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Mamy bardzo dobrą wiadomość dla przedsiębiorców i właścicieli 
samochodów. Niebawem mają całkowicie zniknąć kolejki w Wy-
dziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdań-
skim. Wszystko za sprawą przebudowy, która prowadzona jest w 
budynku starostwa.
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W ten sposób w hali ogólnej pojawi 
się dodatkowe stanowisko do obsługi 
klientów indywidualnych. Jestem prze-
konany, że dzięki tym posunięciom, 
znikną kolejki w Wydziale Komunikacji 

FlashFlash

Przywidz z wyróżnieniem „Teraz Polska”
Poznaliśmy laureatów tegorocznej nagrody „Te-
raz Polska”. W tym roku kapituła przyznała 
tylko jedno wyróżnienie. Otrzymała je gmina 
Przywidz

Miliony na żuławskie zabytki
Dzięki unijnemu wsparciu wiele unikatowych 
zabytków z Pomorza uda się zrewitalizować. 
Swój blask odzyska część zabytków na terenie 
gminy Cedry Wielkie.

Konkurs rozstrzygnięty 
W najbliższy piątek o godz. 12.00 podczas sesji 
Rady Miasta Pruszcz Gdański, wręczone zostaną 
laureatom nagrody w konkursie „Pruszcz zatrzy-
many w kadrze”.

Nowe pogotowie od wakacji 2017
W samo południe 10 czerwca (piątek) odbędzie 
się otwarcie ofert, które napłyną na przetarg ogło-
szony przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim. 
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Nasze kalendarium
•  9 – 11 czerwca (czwartek – sobota), SeaZone 
& Conference 2016, Hotel Sheraton w Sopocie, 
ul. Powstańców Warszawy 10

•  16 czerwca (środa), ZAZ, godz. 20.00, Opera 
Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

•  17 czerwca (piątek), Nocny Bieg Świętojański 
w Gdyni

•  19 czerwca (niedziela), Wyścig Kolarski Elite 
Gym Cyklo

•  22 czerwca (środa), Brujeria, godz. 19.00, klub 
B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

•  24 – 26 czerwca (czwartek – niedziela), Hev-
elka Beer Fest, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

•  26 czerwca (niedziela), 15-lecie Kabaretu 
Neo-Nówka, godz. 17.30 i 20.30, tarasy przy 
Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

•  28 czerwca (wtorek), Trivium, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 29 czerwca – 2 lipca, Open’er Festival w Gdyni

•  3 lipca (niedziela), Raz Dwa Trzy, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 3 lipca (niedziela), Jaromir Nohavica, godz. 
21.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Stanisława 
Moniuszki 12

• 8 lipca (piątek), Zbigniew Wodecki z 
zespołem, godz. 20.00, tarasy przy Aquaparku w 
Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

• 9 – 17 lipca, Sopot Film Festiwal

• 9 – 10 lipca (sobota – niedziela), III Rajd 
Żuławski, Cedry Wielkie

• 10 lipca (niedziela), Rezerwat, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 13 lipca, Kabaret Ani Mru Mru, godz. 20.00, 
tarasy przy Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 
Góra 3/5

• 14 – 17 lipca, 20. Festiwal Teatrów Plene-
rowych i Ulicznych FETA, Stare Przedmieście i 
Dolne Miasto

• 15 lipca (piątek), Music Power Explosion – 
Avicii, godz. 18.00, Stadion Energa Gdańsk

• 16 lipca (sobota), Rodriguez, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 17 lipca (niedziela), Mistrzostwa Polski w 
Triathlonie na dystansie olimpijskim, godz. 9.00, 
molo w Brzeźnie

• 21 lipca (czwartek), Lionel Richie, godz. 20.30, 
Ergo Arena

• 29 – 31 lipca, Gdańsk Dźwiga Muzę, Plac 
Zebrań Ludowych

• 29 lipca – 7 sierpnia, 20. Festiwal Sze-
kspirowski, Gdański Teatr Szekspirowski, ul. 
Bogusławskiego 1

• 2 sierpnia (wtorek), Sting, godz. 19.00, Opera 
Leśna w Sopocie

• 20 sierpnia, koncert poświęcony Irenie Jarock-
iej, godz. 16.00, Muszla Koncertowa w Sopocie

• 21 sierpnia, Kamil Bednarek, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

PODARUJ DZIECKU SERCE

Zostań rodziną zastępczą
Od kilku lat w całej Polsce dzień 30 maja obchodzony jest jako 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To wyraz uznania i podzięko-
wania za codzienny trud wychowywania powierzonych dzieci. 
Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zor-
ganizował spotkanie rodzin zastępczych oraz kampanię „Poda-
ruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”.

Organizowane przez sopocki 
MOPS już po raz trzynasty, 
Święto Rodzicielstwa Zastęp-
czego oraz kampania pod ha-
słem „Podaruj dziecku serce 
– zostań rodziną zastępczą”, to 
również promocja idei rodzi-
cielstwa zastępczego, mająca na 
celu pozyskiwanie kandydatów 
na rodziny zastępcze. 
- Rodzicielstwo zastępcze speł-
nia ważną rolę w sytuacji, gdy 
dzieci nie mogą przebywać pod 
opieką biologicznych rodziców, 
daje szansę na dorastanie w 
ciepłej, przyjaznej atmosferze 
– podkreśla Urszula Szymań-
ska, kierownik Działu Pieczy 
Zastępczej sopockiego MOPS. 
Rodzina zastępcza przyjmuje 
dzieci na określony czas, po-
trzebny rodzicom naturalnym 
na rozwiązanie swoich pro-
blemów. Jest również nadzieją 
na nowy dom dla dzieci, które 
mają małe szanse na adopcję, 
np. nie mają uregulowanej sy-
tuacji prawnej, dla dzieci cho-
rych i niepełnosprawnych.
- Opieka nad dziećmi opusz-
czonymi i zaniedbanymi wy-
maga otwartego serca, zaanga-
żowania, zrozumienia i cierpli-
wości, ale przynosi satysfakcję 
i ogromną radość rodzicom 
zastępczym – dodaje Urszula 
Szymańska.
Rodzinny zastępcze objęte są 
stałym wsparciem koordyna-
torów rodzinnej pieczy zastęp-
czej, pomocą psychologiczną 
zarówno dla rodziców, jak i 
dzieci, pedagogiczną i prawną. 
Sopocki MOPS oferuje rodzi-
com zastępczym udział w bez-
płatnych szkoleniach oraz gru-
pach wsparcia, możliwość do-
finansowania do wypoczynku 

dzieci czy remontu mieszkania. 
Dla rodzin zastępczych prze-
widziana jest ustawowa comie-
sięczna pomoc pieniężna na 
pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka. Rodziny zawodowe 
otrzymują dodatkowo comie-
sięczne wynagrodzenie na pod-
stawie umowy.
Aby zostać rodzicem zastęp-
czym należy spełnić kilka wy-
mogów, m. in. posiadać stałe 
miejsce zamieszkania w Pol-
sce, odpowiednie warunki 
mieszkaniowe, stałe źródło 
utrzymania, odbyć szkolenie, 

przedstawić zaświadczenie le-
karskie o stanie zdrowia umoż-
liwiającym opiekę nad dziec-
kiem. Ważna jest motywacja 
i predyspozycje przyszłych 
rodziców oraz możliwość za-
pewnienia dziecku należytej 
opieki oraz możliwości rozwo-
ju. Dzieci, które przychodzą z 
bagażem trudnych życiowych 
doświadczeń, otoczone troskli-
wą opieką i miłością rodziców 
zastępczych , stają się radosne i 
szczęśliwe.

(AN)

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ MOPS SOPOT
TEL. 58 555 10 22, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 759 A,  

DPZ@MOPSSOPOT.PL

  Rodzicielstwo zastępcze spełnia ważną rolę w sytuacji, gdy 
dzieci nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców
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Znikną kolejki w Wydziale Komunikacji 
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla przedsiębiorców i właścicieli samochodów. Niebawem mają całkowicie zniknąć kolejki w 
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Wszystko za sprawą przebudowy, która prowadzona jest 
w budynku starostwa.

REKLAMA

Przebudowa Wydziału Komu-
nikacji rozpoczęła się pod ko-
niec ubiegłego miesiąca. Było 
to możliwe, ponieważ Wy-
dział Organizacyjny zajął po-
mieszczenia Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, 
która swoją siedzibę ma od nie-
dawna przy ulicy Grunwaldz-
kiej 25.
- Ten łańcuch zdarzeń spo-
wodował, że uwolniły nam się 

pomieszczenia, które adaptu-
jemy w tej chwili na dodatko-
we pomieszczenia Wydziału 
Komunikacji. Dzięki temu 
„oddzielimy” klientów indy-
widualnych od reprezentantów 

firm transportowych i leasin-
gowych. W ten sposób w hali 
ogólnej pojawi się dodatkowe 
stanowisko do obsługi klien-
tów indywidualnych. Jestem 
przekonany, że dzięki tym 

posunięciom, znikną kolejki w 
Wydziale Komunikacji – za-
pewnia Marian Cichon, wice-
starosta gdański.
W związku z pracami budowla-
nymi w Wydziale Komunikacji 

mogą w tej chwili wystąpić 
drobne utrudnienia w głównej 
sali przyjęć. Według harmono-
gramu prac, zakończenie inwe-
stycji zaplanowano na połowę 
lipca.

(lubek)

  Trwa przebudowa Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

NIWELOWAĆ RÓŻNICĘ

Lepszy start Żuławiaka
Gmina Cedry Wielkie otrzy-
ma pieniądze na realiza-
cję edukacyjnego programu 
„Lepszy start młodego Żuła-
wiaka”, który realizowany bę-
dzie we wszystkich placów-
kach oświatowych na terenie 
gminy. Dofinansowanie wy-
nosi 95 proc.
- Będą to dodatkowe zajęcia z 
przedmiotów, które mają klu-
czowe znaczenie przy póź-
niejszych egzaminach. Celem 
projektu jest przede wszyst-
kim podniesienie jakości na-
uczania – mówi „Panoramie” 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Warto powiedzieć, że w gmi-
nie Cedry Wielkie już wcze-
śniej realizowano podobne 
przedsięwzięcia, ale nie za-
wsze kończyły się one pełnym 
sukcesem.
- Są to projekty, które wy-
magają pełnej współpra-
cy pomiędzy samorządem, 
szkołą i rodzicami. Nie będą 
to obowiązkowe zajęcia, ale 

dodatkowe, dlatego spodzie-
wamy się, że rodzicom będzie 
zależało na swoich pocie-
chach i będą je posyłać na te 
dodatkowe lekcje. Owszem, 
będziemy je uatrakcyjniać, 
zorganizujemy też dowóz 
dzieci do szkół, ale musi być 
też zaangażowanie rodziców, 
ponieważ bez tego realizacja 
tego projektu nie ma sensu – 
podkreśla Janusz Goliński.
Warto wykorzystać okazję 
stworzoną przez gminę oraz 
szkoły i brać udział w do-
datkowych zajęciach, żeby 
w szkole średniej nie odsta-
wać wiedzą od rówieśników 
z Gdańska, czy Pruszcza 
Gdańskiego, gdzie zapewne 
większość dzieci się uda.
- Ewentualną różnicę można 
jedynie nadrobić ciężką pracą. 
My dajemy możliwość, aby 
nasze dzieci i młodzież różni-
cę tę niwelowały – podsumo-
wuje wójt Goliński.

(KL) 
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W PIĄTEK ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Nowe pogotowie od przyszłorocznych wakacji
W samo południe 10 czerwca odbędzie się otwarcie ofert, które napłyną na przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w 
Pruszczu Gdańskim. Jego przedmiotem jest budowa pogotowia ratunkowego przy ulicy Raciborskiego.

Projekt inwestycji jest już goto-
wy. Inwestor posiada również 
pozwolenie na budowę.
- Z doświadczenia wiem, że 
wszystkie oferty złożone zosta-
ną w ostatniej chwili. Oferenci 
poczekają wtedy na ogłoszenie 
wyników – mówi Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.
W budynku przy ulicy Raci-
borskiego swoją siedzibę będzie 
miało nie tylko pogotowie ra-
tunkowe, ale również Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie, a część pomieszczeń prze-
znaczonych będzie również na 
archiwum starostwa, ponieważ 
pomieszczenia budynku przy 
ulicy Wojska Polskiego są już 
niewystarczające na archiwizo-
wane dokumenty.
- Od pewnego czasu systema-
tycznie porządkujemy nasze 
archiwa, dzięki czemu nie tyl-
ko można szybko znaleźć kon-
kretny dokument, ale też w na-
szych piwnicach wygospodaro-
waliśmy wolne pomieszczenia, 
które i tak szybko zaczęły zapeł-
niać się kolejnymi dokumenta-
mi – mówi Marian Cichon.

  Archiwum Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim pęka w szwach 
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W znacznym stopniu problem 
rozwiąże nowy budynek przy 
ulicy Raciborskiego. 
- W tym budynku już w pełni 
swoje zadania będzie mogło re-
alizować Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, które teraz 
– ze względu na warunki lo-
kalowe – musi ograniczać nie-
co swoje działanie. W głównej 
mierze obiekt służyć ma pogo-
towiu ratunkowemu, które w 
pełni zabezpieczy potrzeby 
mieszkańców naszego powiatu 
– tłumaczy wicestarosta, któ-
ry zauważa, że pomóc w tym 
może znakomita lokalizacja 
placówki, skąd bez większych 
problemów wyjechać będzie 
można w różne części powiatu 
gdańskiego.
Inwestor planował początko-
wo, że obiekt będzie miał po-
wierzchnię około 1200 m. kw. 
Jednak po przeanalizowaniu 
wielu aspektów postanowiono 
zwiększyć powierzchnię użyt-
kową o 800 m. W związku z 
tym wzrosły również koszty 
inwestycji.
- Liczymy, że inwestycję uda 

się zrealizować za około 7 mi-
lionów złotych. Część środków 
otrzymamy od urzędu miasta 
oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Pozostałe środ-
ki będą pochodzić z kredytu, 

którym będziemy musieli się 
posiłkować. To jednak nie 
wszystko, ponieważ poza bu-
dową pogotowia, będziemy 
zobowiązani podjąć się jego 
wyposażenia, co kosztować 
może kolejny milion złotych 

– wylicza wicestarosta Cichon.
Realnie patrząc, budowa po-
gotowia może rozpocząć się 
na początku lipca, a jeszcze w 
tym roku obiekt byłby posta-
wiony, by w okresie zimowym  
budowlańcy zajęli się pracami 

wykończeniowymi. Według 
założeń starostwa, inwestycja 
ma zostać ukończona do przy-
szłorocznych wakacji. 

Krzysztof Lubański

 

W programie: 
 Msza święta na wodzie  

 Parada postaci – korowód 
czarownic, dziwów i rusałek 

 Pokaz mody strojów obrzędowych 
 Koncert zespołu H.U.B.E.R.T  
 Przedstawienie teatralne – 

„Urodziny baby jagi”  
 Koncert kolumbijskiego tenora 

Juana Felipe Alvarado 
 Koncert Andrzeja Rybińskiego 
 Koncert zespołu dwa plus dwa  

 Zabawa taneczna 

25 CZERWCA 2016 R. GODZ. 16.00 – 02.00 
PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W BŁOTNIKU 

Gmina Cedry Wielkie  POTRZEBY WCIĄŻ SĄ DUŻE

Remontują powiatowe drogi i most
Około miesiąca pracują już 
drogowcy, którzy remontu-
ją powiatowe ciągi w ramach 
tzw. „schetynówki”. Zdaniem 
Mariana Cichona, wicestarosty 
gdańskiego, wszystkie roboty 
powinny zostać ukończone na 
jesieni.
Tego roku drogowymi robota-
mi zajmuje się firma „Kruszy-
wo”, która za wykonanie zada-
nia zażądała 5,2 mln zł. 
- Szacowaliśmy natomiast, że 
będzie to koszt rzędu ponad 
7 milionów złotych. Dzięki 
oszczędności będziemy jeszcze 
realizować prace uzupełniają-
ce. Powiem jeszcze, że uda się 
w ten sposób wykonać dodat-
kowo 10 zadań – mówi Marian 
Cichon.
W tym roku do powiatowego 
programu przystąpiło siedmiu 
partnerów – brakuje jedynie 
gminy Cedry Wielkie. Z Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych powiat gdań-
ski otrzymał 2,6 mln zł. 
- Mimo tych pieniędzy i tak nie 
jesteśmy w stanie wyremonto-
wać wszystkich naszych powia-
towych dróg. Za priorytet sta-
wiamy sobie w tej chwili prze-
budowanie drogi Olszanka – 
Kiezmark. Jest on remontowa-
na fragmentami, ale jeszcze na 
wielu jej odcinkach potrzebna 

jest obecność drogowców. Re-
montu wymaga również inna 
powiatowa droga ze Skowarcza 
przez Ostrowite do Suchego 
Dębu, czy Różyny – Żelisławki 
– podkreśla wicestarosta.
Warto jednak pamiętać, że po-
wiat zarządza nie tylko droga-
mi, ale również obiektami mo-
stowymi. Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim zarzą-
dza ponad 30 takimi obiekta-
mi i systematycznie ze swoich 
środków wydaje pieniądze na 
ich remonty.
- Niebawem ogłoszony zosta-
nie przetarg na remont mostu 
w Lędowie, ponieważ dosta-
liśmy na ten cel pieniądze z 
rezerwy Budżetu Państwa w 

wysokości 1,8 miliona zło-
tych, przy czym całkowity 
koszt inwestycji wynosi dwa 
razy tyle. Można powiedzieć, 
że będzie to właściwie bu-
dowa nowego mostu, dzięki 
czemu jego nośność zwiększy 
się z 12 do 40 ton. Na tym nie 
koniec, ponieważ w tym roku 
przygotowujemy dokumenta-
cję na remont mostu na ulicy 
Przemysłowej w Kolbudach. 
Obiekt ten jest źle wyprofi-
lowany, dlatego zamierzamy 
to naprawić i nieco go posze-
rzyć. Przy okazji pojawi się 
znacznie szerszy chodnik dla 
pieszych – informuje wicesta-
rosta Cichon.

(lubek)

  W ramach „schetynówki” powstaje chodnik we wsi Żuławka 
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KANALIZACJA ZA 15 MILIONÓW

W oczekiwaniu na kasę
Wszystkie pomorskie sa-
morządy z niecierpliwością 
czekają na pierwsze unijne 
pieniądze z nowego rozda-
nia. Nie inaczej jest w gminie 
Przywidz.
- Złożyliśmy wniosek o dofi-
nansowanie budowy sieci ka-
nalizacyjnej w trzech miejsco-
wościach oraz nowej oczysz-
czalni ścieków. Dla przy-
widzkiej gminy jest to bardzo 
duża i zarazem kosztowna 
inwestycja, ponieważ według 
naszych szacunków, pochło-
nąć może nawet 15 milionów 
złotych – mówi nam Dariusz 
Czaiński, zastępca wójta gmi-
ny Przywidz.
Gmina posiada poza tym 
projekty na budowę sal spor-
towych przy szkołach w Po-
mlewie oraz Trzepowie. 
Teraz urzędnicy szukają 

ZYSKALI WIELU NOWYCH PRZYJACIÓŁ

Przywidz z wyróżnieniem „Teraz Polska”
Poznaliśmy laureatów nagrody „Teraz Polska”. W tym roku kapituła przyznała tylko jedno wyróżnienie. Otrzymała je 
gmina Przywidz (w ciągu 26 lat przyznano tylko 9 wyróżnień i tylko jedno dla gminy), a podczas uroczystej gali w Teatrze 
Wielkim, odebrał je Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

Już samo znalezienie się wśród 
nominowanych do nagrody 
„Teraz Polska” było wielkim 
sukcesem przywidzkiego sa-
morządu. Dodajmy, że niektóre 

gminy dopiero po kilkuletnich 
staraniach znalazły się w tym 
doborowym towarzystwie.

- Cieszymy się, że dostrzeżono 

nasze działania i nominowano 
nas do tej prestiżowej nagrody. 
Podjęliśmy wyzwanie i poje-
chaliśmy do stolicy, aby na Sta-
dionie Narodowym promować 
walory naszej gminy. Niektórzy 
swoją markę i prestiż budują 
przez lata i dopiero teraz zosta-
li docenieni. Urząd reprezen-
tował zastępca wójta Dariusz 
Czainski, panie z KGW Przy-
widz oraz młodzież z opieku-
nami. Markę gminy, produktu 
czy firmy buduje się przez wiele 
lat, a my już możemy pochwa-
lić się wyróżnieniem przyzna-
nym przez kapitułę konkursu 
„Teraz Polska” – mówi „Pano-
ramie” Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Dodajmy, że Przywidz nomi-
nowany był w kategorii gmin 
wiejskich. Tu zwyciężyła gmi-
na Ożarowice. Przypomnij-
my, że nominowanych było 9 
samorządów. 
Przypomnijmy, że kon-
kurs „Teraz Polska” od 25 lat 

niezmiennie cieszy się dużym 
zainteresowaniem firm, które 
szukają sposobu na potwier-
dzenie wysokiej jakości ofero-
wanych przez siebie produktów 

i usług, jak również już od bli-
sko 10 lat w oddzielnych kate-
goriach oceniane są także in-
nowacje technologiczne oraz 
gminy. Głównymi kryteriami 
oceny weryfikacyjnej są m.in. 
jakość, innowacyjność, ocena 
walorów użytkowych.
Gmina Przywidz dała się po-
znać, oprócz stoków narciar-
skich oraz działającym hote-
lom, campingowi czy agrotu-
rystyce i restauracjom dzięki 
wielu imprezom, które w więk-
szości nie mają już wymiaru 
lokalnego, ale regionalnego, a 

nawet ogólnopolskiego. 
- Z całą pewnością, do takich 
imprez zaliczyć można Rock-
blu Przywidz Festiwal. Jednak 
o naszej wartości świadczy też 
skala podejmowanych inwesty-
cji i ilość pozyskanych środków 
unijnych – podkreśla Marek 
Zimakowski. – Mówi się, że 
wartość człowieka można za-
uważyć po ilości przyjaciół. 
Konkurs „Teraz Polska” przy-
sporzył wielu przyjaciół gminie 
Przywidz. 

(lubek)

  Finałowa gala odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie

  Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, z wyróżnieniem konkursu 
„Teraz Polska”

WSKAZUJĄ KIERUNEK DALSZEJ EDUKACJI

Pierwsi absolwenci klasy mundurowej 
W tym roku mury przywidz-
kiego Zespołu Szkół opuszczą 
pierwsi absolwenci klasy o pro-
filu mundurowym. Zdaniem 
wójta Marka Zimakowskiego, 
utworzenie takiej klasy było 
bardzo dobrym posunięciem.
Uczniowie pierwszej na Po-
morzu klasy mundurowej nie 
tylko uczą się teorii, ale też 
osobiście poznają pracę służb. 
Niedawno mieli przyjemność 
podpatrywać pracę swoich 
starych kolegów na lotnisku w 
Rębiechowie.
- Przekonamy się niebawem, 
ilu uczniów z przywidzkiej 
szkoły kontynuować będzie 
swoją naukę w utworzonym 
niedawno liceum policyjnym 
w Gdańsku – zastanawia się 
Marek Zimakowski. – Po tych 
trzech latach zauważyłem, że 
dla niektórych osób noszenie 
mundurów, również poza mu-
rami szkolnymi, jest pewną 
nobilitacją i dumą. A przypo-
mnę, że jeszcze kilka lat temu, 
niektórzy z dużą rezerwą, a na-
wet niechęcią, podchodzili do 
szkolnych mundurków.
Przypomnijmy, że w przywidz-
kiej szkole uruchomiony zo-
stał jeszcze kierunek o profilu 
ekologiczno-strażackim. 
- Po uruchomieniu klastra 
energetycznego na terenie 

naszej gminy pojawią się urzą-
dzenia odnawialnych źródeł 
energii. Mam nadzieję, że otwo-
rzymy to kierunek o profilu eko-
logicznym albo też rozszerzymy 
zakres nauki w istniejącej już 

klasie ekologiczno-strażackiej – 
zauważa Marek Zimakowski.
Dzięki takim profilowanym kla-
som młodzież z gminy Przywidz 
może mieć już określony kieru-
nek dalszej nauki, co znacznie 

ułatwi im wybór swojej życio-
wej ścieżki zawodowej.

(GR)
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  W ramach „schetynówki” powstaje chodnik we wsi Żuławka 

dofinansowania, dzięki któ-
remu inwestycje można było 
zrealizować w stosunkowo 
krótkim czasie.
- Złożyliśmy również wnio-
sek o dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich remontu ulicy 
Brzozowej w Przywidzu – 
dodaje Marek Zimakow-
ski, gospodarz przywidzkiej 
gminy.
Przypomnijmy przy okazji, że 
wielkimi krokami zbliża się 
koniec budowy hali widowi-
skowo-sportowej w Przywi-
dzu. Obiekt zmienia się nie-
mal każdego dnia i zgodnie z 
planem jego otwarcie odbę-
dzie się we wrześniu.

(lubek)
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OSIĄGNĘLI SUKCESY 

MYŚLĄ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na sesji odbiorą zasłużone nagrody

MIGAM na dworcach kolejowych 

NAJLEPSZY PROJEKT NA POMORZU

Miliony na ratowanie żuławskich zabytków
17 projektów z województwa pomorskiego o wartości 175 mln zł otrzyma wsparcie ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Dzięki unijnemu dofinansowaniu wiele unikatowych zabytków z Pomorza uda się zrewitalizować. Swój blask 
odzyska również część zabytków na terenie gminy Cedry Wielkie.

– Wsparcie otrzymają m.in. 
obiekty zabytkowe stanowiące 
dziedzictwo kulturowe Żuław, 
XIX-wieczne słupskie spichle-
rze, Teatr Wybrzeże w Gdań-
sku, miejskie mury obronne w 
Malborku, Bazylika Mariacka 
w Gdańsku, Wozownia Arty-
leryjska Centrum Hewelianum 
oraz teren Starego Miasta w 
Gniewie – informuje Sławomir 
Lewandowski z Biura Prasowe-
go Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Warto zauważyć, że najwyższą 
ocenę w konkursie zyskał pro-
jekt, którego liderem jest gmina 
Cedry Wielkie – „Zachowanie 
wielokulturowego dziedzictwa 
Żuław poprzez wykonanie ro-
bót budowlanych, remontowych 
i konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych i obiektach po-
łożonych na terenach objętych 
ochroną konserwatorską w gmi-
nach żuławskich oraz stworzenie 
spójnej oferty turystycznej pro-
mującej tożsamość Żuław”.
– Jest to projekt, który oddaje to, 
co jest najważniejsze na Żuła-
wach. Wspólnie z partnerami 
zaplanowaliśmy remont kościo-
łów i cmentarzy mennonickich, 
domów podcieniowych czy za-
bytkowych obiektów wodnych 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
W tym miejscu warto zaznaczyć, 
że poza gminą Cedry Wielkie 
projekt realizować będą jesz-
cze gmina Nowy Staw i miasto 
Nowy Dwór Gdański oraz sie-
dem parafii i jeden podmiot pry-
watny, dlatego też projekt ten zo-
stał tak wysoko oceniony.
– Największe prace prowadzone 
będą przy kościele w Cedrach 
Wielkich. Bardzo widoczne 
zmiany nastąpią za to w Trut-
nowach, gdzie zrekonstruowa-
na będzie chociażby drewnia-
na wieża obiektu – mówi nam 

Janusz Goliński.
Projekt opiewa na kwotę 7,7 mln 
zł, z czego na ponad 4 mln zł 
wyceniono prace na terenie gmi-
ny Cedry Wielkie. Niebawem 
każdy z zainteresowanych pod-
miotów będzie ogłaszał przetarg 
na remont swojego obiektu i do-
piero wtedy przekonamy się, ile 
tak naprawdę będzie kosztowała 
realizacja tego projektu. 
– Początkowo dofinansowanie 
miało wynieść 85 proc. kosztów 
zadania, ale postanowiono prze-
kazać pieniądze na większą ilość 
podmiotów, dlatego każdy bę-
dzie musiał sfinansować 40 proc. 
inwestycji. Nasza gmina pomo-
że dodatkowo kościołom, które 
mogą mieć problem ze sfinanso-
waniem brakującej części – tłu-
maczy Janusz Goliński. – Odkąd 
pamiętam, tak dużej pomocy 
finansowej na renowację zabyt-
ków jeszcze nie było, dlatego też 
warto to wykorzystać i odnowić 
jak najwięcej obiektów świadczą-
cych o tożsamości mieszkańców 
Żuław Gdańskich.
Dodajmy jeszcze tylko, że na te-
renie gminy Cedry Wielkie re-
nowacji poddane zostaną: 
– zabytkowy dom podcieniowy 
turystyczno-mieszkaniowy w 
Miłocinie,
– budynek kościoła pw. Św. 
Aniołów Stróżów w Cedrach 
Wielkich,
– wybrane elementy budowlane 
w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Kiezmarku,
– elementy budowlane w ko-
ściele pw. Piotra i Pawła w 
Trutnowach. 
– budynek kościoła pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Giemlicach. 
Wszystkie prace muszą być zre-
alizowane w ciągu trzech naj-
bliższych lat.

Krzysztof Lubański

 Umowę na unijne dofinansowanie podpisano w Teatrze Muzycznym w Gdyni

 Renowacji poddany zostanie m.in. kościół w Trutnowach
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W najbliższy piątek, 10 czerw-
ca, odbędzie się sesja Rady 
Miasta Pruszcz Gdański. Bę-
dzie miała ona szczególny 
charakter, ponieważ wręczane 
będą nagrody dla laureatów 
wielu konkursów.
Jednym z najstarszych konkur-
sów organizowanych w Prusz-
czu Gdańskim jest Konkurs 
Matejkowski organizowany w 
Szkole Podstawowej nr 3.
- Ma on bardzo długą histo-
rię. Jest to konkurs plastyczny, 
w którym dzieci tworzą ry-
sunki do wybranego wiersza. 
Prace są nie tylko nagradzane, 
ale ozdabiają również szkolną 
przestrzeń. Niektóre z rysun-
ków mają nawet kilkanaście lat 
– mówi nam Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, przewod-
nicząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Prace oceniane były w dwóch 
kategoriach: farba i rysunek z 

podziałem na grupy wiekowe. 
W kategorii „farba” w grupie 
najmłodszej najwyżej ocenio-
no prace: Michała Zięby, Niny 
Okońskiej i Kacpra Maj. Wy-
różniono zaś: Konstantego Ch-
mialewskiego, Annę Wiszowa-
tą, Jana Jasińskiego, Alicję Za-
charzewską, Krzysztofa Czar-
neckiego, Maję Brodnicką i Julię 
Żukowską. W tej samej grupie 
wiekowej w kategorii „rysunek” 
trzy pierwsze miejsca przyzna-
no: Marcysi Pestce, Nadii Fra-
niak i Karolinie Hołowienko, 
natomiast wyróżnienia: Mag-
dalenie Więckowskiej, Marii 
Olech, Jakubowi Szczykutow-
skiemu, Liliannie Ogonowskiej, 
Małgorzacie Kwaśnik, Igoro-
wi Wójtowiczowi i Michalinie 
Labuch-Słomka.
Wśród gimnazjalistów („ry-
sunek”) nagrodzono: Nikode-
ma Zielazny, Malinę Czernia-
kowską, Natalię Wiśniewska, a 

wyróżniono: Wiktorię Poterską, 
Natalię Zielińską, Natalię Mą-
kosa, Dominikę Kruk, Kacpra 
Kuchtę, Mateusza Banasia i Ka-
rolinę Muszyńską. 
W kategorii „rysunek” nagro-
dzono: Amelię Radecką, Mi-
chała Karaban, Kornelię Bietka, 
a wśród wyróżnionych znalazły 
się prace: Julii Freda, Micha-
ła Grudnowskiego, Dagmary 
Czerwińskiej, Julii Niezabitow-
skiej, Miłosza Klimek, Kamila 
Kulawika i Zuzanny Droździk.
Nie jest to jedyny konkurs, któ-
rego laureaci odbiorą nagrody na 
piątkowej sesji. W Katolickich 
Szkołach Niepublicznych rów-
nież zorganizowano konkurs 
plastyczny „Jan Paweł II – święty 
z Wadowic”.
Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: Michalina Słoboda, Mateusz 
Perliński, Igor Wójtowicz oraz 
Amelia Leśnikowska, Sara Ry-
barczyk, Małgorzata Jakrzewska 

i Kacper Siedlec, Maciej Ry-
barczyk, Małgorzata Chilic-
ka. Wyróżnieni zostali: Jago-
da Gradowska, Julia Pawiłojć, 
Amelia Piersa oraz Małgorzata 
Wójtowicz,  Nadia Romaniec-
ka oraz Katarzyna Płotka i Li-
lian Kiełkiewicz.
- To nie wszystko. Zbliża się 
koniec roku szkolnego, dlate-
go też sesja będzie doskonałą 
okazją, aby uhonorować też 
innych młodych mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego, któ-
rzy osiągnęli sukcesy w róż-
nych znaczących konkursach 
i zawodach. Takich osób nie 
brakuje, a sukcesy osiągają w 
różnych dyscyplinach sporto-
wych, artystycznych i nauko-
wych – dodaje Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.

(lubek)

Minęło 6 miesięcy od wdro-
żenia usługi MIGAM na naj-
większych dworcach kolejo-
wych. Większość pasażerów 
pozytywnie ocenia rozwiązanie 
wprowadzone wspólnie przez 
PKP S.A., Fundację Grupy 
PKP i MIGAM „RKPK”. 
MIGAM to rozwiązanie skie-
rowane do osób głuchych i 
słabo słyszących. Pasażerowie 
chcący uzyskać informację w 
języku migowym mogą zgłosić 
się do InfoDworca – specjalne-
go punktu dedykowanego po-
mocy podróżnym. Wystarczy 

pokazać jego pracownikowi 
międzynarodowy znak pomocy 
osobom niesłyszącym. Obsłu-
ga InfoDworca udziela wówczas 
niezbędnej pomocy, dzięki połą-
czeniu z tłumaczem języka mi-
gowego online na swoim tablecie. 
Przeprowadzone przez PKP S.A. 
badania wskazały, że według 85 
proc. respondentów obecność 
usługi „Tłumacza Migam” na 
dworcach kolejowych, wpływa 
pozytywnie na ich myślenie o 
dworcu i o PKP S.A. Wśród osób 
głuchych i słabo słyszących, taką 
opinię wyraziło odpowiednio 83 

proc. i ponad 88 proc. badanych. 
- Coraz więcej dworców kolejo-
wych dostosowanych jest do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Jednym z rozwiązań wprowadzo-
nych w naszych obiektach pod 
tym kątem jest właśnie usługa 
MIGAM – mówi Paulina Jan-
kowska, rzecznik prasowy PKP 
S.A. - Pozytywny oddźwięk po 
uruchomieniu usługi wpłynął na 
decyzję, aby przedłużyć ten pi-
lotażowy program. W tej chwili 
przygotowujemy się do ogłosze-
nia postępowania przetargowego. 
Usługa dostępna jest przez 7 

dni w tygodniu, w godzinach 
otwarcia InfoDworców (7.00 
– 21.00). Obecnie można sko-
rzystać z niej na dworcach: Byd-
goszcz Główna, Gdańsk Głów-
ny, Gdynia Główna, Katowi-
ce, Kraków Główny, Poznań 
Główny, Warszawa Wschod-
nia, Warszawa Centralna, War-
szawa Zachodnia oraz Wrocław 
Główny. Jeszcze w tym roku 
do grupy tej dołączą dwa kolej-
ne obiekty: Szczecin Główny i 
Gliwice.

(AT)
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ROZMAITOŚCI

ROWEROWY RAJD CZYTELNIKÓW

„Odjazdowy Bibliotekarz” w Zaskoczynie
„Odjazdowy Bibliotekarz” to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, prze-
jeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić czas w gronie osób o podobnych 
pasjach. Ostatniego dnia maja „Objazdowy Bibliotekarz” miał miejsce również w gminie Trąbki Wielkie.

- W naszej gminie ta akcja 
trwa od 2012 roku, kiedy to 
grupa uczniów z Mierzeszyna 
wybrała się nad Jezioro Małe. 
W 2013 roku już 4 grupy ro-
werzystów wzięły udział w 
tej akcji. Uczniowie ze szkół 
podstawowych w Trąbkach 
Wielkich, Sobowidzu i Mie-
rzeszynie oraz gimnazjaliści 
z Trąbek Wielkich pojechali 
do Postołowo Golf Clubu. W 
2014 roku do naszej akcji przy-
łączyła się Szkoła Podstawowa 
w Czerniewie i już pięć grup 
rowerzystów udało się do Le-
śniczówki „Wojanowo” w Gra-
nicznej Wsi. Natomiast w ubie-
głym roku już wszystkie szkoły 
podstawowe, a więc i Szkoła z 
Kłodawy, uczestniczyły w ak-
cji „Odjazdowy Bibliotekarz” 
– przypomina Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.
W tym roku rajdy w ramach 
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” 
rozpoczęły się w Trąbkach 

Wielkich, Sobowidzu, Mierze-
szynie, Czerniewie i Kłodawie. 
W akcji uczestniczyło 89 osób.
- Ich celem był Dom Pomocy 
Społecznej „Leśny” w Zasko-
czynie. Tu powitał ich dyrektor 
placówki Waldemar Dowgiert. 
Jak przystało na czytelników – 
wysłuchali oni wiersza jednej z 
mieszkanek DPS, a następnie 
wiersza Jana Brzechwy. Potem 
realizowali ideę bookcrossin-
gu „uwalniając książki”, czyli 
pozostawiając je mieszkankom 
domu w Zaskoczynie. Wcze-
śniej grupa ze Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich 
zrobiła to w przedszkolu w 
Trąbkach Wielkich – mówi 
Leszek Orczykowski, który za-
znacza, że wszyscy dobrze się 
bawili. - Na pewno duża w tym 
zasługa Waldemara Dowgier-
ta i jego pracowników, którzy 
bardzo serdecznie przyjęli i za-
pewnili przyjazną atmosferę, za 
co należą się im ogromne brawa 
od uczestników akcji.

(GR)

 Odjazdowy bibliotekarz w drodze do Zaskoczyna
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CIEKAWSZE OD POGADANEK

O bezpieczeństwie na festynie
W pruszczańskiej Faktorii 
odbył się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Na uczestników 
imprezy czekały oczywiście 
różne ciekawe atrakcje, a naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się służby munduro-
we i ich sprzęt, którego uży-
wają w codziennej pracy.
- Największą popularnością 
wśród najmłodszych uczest-
ników festynu cieszyły się 
pojazdy służb mundurowych, 
a w szczególności motory Po-
licji i Pogotowia Ratunkowe-
go oraz oczywiście samocho-
dy Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Punktem 

kulminacyjnym Dnia Dziecka 
był pokaz służb mundurowa-
nych oraz płetwonurków nad 
zakolem Raduni – mówi nam 
Monika Noga z Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Festyn był przede wszystkim 
okazję do promowania bezpie-
czeństwa, które szczególnie 
będzie ważne podczas zbliża-
jących się wakacji. Uczestni-
cy mogli również dowiedzieć 
się, jakie zagrożenia stanowią 
kleszcze. Młodzi ludzie pozna-
li także zasady bezpiecznego 
zachowania się nad wodą. 

- Myślę, że poprzez festyn 
przekazaliśmy najmłodszym 
więcej informacji niż podczas 
pogadanki w szkole – przy-
znaje Ireneusz Czernecki, na-
czelnik Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorami imprezy 
byli: Urząd Miasta Pruszcz 
Gdański, Starostwo Po-
wiatowe i Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna.

(KL)

  Na festynie w Faktorii zjawiło się wielu młodych ludzi

SZKOŁA W KOWALACH

Czekają na pozwolenie na budowę
Pod koniec maja, do Staro-
stwa Powiatowego w Prusz-
czu Gdańskim, złożono 
wniosek o wydanie pozwole-
nia na budowę szkoły metro-
politalnej w Kowalach. Inwe-
stycję, w imieniu trzech sa-
morządów, realizować będzie 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
Szkoła w Kowalach to inwe-
stycja, która finansowana bę-
dzie przez trzy samorządy: 
miasto Gdańsk oraz gminy 
Kolbudy i Pruszcz Gdański. 
Uczyć się w niej będą dzieci 
z terenów właśnie tych trzech 
samorządów. Warto raz jesz-
cze przypomnieć, że jest to 
pierwsza tego typu inwestycja 
w naszym kraju.
- Sądzę, że symboliczne wbi-
cie łopaty może nastąpić nie 
wcześniej jak na jesieni – 
mówi „Panoramie” Leszek 
Grombala, wójt gminy Kol-
budy, na terenie której budo-
wana będzie nowa szkoła.
Zdaniem wójta Grombali, 
sfinansowanie budowy pla-
cówki nie powinno nastręczać 
problemów.
- Koszty podzielić można na 
zainteresowane samorządy 
– zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami. Problem poja-
wi się wraz z utrzymaniem 

placówki, a konkretniej mó-
wiąc, z pensjami dla nauczy-
cieli czy subwencją oświato-
wą, ponieważ są one innym w 
mieście i na innych na terenach 
wiejskich, na których wybudo-
wana będzie szkoła. Rozwiąza-
nie tych kwestii będzie dla nas 
nie lada wyzwaniem – mówi 
nam Leszek Grombala.
Przypomnijmy, że szkoła w 
Kowalach ma pomieścić 1000 
uczniów i 125 przedszkolaków 
z Gdańska i gmin Kolbudy i 
Pruszcz Gdański. Szacunko-
wy koszt inwestycji to ok.40 

mln zł (brutto), a za projekt 
posłuży wybudowana w 2014 
roku gdańska szkoła w Ko-
koszkach. Budowa szkoły 
rozpocznie się za kilka mie-
sięcy, a obiekt ma być gotowy 
do końca 2018 roku. 
Jak przypomina Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdań-
ska, w ramach inwestycji po-
wstanie też pierwsza wspólna 
dla trzech gmin biblioteka 
publiczno-szkolna. 

(lubek)

  W przedszkolu znajdzie się miejsce dla 125 maluchów 

W SKRÓCIE

ZABYTKI TARGU
W piwnicach Ratusza 
Głównego Miasta oglą-
dać można ekspozycję 
„Targ Sienny w Gdańsku 
– przedmieście europej-
skiej metropolii w świetle 
wykopalisk archeologicz-
nych”. Zwiedzający mogą 
zapoznać się z zabytkami 
znalezionymi na terenie 
Targu Siennego podczas 
prac związanych z budo-
wą Forum Gdańsk, wie-
lofunkcyjnego kompleksu 
obejmującego nowoczesną 
przestrzeń publiczną oraz 
obiekt handlowy. Wysta-
wa będzie czynna w go-
dzinach pracy muzeum do 
25 września.
 
KINO NA DACHU
Kino na dachu Teatru 
Szekspirowskiego to nowy 
cykl pokazów kina ple-
nerowego, odbywających 
się w każdą sobotę od 25 
czerwca do 27 sierpnia, z 
widokiem na dachy gdań-
skiej starówki. Pokazy in-
spirowane są projekcjami 
filmowymi „Rooftop cine-
ma” na dachach budynków 
Nowego Jorku.
 

Zebrał: (KL)
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Festyn Rodzinny Grabiny Zameczek 
Fotorelacja

Festyn szkolny “Dzień Rodziny”
Fotorelacja - Koźliny

 Z ŻYCIA GMINY SUCHY DĄB
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PRUSZCZ ZATRZYMANY W KADRZE

Konkurs rozstrzygnięty 
W najbliższy piątek o godz. 
12.00 podczas sesji Rady 
Miasta Pruszcz Gdański, 
wręczone zostaną laureatom 
nagrody w konkursie fotogra-
ficznym „Pruszcz zatrzymany 
w kadrze”.
Fotograficzny konkurs już na 
stałe wpisał się w kalendarz 
wydarzeń organizowanych w 
naszym mieście. 
- Wszystkie zdjęcie, któ-
re napłynęły na konkurs, są 
wyjątkowe i bardzo trudno 
wybrać najlepsze fotografie. 
Młodzi ludzie w różny spo-
sób ukazują przemiany, które 
na przestrzeni lat zachodzą w 
naszym mieście – mówi „Pa-
noramie” Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, przewod-
nicząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Jak informują organizatorzy 
konkursu, z roku na rok cie-
szy się coraz większą popular-
nością. Tym razem wpłynęło 
wiele interesujących fotogra-
fii, wykonanych przez 34 mi-
łośników fotografii.
- Konkursowe prace urze-
kły jury wysokim poziomem 

artystycznym, oryginalnym 
sposobem ukazania piękna 
naszego miasta oraz różno-
rodnością tematyki. Co roku 
autorzy zdjęć zaskakują nie-
tuzinkowym uchwyceniem 
i zatrzymaniem w obiek-
tywie różnych spojrzeń na 
Pruszcz Gdański – mówi 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
W tym roku 1. miejsce przy-
znano Angelice Krystaszek. 
Drugą nagrodą uhonorowano 
Michała Grzyba, natomiast 3. 
miejsce przyznano ex aequo 
Julii Deszczyńskiej i Kami-
lowi Szymańskiemu. Jury po-
stanowiło również wyróżnić: 
Jakuba Bąka, Joannę Sała-
tę, Dawida Sałatę, Dariusza 
Pischke, Milenę Siwowską, 
Marcina Siwowskiego, Jolan-
tę Lassak-Szymerską i Ariela 
Mariusza Płotkę.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
zdjęcia będą wystawione na 
ekspozycji w holu głównym 
pruszczańskiego magistratu.

(KL)

  I miejsce Angelika Krystaszek
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Weź udział w konkursie
Wielu mieszkańców naszego 
miasta uprawia albo nawet po-
siada przydomowe ogródki. In-
nym wystarcza ukwiecony bal-
kon. Z myślą o nich wszystkich, 
co roku, ogłaszane są konkursy 
na „najładniejszą posesję, naj-
ładniejszy balkon” albo na „Ro-
dzinny Ogród Działkowy Roku 
oraz Działka Roku”.
Jeszcze do 8 lipca przyjmowa-
ne będą zgłoszenia na „najład-
niejszą posesję, najładniejszy 
balkon”. 
- Celem konkursu jest 

propagowanie działań proeko-
logicznych. Urządzanie i utrzy-
mywanie zadrzewień, zakrze-
wień, a także terenów zielonych 
we własnym zakresie podnosi 
estetykę najbliższego otoczenia 
i wpływa na wizerunek całe-
go miasta. Komisja konkursowa 
przydzielając nagrody rzeczowe, 
bierze pod uwagę kompozycję 
zieleni, zawarte w niej elementy 
małej architektury, różnorod-
ność nasadzeń krzewów i drzew 
oraz kolorystykę roślin – mówi 
Anna Mrówka z Urzędu Miasta 

Pruszcz Gdański.
Konkurs dedykowany jest do in-
dywidualnych osób będących 
właścicielami pięknie zagospoda-
rowanych przydomowych pose-
sji w domkach jednorodzinnych 
oraz balkonów w blokach.
Z kolei na zgłoszenia na konkurs 
„Rodzinny Ogród Działkowy 
Roku oraz Działka Roku” orga-
nizatorzy czekają już tylko do 22 
czerwca.
- Jest on przeznaczony dla wszyst-
kich, którzy uprawiają swoje 
ogródki działkowe w Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych 
na terenie Pruszcza Gdańskie-
go. Oceniane są zarówno działki 
rekreacyjne jak i owocowo-wa-
rzywne. Komisja konkursowa 

podczas oceny bierze pod uwa-
gę zagospodarowanie części 
produkcyjnej bądź rekreacyjnej 
w zależności od typu działki. 
Oceniany jest zarówno porzą-
dek i czystość na działce, jak i 
stan altany. Brane pod uwagę 
jest również, czy prawidłowo 
prowadzona jest pryzma kom-
postowa, a także racjonalne wy-
korzystanie terenu – wyjaśnia 
Anna Mrówka, która dodaje, 
że ważna jest również prawi-
dłowo prowadzona gospodarka 
odpadami. 
Wyniku obu konkursów poda-
my oczywiście w jednym z ko-
lejnych wydań naszej gazety.

(GR)

ŻYCIE MIASTA

W SKRÓCIE
NOWE PRZEJŚCIE 
Miasto Pruszcz Gdański udzieli pomocy finansowej w wysokości 
35 000 złotych Samorządowi Województwa Pomorskiego z prze-
znaczeniem na wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 226 -             ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim.
- Przejście pojawi się w rejonie nowych punktów handlowo-usługo-
wych i kościoła p.w. Błogosławionego Michała Kozala, co znacznie 
poprawi bezpieczeństwo i wygodę pieszych – podkreśla Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

NOWE NAZWY ULIC
Rada Miasta przychyliła się do wniosku właściciela gruntów, który 
zwrócił się z prośbą o nazwanie ulic na planowanym osiedlu Unii 
Europejskiej, od nazw państw UE, nazywając je: Polską, Włoską. 
Belgijską i Francuską. 
Wkrótce ustalone zostaną kolejne nazwy ulic, tym razem na tere-
nach należących do miasta. Ich patronami zostaną także postacie 
historyczne.
- Od kilku lat mamy już w Pruszczu Gdańskim ulicę Generała Au-
gusta Emila Fieldorfa. Teraz czas na Witolda Pileckiego i kolejnych 
żołnierzy wyklętych.  Czekamy, aż w planach pojawią się inne od-
powiednio eksponowane ulice – mówi miejski radny Piotr Kaliński.

(GR)
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NISZCZĄ OGRODZENIA

Stwarzamy zagrożenie 
Na terenie gminy Pruszcz 
Gdański, z roku na rok przy-
bywa pięknych, kolorowych i 
nowoczesnych placów zabaw. 
Również ich ogrodzenie jest 
estetyczne – lekkie i deli-
katne, ale mające zapewnić 
bezpieczeństwo maluchom, 
zwłaszcza przed psami. 
Tymczasem, ogrodzenia te 
są ostatnio niszczone, co 

stanowi stratę dla budżetu 
gminy (a więc dla nas wszyst-
kich), a także, co ważniejsze, 
stwarza zagrożenie dla ba-
wiącego się malucha (może 
się np. poranić). 
Szanujmy więc dostępną in-
frastrukturę i jej zabezpiecze-
nia z myślą o własnych i in-
nych dzieciach. 

(MB)

 Zniszczone ogrodzenia także mogą stworzyć zagrożenie 
dla ludzkiego zdrowia Droga wojewódzka 222 będzie w końcu remontowana 

 W Rekcinie planowane jest zagospodarowanie ternu wokół 
zbiorników wodnych
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PIERWSZE APLIKACJE JUŻ ZŁOŻONO

Sięgamy po środki na nowe inwestycje!
Po wielu miesiącach przygotowań rozpoczął się etap aplikowania o środki unijne z perspektywy budżetowej 2014-
2020. Pod wieloma względami aktualny, wynegocjowany ponad dwa lata temu budżet unijny różni się od tego z lat 
2007-2014. Zmiany dotyczą zarówno rodzaju wspieranych przedsięwzięć, jak również ich celów.

Inwestycje infrastruktural-
ne wspierać będą węższy niż 
dotychczas zakres, celując w 
szczególności w zadania waż-
ne dla gospodarki kraju czy 
regionu oraz takie, które będą 
uzyskiwać szerszy efekt po-
przez realizację w formule 
partnerstwa wielu podmiotów. 
Priorytetowo traktowane będą 
projekty z zakresu badań i roz-
woju oraz wdrożeń innowacji 
w gospodarce. Nadal wdraża-
na będzie polityka spójności, 
polegająca na wyrównywaniu 
szans obszarów o niskich do-
chodach na mieszkańca czy 
wysokim bezrobociu. W przy-
padku projektów społecznych 
duży nacisk zostanie położony 
na kształtowanie kompetencji 
kluczowych, odbudowę szkol-
nictwa zawodowego oraz akty-
wizację społeczną i zawodową.
Gmina Pruszcz Gdański prze-
prowadziła analizę potrzeb 
inwestycyjnych oraz możli-
wości pozyskania środków 
unijnych w oparciu głównie o 

Regionalny Program Opera-
cyjny dla Województwa Po-
morskiego, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Pro-
gram Operacyjny Ryby.
W ramach ogłoszonych już 
konkursów został złożony 
wniosek, dotyczący podnie-
sienia jakości edukacji poprzez 
doposażenie szkół oraz realiza-
cję dodatkowych zajęć z zakre-
su kształtowania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 
i językowych. Ponadto, zosta-
ła również złożona aplikacja na 
dofinansowanie wyposażenia 
oraz funkcjonowanie dwóch 
nowych przedszkoli – w Stra-
szynie i Borkowie.
Wysoki poziom dochodów na 
mieszkańca oraz niskie bez-
robocie to niewątpliwy sukces 
naszej gminy w ostatnim okre-
sie. Jednak dobre wskaźniki fi-
nansowe i społeczne nie stano-
wią ułatwienia w staraniu się o 
unijne fundusze w kontekście 
realizacji polityki spójności, 
wspierającej w szczególności 

obszary słabsze struktural-
nie. Jednym z głównych źró-
deł dofinansowania obszarów 
wiejskich był i jest Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW). W tym okresie pro-
gramowania do PROW został 
złożony wniosek o dofinanso-
wanie budowy ulicy Kaszta-
nowej oraz Ofiar 10 kwietnia 
w Borkowie. Wniosek podlega 
właśnie ocenie.
Jeszcze w tym roku zostaną 
złożone następujące wnioski:
– Budowa infrastruktury wę-
zła przesiadkowego w Cie-
plewie. Inwestycja będzie 
obejmować budowę parkingu 
samochodowego oraz rowero-
wego, pętli autobusowej i drogi 
dojazdowej.
– Budowa ścieżek rowerowych 
na trasach: Przejazdowo – Wi-
ślinka, Jagatowo – Świńcz – 
Wojanowo, Juszkowo – Pruszcz 
Gdański (Faktoria).
– Termomodernizacja komu-
nalnych budynków mieszkal-
nych (4 budynki w Straszynie).

– Budowa Szlaku Kajakowego 
Motławy.
– Rozbudowa stanicy wodnej w 
Wiślince.
Rozpoczęcie realizacji tych in-
westycji zaplanowano na rok 
2017.
Trwają również prace przy-
gotowawcze do aplikowania 
o fundusze na budowę dwóch 
zbiorników retencyjnych: w 
Borkowie oraz Rotmance. W 
szczególności istotna jest budo-
wa zbiornika w Borkowie, od 
której zależą dalsze inwestycje 
drogowe. Planowany termin 
naboru wniosków konkurso-
wych to IV kwartał 2016 roku.
Kolejny projekt dotyczy budo-
wy ekologicznych instalacji fo-
towoltaicznych na budynkach 
gminnych oraz indywidual-
nych. Obecnie trwają konsul-
tacje z Instytucją Zarządzającą 
na temat możliwości otrzyma-
nia dofinansowania przez pod-
mioty indywidualne. 
W ramach inwestycji proeko-
logicznych planuje się również 

pozyskanie unijnego dofinan-
sowania na rewitalizację pod-
worskich parków w Wojanowie 
i Będzieszynie oraz zagospoda-
rowanie terenu wokół zbiorni-
ka wodnego w Rekcinie.
– Zakreślony plan działań na 
najbliższe miesiące w zakresie 
pozyskiwania środków unij-
nych nie jest jeszcze zakoń-
czony – zaznacza Magdalena 
Kołodziejczak, wójt gminy 

Pruszcz Gdański. – Zakres i 
przedmiot aplikacji determi-
nują określone przez instytucje 
zarządzające funduszami wa-
runki konkursów, a w szcze-
gólności zastosowane preferen-
cje. Mamy nadzieję, że wzorem 
ostatnich lat, środki unijne sta-
nowić będą ważne uzupełnie-
nie budżetu gminy.

(MB)

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Przejedziesz rowerem 
wzdłuż i wszerz 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłosił przetargi na rozbudowę dwóch 
dróg, odcinkowo przebiegających przez gminę Pruszcz Gdański.

Pierwsza planowana inwesty-
cja dotyczy rozbudowy drogi 
222 od Gdańska do Starogar-
du Gdańskiego przez Straszyn 
(z Gdańska przez Borkowo do 
ul. Objazdowej w Straszynie) 
oraz Żuławę i Jagatowo (od ul. 
Bocznej w Straszynie do ronda 
w Jagatowie). W specyfikacji 
przetargu czytamy o posze-
rzeniu jezdni, budowie rond, 
lewoskrętów, zatok autobuso-
wych, ścieżek pieszo-rowero-
wych i oświetlenia. Termin re-
alizacji zadania – 30 listopada 
2018 roku.
Taki sam zakres obejmie dru-
ga planowana przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich inwesty-
cja, jaką jest rozbudowa drogi 
226 na odcinkach węzeł Ruso-
cin – Autostrada A1 – Pruszcz 
Gdański i Pruszcz Gdański – 
Przejazdowo. Termin realiza-
cji przewidziano na 31 stycznia 
2018 roku. 

– Na te inwestycje czekamy 
od wielu lat – mówi Magdale-
na Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. – W przy-
padku drogi 222, gmina już 
wcześniej wykupiła bądź prze-
jęła grunty niezbędne do budo-
wy ścieżek pieszo-rowerowych 
w kierunku Jagatowa, bardzo 
ważnych także dla mieszkań-
ców Żuławy, Rekcina oraz Ar-
ciszewa. Z kolei modernizacja 
drogi 226 pozwoli na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej z Ro-
kitnicy do Wiśliny. W związ-
ku tym, że gmina w ramach 
środków unijnych zrealizuje 
budowę ścieżki z Przejazdo-
wa do mostu w Sobieszewie, z 
końcem 2018 roku naszą gminę 
przejedziemy rowerem wzdłuż 
i wszerz. 

(MB)

 ŻYCIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
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PAMIĘCI IRENY JAROCKIEJ

„Temat na życie”
W styczniu minęły 4 lat, od-
kąd pożegnaliśmy Irenę Ja-
rocką, ale mimo to, jest ona 
nadal obecna w sercach swo-
ich fanów, których nie brakuje 
również w Trójmieście.
Kolejny raz odbędzie się w 
Sopocie koncert poświęcony 
pamięci Ireny Jarockiej.
- Koncert „Temat na ży-
cie” odbędzie się 20 sierp-
nia o godz. 16.00 w Muszli 
Koncertowej przy sopockim 
molo. Zorganizujemy go nie-
mal w 70. rocznicę urodzin 

piosenkarki – informuje nas 
Lidia Czaja, współorganiza-
torka koncertu.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorami wydarzenia 
są: KMS, Urząd Miasta So-
pot, Miejski Dom Kultury 
w Sopocie, natomiast wśród 
wykonawców wysłuchać bę-
dzie można Krystyny Durys, 
Katarzyny Rogalskiej oraz 
zespołu „Durys Band” i lau-
reatów Ogólnopolskich Kon-
kursów Piosenki.

(GR)

 Irena Jarocka
 Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie prezentuje 

wizualizację rozbudowanej przystani w Błotniku
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BUDUJĄ WIZERUNEK GMINY

Większa przystań w Błotniku
Przystań żeglarska w Błotniku w gminie Cedry Wielkie cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem w sezonie, ale również poza nim. Jak mówi nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie, gdyby przystań była dwa razy większa, to również nie byłoby 
problemów ze znalezieniem chętnych do cumowania i zimowania łodzi w Błotniku.

W związku z tak dużym za-
interesowaniem obiektem w 
Błotniku, władze gminy planu-
ją kolejną rozbudowę przystani. 
W tej chwili „zimować” można 
tam około 100 jednostek, ale 
docelowo, przygotowanych ma 
być miejsc na 300 łodzi. Z ko-
lei przy pomostach cumować 
może 80 jednostek, ale i dla 
nich znajdą się niebawem ko-
lejne miejsca.
- Mamy zabezpieczone tere-
ny, czekamy jedynie na środki 
finansowe, aby rozpocząć in-
westycję. W planach jest jesz-
cze wydłużenie obecnych po-
mostów i budowa pomostu dla 
kajakarzy – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Jak dowiedzieliśmy się od wój-
ta Golińskiego, gmina otrzyma 
1,9 mln zł unijnego wsparcia na 
rozbudowę przystani w Błot-
niku. W tym miejscu warto 

przypomnieć, że obiekt jest 
część dużego projektu, jakim 
jest „Pętla Żuławska”.
- Nasz obiekt przysparza temu 
projektowi chwały. Ze wszyst-
kich, tylko przystań w Błot-
niku zarabia przez cały rok. 
Co ciekawe , w ubiegłym roku 
odwiedziło ją,  bagatela, 30 
tysięcy osób, co było dla mnie 
bardzo miłym zaskoczeniem. 
Wszystko to pokazuje, że nie 
wyrzuciliśmy w błoto publicz-
nych pieniędzy, a dzięki przy-
stani, budujemy wizerunek 
naszej gminy – podkreśla wójt 
Goliński.

(KL)

REKLAMA

TURNIEJ WYGRAŁA TOLA

Dzień Dziecka na rybach
Na stawie w Komarowie od-
były się wędkarskie zawody z 
okazji Dnia Dziecka. Na za-
proszenie Wojskowego Sto-
warzyszenia Wędkarskiego 
„Czapla” oraz Urządu Mia-
sta Pruszcz Gdański i miej-
scowego Centrum Kultury i 
Sportu, odpowiedziało kil-
kunastu młodych adeptów 
wędkowania.
- Dopisała nam zarówno po-
goda, jak i frekwencja. Dzięki 
licznym sponsorom młodzi 
wędkarze zostali obdarowani 

  Na zakończenie turnieju wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia

licznymi nagrodami – mówi 
nam Andrzej Grzejka, prezes 
WSW „Czapla”.
Wędkarskie zawody, z dorob-
kiem 810 pkt (gram) i 36 ry-
bami, wygrała 6-letnia Tola 
Sztuka. Na podium znaleźli 
się jeszcze o rok starsi Rado-
sław Gołacki (650 pkt, 22 ryby) 
i Adam Grabala (570 pkt, 20 
ryb).
Już w najbliższy weekend, ama-
torów wędkowania zapraszamy 
również nad staw do Komaro-
wa, gdzie odbędą się najpierw 

zawody o puchar burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego (sobo-
ta, 11 czerwca), a dzień póź-
niej (12 czerwca) o puchar 
przewodniczącej Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański. 
- Zbiórkę przed zawodami 
zaplanowaliśmy na godzinę 
15.00 – informuje Andrzej 
Grzejka.
Wyniki obu turniejów poda-
my oczywiście w kolejnym 
wydaniu „Panoramy”.

(KL)
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Piękna zagroda, piękna wieś
Znamy wyniki tegorocznej 
edycji konkursu na najpięk-
niejszą zagrodę nierolniczą  
i na najpiękniejszą wieś w 
gminie Pruszcz Gdański. 
W przypadku zagrody nierol-
niczej, czyli po prostu ogro-
du, jurorzy brali pod uwagę 
nie tylko aspekty estetyczne 
i różnorodność roślin, ale też 
pracę włożoną w uzyskany 
efekt. 
– Właściciele posesji  
z wielkim zaangażowaniem 

  Ogród pani Renaty Szalewicz z Żukczyna
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W KASZUBSKIM PARKU

Wiosenne uroki Kaszub
Uczniowie gimnazjum Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 w Pruszczu Gdań-
skim, podczas pieszego rajdu, 
poznali uroki Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego. 
– Wiosna to wspaniały okres, 
aby poznać przyrodę i zabytki 
tego zakątka naszego woje-
wództwa – mówi Michał Al-
biński, nauczyciel geografii w 
ZSO w Pruszczu Gdańskim. 
– Młodzież poznała zasady 
pomiarów meteorologicznych 
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i główne urządzenia, które do 
tego służą.
Podczas wędrówki brzegiem 
Jeziora Raduńskiego Górnego 
uczniowie poznali faunę i florę 
tej okolicy. 
– Marsz zakończyliśmy na pro-
menadzie im. księdza Konrada 
Lubińskiego w Stężycy – infor-
muje Natalia Wróbel z klasy 1 e.
Okolice Kartuz, Borucina i 
Stężycy to wspaniała i czysta 
przyroda. 
– Uważam, że wielu uczniów 

ponownie odwiedzi te re-
jony wspólnie z rodzicami i 
rodzeństwem, do czego za-
chęcamy wszystkich – pod-
sumowała Marzena Miś, dy-
rektor ZSO nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim.
Opiekunami młodzieży pod-
czas wycieczki byli: Michał 
Albiński, Tomasz Jagielski i 
Mirosław Jurczyk.

(TJ)

Sting, Queen i Madonna w Kolbudach

  Obowiązkowe zdjęcie pamiątkowe

W SKRÓCIE

NOCNY 205 PO STAREMU

Po remoncie ulicy Wojska 
Polskiego, na starą trasę 
wraca autobus nocnej Li-
nii N5. 
- Ulicą Chopina i Woj-
ska Polskiego autobu-
sy ponownie jeżdżą już 
od 1czerwca – informuje 
Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

(GR)

opowiadali nam o swoich ogro-
dach. Widać, że wkładają w nie 
całe serce – mówi Marta Rol-
ska, jurorka z ramienia Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański.
Najwyższą ilość punktów i 1. 
miejsce zdobył ogród Renaty 
Szalewicz z Żukczyna. Na 2. 
miejscu, mając niecały punkt 
mniej, uplasowała się Irena 
Gryka z Rotmanki. 3. miejsce 
zdobyła Krystyna Styczyńska  
z Borkowa. 

Laureaci otrzymają nagrody 
finansowe. 
W kategorii piękna wieś zwy-
ciężył Mokry Dwór, który 
otrzyma nagrodę finansową 
do wykorzystania na potrzeby 
sołectwa oraz weźmie udział 
w konkursie powiatowym. 
W kategorii zagroda rolnicza 
nie otrzymano zgłoszeń.

(MB)

Do ostatniego miejsca zapełniły się w niedzielny wieczór ławy kolbudzkiego kościoła, podczas koncertu „Legendy 
muzyki POP symfonicznie”. Zajęte były również liczne krzesełka, które wstawiono specjalnie na występ Orkiestry 
Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” ze Słupska.
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Z MIODEM W TLE

Dni otwarte w muzeum
Na terenie wielu polskich 
gmin maj przebiegał pod 
hasłem „Dni Otwartych 
Funduszy Unijnych”. Po-
dobne wydarzenia miało 
miejsce w Muzeum Mio-
du, które znajduje się w 
budynku biblioteki pu-
blicznej w Pszczółkach. Z 
tym jednak wyjątkiem, że 
akcję zorganizowano w ra-
mach „Nocy Muzeów”. 
- W imprezie wzięło udział 
60 osób, w tym wiele dzie-
ci. Tego dnia każdy mógł 
zwiedzić nasze muzeum 
albo wziąć udział w warsz-
tatach, podczas których 
można było nauczyć się 
wyrobu świeczek rolowa-
nych z węzy oraz wytapia-
nych z wosku – informuje 
Renata Ziółek, dyrektor 

Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Pszczółkach.
Poza tym odbył się rów-
nież pokaz multimedial-
ny dotyczący udziału gmi-
ny Pszczółki w funduszach 

unijnych i na temat wiedzy 
o pszczołach.
- Przy okazji zorganizowa-
no gry i zabawy dla dzieci, 
a dla dorosłych przepro-
wadzono testy z wiedzy o 

pszczołach – dodaje Rena-
ta Ziółek.

(KL)

  Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych

SZKOLNY KONKURS

Odkryli świat 
starożytnych
W Zespole Szkół w Suchym 
Dębie dla uczniów podsta-
wówki zorganizowano kon-
kurs „Świat starożytnych 
Greków”. 
– Uczniowie na zajęciach z ję-
zyka polskiego, historii, pla-
styki, religii, poznawali tajem-
nice mieszkańców Olimpu. 
Czytając mity i opowiadania, 
poznawali przygody herosów 
oraz mitycznych bogów. Za-
znajomieni z tematyką, przy-
stąpili do rozwiązywania te-
stów – mówi Dorota Morajka, 
organizatorka konkursu. 
W drugiej jego części ucznio-
wie zaprezentowali wykonane 
krzyżówki, szarady i rebusy 
związane z bogami Hellenów. 
Zwyciężczynią zawodów oka-
zała się Zuzanna Bartkowska 

z klasy V, drugie miejsce za-
jęli ex aequo Zofia Górska 
z klasy IV a i Igor Miłuch z 
klasy IV a, trzecie miejsce 
zajęła Patrycja Michalczyk z 
klasy V. 
– Gratuluję wszystkim laure-
atom i uczestnikom oraz za-
chęcam wszystkich do prze-
żywania wspaniałych przy-
gód z mitycznymi bohaterami 
Hellady, podczas czytania 
ich przygód – podsumowuje 
Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie. 
Dodajmy, że konkurs przy-
gotowali i przeprowadzili: 
Mariola Twardowska, Jakub 
Neumann, Dorota Morajka i 
Tomasz Jagielski.

(TJ)

  Laureaci konkursu
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SPRAWDZIAN 6-KLASISTY

Najlepsi w powiecie
Na sprawdzianie 6-klasisty najle-
piej w powiecie gdańskim wypadli 
uczniowie z gminy Pruszcz Gdań-
ski, którzy osiągnęli średni wynik 
63 proc. Okazuje się, że najmocniej-
si są w języku polskim (72 proc.) i w 
języku (angielskim (73 proc.). 
Gmina Pruszcz Gdański od wie-
lu jest w ścisłej czołówce powiatu 
jeśli chodzi o wyniki sprawdzianu 
6-klasisty.
- To zasługa zarówno inwestycji w 

infrastrukturę oświatową, po-
moce dydaktyczne, jak i kadrę 
oraz zajęcia dodatkowe – uważa 
wójt gminy Pruszcz Gdański 
Magdalena Kołodziejczak i nie 
kryje radości. – Serdecznie gra-
tuluję dyrekcji, nauczycielom, 
rodzicom i, przede wszystkim, 
szóstoklasistom. 

(MB)

ERGO ARENA

Święto You Tube’a 
Wielkimi krokami zbliża się 
święto fanów You Tube’a i gier 
komputerowych, które zapla-
nowano na 25 czerwca. 
- Ergo Arena na jeden dzień 
zmieni się w stolicę polskie-
go internetu. Organizatorzy 
przewidują, że ponad 10000 
osób przyjedzie do Trójmia-
sta żeby spotkać się ze swo-
imi idolami, zrobić wspólne 
zdjęcia i zdobyć ich autografy 
podczas MeetUp 2016 – in-
formuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy Ergo Areny. 

W hali na granicy Gdańska i 
Sopotu spotkać będzie moż-
na jednych z  największych 
twórców – ReZigiusza, Mul-
tiego, Nitrozyniaka oraz Isa-
mu, których każdego dnia 
łącznie ogląda ponad 5 milio-
nów subskrybentów. 
- Będzie więc to pierwszy 
event, którego ambasadorzy 
tworzą absolutną czołówkę 
polskiego YouTube’a – zapo-
wiada rzecznik Ergo Areny.

(GR)

REKLAMA
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Weekendowe zajęcia dla dzieci w IKM
W czerwcu, Instytut Kultury Miejskiej, zaprasza najmłodszych na kolejne odsłony zajęć 
architektonicznych, czytanie książek o poranku, do obejrzenia adaptacji filmowych, na grę miejską, 
zajęcia kreatywne i muzyczne. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy: sien@ikm.gda.pl. 

- Już 12 czerwca o godz. 10.00 
zapraszamy na „Niedzielne po-
ranki z książką”. Tym razem 
książkę „Mapa” Delphine Bo-
urnay czytać będzie Michał 
Kochańczyk – podróżnik, al-
pinista, polarnik, żeglarz. Spo-
tkanie dedykowane jest dzie-
ciom od 4-8 lat – informuje 
Marta Bednarska z Instytutu 
Kultury Miejskiej w Gdańsku. 
– Podczas spotkania zajrzyjcie 
do lasu, w którym mieszkają 
Chrupek, Miętus i ich przyja-
ciele. Tym razem, z wiecznie 
głodnym Dzikiem, będą usiło-
wali wyniuchać na mapie świa-
ta swój dom. Czy im się to uda? 
Przekonacie się sami.
Tego samego dnia, ale w 
godz. 16.00 – 18.30, odbędzie 
się Dziecięcy Klub Filmowy 
„Przeczytane – obejrzane”, 
podczas którego odbędzie się 
pokaz filmu „Artur i Minimki”. 
Z kolei tydzień później, 19 
czerwca w godz. 11.00 – 12.30, 
wszystkie dzieciaki zapraszamy 

na Samograjki – „Moja Tajem-
nica – czyli jak bawić się muzy-
ką i słowem”. Zajęcia prowadzi 
Anna Broda. Wstęp kosztuje 
10 złotych, a zapisywać moż-
na się mailowo pisząc  na adres: 
warsztaty@ikm.gda.pl.
- Moja tajemnica, czyli piosen-
ki śmieszne i dziwne, lirycz-
ne i fantastyczne, bajeczne i o 
wietrze… wiersze i muzyka dla 
najmłodszych w towarzystwie 
cymbałów, pianina i instru-
mentów perkusyjnych. To rów-
nież eksperymenty z dźwię-
kiem i rytmem, szybka nauka 
wpadających w ucho melodii. 
Autorski pomysł na tworzenie 
muzycznych obrazków do tek-
stów z udziałem muzycznych 
rekwizytów takich, jak dzwon-
ki, trójkąty i tamburyny – za-
chęca Marta Bednarska.
Również 19 czerwca w godz. 
13.00 – 15.00, odbędą się 
warsztaty „Szycie albumów, 
które są przeznaczone dla 
dzieci 6-9 lat w ramach cyklu 

REKLAMA REKLAMA

„Akcja – Kreacja”.
- Podczas zajęć każdy uczestnik 
będzie miał wyjątkową okazję 

uszyć zeszyt, do którego stwo-
rzy prace graficzne w dowol-
nej technice. Zaprezentujemy 

możliwości kolażu, frotażu 
oraz stempli – mówi Marta 
Bednarska. 

(KL)
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  Młodzi ludzie chętnie przychodzą na warsztaty do IKM

Zdzisław
Antolski

Dwa cmentarze

Obok gospodarskiego 
cmentarza
      ciężkiego od marmurów 
i złoceń
      wstydliwie przycupnął 
kusy podrzutek
Mały cmentarzyk
      miejsce dla nie 
ochrzczonych dzieci
      kobiet zbyt swawolnych 
bo pięknych
      przybłędów i 
samobójców
Pełno w nim dzikich 
drzew i krzewów
      tajemniczych ziół i 
jędzowatych pokrzyw
      Zając tutaj szuka 
schronienia
      wyplatają kruche 
kołyski ptaki
      myszkuje lis
I nie wiadomo do jakiego 
modlić się
      pogańskiego boga
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IV PÓŁMARATON ROLKARSKI

Rolkarze opanują Pruszcz Gdański
Wszyscy miłośnicy rolek w najbliższy weekend spotkają się w Pruszczu 
Gdańskim, gdzie 12 czerwca odbędzie się IV Półmaraton Rolkarski o Puchar 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 

  Ulicami Pruszcza Gdańskiego znów przejadą rolkarze

PIŁKA NOŻNA 

Trzecie miejsca w 
półfinałach 
Podczas rozgrywanego na 
boiskach Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie Półfinału Mi-
strzostw w Mini Piłce Nożnej 
Dziewcząt, gospodynie zajęły 
3. miejsce. Ich los podzielili 
koledzy z miejscowej szkoły, 
którzy również uplasowali się 
na 3. pozycji.
W rywalizacji dziewcząt 
miejscowa drużyna wygrała 
z SP 3 Starogard Gdański, 
uległa SP Nowa Cerkiew 0:1 
i zremisowała z SP Karsin 1:1. 
– Naszemu zespołowi za-
brakło skuteczności i trochę 
szczęścia – mówi Krzysztof 
Zyszczak, opiekun zespołu. 
– Zwycięzcom życzymy uda-
nego występu podczas finału 
wojewódzkiego, a my posta-
ramy się w nim zagrać za rok. 
W składzie zespołu występo-
wały: Aniela Adrjan, Marta 
Chęcińska, Weronika Hy-
nek, Korzeniowska Katarzy-
na, Nadia Kowalska, Amelia 
Kussauer, Zuzanna Łukasze-
wicz, Michalczyk Patrycja, 
Nikola Misztal i Marcelina 
Ziewiec. Ostatecznie turniej 

wygrała ekipa z Karsina, 
przed Nową Cerkwią i Su-
chym Dębem.
Chłopcy z Suchego Dębu 
również grali ze zmiennym 
szczęściem. Nasi zawodnicy 
3:1 pokonali Karsin, ulegli SP 
1 Starogard Gdański i zremi-
sowali 2:2 z SP 5 Chojnice. 
– Nasz zespół przegrywał 0:2 
i zdołał wyrównać w ostat-
nich sekundach spotkania, 
gdyby tylko mecz trwał tro-
chę dłużej, to kto wie, jakby 
się skończyło – mówi Seba-
stian Ptach, opiekun drużyny 
chłopców z Suchego Dębu, w 
której zagrali: Oskar Jankow-
ski, Karol Kamiński, Dawid 
Krygier, Remigiusz Nazimek, 
Mateusz Sarnowski, Mateusz 
Sasnal, Łukasz Szajerski, Mi-
kołaj Szumarski i Dominik 
Tłuścik. 
Wśród chłopców zwyciężył 
Starogard Gdański przed 
Chojnicami, Suchym Dębem 
i Karsinem. 

(TJ)

 Brązowe medalistki piłkarskiego półfinału w Suchym Dębie
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Weekend w stanicy
W ramach Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich na 
terenie stanicy żeglarskiej 
w Wiślince odbył się festyn 
rodzinny.
Regaty w klasie OPTIMIST, 
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pływanie na Puckach, rej-
sy łodzią – z tych i innych 
atrakcji można było bezpłat-
nie skorzystać w dniach 14-15 
maja. 

(MB)

 Wiele emocji dały rejsy łodzią

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA

Gospodarze na 
podium
Reprezentacja gminy Trąbki 
Wielkie, którą reprezentowa-
li szachiści z GZ LZS Trąbki 
Wielkie, zajęła 3. miejsce w IX 
Finale Wojewódzkiego Druży-
nowego Turnieju Szachowego 
LZS „O Złotą Wieżę”. Zwycię-
żyli szachiści gdańskiej „Korony”.
Z 12 drużyn zgłoszonych do fi-
nału wojewódzkiego, w finale 
wystartowały  ostatecznie dwie 
drużyny z Gminnego Zrze-
szenia Ludowe Zespoły Spor-
towe   Trąbki Wielkie, LZS 
Gniew, UKS „Korona Gdańsk” 
i gospodarz turnieju - GTS 
Przejazdowo.
- Po rozegraniu czterech kolejek 
zwyciężyli gdańszczanie, a na 3. 
miejscu sklasyfikowana została 
pierwsza reprezentacja Trąbek 
Wielkich, gromadząc na swoim 
koncie 5 punktów. Nasi szachiści 
zremisowali z GTS Przejazdowo 
i LZS Gniew po 2:2 oraz wygra-
li z GZ LZS Trąbki Wielkie II 
2,5:1,5 i przegrali z UKS „Ko-
roną” 0:4 – informuje Wiesław 
Kempa z Trąbek Wielkich.
Dodajmy jeszcze tylko, że dru-
żyna GZ LZS Trąbki Wielkie I 
grała w składzie: Wiesław Kosi-
kowski, Kazimierz Grochowal-
ski, Wiktoria i Ewa Czerw.  
- W klasyfikacji indywidualnej 
najlepiej z naszych szachistów 
spisały się Ewa Czerw i Lidia 
Myśliwiec, które odnotowały po 
trzy wygrane – dodaje Wiesław 
Kempa.

(KL)

- Już od trzech lat najlepsi rol-
karze ścigają się po ulicach 
naszego miasta. W tym roku 
będzie to już czwarta edycja 
półmaratonu. Zawody cieszą 
się niesłabnącą popularno-
ścią, a startują w nich nie tylko 
mieszkańcy naszego miasta, ale 
także przyjeżdżają zawodni-
cy z całego kraju. Liczymy nie 
tylko na duże zainteresowanie 
zawodników, ale także na ki-
biców. Żeby zwiększyć atrak-
cyjność wyścigów i umożliwić 
start większej ilości chętnych, 
zostanie przeprowadzony do-
datkowy bieg na dystansie 7 
km dla wszystkich tych, którzy 
nie czują się jeszcze na siłach by 
zmierzyć się na dystansie 21 km 
– informuje Piotr Pułkowski, 
dyrektor Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim.
Półmaraton odbędzie się na 
ulicach Pruszcza Gdańskiego 
na trasie 21 km. Będą to 3 pętle 
po 7 km. Start nastąpi tak, jak 

w zeszłym roku na ul. NSZZ 
Solidarności na wysokości ul. 
Obrońców Westerplatte. Start 
dla biegów na 7 i 21 km będzie 
wspólny. 
- Nie będzie można uczestni-
czyć w obu biegach jednocze-
śnie. Zawody wliczane są do 
klasyfikacji Pucharu Kaszub 
„Kaszebsci Czelch 2016”. Dla 
wszystkich uczestników mamy 
medale pamiątkowe, natomiast 
dla zwycięzców puchary i na-
grody. Wręczenie pucharów 
i medali odbędzie się na sta-
dionie naszego centrum przy 
ulicy Chopina – dodaje Piotr 
Pułkowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że start 
główny (7 i 21 km) zaplano-
wano na godz. 11.00, godzinę 
wcześniej na 600 metrową tra-
sę wyruszą dzieci do lat 12, na-
tomiast o 10.30 przewidziano 
start młodzieży w wieku 13- 15 
lat na dystansie 1000 metrów. 
Zapisy, poza drogą 

elektroniczną, prowadzone 
będą jeszcze w dniu półmara-
tonu w biurze zawodów (CKiS, 

ul. Chopina 34 lub 12 czerwca 
od godz. 9.00 na starcie).

(KL)
REKLAMA



WYDARZENIA

Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy Faktoria
Pruszcz Gdański, ul. Zastawna (wjazd od ul. Grunwaldzkiej)

www.faktoriakultury.pl Mecenas Faktorii Kultury 2016 
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PATRONAT HONOROWY:

Na wszystkie imprezy w ramach 
Faktorii Kultury wstęp wolny!


