańsk – Transfer bydgoszcz, godz. 19.30,  
hala Ergo Arena

• 23 października (środa), szkolenie „Akademia  
Tworzenia kapitału”, godz. 9.30, cinema city  
krewetka, Gdańsk, ul. karmelicka 1

• 26 października (sobota), czesław Śpiewa, godz. 
21.00, Scena w Sopocie, al. franciszka Mamuszki 2 
(plaża)

• 27 października (niedziela), Michał bajor, godz. 
17.00, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 30 października (środa), koncert bluesowy Mike 
Greene, godz. 19.30, klub blues, Gdynia, ul. portowa 9

• 3 listopada (niedziela), mecz Lechia Gdańsk – Śląsk 
Wrocław, godz. 15.30, stadion pGE Arena

• 7 listopada (czwartek), spotkanie „herstoryczna  
czytelnia Metropolitanki”, godz. 18.00, Instytut  
kultury Miejskiej, Gdańsk, ul. długi Targ 39/40

• 2 – 17 listopada (sobota – niedziela), festiwal Jazz 
Jantar, filharmonia bałtycka i klub Żak

• 8 listopada (piątek), IRA, godz. 22.00,  
Scena w Sopocie, al. franciszka Mamuszki 2 (plaża)

• 9 listopada (sobota), Strachy Na Lachy, godz. 19.00, 
klub uchu, Gdynia, ul. Św. piotra 2

• 12 listopada (wtorek), chór Aleksandrowa, godz. 
19.00, hala Ergo Arena

• 25 listopada – 1 grudnia (poniedziałek – niedziela), 
festiwal krótkich filmów EuroShorts, centrum  
Sztuki Współczesnej Łaźnia, Łaźnia 2, Instytut  
kultury Miejskiej, klub plama

• 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
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WŚRÓD 
ŻOŁNIERZY 
PIECHOTY 

2→ 
POTRAWA 
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2↓ 
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MĘSKA 
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ZŁODZIEI 
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Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/rumsztyk, 7/urojenia, 10/bareter, 11/angstrem, 14/siata, 15/Oni, 16/ar, 18/Parnas, 19/Nokia, 
20/tapet, 21/gmatwanina, 

PIONOWO 

1/cekaemista, 2/rubaszka, 3/uraninit, 4/morga, 5/sjesta, 6/zet, 8/Neron, 9/Irena, 12/taran, 13/gang, 
17/Rom, 18/paw, 

HASŁO:  TORNISTER 
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pOŁAkOMILI SIę NA bRAMę
Słyszeliśmy już o  wielu ciekawych kradzie-

żach. Samych siebie przeszli jednak dwaj męż-
czyźni (45 i 52 lata), którzy ukradli bramę z po-
sesji przy ul. Obrońców Westerplatte w Prusz-
czu Gdańskim, aby ją potem spieniężyć w skupie 
złomu.

Zgłoszenie o zniknięciu bramy, wartej ponad 
300 zł, wpłynęło do komendy policji w Pruszczu 
Gdańskim w samo południe, a już po kilku mi-
nutach wiadomo było, kim są „autorzy” kradzie-
ży. Okazali się nimi dwaj mężczyźni w  wieku 
45 i 52 lat, którzy zatrzymani zostali na jednej 
z  ulic miasta. Byli bardzo zdziwieni interwen-
cją stróżów prawa. Skradziona brama również 
się odnalazła – oczywiście w jednym z punktów 
skupu złomu. Obaj mężczyźni znani są prusz-
czańskim policjantom właśnie z procederu zło-
dziejskiego, za co teraz grozi im do 5 lat pozba-
wienia wolności. 
„bO kRAŚć, TO TRZEbA uMIć” 

Jak ulał pasuje nieco zmieniono powiedzon-
ko (dotyczące picia alkoholu) „bo kraść, to trze-
ba umić” do dwóch nastolatków, którzy próbowali 
ukraść w  Łęgowie zabytkową komodę. Młodym 
i niedoświadczonym rabusiom udało się tylko wła-
mać do mieszkania, gdzie znajdował się ich łup. 

Zdarzenie miało miejsce jeszcze w  sierpniu, 
ale dopiero po miesiącu właścicielka zgłosiła 
sprawę policji. Po niedługich działaniach kry-

minalnych, w  ręce stróżów prawa wpadli dwaj 
mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański (16 i  18 
lat). Obaj przyznali się do przestępstwa. Jak się 
okazało, młodzi złodzieje włamali się do jedne-
go z domów, aby ukraść zabytkową komodę. Ta 
jednak okazała się dla nich zbyt ciężka, aby sami 
mogli ją wynieść z mieszkania, dlatego z pusty-
mi rękami i skwaszonymi minami opuścili dom. 
Jednak za próbę kradzieży i włamanie grozi 10 
lat pozbawienia wolności (młodszy karany bę-
dzie przez sąd rodzinny).

TRAfIŁ W kOńcu dO ARESZTu
W  kwietniu 2013 roku Sąd Rejonowy 

w  Gdańsku wydał list gończy za 61-letnim 
mieszkańcem gminy Pruszcz Gdański. Męż-
czyzna był poszukiwany za jazdę pod wpływem 
alkoholu. Policjanci zatrzymali poszukiwanego, 
gdy jechał rowerem ulicą Objazdową w Rotman-
ce. Podczas zatrzymania przestępca nie stawiał 
żadnego oporu i trafił do policyjnego aresztu.

Policja przypomina jednocześnie, że osoby, 
które pomagają przestępcy w uniknięciu odpo-
wiedzialności karnej, w szczególności ukrywają 
sprawcę lub pomagają mu w ucieczce, podlegają 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 
lat.

(GR)
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pOMOc ARIMR

Poręczą kredyty
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejny 

raz będzie poręczać spłaty kredytów zaciągniętych przez stu-
dentów z terenów wiejskich. Uzyskanie kredytu studenckiego 
z poręczeniem agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który 
podpisał stosowną umowę o współpracy. 

Z myślą o studentach najbiedniejszych, czyli między innymi 
osobach z terenów wiejskich, wprowadzony został już w 1998 
r. system kredytów studenckich. Ma on ułatwiać młodzieży 
z  tych mniej zamożnych rodzin dostęp do szkolnictwa wyż-
szego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 
w tym pomóc i udzielać poręczeń spłaty kredytów zaciągnię-
tych przez studentów z  terenów wiejskich. Do tej pory z  tej 
formy pomocy skorzystało 5304 studentów, którym agencja 
udzieliła poręczeń w wysokości 74,4 mln zł. 

Aktualnie przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów stu-
denckich agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdziel-
czości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia 
Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowiec-
kiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o kredyt studencki 
można składać do 15 listopada każdego roku. Z warunkami 
udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich można za-
poznać się przede wszystkim na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.armir.gov.pl.

(GR)

SuchY dĄb
żywność 
dla ubogich

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Suchym 
Dębie współpracuje z Ban-
kiem Żywności w Tczewie 
w sprawie realizacji pro-
gramu „Dostarczanie żyw-
ności dla najuboższej lud-
ności UE 2013”. Właśnie 
w ramach tego programu 
od 18 do 25 października 
będą wydawane artykuły 
spożywcze dla osób korzy-
stających z pomocy ośrodka 
w Suchym Dębie. Żywność 
będzie wydawana w godzi-
nach 8.30 – 12.30.

(kL)

chIńSkI dLA LIcEALISTÓW
IX Liceum Ogólnokształcące w Oliwie, jako pierwsza i je-

dyna szkoła w Polsce północnej, od rozpoczętego we wrześniu 
roku szkolnego wprowadziło do programu naukę języka chiń-
skiego. To jednak nie wszystko, ponieważ licealiści będą rów-
nież poznawać najistotniejsze wiadomości o Państwie Środka 
i jego społeczeństwie. 

NAGROdA dLA ERGO ARENY
Spółka Hala Gdańsk-Sopot – operator Ergo Areny – otrzy-

mała tytułu Laureata QI 2013 w kategorii QI Services – usłu-
gi najwyższej jakości. Obecnie Najwyższa Jakość QI jest 
najbardziej prestiżowym konkursem jakościowym w  Polsce, 
skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na 
terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością. 

dLA bLOGERÓW
Miasto Gdańsk zaprasza do zgłaszania udziału w czwartej 

edycji konferencji dla środowiska blogerów i vlogerów, która 
odbędzie się 16 i 17 listopada w Hali B90 w Gdańsku. Tego-
roczny motyw przewodni to: INSPIRACJE.PASJA.ZMIA-
NY. Zgłoszenie do udziału w BFGdańsk 2013 odbywa się za 
pomocą formularza na stronie www.blogforumgdansk.pl/
rejestracja. Spośród wszystkich, które zostaną przesłane do  
20 października do godz. 23.59, zostanie wybranych do 200 
najwyżej ocenionych zgłoszeń. 

pRZEdSZkOLE u MARSZAŁkA 
W lutym 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-

twa Pomorskiego przy ul. Okopowej rozpocznie działalność 
niepubliczne przedszkole dla dzieci pracowników urzędu.  
Na początku zostanie przyjętych 40 dzieci w wieku 3-5 lat. 

(Lubek)

kONfERENcJA W pOdR
debata o biogazowniach

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku orga-
nizuje konferencję „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środo-
wiska”, która odbędzie się 16 października o godz. 8.30 w sali 
konferencyjnej ośrodka przy ul. Trakt św. Wojciecha 293.

– Konferencja jest jednym z 19 organizowanych w całej Pol-
sce spotkań na temat biogazowni i  stanowi element projektu 
„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska 
kampania edukacyjno-informacyjna” dofinansowanego ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Ma ona na celu podniesienie świadomości miesz-
kańców wsi, rolników, władz lokalnych i  innych regionalnych 
instytucji z  zakresu biogazowni oraz przełamanie schematów, 
jakie wokół tego tematu istnieją w społeczeństwie – informuje 
Marta Sztandarska z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku. 

Podczas spotkania przedstawieni zostaną specjaliści ds. OZE 
działający w  WORD, wyszkoleni w  ramach projektu. Zebra-
ni zostaną poinformowani o funkcjonowaniu 314 Powiatowych 
Punktów Konsultacyjnych ds. OZE oraz sposobie ich działania. 

(kL)

GOOGLE WYRÓŻNIŁO NASZE MIASTO

Kolejna nagroda dla Pruszcza gdańskiego
Miasto Pruszcz Gdański otrzymało kolejną nagrodę. Tym razem wyróżnienie 
przyznane zostało przez Google. Nagroda eMiasta to wyróżnienie przyzna-
wane 16 miastom w Polsce liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców, które 
odznaczają się największym poziomem przedsiębiorczości online w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw.

W każdym województwie 
wyróżniane jest jedno takie 
miasto, które uznawane jest 
za wzór do naśladowania pod 
kątem wykorzystania narzędzi 
internetowych przez przedsię-
biorców. Celem nagrody jest 
też podkreślenie roli, jaką peł-
ni dziś internet w prowadzeniu 
działalności biznesowej. 

– Pruszcz Gdański zapra-
cował na tytuł e-Miasta. 3400 
firm, czyli 1 na 9 mieszkań-
ców, niezależnie od ich wie-
ku, głównie małych i średnich, 
ale także takich potentatów, 
jak LPP, Poczta Polska czy 
Cargill. Ciągle rozbudowująca 
się strefa inwestycyjna, świet-
ne położenie na styku szlaków 
komunikacyjnych, wiele uzna-
nych sklepów internetowych. 
Serwisy samochodowe, firmy 
handlujące sprzętem budow-
lanym na szerokim, ogólno-
polskim rynku. Każda z  nich 
posiada nowoczesną stronę, 
profil w  mediach społeczno-
ściowych, aktywnie pozycjo-
nuje swoje witryny, często po-
siada bardziej skomplikowane 
narzędzia internetowe – mówi 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Z kolei Jerzy Kulka, zastęp-
ca burmistrza Pruszcza Gdań-

skiego dodaje, że w  niewiel-
kim przecież mieście działa 
internetowe radio, portal, tele-
wizja, a nawet cała sławna gru-
pa medialna – Monstermedia, 
skupiająca takie witryny, jak 
Joe Monster, Demotywatory 
czy kultowy Pewex. 

– To przecież prawdziwa 
e-potęga, pozycjonowana tak 
wysoko, jak wielkie portale –
Wirtualna Polska albo Onet. 
Jeżeli do tego dodamy e-osią-
gnięcia dużych firm, takich, 

jak choćby LPP – fanpage 
Reserved na Facebooku liczy 
1070247 fanów, to jak widać 
nie ma się czego wstydzić – 
podkreśla Jerzy Kulka.

Wręczenie nagrody odbyło 
się w  Urzędzie Marszałkow-
skim w  Gdańsku, a  nagrodę 
Jerzemu Kulce wręczył Ry-
szard Świlski, członek zarządu 
województwa pomorskiego, 
który powiedział, że wyróż-
niono miasto, gdzie innowacje 
i  internet są dobrze wykorzy-
stywane przez małe i  średnie 
przedsiębiorstwa. 

– Miałem okazję zwiedzić 
siedzibę Google w  Stanach 
Zjednoczonych. To, co zo-
baczyłem, zrobiło na mnie 
ogromne wrażenie. Chodzi 
przede wszystkim o  budowę 
młodego, kreatywnego spo-

łeczeństwa, które chce wy-
korzystać elektroniczne sys-
temy i  wielki świat internetu 
do podnoszenia kwalifikacji 
i  kontaktu z  innym człowie-
kiem. Cieszę się, że to Pruszcz 
Gdański dostał nagrodę. Mam 
nadzieję, że ten dobry przy-
kład będzie powielany w  in-
nych miejscowościach naszego 
regionu. Staramy się też, żeby 
białe plamy dostępu do inter-
netu znikały z mapy Pomorza. 
Realizujemy wiele inwestycji 
w zakresie dostępu do szeroko-
pasmowego internetu, zwłasz-
cza na obszarach wiejskich 
– mówił podczas uroczystości 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

krzysztof Lubański

>> Realizujemy wiele inwestycji w zakresie dostępu do szerokopasmowego 
internetu, zwłaszcza na obszarach wiejskich – mówił podczas uroczystości 

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
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kONIEc SEZONu

Będzie zadaszenie 
amfiteatru 

Zakończenie tegorocznego sezonu Faktorii Kultury umoż-
liwiło kolejne inwestycje. Mowa o kontynuacji prac związa-
nych z wykonaniem zadaszenia amfiteatru.

– Przed sezonem artystycznym wykonaliśmy instalacje 
podziemne i fundamenty konstrukcji namiotu. Jesień to czas 
stawiania stalowej konstrukcji, na której zostanie rozwieszona 
specjalna tkanina. Od wiosny zadaszony amfiteatr służyć bę-
dzie kolejnej edycji imprez kulturalnych, w tym VI edycji Fak-
torii Kultury – informuje Bartosz Gondek, rzecznik prasowy 
burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

W tym roku, podczas piątej edycji tej imprezy, odwiedziło 
pruszczańską Faktorię ponad 21 tysięcy osób. Przypomnijmy, 
że widzowie mogli oglądać przedstawienia Teatru Wybrzeże, 
spektakle dla dzieci oraz słuchać koncertów różnych nurtów 
muzycznych – od muzyki poważnej do rocka. Nie zabrakło 
również kabaretonu, który inaugurował kulturalny sezon. 

(kL)
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>> Niebawem zakończą się prace nad zadasze-
niem amfiteatru w Pruszczu Gdańskim

ŁATWIEJ pO bILET

Biletomat  
w mieście 

Wielu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, ale również są-
siednich wsi, korzysta z  transportu publicznego, a  w  szcze-
gólności z kursów organizowanych przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Gdańsku.

W związku z tym, że nie zawsze można kupić bilety w kio-
sku albo u kierowcy, pojawi się w naszym mieście biletomat.

– Do końca 2013 roku, na skrzyżowaniu ulic Grunwaldz-
kiej i  Chopina w  Pruszczu Gdańskim, pojawi się automat, 
w którym będzie można kupować bilety ZTM. Będzie to ta-
kie samo urządzenie, jakie widujemy już od pewnego czasu 
na ulicach stolicy naszego regionu – mówi Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Automat, w którym kupić będzie można bilety, pojawi się 
na głównym przystanku dzięki inicjatywie władz naszego 
miasta.

(GR)

>> Biletomat niebawem pojawi się także  
w naszym mieście

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pra

so
we

MARZEń cZAR

wiosna ursus reaktywacja
Prawie przez pół wieku za-

pomniany, dziś wraca do świa-
domości jako niezwykle atrak-
cyjny i  rzadki relikt techniki. 
15 października, czyli we wto-
rek o godzinie 11.30, entuzjaści 
starej motoryzacji, władze po-
wiatu gdańskiego oraz ucznio-
wie i  nauczyciele Zespołu 
Szkół Rolniczych w Rusocinie, 
uroczyście rozpoczną proces 
renowacji jednego z  ostatnich 
takich pojazdów, zachowa-
nych do dziś w północnej Pol-
sce – informuje Bartosz Gon-
dek, entuzjasta zabytkowych 
pojazdów, historyk i  dzienni-
karz motoryzacyjny, który wraz 
z Marcinem Tyminskim rzucili 
pomysł remontu pojazdu.

Waga ponad trzy tony. Dzie-
sięć litrów pojemności. Jeden 
cylinder i  tylko 45 KM mocy. 
Prawdziwy dinozaur - Ursus 
C45/ C451 to pierwszy pol-
ski ciągnik rolniczy. Produk-
cja tego pojazdu, opartego na 
konstrukcji niemieckiego cią-
gnika Lanz Bulldog, rozpo-
częła się w  1947, zakończyła 
zaś w 1965 roku. Bez nich nie 
obyła się żadna kronika filmo-
wa, kręcona w latach 50 – tych, 
podczas żniw, czy na wielkich 
budowach socjalizmu. To wła-

śnie taki sprzęt możemy też 
zobaczyć na słynnym socre-
alistycznym plakacie propa-
gandowym. Ciężkie, trudne 
w obsłudze i paliwożerne, tra-
fiły pod koniec lat siedemdzie-
siątych w  większości na złom. 
Nieliczne wjechały do stodół, 
lub na przyszkolne ekspozycje 
sprzętu rolniczego. Taki był 
też los zielonego C 451, któ-
ry prawie czterdzieści lat temu 
wjechał o  własnych siłach na 
betonowy postument, ukryty 
na terenie Zespołu Szkół Rol-
niczych w  Rusocinie. Od tego 
momentu czas stanął dla niego 
w miejscu.

- Zakończy się kilkudziesię-
cioletnia hibernacja pojazdu. 
Zjedziemy nim z cokołu i prze-
toczymy go do hali na remont. 
Mam nadzieję, że w  czerwcu 
będziemy mogli zaprezento-
wać wyremontowany i sprawny 
technicznie pojazd – mówi Ce-
zary Bieniasz–Krzywiec staro-
sta gdański. 

Bartosz Gondek mówi, że 
C 451 to dziś prawdziwa tech-
niczna skamielina. Już samo 
uruchamianie silnika, odby-
wające się przez podgrzewanie 
znajdującej się z przodu grusz-
ki żarowej lampą lutowniczą, 

wyjmowanie koła kierownicy 
i wkładanie go w jedno z bocz-
nych kół zamachowych to dziś 
prawdziwe przedstawienie.

 – Pomysł wszedł w fazę re-
alizacji, kiedy przy okazji du-
żego kontraktu, podpisanego 
we wrześniu przez  ZM Ursus, 
zmówiliśmy się ze starostą, że 
to dobra okazja do rozpoczęcia 

prac przy pojeździe z Rusocina 
– dodaje Marcin Tymiński.

- Mam nadzieję, że na po-
kaz uruchamiania pojazdu za-
prosimy już na wiosnę - mówi, 
inżynier Marek Urbanek, dy-
rektor ZSR w Rusocinie

(GR)

>> Zabytkowy ciągnik wiosną będzie jeździł
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pIękNA WIEŚ 2013

Kolnik najpiękniejszy w powiecie
Na sesji Rady Powiatu Gdańskiego podsumowano powiatowy etap konkursu 
„Piękna Wieś 2013”. Nagrody wręczyli laureatom Cezary Bieniasz-Krzywiec, sta-
rosta gdański oraz Kazimierz Kloka, przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego.

Na szczeblu powiatowym 
w  kategorii „Najpiękniej-
sza zagroda” zwyciężyli Ewa 
i  Ryszard Garscy z  Zasko-
czyna (gm. Trąbki Wielkie). 
Kolejne miejsca przyznano 
Bartłomiejowi Chmurzyń-
skiemu z Suchego Dębu i Mi-
rosławie Smalarz z  Rokitnicy 
(gm. Pruszcz Gdański), a wy-
różniono Marię Burakowską 
z gminy Przywidz. W katego-
rii „Najpiękniejsza wieś” bez-
konkurencyjny był w tym roku 
Kolnik (gm. Pszczółki), który 
okazał się lepszy od Giemlic 
(gm. Cedry Wielkie) i  Osic 
(gm. Suchy Dąb).

Laureaci pierwszych miejsc 
konkursu przechodzą do eta-
pu wojewódzkiego, którego 
wyniki poznamy 30 paździer-
nika. Dodajmy, że konkurs or-
ganizowany jest przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego oraz Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku, a ma on na 
celu ochronę i poprawę warto-
ści krajobrazu przyrodniczego 
pomorskich wsi. Propaguje 

również aktywny udział spo-
łeczności wiejskich w  zrów-
noważonym rozwoju swojego 
otoczenia oraz poprawie jego 
estetyki.

– Od 7 lat, od kiedy pracu-
ję w  lokalnym samorządzie, 
jeżdżę po powiecie gdańskim 
i  widzę, jak zmieniają się na-
sze wsie i  gospodarstwa. Bio-

rąc pod uwagę inwestycje, są 
miejscowości, gdzie już nie 
ma co robić. Jest coraz mniej 
zaniedbanych gospodarstw. 
Zaobserwować można, że 
mieszkańcy w  coraz więk-
szym stopniu dbają o  wygląd 
swojego obejścia, a  przy tym 
o całą wieś. Dzięki temu bar-
dzo dobrze wypadamy na tle 

innych wsi Pomorza, o  czym 
świadczą przecież wysokie 
miejsca zajmowane przez na-
sze miejscowości w  poprzed-
nich edycjach tego konkursu 
– mówi „Panoramie” Cezary 
Bieniasz-Krzywiec.

(Lubek)

>> Władze powiatu gdańskiego wręczają nagrody w konkursie  
„Piękna Wieś 2013”
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ZA NAukę I SpORT

stypendia powiatu
15 października o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym 

w Pruszczu Gdańskim wręczane będą stypendia dla uczniów, 
którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w  nauce albo też mogli pochwalić się znakomitymi 
wynikami sportowymi.

Wśród osób, które otrzymają stypendia naukowe znaleźli 
się: Marcin Przybyś, Kamila Kaczmarska, Daria Ścisłowska, 
Patrycja Jaroszewicz, Natalia Piepiórka, Klaudia Trzcińska, 
Magdalena Kolka, Justyna Miryn (wszyscy z Liceum Ogól-
nokształcącego w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim), Moni-
ka Sieniek, Dariusz Radelski, Przemysław Romiński, Joanna 
Knitter, Paulina Stawicka, Aleksandra Łuczak, Michał Ra-
delski (wszyscy – Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształ-
cących w Pruszczu Gdańskim), Jakub Sulewski i Piotr Misior 
(Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie) oraz Adam Jaj-
szczyk (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemiczne-
go w Gdańsku), Kamila Stolecka, Joanna Sasimowicz i Ali-
cja Mich (II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku), Natalia 
Papierkiewicz (III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku) i Patryk Tomczak (Technikum nr 5 
Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku).

Z kolei stypendia sportowe odbiorą: Dajana Bołoz ze Szkół 
Okrętowych i  Ogólnokształcących „Conradinum” w  Gdań-
sku i  Jakub Michałowski z  Liceum Ogólnokształcącego 
w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

INWESTYcJE NA ŻuŁAWAch

Bezpiecznie 
przed powodzią

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Po-
morskiego w  Gdańsku realizuje Projekt „Kompleksowe za-
bezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I”. Program 
realizowany jest przez 6 partnerów odpowiedzialnych za za-
rządzanie obiektami infrastruktury powodziowej na terenie 
Żuław: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
Zarząd Melioracji i  Urządzeń Wodnych Województwa Po-
morskiego w Gdańsku, Żuławski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w  Elblągu, Miasto Gdańsk, Miasto Elbląg, 
Powiat Gdański z  siedzibą w  Pruszczu Gdańskim. Celem 
realizacji projektu jest: poprawa bezpieczeństwa powodzio-
wego Żuław, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciw-
powodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania 
systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej 
i wysokiej wody, odprowadzenie wód wezbraniowych do za-
toki Gdańskiej, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzkie-
go, na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią oraz sty-
mulowanie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Żuław 
z uwzględnieniem aspektów środowiskowego, ekonomiczne-
go i społecznego. Całkowita jego wartość wynosiła 189865557 
zł. W ramach zadania odbudowanych zostało 6 odcinków wa-
łów przeciwpowodziowych o długości 44,53 km oraz 13 stacji 
pomp i wybudowana zostanie 1 nowa stacja pomp.  

Na terenie gminy Cedry Wielkie zostały zrealizowane na-
stępujące zadania: odbudowa lewego wału przeciwpowodzio-
wego rzeki Wisła na odcinku Giemlice – Kiezmark długości, 
odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła 
na odcinku  Kiezmark – Przegalina, przebudowa stacji pomp 
w  Wocławach, Cedrach Wielkich, Trutnowy, Trzcinowie, 
Cedrach Małych, Błotniku.

(AT)

ZApRASZAMY NA kONcERT

Pruszczańscy klasycy grają Mozarta
Orkiestra Miasta Pruszcz 

Gdański zaprasza na koncerty 
„Mozart – Geniusz Muzyki”. 
Wstęp jest darmowy. Koncer-
ty odbędą się 19 październi-
ka o godz. 18.00 w hali wido-
wiskowo-sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
1 w Pruszczu Gdańskim i 20 
października, o godzinie 15.00 
w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Św. na ul. Wojska 
Polskiego. 

W ramach koncertów muzy-
cy klasyczni z Pruszcza Gdań-
skiego zagrają: Uwerturę We-
sele Figara KV492, Eine Kleine 
Nachtmusik KV525, Koncert 
klarnetowy A-dur cz. II, Sym-
fonię Praską KV504 D-dur.

Dla 25-osobowego, młode-
go zespołu Orkiestry Miasta 
Pruszcz Gdański, który pracuje 
ze sobą – społecznie – od nie-
całego roku, Mozart to nie lada 

wyzwanie. Utwory tego arcy-
mistrza muzyki klasycznej wy-
magają niesamowitej kondycji 
muzyków, dużego zgrania or-
kiestry oraz wysokiego pozio-
mu technicznego. Muzycy ze 
światowych filharmonii taki re-
pertuar ćwiczą miesiącami. My 
już niebawem możemy przeko-
nać się, jak temu wymagające-
mu zadaniu sprostają zapaleńcy 
– zawodowcy i amatorzy, którzy 
postanowili udowodnić, że tak 
małe miasto jak Pruszcz Gdań-
ski może mieć tak prestiżową 
wizytówkę, jak własny zespół 
muzyki klasycznej.

Polecamy także stronę or-
kiestra.pruszczinfo.pl i profil 
zespołu na portalu społeczno-
ściowym: www.facebook.com/
OrkiestraMiastaPruszczGdan-
ski?fref=ts.

(bG)
>> Pruszczańscy muzycy wystąpią  

19 i 20 października z dwoma koncertami
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ZA ROk cENY będĄ WYŻSZE

nowe życie powiatowych dróg
Z udziałem wojewody pomorskiego, marszałka województwa pomorskiego 
i lokalnych samorządowców odbędzie się 23 października symboliczne za-
kończenie tegorocznego etapu prac w ramach Narodowego Programu Rozbu-
dowy Dróg Lokalnych, czyli „schetynówki”.

W ramach tegorocznych 
prac powiat gdański wykonał 
prawie 30 kilometrów dróg 
i  3,5 kilometra chodników. 
Projekt realizowany był wraz 
z  gminami: Cedry Wielkie, 
Kolbudy, Pszczółki, Suchy 
Dąb, Trąbki Wielkie i  mia-
stem Pruszcz Gdański. Cał-
kowity koszt przedsięwzięcia 
wyniósł dokładnie 5776708 
zł, z  czego kwota 1523409 zł 
to wkład partnerów projektu, 
a 2649158 zł to środki rządo-
we. Pozostałe środki pochodzą 
natomiast z budżetu powiatu.

– Prace przebiegały zgodnie 
z  harmonogramem, a  można 
powiedzieć, że były momenty, 
iż wyprzedzaliśmy plan robót. 
Mimo niektórych problemów, 
dobrze układała się współ-
praca inwestora z  wykonaw-
cą, stąd tak dobre tempo prac 
– mówi Jerzy Świs, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Sta-
rostwa Powiatowego w Prusz-
czu Gdańskim.

Dzięki wspólnemu działa-
niu udało się wyremontować 
wiele kilometrów dróg, na co 
jeden, osamotniony samorząd 
nie mógłby sobie pozwolić. 
Dodajmy, że w  tym roku do 
projektu przystąpiły jeszcze 
gminy Przywidz i  Pruszcz 

Gdański. W ramach tegorocz-
nego programu wszystkie ro-
boty mają zostać ukończone 
do końca listopada.

– Jesteśmy już przygotowani 
do kolejnego rozdania „schety-
nówki” z  przyszłego roku, 
a  planujemy podobny zakres 
robót. Wiemy już, że przyłączą 
się do projektu wszystkie gmi-
ny naszego powiatu. Mamy już 
też wytypowane odcinki dróg, 
przygotowaną dokumentację 
techniczno-kosztorysową i de-

klaracje naszych wszystkich 
partnerów, czyli gmin, do-
tyczące udziału finansowego 
w realizacji inwestycji – dodaje 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.

W tym roku wykonawca ro-
bót drogowych zaproponował 
w  ofercie dość konkurencyj-
ną cenę. Jednak w  przyszłym 
roku nie należy spodziewać się 
tak korzystnych cen.

– Regularnie obserwujemy 
wzrosty cen paliw, co ma nie-

bagatelne znaczenie dla naszej 
działalności, dlatego podej-
rzewam, że koszt inwestycji 
drogowych w  przyszłym roku 
będzie nieco wyższy – zdradza 
nam przedstawiciel firmy wy-
konującej drogowe inwestycje. 

O  planach drogowych 
w  powiecie gdańskim na 
2014 rok poinformujemy 
w  jednym z  kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(Lubek)

>> Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i władze 
gminy Przywidz wzięły udział w skromnym otwarciu wyremontowanej drogi 
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SpOTkANIE INfORMAcYJNE

Przedszkolne okienko
Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, że 4 listopa-

da w świetlicy w Koszwałach przy ulicy Lipowej 15 zostanie 
otwarty Punkt Przedszkolny „Okienko”. Spotkanie informa-
cyjno-rekrutacyjne odbędzie się w  świetlicy w  Koszwałach  
16 października (środa) o godz. 17.00. Okienko w Koszwałach 
realizowane jest w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Priorytet 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zasady rekrutacji 
do „Okienka” oraz karta zgłoszenia dziecka znajdują się na 
stronie www.cedry-wielkie.pl.

(kL)
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NIE WSZYScY MAJĄ kANALIZAcJę

są pieniądze na przydomowe oczyszczalnie
Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Cedry Małe – Błotnik w gminie Cedry 
Wielkie. Inwestycja kosztuje 1,5 mln zł, ale w 75 proc. dofinansowana jest przez 
Unię Europejską. Wszystkie roboty mają zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Przy okazji budowy nowej 
sieci, zmieniana jest też wiel-
kość Aglomeracji Ściekowej w 
gminie Cedry Wielkie.

– W tej chwili zajmujemy się 
korektą naszej aglomeracji, a po-
maga nam w tym spółka Gdań-
skich Inwestycji Wodociągowo-
-Kanalizacyjnych. W tej chwili 
kanalizację posiada ok. 65 proc. 
aglomeracji, a do 2015 roku 
musi to być 100 proc. Wykona-
nie tego zadania w całej aglo-
meracji jest bardzo kosztow-
nym przedsięwzięciem, dlatego 
staramy się ją nieco zmniejszyć. 
Dotyczy to przede wszystkim 
dwóch miejscowości – Leszko-
wo i Kiezmarka – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. – Jeżeli uda się jesz-
cze pozyskać środki unijne, to 
jestem przekonany, że do końca 
2015 roku zamkniemy temat.

Nie wszystkie gospodar-
stwa domowe w gminie Cedry 
Wielkie mogą liczyć na kana-
lizację. Dotyczy to w szcze-
gólności wsi, gdzie zabudowa 
jest rozproszona. Jednak spe-
cjalnie dla nich uruchomiony 
jest program, z którego moż-
na otrzymać środki na budowę 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków. Chętni mogą otrzymać do  
5 tys. zł, ale zainteresowanych 
jest niewielu. Koszt takiej in-
westycji może wynieść ok.  
12 tys. zł.

– Wydaje mi się, że jest to 
spowodowane kosztami, któ-
re trzeba będzie ponieść przy 
budowie przydomowej oczysz-
czalni. Może nie wszystkich na 
to stać i należałoby zwiększyć 
wysokość dotacji. Chciałbym 
jednak przypomnieć, że wiecz-
nie pieniądze te nie będą czeka-

ły, a problem ze ściekami będzie 
musiał być rozwiązany, bo wy-
musi to na nas Unia Europejska. 
Skończy się wtedy wylewanie 

ścieków do rowów czy na pola – 
ostrzega Janusz Goliński.

(Lubek)

>> Trwają prace przy budowie kanalizacji  
w Błotniku
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NOWA WIEŚ
PRZYWIDZKA

PIEKŁO DOLNE

ATRAKCYJNE DZIAŁKI 
DLA INWESTORÓW

Tereny gminy Przywidz to istny raj dla turystów 
oraz dla tych, którzy lubią mieszkać w cichej okolicy, 

sąsiadując przy tym z  bogactwami 
sprezentowanymi przez naturę, 

z dala od wielkich zakładów produkcyjnych. 
Tym, którzy chcieliby zamieszkać 

w urokliwym miejscu, gmina Przywidz proponuje w urokliwym miejscu, gmina Przywidz proponuje 
kupno atrakcyjnie położonych działek.

 Z oferty gminy skorzystać mogą również inwestorzy, 
bowiem gmina posiada także nieruchomości

 – częściowo uzbrojone, które są przeznaczone na 
prowadzenie przedsiębiorstw usługowych.

Wszelkie informacje na temat sprzedaży nieruchomości 
uzyskać można w Referacie  Rolnictwa, 

Gospodarki Mieszkaniowej
 i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Przywidz 
ul. Gdańska 7 tel. 58 682 50 69

PRZYWIDZ

TRZEPOWO
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pRZETARG NA LWIARNI

lwy pojawią się w gdańsku
21 października otwarte mają być oferty firm, które zgłoszą 

się do przetargu, dzięki któremu poznamy wykonawcę lwiarni 
w gdańskim zoo. Jeżeli procedury przetargowe będą przebiegać 
sprawnie, to jeszcze w tym roku rozpocząć się ma budowa. 

Gdańskie zoo nie posiada w  swojej bogatej kolekcji króla 
zwierząt, ale już niebawem ma się to zmienić. Przetarg, który ma 
wyłonić wykonawcę II etapu budowy wybiegu dla lwów, powoli 
dobiega końca. Warto jednak dodać, że do pierwszego konkursu 
nie przystąpiła żadna firma. Wszyscy jednak liczą, iż tym razem 
będzie inaczej i uda się w końcu znaleźć wykonawcę inwestycji.

Całość kompleksu zlokalizowana jest w nowej części ogrodu 
na powierzchni 2 hektarów. Będzie to największa tego typu bu-
dowla w  polskich ogrodach zoologicznych i  jak mówi Michał 
Targowski, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wy-
brzeże”, na pewno jedna z najciekawszych i największych w eu-
ropejskich zoo.

– Na dachu pawilonu przewidujemy kompozycję roślinną, 
a sam obiekt będzie udostępniony zwiedzającym przez cały rok 
tak, aby podziwiać te zwierzęta w okresie zimowym lub podczas 
niekorzystnych warunków atmosferycznych – dodaje Michał 
Targowski. 

Wewnątrz pawilonu nie przewiduje się krat i klatek. Lwy będą 
widoczne na specjalnych półkach skalnych i będą oddzielone od 
publiczności bezpieczną fosą. W  pawilonie znajdą się też po-
mieszczenia dla małych kotów drapieżnych. Cały obiekt, razem 
z wybiegiem, będzie monitorowany. Dodajmy, że koszt inwesty-
cji to ok. 4,5 mln zł, a pieniądze na ten cel zostały już zabezpie-
czone w gdańskim budżecie.

(Lubek)

OdbIÓR OdpAdÓW

zmiany terminów
Od 1 listopada 2013 roku zmienia się częstotliwość odbioru 

odpadów mokrych i  tworzyw sztucznych z zabudowy jedno-
rodzinnej w Pruszczu Gdańskim. Od tego momentu odpady 
mokre będą odbierane nie raz w tygodniu, ale co dwa tygodnie, 
natomiast tworzywa sztuczne zamiast w pierwszą i trzecią so-
botę miesiąca, raz w miesiącu – w pierwszą sobotę miesiąca.

Przypominamy, że szkło w  zabudowie jednorodzinnej 
odbierane jest w  drugą sobotę miesiąca, natomiast papier 
w czwartą. Odbiór odpadów według nowego harmonogramu 
potrwa do końca marca 2014 r.

W tym czasie firma PRSP dostarczy worki na papier, szkło 
i plastik w  ilości jednego worka miesięcznie na każdy rodzaj 
odpadów zbieranych selektywnie, pod warunkiem przekaza-
nia zapełnionego worka do odbioru. W  sytuacji, kiedy ilość 
odpadów danej frakcji przekracza normę jednego worka, do-
puszcza się selektywne zbieranie odpadów do przezroczystych 
worków umożliwiających identyfikację zebranego odpadu bez 
konieczności otwierania worka, przy czym właściciele nieru-
chomości zapewniają te worki we własnym zakresie.

(bG)

kOLbudY, RAduNIcA

niedziela pełna śmierci
Niezwykle pracującą niedzie-

lę (13 października)  mieli po-
licjanci z Pruszcza Gdańskiego. 
Najpierw w godzinach rannych 
powiadomieni zostali o  trupie 
w  Radunicy, a  w  południe do-
stali sygnał o wypadku w Kol-
budach, gdzie zmarł rowerzysta.

Rankiem policjanci z  Prusz-
cza Gdańskiego zawiadomie-
ni zostali o  nieżyjącym męż-
czyźnie, którego znaleziono 
w  budynku gospodarczym 
w Radunicy.

– Można powiedzieć, że był 
to bezdomny. O  jego śmierci 
powiadomiła nas córka – mówi 
Marzena Szwed–Sobańska, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w  Pruszczu 
Gdańskim.

Jak mówili nam mieszkańcy 
wsi mężczyzna nie stronił od 
alkoholu. Przez co najmniej 
4 dni nie był widywany przez 
kolegów. Przyczyny śmierci 
52–latka wykaże sekcja zwłok.

– W  godzinach południo-
wych zostaliśmy poinformo-
wani o  wypadku na ścieżce 
rowerowe w Kolbudach. W tej 
chwili ustalamy przyczyny 
wypadku. Wiemy jedynie, 
że mężczyzna przewrócił się 
i  uderzył głową w  krawęż-
nik – mówiła nam 3 godzi-
ny po wypadku Marzena 
Szwed–Sobańska.

(GR)
>> W minioną niedzielę w Radnicy znaleziono 

zwłoki 52-latka. Na miejscu pojawia się policja, 
prokurator i rodzina
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WINdA JuŻ JEST

Poradnia prawie jak nowa
Już niebawem zostanie zakończona adaptacja nowych pomieszczeń dla Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. W tej chwili trwa proce-
dura przetargowa, która wyłoni wykonawcę modernizacji części pomieszczeń.

Przypomnijmy, że poradnia, 
która znajduje się przy Zespole 
Szkół Ogrodniczych i Ogólno-
kształcących w Pruszczu Gdań-
skim przy ulicy Wojska Polskie-
go 2, mieściła się do tej pory na 
parterze. Pomieszczenia, któ-
rymi dysponowała, nie wystar-
czały na codzienne potrzeby, 
dlatego postanowiono przenieść 
ją na trzecie piętro, gdzie miej-
sca jest znacznie więcej.

– Mieszkańców naszego po-
wiatu jest coraz więcej, a  tym 
samym przybywa pracownikom 
poradni coraz więcej zajęć, dla-
tego też przeprowadzka była 
konieczna. Do tego potrzebna 
była jednak winda. Została ona 
oddana do użytku już w  poło-
wie maja tego roku, a  koszt jej 

zakupu został dofinansowa-
ny przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Pozostałe pieniądze 
musieliśmy wygospodarować 
w  kasie powiatu – mówi nam 
Cezary Bieniasz–Krzywiec, 
starosta gdański.

Całkowity koszt montażu 
windy to 323 tys. zł (PFRON 
dofinansował 115 tys. zł). 
W  ostatnich latach sporo pie-
niędzy wydano w  Warczu, 
gdzie uruchomiono szkołę spe-
cjalną. W tym roku prowadzo-
no jedynie prace przy budowie 
placu zabaw, na co udało się po-
zyskać fundusze rządowe z pro-
gramu „Radosna szkoła”.

(GR)

>>  Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański 
w towarzystwie Janusza Aszyka, dyrektora 

Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
sprawdzał, jak funkcjonuje nowa winda w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej
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OFERTA
Administracja Osiedla nr 1 PSM „Przymorze” 
(ul. Opolska 3) posiada do wynajęcia lokal użyt-
kowy przeznaczony na działalność biurową 
o pow. 169,70 m2. Lokal składa się z 5 pokoi, 
sali konferencyjnej, kuchni, wc, przedpokoju 
oraz pomieszczenia piwnicznego nadającego 
się na magazyn. Lokal usytuowany jest na par-
terze – w  budynku po byłej hydroforni – przy 
ul. Chłopskiej 7. Wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, c.o., z.w. i kanalizacyjną.

Kontakt – tel. 58 556 39 64

OGŁOSZENIE
Administracja Osiedla nr 4  

PSM „Przymorze” posiada do 
wydzierżawienia:

- Lokal o pow. 13 m2 usytuowany w piwnicy 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 4A (c.o.). 

- Lokal o pow. 61 m2 (c.o., zw, wc) usytuowany 
w pawilonie handlowo-usługowym na I piętrze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.

- Lokal o pow. 13 m2, (c.o., wc – wspólne na 
korytarzu) usytuowany w pawilonie handlo-
wo-usługowym na I piętrze przy ul. Obrońców 
Wybrzeża 12. 

Informacje udzielane są  
w Administracji Osiedla nr 4  

przy ul. Kołobrzeskiej 59, pok. nr 3  
w godz. 7.00 – 15.00  

lub tel. 58 553 04 13 wew. 41.

STWORZYć STAŁE fORuM

smart Metropolia
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, we współpracy 

z  Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa po-
morskiego organizują kongres „Smart Metropolia”. Spotkanie 
odbędzie się w Gdańsku w dniach 21-22 listopada. 

Dyskusje podczas kongresu odbędą się w siedmiu panelach 
tematycznych: przestrzeń, mobilność, laboratorium innowa-
cji społecznej, zarządzanie, energia, turystyka. Ideą kongresu 
jest stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń 
wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot sa-
morządowych w  gminach, powiatach, województwach, re-
gionach. Rozpoczęła się internetowa rejestracja chętnych do 
udziału w tym wydarzeniu. 

Więcej informacji na temat programu imprezy, prelegen-
tów, wydarzeń towarzyszących oraz rejestracji znaleźć można 
na stronie www.smartmetropolia.pl. 

(GR)

pRZEbudOWA LINII kOLEJOWEJ

zamknięta droga do cieplewa
Do marca 2014 roku mają 

zostać zakończone prace w 
Pruszczu Gdańskim związane 
z przebudową linii kolejowej 
Gdynia – Warszawa. Nieba-
wem zamknięta zostanie dla 
ruchu droga z Osiedla Koma-
rowo w Pruszczu Gdańskim 
do Cieplewa.

– Droga zostanie zamknięta 
dla ruchu w ostatnich dniach 
października albo na począt-
ku listopada. Jest to związane 
z budową odwodnienia. Mu-
simy wykonać, w odległości 
ponad 4 metrów od torów, 
rów otwarty. Według projek-
tu, który posiadamy, znajdzie 
się on właśnie w ciągu drogi 
– mówi Paweł Styczyński, kie-
rownik robót firmy Torpol.

Ku końcowi zmierzają rów-
nież prace na dworcu kolejo-
wym w Pruszczu Gdańskim. 
Jak na każdej budowie, poja-
wiały się drobne problemy, ale 
udaje się je rozwiązywać, dla-

tego prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem.

W naszym mieście otworzo-
no do eksploatacji większość 
torów, a niebawem zakończą 
się prace nad obiektami inży-
nieryjnymi. Poza tym, otwar-
to dla pasażerów perony na 
przystankach Gdańsk Lipce i 
Gdańsk Orunia. Niewiele po-
zostało już też pracy nad udo-
stępnieniem przejść podziem-
nych w stronę Gdańska. Ter-
min zakończenia wszystkich 
robót przewidziany jest na 
pierwszy kwartał przyszłego 
roku. Przypomnijmy raz jesz-
cze, że inwestycja jest częścią 
modernizacji magistrali kole-
jowej E-65. Projekt jest dofi-
nansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 

(Lubek)

>> Prace na dworcu kolejowym w Pruszczu 
Gdańskim są już bliskie ukończenia
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MuSISZ TAM bYć!

zapraszamy na sopockie targi seniora
W dniach 19 i 20 października odbędzie się w Sopocie czwarta już edycja 
Sopockich Targów Seniora. To jedyna profesjonalna impreza wystawiennicza 
o charakterze edukacyjno-kulturalnym dedykowana seniorom i ich rodzinom, 
która przyciąga tysiące mieszkańców całego Pomorza. Targi, które odbędą 
się w godz. 10.00 – 16.00 organizowane są w Hali 100-lecia przy ul. Goyki 7. 
Wstęp wolny.

Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie przypomi-
na, że w  ubiegłym roku pod-
czas dwóch dni targi odwie-
dziło ok. 4 tys. osób.

– Cieszę się, że Sopockie 
Targi Seniora stały się miej-
scem przyjaznym do wymiany 
doświadczeń, gdzie seniorzy, 
firmy, organizacje i  instytucje 
mogą się spotkać, inspirować 
i wspólnie szukać pomysłów jak 
zapewnić seniorom dobrą jakość 
życia – dodaje Anna Jarosz. 

Marek Wojda, prezes Fun-
dacji Niezależni (współorga-
nizator targów) informuje, że 
na profesjonalnych stoiskach 
wystawienniczych propozycje 
produktów i usług przyjaznych 
seniorom zaprezentuje ponad 
60 wystawców. Będą to za-
równo firmy, jak i organizacje 
i instytucje działające na rzecz 
seniorów. 

– Na targach pojawią się za-
równo oferty dla osób mniej 
sprawnych ruchowo i  niesa-
modzielnych, które wymagają 
wsparcia ze strony rodziny czy 
innych osób, np. sprzęty reha-
bilitacyjne, usługi wspierające 
– mówi Marek Wojda. 

Ważnym dopełnieniem 
targów jest bogaty program 
edukacyjno-kulturalny, w któ-
rym nie zabraknie warszta-
tów, wykładów, pokazów, 
bezpłatnych porad i  badań 
profilaktycznych. 

– Organizatorzy zachęcają 
do zabrania wygodnego stro-
ju oraz obuwia, aby skorzystać 
z  ciekawej oferty zajęć rucho-
wych. Ćwiczenia kręgosłupa, 
nauka tańca, warsztaty z  sa-
moobrony, gimnastyka umysłu 
czy śmiechoterapia, to tylko 
niektóre propozycje. Uczest-
nicy warsztatów plastycznych 
będą mieli okazję poznać cie-
kawą technikę ozdabiania 
przedmiotów – decoupage, 
a  także samodzielnie wyko-
nać biżuterię oraz nauczyć się 
układać bukiety. Na warszta-
tach informatycznych będzie-
my przekonywać seniorów, że 
komputer i  internet nie są ta-
kie straszne – dodaje Marek 
Wojda. 

Na uczestników targów cze-
kają również ciekawe wykłady, 
porady i  konsultacje zdrowot-
ne m.in. z  zakresu rehabili-
tacji, ortopedy, stomatologa, 
dietetyka o  zdrowym odży-

wianiu; podologa, który pod-
powie jak dbać o stopy; bada-
nia wzroku i  słuchu, gęstości 
kości, skóry, pomiar poziomu 
cukru, ciśnienia oraz tkanki 
tłuszczowej, a  także degusta-
cje zdrowej żywności. Przed 
halą stanie osteobus, w  któ-
rym za niewielką odpłatnością 
(15 zł) będzie można wykonać 
badanie densytometryczne 

(gęstości kości) w  kierunku 
osteoporozy, a także audiobus, 
w  którym można będzie bez-
płatnie wykonać badanie słu-
chu. Panie będą mogły na-
uczyć się samobadania piersi 
oraz skorzystać z porad stylist-
ki i wizażystki.

(GR)

>> Sopockie Targi Seniora cieszą się bardzo dużą 
popularnością i przyjeżdżają na nie mieszkańcy 

z różnych miejsc Pomorza
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Z ZAWOdOWYM dORAdcĄ

Bezpłatne konsultacje 
Po wakacyjnej przerwie chętni ponownie skorzystać mogą 

z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, które odby-
wają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Z konsultacji mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy na-
szego miasta, ale również osoby z całego Trójmiasta czy po-
wiatu gdańskiego, zarówno bezrobotne oraz nieaktywne 
zawodowo, jak również osoby pracujące, które chciałyby się 
dokształcić lub przekwalifikować – informuje Agnieszka Nie-
dałtowska, rzecznik prasowy MOPS w Sopocie.

Spotkania z  doradcą zawodowym mogą pomóc osobom, 
które mają trudności w samodzielnym określaniu swoich po-
trzeb zawodowych, potrzebują wsparcia, porady co do zakre-
su swojej dalszej ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia, 
zatrudnienia, przekwalifikowania się, czy ponownego zatrud-
nienia w przypadku utraty pracy. Doradca zawodowy pomoże 
również przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać 
CV oraz list motywacyjny.

– Dyżury doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy będą się odbywały w drugi i czwarty piątek każdego 
miesiąca w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 – do-
daje Agnieszka Niedałtowska.

Najbliższe konsultacje zaplanowano na 18 października,  
8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia. Zapisy prowadzone są telefo-
nicznie (tel. 58 551 17 10, w. 50).

(GR)

AkcJA

droga do życia
Straż Miejska i Państwowa Straż Pożarna prowadziły akcję 

skierowaną do mieszkańców parkujących na drogach pożaro-
wych. Lekkomyślni kierowcy dostawali ulotki przypomina-
jące o nadrzędnej funkcji drogi pożarowej i konsekwencjach 
łamania przepisów. 

– Ograniczona liczba miejsc parkingowych na osiedlach 
powoduje, że niektórzy decydują się na parkowanie na dojaz-
dach pożarowych. Niestety nie biorą oni pod uwagę skutków 
swojego działania, bo zastawiona droga wydłuża dojazd służb 
ratowniczych na miejsce zdarzenia – mówi Miłosz Jurgiele-
wicz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdańsku.

Strażnicy miejscy zostawiali za wycieraczkami źle zapar-
kowanych aut ulotki informacyjne, ostrzegające przed konse-
kwencjami parkowania na drodze pożarowej. 

W  momencie wystąpienia pożaru pojazdy, które blokują 
oznakowaną ulicę pożarową traktowane są jak przeszkoda. 
W  takiej sytuacji strażacy mają prawo przestawić blokujący 
drogę pojazd wszelkimi dostępnymi metodami, a więc prze-
pchnąć, przenieść, a nawet staranować. Za wszystkie wynikłe 
uszkodzenia pojazdów odpowiada niefrasobliwy właściciel.

(GR)

Z MYŚLĄ O bEZdOMNYch

idzie zima i mrozy
Z każdą dobą dni, a w szczególności noce, stają się coraz 

zimniejsze, dlatego też nie powinniśmy być obojętni wobec 
osób potrzebujących pomocy, które nie mają dachu nad głową. 

Każdego roku pomorscy policjanci odnotowują przypad-
ki śmierci osób samotnych i bezdomnych. Ich przyczyną jest 
najczęściej wyziębienie organizmu związane z  niskimi tem-
peraturami. Niektóre osoby przed zimnem szukają często 
schronienia w opuszczonych budynkach na ogródkach dział-
kowych. Policjanci przypominają, że zimowe warunki po-
godowe są także ogromnym zagrożeniem dla osób nietrzeź-
wych, które czasem zasypiają na ławkach w parku czy w mało 
uczęszczanych miejscach.

Aby ograniczyć tego typu sytuacje stróże prawa podejmu-
ją działania, które zmierzają do udzielania pomocy każdemu, 
a dzięki temu zapobiegają śmierci niektórych osób. Policjanci 
już rozpoczęli kontrole miejsc, w których często przebywają 
bezdomni i starają się namówić ich do skorzystania z ogrze-
walni, noclegowni lub innych placówek, w których mogą spo-
dziewać się pomocy. Policjanci proszą też o informacje doty-
czące miejsc przebywania takich osób. Dzwonić można pod 
numery 997 lub 112.

(GR)

55 LAT W GdAńSku

jubileusz Krystyny łubieńskiej
Na Dużej Scenie Teatru 

Wybrzeże w Gdańsku uczczo-
no jubileusz 55-lecia pracy 
Krystyny Łubieńskiej. 

– Nasza szanowna jubilat-
ka otrzymała Nagrodę Spe-
cjalną marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, Nagrodę 
Prezydenta Miasta Gdańska 
w dziedzinie kultury oraz li-
sty gratulacyjne od Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, 
prezydenta miasta Sopotu i 
Związku Artystów Scen Pol-
skich – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik praso-
wy Teatru Wybrzeże.

Krystyna Łubieńska to jed-
na z najznakomitszych aktorek 
gdańskiego teatru, która poja-
wiła się na jego scenie 1 paź-
dziernika 1958 roku. Aktorka, 
choć przyszła na świat w War-
szawie, już od 55 lat występuje 
w Teatrze Wybrzeże. 

– Zanim dołączyła do gro-
na gdańskich artystów, przez 
kilka lat pracowała w teatrach 
wrocławskich. Po dwuletniej 
pracy na scenach dolnoślą-
skich zyskała uznanie Zyg-
munta Hübnera, który za-
angażował ją do zyskującego 
wówczas ogólnopolską sławę 

teatru w Gdańsku. Na scenie 
Teatru Wybrzeże pojawiła się 
po raz pierwszy jako Piękna 
Helena w sztuce Jeana Girau-
doux „Wojny trojańskiej nie 
będzie”. Grała główne role w 
cieszących się wielkim powo-
dzeniem spektaklach Bohdana 
Korzeniewskiego, Andrzeja 
Wajdy, Jerzego Golińskiego 
i samego Hübnera – dodaje 
Grzegorz Kwiatkowski.

Recenzenci chwalili jej sce-
niczną wyrazistość i zmy-
słowość, szlachetność stylu i 
kunszt słowa, błyskotliwość 
i uwodzicielskie esprit. Kry-

styna Łubieńska, kierując się 
słowami swojej mamy „boga-
to żyj”, uczestniczy w niemal 
wszystkich imprezach kultu-
ralnych w Trójmieście. Sama 
organizuje spotkania poetyc-
kie, promuje początkujących 
twórców, wciąga do współ-
pracy swoich młodych sce-
nicznych partnerów. Działa 
też społecznie, jest członkiem 
licznych stowarzyszeń i klu-
bów zajmujących się działal-
nością charytatywną. 

(GR)

STRASZYN NAJLIcZNIEJ REpREZENTOWANY

rekordowy Bieg doliną raduni
W organizowanym przez gminę Pruszcz Gdański III Otwartym Biegu Doliną 
Raduni i Motławy wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 250! W bie-
gu Skrzatów wystartowało 98 osób, a w biegu głównym na 5,2 km – 152 
osoby (w minionym roku 60).

Od 10.00 rano w Straszynie 
i Juszkowie trwały zapisy do 
jesiennego 5-kilometrowego 
biegu. Wiele osób zapisało się 
przez internet, więc mimo re-
kordowej ilości chętnych, pro-
blemów organizacyjnych nie 
było. Bieg Skrzatów przepro-
wadzono w Juszkowie. Wzię-
ła w nim udział prawie setka 
dzieci. Z kolei bieg główny 
tradycyjnie wystartował spod 
hotelu „Cztery Pory Roku” 
w Straszynie. Około godziny 
11.15 wystrzał z armatki dał 
zawodnikom znak do startu. 
Najlepsi przybiegli na metę w 
Juszkowie już po 18 minutach. 
Ostatni odnotowali czas po-
wyżej 50 minut. Należy jednak 
pamiętać, że miejsca na po-
dium przyznawano adekwat-
nie do kategorii wiekowej, w 
której biegł uczestnik. 

Na wszystkich zawodni-
ków oraz ich kibiców czekał 
ciepły poczęstunek w postaci 
kiełbasek z grilla oraz żurku. 
Sponsorem głównym imprezy 
była Grupa Energa S.A. Na-
głośnienie udostępniło Radio 
Toksyna ze Straszyna, a nad 
bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwali funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszczu Gdańskim 
oraz Straży Gminy Pruszcz 
Gdański. 

W swoich kategoriach zwy-
ciężali: Emilia Mikszuta ze 
Straszyna, Martyna Gostom-
ska z Cieplewa, Beata Po-
krzywińska z Wydmin, Bar-

bara Nawakowska z Gdańska, 
Kacper Podlecki ze Straszyna, 
Michał Kopania z Mokrego 
Dworu, Bartek Osior z Wy-
dmin (rekord trasy – 18.03 
sekundy), Wiesław Karpiński 
z Rotmanki, Łucja Grządzie-
la ze Straszyna, Mateusz Pie-
trzak z Cieplewa, Michalina 

Świeca z Rotmanki i Adam 
Rudo z Rotmanki. 

Najmłodszymi uczestnika-
mi biegu (biegli za rączkę z 
rodzicami) byli 2-letnia Maja 
Kaczorowska i Bartek Kwiat. 
Najliczniej reprezentowane 
było sołectwo Straszyn (73 
osoby startujące), za co otrzy-

mało nagrodę w wysokości 
700 zł. Natomiast najliczniej-
sze sołectwa w stosunku do 
liczby mieszkańców, czyli Cie-
plewo (29 startujących) otrzy-
mało 800 zł oraz Wiślinka (19 
startujących) – 500 zł.

(Mb)

>> Każdy chciał stanąć na podium w III Otwartym Biegu Doliną Raduni i Motławy

>> Wspólna rozgrze-
wka prowadzona 

przez Monikę Damps, 
instruktorkę zumby 
z Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji. Na 
starcie biegu głównego 
odnotowano ponad 150 

osób. Aura sprzyjała 
imprezie – było rześko 
(poniżej 10 st. C), ale 

bardzo słonecznie

Fo
t. U

G 
Pr

us
zc

z G
da

ńs
ki 

Fo
t. U

G 
Pr

us
zc

z G
da

ńs
ki 



news@panoramapomorza.pl    październik 201310 rozMaitości

pANORAMIcZNY EXpRESS
graj na skrzypcach

W Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz 
Gdański z siedzibą w Cieplewie odbywają się w sekcji muzycz-
nej, dla dzieci od lat sześciu wzwyż, zajęcia gry na skrzypcach. 
Koszt to 100 zł od osoby miesięcznie, a lekcje, które trwają 45 
minut, odbywają się raz w tygodniu.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie ośrodka w Cieplewie 
(tel. 58 682 85 78 lub 728 415 570, od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 16.00).

(GR)

ZApRASZAMY NA fILM
zambezia w cieplewie

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-
ski z siedzibą w Cieplewie przy ul. Długiej 20A, zaprasza gru-
py zorganizowane na familijną komedię przygodową produk-
cji RPA pod tytułem „Zambezia”. 

Bohaterem rysunkowej animacji jest młody i ambitny sokół 
Kai, który wyrusza do Zambezi – ptasiego królestwa. Tam, 
w obliczu niebezpieczeństwa, spieszy na ratunek skrzydlatym 
braciom. Feeria kolorów, wciągająca przygoda, melodyjne pio-
senki i komediowe tony spodobają się młodszym i starszym 
widzom. Film niesie też mądre przesłanie. Przypomina, że 
inny nie znaczy gorszy czy zły.

Terminy seansów można ustalić z Biurem Obsługi Klien-
tów OKSiR Cieplewo od poniedziałku do piątku, w godz. 
9.00 – 20.00. Informacje na temat filmu otrzymać można te-
lefonicznie (tel. 58 682 85 78 wew. 1 lub 728 415 566) lub 
drogą mailową rezerwacje@pruszczgdanski.pl. Bilet wstępu 
kosztuje 5 zł.

(GR)

NOWY budYNEk kOMuNALNY
Klucze zostały wręczone

Gmina Pruszcz Gdański oddała do użytku nowo wybudo-
wany budynek komunalny w  Straszynie. 14 mieszkań „pod 
klucz” trafiło do tych, którzy zawsze terminowo płacili czynsz 
i dbali o dotychczasowe lokale. 

Budowa liczącego 14 mieszkań (o powierzchni od 30 do 61 
m kw.) budynku w Straszynie pochłonęła 2,2 mln zł. Gminie 
udało się pozyskać 390 tys. zł dofinansowania z Banku Go-
spodarstwa Krajowego.

Gmina Pruszcz Gdański dysponuje w sumie 160 mieszka-
niami komunalnymi. Przypomnijmy. W 2005 roku oddano 3 
nowe budynki w Juszkowie – w sumie 11 mieszkań. W roku 
2007 nowy, 12-lokalowy budynek powstał w  Rusocinie. 
W 2009 roku, dzięki adaptacji baraków w Będzieszynie po-
zyskano 9 lokali. Rok później powstał kolejny 12-mieszka-
niowy blok w Rusocinie. W latach 2010 – 2012 w Juszkowie 
i  Straszynie oddano w  sumie 10 mieszkań. Ponadto, gmina 
zaadaptowała pomieszczenia przeniesionej biblioteki w Łęgo-
wie (na 2 mieszkania), dawnej szkoły w Rokitnicy (4 mieszka-
nia) i Przejazdowie (2 mieszkania) oraz odkupiła od Starostwa 
Powiatowego 1 lokal w Przejazdowie.

– Gmina nieustannie powiększa swoje zasoby lokalowe. 
Te najbardziej wyeksploatowane budynki przeznaczamy do 
rozbiórki, a ich mieszkańcom proponujemy inne – mówi wójt 
Magdalena Kołodziejczak.

(Mb)

>> Uroczystość przekazania kluczy
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MIASTO
ładniejsze 
rondo

Pruszcz Gdański z każ-
dym rokiem staje się coraz 
ładniejszym miastem Pomo-
rza. Pojawiają się już nie tyl-
ko nowe ulice i chodniki, ale 
też place zabaw, skwery czy 
parki. Pieniądze na te cele 
– oczywiście w miarę możli-
wości – każdego roku zabez-
pieczane są w miejskiej kasie. 

Tym razem prowadzone 
są prace przy zagospodaro-
waniu Ronda PCK. Refe-
rat Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański wprowadził tam 
nowe nasadzenia, które zo-
stały dobrane w ten sposób, 
że rondo będzie kwitło nie-
przerwanie od wiosny do 
jesieni.

(GR)

pRZYGOTOWANIA dO NOWEGO ROZdANIA

Pomorskie Forum rolnicze
Po raz pierwszy w  woje-

wództwie pomorskim zorga-
nizowano Pomorskie Forum 
Rolnicze. Spotkanie, które 
14 października odbyło się 
w  Kościerzynie, zorganizo-
wano z  inicjatywy Andrze-
ja Styna, dyrektora Agencji 
Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa, Aleksandra 
Mach, dyrektora Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Gdańsku i Zenona 
Bistram, prezesa Pomorskiej 
Izby Rolniczej.

– Jak dotąd nie było w  na-
szym województwie panelu, na 
którym rolnicy mieliby szanse 
zapoznać się kompleksowo ze 
sprawami, które ich dotyczą. 
Na I  Pomorskim Forum Rol-
niczym było można szczegó-
łowo zapoznać się z  aktual-

nym stanem prac nad Wspólną 
Polityką Rolną w latach 2014–
2020 – mówi Ewelina Bielec-
ka, rzecznik prasowy Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego.

Z  kolei Aleksander Mach 
mówi, że przez ostatnie 7 lat 
polscy rolnicy wielokrotnie 
korzystali z unijnych dofinan-
sowań i  to właśnie rolnictwo 
dostało najwięcej pieniędzy 
z  UE. Do nowego rozdania 
zostały już tylko 3 miesiące, 
stąd tak duże zainteresowa-
nie tematem u  producentów 
żywności.

Poza poznaniem zasad przy-
dzielania funduszy ze źródeł 
zewnętrznych, na forum rolni-
cy zapoznali się z najważniej-
szymi nowościami, jakie cze-
kają ich w roku 2014. 

– Poszczególne agencje, któ-
rych działalność jest ściśle po-
wiązana z  sektorem rolnym, 
przedstawiły zakres swoich 
możliwości w  ramach obopól-
nej współpracy. Zaprezentowa-
ne zostały też najnowsze zmia-
ny w ustawie o KRUS, Agencja 
Rynku Rolnego przedstawiła 
mechanizmy działania PROW 
i  WPR, poinformowała też 
o  restrukturyzacji przemysłu 
cukrowniczego i zaprezentowa-
ła swoje działania informacyjne 
i  promocyjne. Dyrektor Mach 
przedstawił natomiast analizę 
ekonomiczną, pokazującą jaki 
wpływ na rozwój gospodarstw 
rolnych i  ich wynik finansowy 
mają dotacje inwestycyjne – do-
daje Ewelina Bielecka.

(Lubek)

JEdYNI NA pOMORZu

szkolny wzór do naśladowania
Szkoły średnie i wyższe na potęgę kształcą socjologów, politologów, marke-
tingowców, dlatego też na rynku pracy brakuje fachowców z wykształceniem 
technicznym. Wyjątkiem jest Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie. Jest to 
jedyna szkoła w pomorskim, która oferuje uczniom możliwość nauki w klasie 
technikum o profilu mechanizacji rolnictwa.

Starosta gdański, Cezary 
Bieniasz-Krzywiec mówi, że 
absolwenci szkoły w  Rusoci-
nie, której organem założy-
cielskim jest powiat gdański, 
to cenieni fachowcy, nie ma-
jący problemu ze znalezieniem 
atrakcyjnej pracy. 

– Często jeszcze przed za-
kończeniem edukacji podpi-
sują kontrakty z  wiodącymi 
podmiotami w  branży samo-
chodowej, budowlanej i obsłu-
gi rolnictwa. Nie dziwi więc, że 
w takich okolicznościach szko-
ła nie narzeka na brak chęt-
nych do nauki – mówi Cezary 
Bieniasz-Krzywiec.

Młodzi ludzie nie tylko 
zdobywają tu wykształcenie, 
ale dodatkowo mogą uzyskać 
uprawnienia do prowadzenia 
ciągnika, samochodu, a nawet 
kombajnu zbożowego. Na za-
jęciach praktycznych zdoby-
wają przydatne umiejętności 
spawacza, tokarza, stolarza 
oraz uczą się obsługi, naprawy 
i  eksploatacji pojazdów samo-
chodowych i  maszyn rolni-
czych. Placówka w  Rusocinie 
nie ogranicza się do kształce-
nia techników mechanizacji 
rolnictwa, ale także prowadzi 
szkoły zawodowe oraz techni-
kum gastronomiczne i hotelar-
skie, które pozwalają zdobyć 
kwalifikacje do prowadzenia 

własnej działalności gospodar-
czej z  zakresu agroturystyki, 
gastronomii, czy hotelarstwa. 
Warto zauważyć, że „żywie-
niówka” regularnie startuje 
w różnego rodzaju konkursach 
gastronomicznych, a  co cieka-
we przygotowuje również po-
siłki na imprezy okolicznościo-
we organizowane przez nasze 

starostwo powiatowe. Dodaj-
my, że w  Rusocinie uczą się 
422 osoby, z czego 60 proc. to 
uczniowie technikum.

– Taka szkoła to także 
ogromne zaplecze techniczne 
z  dużą ilością maszyn rolni-
czych oraz ogromna ilość zie-
mi. Wszystko to mieści się na 8 
hektarach. Pieniądze na nowy 

sprzęt oraz remonty i naprawy 
szkoła pozyskuje między in-
nymi ze sprzedaży plonów. To 
kolejny dowód, że to naprawdę 
wyjątkowa placówka – chwa-
li szkołę w  Rusocinie starosta 
gdański.

(GR)

>> Absolwenci szkoły w Rusocinie to cenieni fachowcy, którzy nie mają prob-
lemu ze znalezieniem atrakcyjnej pracy
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NIEbAWEM SEMINARIuM

szkoła miecza
Na początku października odbyły się pierwsze zajęcia 

w Szkole Miecza Japońskiego w Przywidzu.  
Chętnych i zainteresowanych udziałem w zajęciach w for-

mie seminariów z  sensei Ireneuszem Druciarkiem zaprasza-
my do kontaktu i zapisania się. Zajęcia odbywać się mają raz 
w miesiącu (piątek 2 godz. i sobotę 6 godz.). Pierwsze semina-
rium planowane jest na 18 i 19 października.

Więcej informacji otrzymać możną w  Gminny Ośrodku 
Kultury w Przywidzu (tel 58 682 51 93) lub drogą mailową 
dyrektor@gokprzywidz.pl.

(GR)

OTRZYMALI NAGROdY

ci sportowcy są 
chlubą gminy

Na wrześniowej sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański wójt 
Magdalena Kołodziejczak wręczyła nagrody za najwybitniej-
sze osiągnięcia sportowe.

Nagrody finansowe przyznawane są młodym sportowcom 
z terenu gminy Pruszcz Gdański, którzy uzyskali miejsca me-
dalowe w zawodach na szczeblu krajowym i wyższym w swo-
ich dyscyplinach. W  tym roku powędrowały do: uprawiają-
cego piłkę nożną Mariusza Sławka, trenującego taekwondo 
rodzeństwa Zuzanny i Arkadiusza Ostrajch, Marty Krajew-
skiej, która rozsławia gminę na mistrzostwach tenisa stoło-
wego, Pauli Witkowskiej z sekcji taekwondo i uprawiającego 
windsurfing Mateusza Kraśniewskiego.

(Mb)

pIŁkARSkI TuRNIEJ 

rozstaje znów 
zapraszają

Wszystkich młodych amatorów piłki nożnej zapraszamy  
19 października (sobota) na kolejny turniej, który organizo-
wany przez Gdańską Fundację Dobroczynności odbywa się 
na gdańskiej Zaspie.

– Zaczynaliśmy 9 lat temu na piaszczystych boiskach przy 
ulicy Burzyńskiego. Teraz gramy na nowoczesnych obiektach. 
Z każdym rokiem zainteresowanie turniejem było coraz więk-
sze. Wiosną w naszych zawodach uczestniczyło już 115 dru-
żyn – mówi „Panoramie” Andrzej Kowalczys, główny koordy-
nator futbolowej imprezy, w której grają drużyny amatorskie 
nie tylko z Gdańska, ale całego Trójmiasta.

Zapisy do sobotniego turnieju rozpoczną się o godz. 9.00 
na boisku przy Meissnera 9 na Zaspie. W zawodach mogą 
uczestniczyć 6-osobowe drużyny – również żeńskie. Rywa-
lizacja toczyć się będzie z podziałem na kategorie wiekowe 
(roczniki 2000 i młodsi, roczniki 1998 – 1999, roczniki 1995 
– 1997 oraz 1994 i starsi). Ekipom niepełnoletnim musi to-
warzyszyć dorosły opiekun. Pierwsze mecze turnieju zapla-
nowano na godz. 10.00. Więcej szczegółów otrzymać można 
telefonicznie (tel. 602 185 020). 

(Lubek)
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SŁAbA SpRZEdAŻ bILETÓW

nie będzie gali MMa
Nie odbędzie się w Ergo Arenie zaplanowana na 26 paź-

dziernika gala MMA Attack. Jak informują organizatorzy 
imprezy (MMA Attack Team), powodem odwołania gali 
w Trójmieście są problemy spowodowane wycofaniem się 
dwóch głównych sponsorów, bez których wsparcia nie uda się 
domknąć budżetu. 

– Nie bez znaczenia jest także słaba sprzedaż biletów, która 
utwierdziła nas w przekonaniu, że polskie MMA nie jest go-
towe na dużą galę z czysto sportową kartą walk. Za zaistniałą 
sytuację pragniemy przeprosić tych fanów, którzy kupili bilety 
na galę. Oczywiście, otrzymają oni zwrot poniesionych kosz-
tów. Zawodnicy również otrzymają rekompensatę za przygo-
towania. Mamy nadzieję, że jak największa część z nich otrzy-
ma szanse od innych organizacji, a my zobaczymy ich w akcji 
w przyszłości – informują organizatorzy gali.

Zwrotu biletów w miejscu zakupu można dokonać za oka-
zaniem paragonu. W przypadku nabycia biletu drogą inter-
netową należy go odesłać razem z paragonem i wypełnionym 
formularzem zwrotu dostępnym na stronie www.eventim.
pl. W przypadku zgubienia paragonu trzeba załączyć wy-
pełnione oświadczenie, które znajduje się na tej samej stronie  
www. Bilety odesłać należy na adres: EVENTIM Sp. z o.o. 
al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa. 

W razie wątpliwości można kontaktować się z biurem orga-
nizatorów (biuro@mma-attack.net).

(kL)

puchAR pOLSkI 

Kolbudy już wygrały 
W środę, 16 października, rozegrana zostanie kolejna run-

da piłkarskiego Pucharu Polski. Potok Pszczółki o godz. 
15.00 rozpocznie wyjazdowy mecz z Orłem Subkowy. Z kolei 
pół godziny później Sokół Ełganowo powalczy na wyjeździe 
o kolejną rundę z Piaskami Wąglikowice. Swój pucharowy 
mecz już 9 października rozegrali zawodnicy GKS Kolbudy, 
którzy pokonali także na wyjeździe Jaguara Gdańsk (2:0).

Dodajmy, że pozostałe drużyny z powiatu gdańskiego od-
padały we wcześniejszych fazach pucharowych rozgrywek.

(kL)

JEST GdZIE kOpAć pIŁkę

Biało-zieloni w gminie Pruszcz gdański
W ramach programu „Biało-Zieloni”, który gmina Pruszcz Gdański realizuje 
wspólnie z Lechią Gdańsk i Grupą Lotos, działają trzy szkółki piłki nożnej 
w Straszynie, Rotmance i Przejazdowie.

– Mamy 16 dobrze zago-
spodarowanych boisk, dwa 
„orliki”, z  czego jeden należy 
do gminy, a drugi do powiatu 
oraz kilka sal sportowych – 
wymienia wójt gminy Magda-
lena Kołodziejczak.

Jednak nawet najlepsza in-
frastruktura nie wystarczy, 
by dochować się gwiazd piłki 
nożnej. 

– Ważny jest program szko-
leniowy – mówią zgodnie 
trenerzy.

Program „Biało-Zieloni”, 
do którego wiosną 2012 r. 
przyłączyła się gmina Pruszcz 
Gdański, ma na celu zrzesze-
nie jak największej liczby mło-
dych talentów i wyselekcjono-
wanie tych najlepszych.

W  ramach Akademii Pił-
karskiej Lechii w  gminie 
funkcjonują trzy szkółki pił-
karskie, zwane oddziałami za-
miejscowymi Akademii. 

SZkÓŁkA STRASZYN
W  ramach szkółki w  Stra-

szynie piłkę nożną trenuje po-
nad 50 młodych ludzi (rocznik 
2003 i  2004), podzielonych 
na dwie drużyny. Zajęcia od-
bywają się trzy razy w  tygo-
dniu: na boisku przy Zespole 
Szkół w Straszynie, na „orliku” 
w Rotmance oraz (zimą) w hali 
sportowej ZS w Straszynie. 

– W sierpniu nasza szkółka 
rozpoczęła rozgrywki w  ra-
mach Pomorskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Noż-
nej, występując jako Orzeł 
Straszyn 1 i  Orzeł Straszyn 
2 – mówi Paweł Kiedyk, tre-
ner z ramienia gminy Pruszcz 
Gdański.

Drugiego trenera zapew-
nia Lechia. Jest nim Łukasz 
Gajowniczek. 

SZkÓŁkA ROTMANkA
Szkółka Rotmanka to ponad 

50 piłkarzy z  rocznika 2005 

i  2006, podzielonych na dwie 
drużyny, z  których jedna zo-
stała zgłoszona do rozgrywek 
PZPN. Wśród chłopców zna-
lazła się jedna dziewczynka.

– Liczymy, że dołączą do 
nas kolejne – zaprasza Dariusz 
Kusiak, trener zatrudniony 
przez gminę.

Drugim trenerem szkółki 
w Rotmance jest Łukasz Poź-
niak. Zajęcia tej szkółki odby-
wają się na „orlikach” w  Rot-
mance i Rusocinie.

SZkÓŁkA pRZEJAZdOWO
Najmłodszy oddział Aka-

demii Piłkarskiej w  gminie 
Pruszcz Gdański znajduje się 
w  Przejazdowie. Szkółka dla 
dzieci z  rocznika 2007 i  2008 
powstała w  kwietniu. Zajęcia 
niespełna 20-osobowej grupy 
odbywają się dwa razy w tygo-
dniu na boisku lub hali sporto-
wej tutejszego gimnazjum. Pił-
karzy trenuje Łukasz Poźniak.

– Na razie jest za mało dzie-
ci, by utworzyć drugą grupę. 
Mamy nadzieję, że wkrótce to 
się zmieni – dodaje trener. 

– W sumie ponad 130 dzieci 

z naszej gminy regularnie tre-
nuje piłkę nożną – podsumo-
wuje Marek Gotartowski, wi-
cedyrektor Ośrodka Kultury, 
Sportu i  Rekreacji w  Cieple-
wie, który koordynuje program 
„Biało-Zieloni”. – Warto tu 
przypomnieć, że realizujemy 
również Program Szkolenia 
Sportowego Dzieci i Młodzie-
ży w gminie Pruszcz Gdański, 
w  ramach którego współpra-
cując z  różnymi podmiotami, 
w  tym ze szkołami, organi-
zujemy szkolenia, obozy, tre-
ningi, zawody i  imprezy spor-
towe. Chcemy wychowywać 
dzieci poprzez sport, by miały 
zdrowe zainteresowania, inte-
growały się i osiągały sukcesy. 
Mamy fantastyczne dzieciaki, 
które spełniają się w  najróż-
niejszych dyscyplinach: piłce 
nożnej, koszykówce, tenisie 
stołowym, ziemnym, kolar-
stwie, kajakarstwie rekreacyj-
nym i innych.

Sponsorem szkółek w  gmi-
nie Pruszcz Gdański jest Gru-
pa Energa S.A.

(Mb)

>> Na terenie gminy Pruszcz Gdański nie brakuje dzieci garnących się do 
uprawiania piłki nożnej
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BUDUJEMY DLA WAS OD 20 LAT
NOWE INWESTYCJE 2012-2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “POŁUDNIE” W GDAŃSKU - ORUNIA GÓRNA

KAMERALNE BUDYNKI: 3,5 kondygnacji
z windami do podziemnych parkingów - 
do odbioru od pierwszego kwartału 2014 roku

TEL.  58 306 75 03/04, 58 670 42 36   e-mail:  sekretariat@smpoludnie.pl      www.smpoludnie.pl

NISKA CENA BUDOWY MIESZKANIA

WYSOKI STANDARD WYKOŃCZENIA CZĘŚCI
WSPÓLNYCH BUDYNKÓW

WŁASNA SPÓŁDZIELCZA INFRASTRUKTURA:
przedszkole, centrum rekreacji z kręgielnią,
boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią,
monitoring całego osiedla, ogólnodostępne
parkingi samochodowe.

OSIEDLE z pełnym wachlarzem placówek
handlowych i usługowych oraz szkołą
i komisariatem
Doskonale skomunikowane z centrum
Gdańska linia tramwajowa i kilka linii
autobusowych.

Dwa kolale użytkowe do odbioru od zaraz

17/10/2013 godz. 19.30
Polska Filharmonia Bałtycka 

ul. Ołowianka 1, Gdańsk

17/10/2013 
godz. 19.30
Polska Filharmonia Bałtycka 
ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Partnerzy:

BILETY

Kasa Filharmonii 58 320 62 62 
Biuro Forza 698 999 550
Kiosk Urząd Miejski w Gdańsku
Sklep Muzyczny Puls-Centrum Gemini Gdynia 
Eventim.pl, Kupbilecik.pl
MediaMarkt, Saturn, Empik

fot. Ania Włoch
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Lpp WcIĄŻ SIę ROZWIJA

inwestycja za 140 milionów złotych
Jednym z ważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszym rejonie jest roz-
poczęta niedawno rozbudowa centrum logistycznego w Pruszczu Gdańskim. 
Inwestycja, która kosztować będzie 140 mln zł, realizowana jest przez krajo-
wego potentata branży odzieżowej – LPP.

Stanisław Dreliszak, dy-
rektor Działu Logistyki LPP 
S.A. mówi, że to jedna z naj-
większych inwestycji w historii 
firmy oraz zdecydowanie naj-
większa z tegorocznych. 

– W związku z gwałtow-
nym rozwojem firmy, rozbu-
dowa naszego głównego ma-
gazynu była sprawą, która nie 
cierpiała zwłoki. Obecne 27 
tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni magazynu, przy 
takim dużym rozwoju firmy, 
okazuje się zbyt małe. Dzięki 
inwestycji będziemy mieli jesz-
cze raz tyle nowej powierzchni 
– mówi Stanisław Dreliszak. 

Zakończenie inwestycji prze-
widziano na kwiecień 2014 
roku, a cały projekt ma się za-
kończyć wiosną roku 2015. 
Poza tym, około 12 miesięcy 
zajmie montaż najnowszych 
systemów magazynowych, 

uruchomienie i testy. Do-
dajmy, że w centrum zatrud-
nionych jest w tej chwili 350 
osób, a po rozbudowie LPP 
zatrudni jeszcze kolejnych 140 
pracowników.

– LPP to jedna z najwięk-
szych firm, które zdecydowały 
się na inwestowanie w naszym 
mieście. Jest właścicielem naj-
bardziej znanych polskich 
marek odzieżowych, stąd 
też jej rozwój jest dla miasta 
tak samo ważny, jak kluczo-
we inwestycje samorządowe. 
Mam nadzieję, że wraz z dy-
namicznym rozwojem nasze-
go partnera, będzie też rosło 
jego zaangażowanie inwesty-
cyjne w mieście – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Centrum LPP w Pruszczu 
Gdańskim obsługuje obecnie 
1300 salonów w 11 krajach.

– Mało kto wie, że firma 
obecna jest na stałe w naszym 
mieście od 2001 roku, kiedy 
to kupiła hale magazynowe 
przy ulicy Grunwaldzkiej 64. 
Do dziś funkcjonują tam mię-
dzy innymi magazyny, które 

obsługują sklep internetowy 
i markę Promo Stars – doda-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza miasta.

(GR)

>> Do końca kwietnia 2014 roku powstać ma tu 
magazyn LPP
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