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Hotel Sentoza Golf w Cząstkowie był w tym roku gospodarzem 

konkursu „Stół Bożonarodzeniowy”, który od 6 lat organizowany 

jest przez trąbecki samorząd oraz powiat gdański.

Sukces powiatowego konkursu 
KGW SPOTKAŁY SIĘ W SENTOZA GOLF
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Nie chodzi tylko o samą rywalizację, ale 
o wspólne spotkanie, w którym możemy 
chociażby podsumować kończący się  rok 
–  Błażej Konkol
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Dzień Dawcy Szpiku
dla Żanety 
W minioną niedzielę na terenie Zespołu Szkół w Suchym Dębie 
odbyła się akcja rejestracji dawców szpiku dla Żanety i innych 
potrzebujących chorych.

Żaneta Patrzałek ma 31 lat. Od 
kilku lat mieszka wraz z mę-
żem i 3-letnim synem Mate-
uszkiem w Krzywym Kole. Od 
29 lipca Żaneta jest w szpital-
nej izolatce. Diagnoza to ciężka 
aplazja szpiku. 
Dlatego zorganizowano ak-
cję zachęcającą do oddawania 
szpiku na rzecz potrzebują-
cych. Gminny festyn przy-
ciągnął tłumy gości z terenu 
Żuław, Gdańska, Pruszcza 
Gdańskiego, Tczewa, Malbor-
ka i okolic. Zebranej publicz-
ności zaprezentował się zespół 
„Ratunek” – Z. Mytkowskiego 
i B. Wysockiego, pokazy ta-
neczne grup młodzieżowych 
„TAKT” i „Piruet”. Widzo-
wie obejrzeli fragment przed-
stawienia na podstawie dzieła 
„Mały Książę” w wykonaniu 
uczniów ZS w Suchym Dębie. 
Młodsi uczestnicy spotkania 
bawili się w ramach animacji 

dla dzieci „niania non stop” w 
zabawy ruchowe i taneczne. 
Wszystkich zapraszały i wa-
biły smakołykami stoiska Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Suchy Dąb oraz kier-
masz z wyrobami rękodzieła 
uczniów i rodziców z terenu 
Żuław Gdańskich. Licytacja 
upominków, dzieł malarskich 
i gadżetów sportowych połą-
czyły wszystkich we wspiera-
niu organizacji DKMS. Piłka 
nożna z autografami reprezen-
tantów polskiej drużyny naro-
dowej z jej kapitanem Rober-
tem Lewandowskim na długo 
pozostanie w pamięci uczestni-
ków licytacji. 
Cały dochód z festynu wspie-
ra działania DKMS (Dawców 
Komórek Macierzystych Szpi-
ku – więcej na stronie www.
dkms.pl/pl). Wspólna zabawa 
przy rytmach zespołów „Ge-
sek” i „Mejk” zakończyła to 

udane popołudnie w ZS w Su-
chym Dębie. 
Podczas zorganizowanej akcji 
zarejestrowało się 330 nowych 
dawców, którzy zasilą ogólno-
światową bazę osób wspierają-
cych takie działania. O jej sile 
świadczy fakt, iż mieszkanka 
gminy Suchy Dąb, Anna Cha-
jek ze Steblewa, po badaniach 
oddała szpik potrzebującemu 
choremu z Europy. 
– Wszystkim zaangażowanym 
w organizację festynu, sponso-
rom, wolontariuszom i ludziom 
dobrej woli składam serdeczne 
podziękowanie, a liczba daw-
ców dobitnie podkreśla, że jest 
za co – powiedział Wojciech 
Patrzałek, mąż chorej Żanety. 
– Ufam, że wspólnie możemy 
więcej, co pokazało dzisiejsze 
spotkanie.

(TJ)

• 3 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy

• 17 grudnia (sobota), mecz Trefl Sopot – 
Polfarmex Kutno, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 17 grudnia (sobota), Muzyka Pink Floyd 
w blasku księżyca, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 18 grudnia (niedziela), Bracia Akustycznie 
& Krzysztof Cugowski, godz. 19.00, 
klub Pokład w Gdyni, Skwer Kościuszki

• 19 grudnia (poniedziałek), Boto – 
Bluesowy poniedziałek, godz. 21.00, Teatr 
Boto w Sopocie, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 54B

• 21 grudnia (środa), Jezioro Łabędzie, godz. 
16.30 i 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 26 – 30 grudnia, Metropolia jest okey

• 30 grudnia (piątek), Gala Sylwestrowa – 
Włoska noc, godz. 19.00, Opera Bałtycka  
w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15

• 1 stycznia (niedziela), Koncert Noworoczny, 
Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 4 stycznia (środa), Bolero Berlin, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 6 stycznia (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.00 oraz 20.00, scena 
teatralna NOT, ul. Rajska 6

• 7 stycznia (sobota), mecz Trefl Sopot – 
Asseco Gdynia, godz. 18.00, Ergo Arena

• 7 – 8 stycznia (sobota – niedziela), Halowe 
Zawody w Skokach – Jump Off, godz.  
8.00 – 19.00, Hipodrom w Sopocie

• 19 stycznia (czwartek), mecz Trefl Sopot – 
Anwil Włocławek, godz. 18.00, Hala Ergo 
Arena

• 19 – 21 stycznia (czwartek – sobota), 
Smerfy, godz. 11.00, 15.00, 16.00 i 18.00, 
Hala Ergo Arena

• 29 stycznia (niedziela), Ale Kino! 
Największe przeboje muzyki filmowej, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

• 1 lutego (środa), José González 
& The String Theory, godz. 20.00, 
Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 3 lutego (piątek), 4 Gala Stand up Comedy, 
godz. 19.30, Hala Ergo Arena

• 22 lutego (środa), Skunk Anansie, godz. 
19.00, klub B90, ul. Doki 1

• 27 lutego (poniedziałek), Sabaton, godz. 
20.00, Ergo Arena

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert, 
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9 

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

 Podczas festynu odbył się również świąteczny kiermasz
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Wiadomości z Sejmu
„Deforma” systemu oświaty w Polsce
Jestem przeciwna reformie wprowadzanej w tak 
chaotyczny i ekspresowy sposób

Obecny rząd zaproponował 
projekt oświatowej re-
wolucji autorstwa Minister 
Edukacji Anny Zalewskiej.
Przypominam, że zgodnie 
z proponowanymi przez 
rząd ustawami w miejsce 
obecnych szkół mają być 
wprowadzone:
8-letnia podstawówka, 
4-letnie liceum i 5-letnie 
technikum oraz dwustop-
niowe szkoły branżowe, a 
gimnazja mają zostać zlik-
widowane. Zmiany miały-
by się rozpocząć od roku 
szkolnego 2017/2018.
To zbyt krótki czas na 
tak dużą i ważną reformę. 
Powoduje to chaos, który z 
pewnością nie będzie z ko-
rzyścią dla rozwoju naszych 
dzieci. 
Gdy rząd szykuje się 
do tych zmian, rodzice, 
nauczyciele, uczniowie, 
samorządowcy, eksperci, 

przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i ZNP pro-
testują pod hasłem „Nie dla 
chaosu w szkole”. W sobotę 
19 listopada w Warszawie 
protestowało wiele tysięcy 
osób przeciwko tej reformie. 
To nie jest reforma łatwa, 
nawet gdybyśmy byli do 
niej przekonani. Potrzebny 
jest czas, rozmowy, zaan-
gażowanie. Pani minister 
zapowiedziała karkołomne 
tempo prac nad ustawami. 
Samorządy będą musiały od 
stycznia do końca marca st-
worzyć zupełnie nową sieć 
szkół – już bez gimnazjów.
Miejmy świadomość, że sz-
koły są po to żeby wyksz-
tałcić nasze dzieci, żeby były 
równie wykształcone jak 
dzieci z innych krajów Unii 
Europejskiej. Wprowadza-
jąc reformy zna wzór tych z 
okresu „słusznie minionego” 
cofamy rozwój naszych dzie-

SŁABE PUNKTY ZMIAN W OŚWIACIE:
1. Brak podstaw programowych – cały czas nie wiadomo, czego i jak mają być po reformie uczone dzieci, bo podstawy 
programowe nie zostały przygotowane. Wydawcy alarmują, że nie zdążą przygotować podręczników.
2. Zwolnienia nauczycieli – Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, w wyniku reformy pracę stracić może nawet 35 
tysięcy nauczycieli i drugie tyle pracowników administracyjnych.
3. Co z budynkami? Samorządowcy zwracają uwagę na problem z budynkami likwidowanych gimnazjów; czy zajmą je 
podstawówki, czy licea i kto będzie o tym decydował.
4. Koszty reformy – Rząd oszacował je na 900 mln złotych, w tym z budżetu państwa 300 mln zł zostanie przeznaczone na 
przystosowanie budynków. Samorządy twierdzą, że to za mało. Szacują, że na wdrożenie reformy będą potrzebowały nawet 
1,5 mld zł.

ci. Przecież powinniśmy dbać 
o to, by nasze dzieci były tak 
dobrze wyedukowane, żeby 
były konkurencyjne dla dzie-
ci z innych krajów. 
Przeprowadzenie reformy 
od gimnazjum nie ma sensu. 
Jeżeli reformować to od klas 
pierwszych.
Reformy są potrzebne, ale 
muszą być najpierw do-
brze przygotowane, a tu 
brak nawet podstawy pro-
gramowej, podręczników, 
rozporządzeń…

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel

Poseł

PRZYWIDZ Z WYRÓŻNIENIEM

RANKING

Wieś oczami młodych 

„6” dla Pruszcza Gdańskiego

Dominika Żukowska z Przy-
widza została wyróżniona w 
konkursie plastycznym 
dla dzieci o tematyce unij-
nej „Tu jest moje miejsce 
– Pomorskie!”. 
– Spośród ponad 300 prac 
plastycznych, które wpłynęły 
do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskie-
go, komisja konkursowa wy-
łoniła dwanaście najbardziej 
oryginalnych prac. Główną 
ideą konkursu było pokaza-
nie korzyści z wykorzystania 

Jak podaje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego stolica 
powiatu gdańskiego zajęła 6. 
miejsce w ogólnopolskim ran-
kingu „Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Zrównoważo-
nego Rozwoju”.
– Ranking Zrównoważonego 
Rozwoju JST przygotowywa-
ny jest pod kierunkiem pro-
fesora Eugeniusza Sobczaka 
z Wydziału Administracji i 
Nauk Społecznych Politech-
niki Warszawskiej, w oparciu 

funduszy unijnych na rzecz 
poprawienia wizerunku wsi, 
polepszenia komfortu oraz 
jakości życia na obszarach 
wiejskich – mówi nam Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Dodajmy tylko, że konkurs 
skierowany był do uczniów 
klas I-III szkół podstawo-
wych z obszarów wiejskich 
województwa pomorskiego.

(KL)

o analizę szesnastu wskaźni-
ków. Oceniane były chociażby 
wydatki inwestycyjne na jedne-
go mieszkańca, liczba podmio-
tów gospodarczych, liczba osób 
pracujących oraz bezrobotnych, 
wykształcenie mieszkańców 
i inne czynniki decydujące o 
zrównoważonym rozwoju – 
wyjaśnia Bartosz Gondek.
Gminy oceniane były w czte-
rech kategoriach: miasta na 
prawach powiatu, gmina miej-
ska, gmina miejsko-wiejska, 
gmina wiejska. 

POMÓŻ NAJUBOŻSZYM

Zdobądź wyjątkowy album
„Książka za paczkę” to ak-
cja charytatywna Fundacji 
„Bursztynowym Szlakiem”, 
skierowana do rodzin z terenu 
powiatu gdańskiego w trud-
nej sytuacji materialnej. 
Tym razem obdarowane zo-
staną nie tylko ubogie rodzi-
ny, ale również darczyńcy, 
którzy za miły gest otrzymają 
prezent. Pomysłodawcy akcji, 
w zamian za torbę wypełnio-
ną artykułami spożywczy-
mi, produktami codziennego 

użytku czy zabawkami prze-
znaczonymi dla potrzebują-
cych, wręczą darczyńcom spe-
cjalnie przygotowaną książkę. 
Album pt. „Święta pachnące 
wspomnieniami” to zebra-
ne wspomnienia o świętach 
Bożego Narodzenia 58 osób 
związanych z pomorskim re-
gionem. W gronie autorów 
wspomnień znalazły się osoby 
znane w lokalnym środowisku, 
które łączy praca na rzecz in-
nych, uznany dorobek zawo-
dowy i szacunek społeczny. 
Wszyscy podzielili się w niej 
swoim wspomnieniem doty-
czącym świąt oraz przepisem 
na ulubioną potrawę. 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański 
podzieliła się świątecznym 
wspomnieniem oraz przepi-
sem. O swoich specjałach pi-
szą też radna Magdalena Mi-
gowska oraz radna i sołtys Ro-
kitnicy Danuta Czerwińska. 
Żeby otrzymać książkę, nale-
ży pobrać przygotowaną przez 
organizatorów torbę i wypeł-
nić ją produktami z długim 
terminem przydatności, na-
dającymi się do przechowania 
i transportu. Zebrane dary 
będą segregowane, ewidencjo-
nowane, a następnie trafią do 
paczek bożonarodzeniowych, 

którymi obdarowane zosta-
ną najbardziej potrzebujące 
rodziny.
Punkty poboru toreb:
– parafie kościelne w Łęgowie, 
Rotmance i Straszynie, 
– Zespół Szkół w Rotmance, 
Katolickie Szkoły Niepublicz-
ne Pruszcz Gdański, Zespół 
Szkół w Łęgowie, Niepu-
bliczne Przedszkole Wesoła 
Nutka w Rotmance, Liceum 
Ogólnokształcące Munduro-
we SPARTAKUS w Gdań-
sku, Szkoły Muzyczne Symfo-
-Smyki w Pruszczu Gdańskim 
i Pszczółkach,
– Uczniowski Klub Sportowy 

CONRAD w Gdańsku, Ga-
binet Rehabilitacji dr Hanny 
Tomczak w Rotmance. 
Wypełnione torby należy 
oddać w parafii w Łęgowie, 
Rotmance lub Straszynie, 
gdzie jednocześnie za wypeł-
nioną torbę darczyńca otrzy-
ma książkę „Święta pachnące 
wspomnieniami”. Wypełnio-
ne torby będą przyjmowane 
w miejscach poboru pustych. 
Więcej o akcji dowiedzieć się 
można na stronie fundacji: 
www.bursztynowym.pl.

(MB)

 W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie 
organizatorów, patronów honorowych, sponsorów oraz 

zaproszonych na łamy publikacji gości
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– Wyniki rankingu zosta-
ły zaprezentowane podczas 
konferencji „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodar-
czy jednostek samorządu te-
rytorialnego”, która odbyła 
się w Sejmie. Wyróżnienie 
dla Pruszcza Gdańskiego w 
kategorii „gmina miejska” 
odebrała Halina Baranow-
ska, pełniąca funkcję sekre-
tarza naszego miasta – dodaje 
rzecznik. 

(GR)
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NIEBAWEM REMONT W KLESZCZEWIE

Most w Lędowie już gotowy
Na początku grudnia dokonano uroczystego otwarcia mostu w Lędowie, który 
zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej Wiślina – Krzywe Koło.

O samej inwestycji pisaliśmy w 
jednym z poprzednich wydań 
„Panoramy”. Przypomnijmy 
jednak, że przebudowa prze-
prawy objęła całkowitą rozbiór-
kę poprzedniego mostu. 
– Nowe podpory posadowiono 
na palach żelbetowych. Nośna 
płyta mostu to żelbetowy mo-
nolit. Oprócz jezdni, na obiek-
cie znalazł się chodnik dla pie-
szych, łączący się z powstałym 
w 2010 roku Szlakiem Menno-
nitów – informuje Sylwia Ma-
krucka ze Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim.
Cała inwestycja, która prowa-
dzona była zaledwie przez 5 
miesięcy, kosztowała 2,3 mln 
zł, a jej koszt rozłożony został 
na kilka podmiotów. Środki 
na remont mostu nad Motła-
wą pochodziły z rezerwy sub-
wencji budżetu państwa oraz 
budżetów samorządów gmin: 
Cedry Wielkie oraz Pruszcz 
Gdański.
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański podkreśla, że obiekt, 
który spiął dwa wały prze-
ciwpowodziowe rzeki Motła-
wy, to nowoczesna przeprawa 

drogowa, wykonana w miejscu 
mostu stojącego tutaj od około 
50 lat. 
– Technologia obecnej prze-
prawy została tak dobrana, 
aby obiekt wytrzymał znacz-
nie dłużej – zauważa Marian 
Cichon.
Dodajmy jeszcze tylko, że ze 
środków budżetu państwa 

wyremontowano także cztery 
przepusty, a powstały one w 
miejscowościach: Suchy Dąb, 
Stanisławowo i Trutnowy. 
– To jednak nie wszystko, po-
nieważ wykonano również 
2,4-kilometrowy odcinek 
drogi między Pszczółkami a 
Krzywym Kołem. Kolejny ki-
lometr drogi w miejscowości 

Kleszczewo, powiat gdański 
wyremontuje już wkrótce. Pie-
niądze na ten cel udało się po-
zyskać z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – mówi 
Sylwia Makrucka.

(GR)

  Symboliczne otwarcie mostu na Motławie we wsi Lędowo
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WYJĄTKOWA KSIĄŻKA

Monografia z czasów PRL
Pełna sala, mnóstwo pytań i jeszcze więcej wspomnień. Na widowni zaś osoby, 
które odegrały czołowe role podczas wystąpień wolnościowych w latach PRL-u. 

W Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej odbyło się 
spotkanie promocyjne wyjątko-
wej książki ,,Pruszcz Gdański 
w latach 1945 – 1990: Partia, 
bezpieka, Solidarność”.
Książka, której autorami są ba-
dacze z IPN: Piotr Brzeziński, 
Arkadiusz Kazański i Marcin 
Węgliński, powstała z inicjaty-
wy Janusza Wróbla, burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego i dr Fer-
dynanda Froissarta.
– Monografia Pruszcza Gdań-
skiego w okresie PRL jest dru-
gą pozycją w Polsce, w której 
tak dokładnie przebadano naj-
ważniejsze aspekty życia spo-
łecznego PRL w kontekście 
małego miasta – mówił na spo-
tkaniu Janusz Wróbel. – Dzięki 
niej poznajemy system i kulisy 
działania powiatowych struk-
tur PZPR w Pruszczu Gdań-
skim, strukturę i zainteresowa-
nia lokalnego UB, SB, łącznie 
z funkcjonariuszami i agenturą 
oraz – co dla mnie najważniej-
sze – zapoznajemy się z histo-
rią i ludźmi „Solidarności”. 
Ta książka to w pewien spo-
sób hołd dla ich poświęcenia 

i pracy. Wielu z nich nadal, 
przez ostatnie ćwierćwiecze, 
aktywnie działa w przestrzeni 
miasta. 
To właśnie oni, bohaterowie 
„Solidarności”, stanowili naj-
aktywniejszą część sali. Zada-
wali mnóstwo pytań. Uzupeł-
niali także informacje, jakie 
znalazły się w książce.
– Mamy nadzieję, że nasza 
praca rozpoczyna, a nie koń-
czy spisywanie najnowszych 
dziejów Pruszcza Gdańskiego. 

Mamy też nadzieję, że za jakiś 
czas, dzięki państwu, spotka-
my się kolejny raz, na promo-
cji uzupełnionej i rozszerzonej 
książki – mówili na spotkaniu 
autorzy książki: Piotr Brzeziń-
ski, Arkadiusz Kazański.
Na zawartość merytorycz-
ną pozycji składają się, oprócz 
znanych dotąd opracowań, 
dokumenty z archiwów IPN 
w Gdańsku i Bydgoszczy, 
Archiwum Państwowego w 
Gdańsku, Archiwów NSZZ 

„Solidarność” i zbiorów pry-
watnych Marka Krawyciń-
skiego, Kazimierza Maciejew-
skiego, Zenona Skąpskiego i 
Stanisława Wyrembaka. W 
skład pracy wchodzą także 
zebrane do publikacji relacje 
działaczy pruszczańskich oraz 
korespondencja. Książka wy-
dana została nakładem miasta 
Pruszcz Gdański w liczbie 500 
egzemplarzy.

(BG)

  Promocja książki przyciągnęła do pruszczańskiej biblioteki wielu mieszkańców miasta
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PSZCZÓŁKI

Jesienne inspiracje 
w bibliotece
– W naszych skromnych 
progach gościliśmy niedaw-
no Zofię i Janusza Jaromin 
z Trąbek Wielkich, którzy 
wystąpili z koncertem poezji 
śpiewanej według własnego 
wyboru. Były to aranżacje 
utworów różnych wykonaw-
ców, a imprezę zatytułowa-
liśmy „Jesienne inspiracje 
poezją śpiewaną”. Piosenkar-
ce akompaniował na gitarze 
Janusz Jaromin – informuje 
nas Renata Ziółek, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Pszczółkach.

Nie była to jedyna atrakcja 
tego wieczoru, ponieważ pod-
czas imprezy odbył się wer-
nisaż wystawy „Artystyczne 
impresje”, którego bohaterką 
była Urszula Cwalińska. 
– Malarka wystąpiła z krótką 
prezentacją swojej twórczo-
ści, po czym uczestnicy mie-
li okazję podziwiać obrazy jej 
autorstwa. Wystawę będzie 
można podziwiać w naszej 
bibliotece jeszcze do koń-
ca grudnia – dodaje Renata 
Ziółek.

(GR)

  Z koncertem poezji śpiewanej wystąpili 
Zofia i Janusz Jaromin
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DŁUGI TARG

Światełko pokoju
14 grudnia o godz. 17.00 na 
Długim Targu, pod fontanną 
Neptuna, odbędzie się przeka-
zanie Betlejemskiego Światełka 
Pokoju delegacjom hufców wo-
jewództwa pomorskiego oraz 
mieszkańcom Gdańska. 
– Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Gdańska pod fontannę 
Neptuna, gdzie odbędzie się uro-
czyste przekazanie Betlejemskie-
go Światła Pokoju. Warto wziąć 
ze sobą lampiony, by przechować 

ten symbol międzynarodowego 
pojednania aż do wigilijnej ko-
lacji – mówi harcmistrz Artur 
Glebko, komendant Chorągwi 
Gdańskiej ZHP.
Polscy harcerze Betlejemskie 
Światełko odebrali w tym roku 
od swoich słowackich kole-
gów w miejscowości Swit, koło 
Popradu.

(GR)

KONKURS

Zrób miejską kartkę 
Urząd Miasta Pruszcz Gdań-
ski ogłosił konkurs plastycz-
ny. Jego tematem przewodnim 
są święta Bożego Narodze-
nia i Wielkiej Nocy oraz Dni 
Pruszcza Gdańskiego.
– Konkurs skierowany jest do 
uczniów starszych klas szkół 
podstawowych oraz gimnazja-
listów. Jego celem jest przede 
wszystkim promowanie mło-
dych talentów plastycznych – 
mówi nam Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, który 
dodaje, że kartki, które zaj-
mą pierwsze trzy miejsca w 
finale konkursu, będą oficjal-
nymi kartami miasta Pruszcz 
Gdański w 2017 roku.
Konkurs powinien odbywać 
się etapami. Najpierw elimi-
nacje powinny przeprowadzić 
poszczególne szkoły.

– Każda z placówek powinna 
zgłosić do finału maksimum 
10 prac. Prace konkursowe 
powinny zawierać elementy 
związane z naszym miastem 
oraz powinny być wykona-
ne taką techniką, którą da się 
powielić. Zalecana jest tech-
nika malarska, rysunkowa lub 
komputerowa – wydruk na pa-
pierze dyplomowym. Format 
prac to A5 i A6 – wyjaśnia 
Bartosz Gondek. 
Dodajmy, że prace, które wy-
grają eliminacje szkolne, po-
winny być przesłane do or-
ganizatora w wyznaczonym 
terminie, każda wraz z wypeł-
nionym formularzem zgłosze-
niowym na adres: Urząd Mia-
sta, 83-000 Pruszcz Gdański, 
ul. Grunwaldzka 20.

(GR)
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POD RĘKĘ Z ROZWOJEM TECHNOLOGICZNYM

Kameralna szkoła kształci fachowców
Nasz ostatni artykuł dotyczący Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wzbudził wiele emocji. Wszystkich zainteresowanych 
tematem spieszymy jednak uspokoić i pocieszyć, gdyż nikt placówki nie chce zamykać. Jak można bowiem likwidować 
szkołę, która pod wieloma względami jest jedyną tego rodzaju placówką na Pomorzu, a jej absolwenci niemal natychmiast 
znajdują zatrudnienie.

Szkoły rolnicze są potrzebne – 
chociażby po to, aby wykształ-
cić pewną grupę osób, która 
może zapewnić bezpieczeń-
stwo żywnościowe – szczegól-
nie teraz, kiedy nasz kraj wcho-
dzi w strefy wolnego handlu.
– Nie tylko w tym kierunku 
kształcimy naszych uczniów. 
Polskie gospodarstwa wyposa-
żone są w bardzo nowoczesny 
sprzęt, który trzeba nauczyć 
się obsługiwać. Nie jest to już 
prosty ursus c-330, czy c-360, 
którym potrafiło jeździć na-
wet dziecko, a których naprawa 
też nie przysparzała kłopotów 
– mówi nam Marek Urbanek, 
dyrektor Zespołu Szkół Rolni-
czych w Rusocinie.
O tym, że szkoła kształ-
ci prawdziwych fachowców 
świadczy chociażby fakt, że 
niemal wszyscy absolwen-
ci znajdują pracę. Zajęcia nie 
znajdzie jedynie osoba, która 
nie chce pracować. Niektórzy 
uczniowie oferty zatrudnienia 
otrzymują jeszcze przed ukoń-
czeniem szkoły.

– Jesteśmy jedyną szkołą na Po-
morzu, która prowadzi Techni-
kum Mechanizacji Rolnictwa i 
Agrotroniki, posiadającą bar-
dzo szerokie zaplecze warszta-
towe, potrzebne do prowadze-
nia tego kierunku. Wychodząc 
naprzeciw rozwojowi techno-
logicznemu w rolnictwie, od 
września kształcimy uczniów 
w zawodzie mechatronika. 
Naszym zdaniem jest to za-
wód przyszłości, który jest przy 
tym niezwykle trudny. Jest to 
właściwie połączenie technika 
mechanika, elektronika i pro-
gramisty. Pierwsza, 20-osob-
wa klasa już kształci się w tym 
zawodzie. W klasie I uczyć się 
będą teorii, a w kolejnych la-
tach większy nacisk kładziony 
będzie na zajęcia praktyczne – 
tłumaczy dyrektor Urbanek.
Właśnie w związku z wpro-
wadzeniem nowego kierunku 
nauczania szkoła w Rusocinie 
musi przygotować bazę dy-
daktyczną, a jest to nie lada 
wyzwanie – przede wszystkim 
finansowe. Na szczęście gros 

środków na ten cel przekaże 
Unia Europejska. Dodajmy, 
że w Rusocinie powstanie kil-
ka pracowni potrzebnych do 
kształcenia mechatronika, a 
przygotowanie tylko jednej z 
nich kosztować będzie ok. pół 
miliona złotych. Pierwsza, cał-
kowicie wyposażona pracow-
nia ma powstać do 1 września 
2017 roku. Godny uwagi jest 
fakt, że rusocińska szkoła wła-
snym sumptem uruchomiła no-
woczesną pracownię podstaw 
konstrukcji maszyn – wska-
zywał kierownik kształcenia 
praktycznego Piotr Chylak.
– Aby promować nasze kierun-
ki, włączyliśmy się w realiza-
cję programu Erasmus, dzięki 
czemu nasza młodzież mogła 
uczestniczyć w praktykach zor-
ganizowanych w Niemczech. 
Na zagraniczne praktyki po-
jechali uczniowie z Techni-
kum Mechanizacji Rolnictwa, 
Technikum Hotelarskiego i 
Technikum Usług Gastrono-
micznych. Dodam, że podob-
ny wyjazd na zagraniczny staż 

organizowany będzie za rok. 
Staże zostały zorganizowane w 
ramach projektu „Praktyki za-
wodowe w niemieckich przed-
siębiorstwach kluczem do suk-
cesu w Unii Europejskiej – PO-
WER VET KA1 – Mobilność 
edukacyjna osób uczących się 
i kadry w ramach kształcenia 
zawodowego, finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
– mówi nam Anna Wrycza, 
zastępca kierownika szkolenia 
praktycznego, która dodaje, że 
dodatkowymi plusami wyjazdu 
do Niemiec była nauka języka 
niemieckiego i zawarcie no-
wych znajomości. 
Zagraniczni pracodawcy nie 
kryli zadowolenia z polskich 
uczniów, a niektórzy z nich 
otrzymali nawet propozycję 
pracy w czasie letnich wakacji. 
Praktykantów ze szkoły w Ru-
socinie szczególnie sobie cenią 
pomorscy pracodawcy, którzy 
zgłaszają się po nich sami.
– Dzięki praktykom w zaled-
wie jeden miesiąc nauczyłem 
się całej mechaniki pojazdowej 

„od a do z”. Pracowaliśmy w 
serwisie volkswagena, dlatego 
zdobyte doświadczenie w przy-
szłości na pewno nam się przy-
da. Myślę, że swoją przyszłość 
zwiążę z samochodami osobo-
wymi – mówi nam Piotr Cio-
łek, uczeń III klasy Technikum 
Mechanizacji.
W ostatnim numerze „Pa-
noramy” informowaliśmy, że 
budynki szkoły w Rusocinie 
poddane zostaną termomoder-
nizacji (internat oraz warszta-
ty). Dyrektor Urbanek szacuje, 
że po zakończeniu tej inwe-
stycji pojawią się oszczędności 
w ogrzewaniu, które wynieść 
mogą nawet 30 proc.
– Jesteśmy szkołą kameralną, 
a przy tym mamy bardzo do-
brych, wymagających nauczy-
cieli. Korzystnym aspektem 
jest również posiadanie inter-
natu, a powiem tylko, że uczą 
się u nas osoby między inny-
mi z powiatów: malborskiego, 
tczewskiego, nowodworskiego, 
czy nawet puckiego, wejhe-
rowskiego i chojnickiego. W 

tej chwili faktycznie jest sporo 
wolnych miejsc, ale będziemy 
wprowadzać program napraw-
czy, aby internat nadal funk-
cjonował. Będziemy prowadzić 
działalność komercyjną, aby 
zarobić na jego utrzymanie. 
Naszą ofertę chcemy skiero-
wać do studentów czy grup 
wycieczkowych, których celem 
jest Trójmiasto. Myślę, że na-
sza oferta będzie atrakcyjna ce-
nowo. Warto też wiedzieć, że z 
Rusocina można bez większe-
go problemu dojechać w różne 
części Trójmiasta. Liczę, że to 
będą nasze atuty – zapewnia 
Marek Urbanek. 
Kolejny raz okazuje się, że ka-
meralne szkoły funkcjonujące 
poza miastem kształcą fachow-
ców, którzy bez problemów 
odnajdują się na rynku pracy. 
Takie placówki warto brać pod 
uwagę, wybierając dalszą drogę 
swojej edukacji. 

Krzysztof Lubański
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Defibrylator dla 
wszystkich
W Pruszczu Gdańskim poja-
wił się ogólnodostępny, auto-
matyczny defibrylator, zwany 
w skrócie AED, który wspo-
maga regulację zaburzonego 
rytmu serca. Urządzenie jest 
dostępne w biurowcu przy 
ulicy Grunwaldzkiej 42a, a 
więc w sąsiedztwie jednego 
z najbardziej newralgicznych 
skrzyżowań w naszym mie-
ście – ulic Grunwaldzkiej i 
Zastawnej.
Medyczne urządzenie zostało 
zakupione na potrzeby spół-
ki Energa Wytwórca, której 
siedziba znajduje się właśnie 
w tym biurowcu. Jej prezes 
Robert Szaj mówi, że defi-
brylator został zakupiony, 
ponieważ firma postanowiła 
przeszkolić wszystkich pra-
cowników w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy z jego 
użyciem. 
– Teraz udostępniamy to ratu-
jące życie urządzenie wszyst-
kim mieszkańcom Pruszcza 
Gdańskiego. Do współpracy 
zaprosiliśmy Urząd Miasta 
Pruszcz Gdański oraz prusz-
czańskie pogotowie ratunko-
we. Jesteśmy przekonani, że 
łącząc siły, zwiększymy za-
równo dostępność defibryla-
torów w mieście, podniesiemy 
świadomość mieszkańców o 
tym, jak wielkie znaczenie 
ma umiejętność niesienia 
pierwszej pomocy, a finalnie 
być może przyczynimy się 

pośrednio do uratowania nie-
jednego ludzkiego życia. Ten 
defibrylator to dopiero pierw-
szy krok. W następnym pla-
nujemy zapewnić dostęp do 
AED w miejscach zgroma-
dzeń publicznych, szczegól-
nie tam, gdzie odbywają się 
festiwale i koncerty – mówi 
Robert Szaj.
Janusz Wróbel, burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego przy-
pomina zaś, że defibrylator 
zakupiony przez energetycz-
ny koncern jest drugim takim 
urządzeniem, udostępnionym 
do publicznego wykorzysta-
nia w Pruszczu Gdańskim.
– Skrzyżowanie ulic Grun-
waldzkiej i Zastawnej to rze-
czywiście jedno z najbardziej 
newralgicznych miejsc w na-
szym mieście, dlatego dobrze, 
że pojawiło się tam takie 
urządzenie. Mam nadzieję, że 
już wkrótce, dzięki wspólnej 
inicjatywie, kolejny defibry-
lator pojawi się w sąsiedztwie 
amfiteatru na pruszczań-
skiej Faktorii – dodaje Janusz 
Wróbel.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wejście do budynku, gdzie 
znajduje się defibrylator, jest 
oznaczone odpowiednią ta-
bliczką, a urządzenie jest w 
pełni mobilne. Dzięki cało-
dobowej ochronie budynku, 
dostępne jest przez 24 godzi-
ny na dobę.

(NN)

  Zajęcia w szkołach będą jeszcze ciekawsze!
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ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS

Kolnik wyróżniony 
W Sopocie nagrodzono naj-
piękniejsze szopki bożona-
rodzeniowe wykonane przez 
osoby niepełnosprawne in-
telektualnie. Do konkursu, 
który już po raz ósmy zor-
ganizował Środowiskowy 
Dom Samopomocy-Ośrodek 
Adaptacyjny, działający w 
Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sopocie, zgło-
szono prace z całego woje-
wództwa pomorskiego.
Trzecie miejsce przyznano 
natomiast Środowiskowemu 
Domu Samopomocy Fundacji 
„Żyć godnie” w Kolniku.

(GR)
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Mikołaj w bibliotece
W sobotni poranek w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Pruszczu Gdań-
skim zrobiło się gwarno i we-
soło. Zawitała tam gromada 
dzieci, by spotkać się z bardzo 
miłym panem, w czerwonej 
czapce i długim, czerwo-
nym płaszczu. Jak się pewnie 
wszyscy domyślają, tym ta-
jemniczym gościem był świę-
ty Mikołaj. W zasadzie, to 
,,osobiście” przychodzi do nas 
w Wigilię, a 6 grudnia jego 
mali pomocnicy podkładają 
nam prezenty pod poduszkę, 

do buta lub też do świątecznych 
skarpet. 
Do biblioteki postanowił jed-
nakże przyjechać wcześniej 
osobiście, by jej mniejszych 
czytelników obdarować pre-
zentami i dużą dawką humo-
ru. Mikołaj okazał się bowiem 
być wspaniałym aktorem, który 
swoimi opowieściami i piosen-
kami umie rozbawić wszyst-
kich – tych małych i tych 
większych.

A.K.K
  Niecodzienny gość zawitał do pruszczańskiej biblioteki
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ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI

Poznaj historię Mierzeszyna
Bardzo często zdarza się tak, że niewiele wiemy o miejscu, w którym żyjemy 
albo z którego pochodzimy. Świadków istotnych wydarzeń historycznych 
zazwyczaj już nie ma, dlatego swoją wiedzę możemy zdobyć jedynie z publikacji 
książkowych.

Historia szczególnie ważna jest 
dla mieszkańców gminy Trąb-
ki Wielkie. Rok temu mieliśmy 
okazję uczestniczyć w promocji 
książki historycznej o Doma-
chowie. Tym razem zaprasza-
my na uroczystość, podczas 
której promowana będzie po-
dobna publikacja, ale dotycząca 
wsi Mierzeszyn.
Wikipedia podaje jedynie, że 
nazwa „Mierzeszyn” może 
pochodzić od staropolskiego 
imienia Mierzech. W doku-
mentach pojawiła się dość póź-
no, bo dopiero w 1726 roku. 
Wcześniej stosowano przede 
wszystkim nazwę niemiecką 
Meisterwaldt. Pierwsze sło-
wiańskie nazwy wsi pochodzą 
z 1526 roku – „Nieraszyno”, 
następnie 1664 – „Mieroszyn”, 
aż w końcu przekształciła się 
w formę obecną w 1726 roku. 
W czasie zaboru pruskiego 
i Wolnego Miasta Gdańska 
używano nazwy Meisterwalde. 
Po wojnie przywrócono nazwę 
Mierzeszyn. W czasie drugiej 

wojny światowej, w szkole w 
Mierzeszynie przetrzymywano 
43 działaczy polonijnych, któ-
rych wywieziono następnie do 
obozów koncentracyjnych.
Zdecydowanie więcej o Mie-
rzeszynie i losach mieszkańców 
dowiemy się z książki Dariusza 
Dolatowskiego.
– Gminna Biblioteka Publiczna 
zainicjowała pomysł powstania 

cyklu publikacji „Poznajemy 
swoją Małą Ojczyznę”, doty-
czących sołectw naszej gminy. 
W kwietniu 2015 roku uka-
zała się publikacja dotyczą-
ca Domachowa, kolejną była 
książka przybliżająca Trąbki 
Małe, a jej promocja odbyła 
się w listopadzie tego samego 
roku. Liczymy, że także trzecia 
publikacja spotka się z dużym 

zainteresowaniem Czytelni-
ków – mówi Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich.
Promocja książki o Mierzeszy-
nie odbędzie się w niedzielę, 18 
grudnia, o godz. 16.00 w świe-
tlicy wiejskiej w Mierzeszynie.
 

(KL)

  Tak prezentuje się Mierzeszyn z lotu ptaka
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ROZMAITOŚCI

LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA

Gmina przekaże uczniom 65 tabletów
Gmina Cedry Wielkie zakupi tablety dla uczniów, zorganizuje również sporo wycieczek edukacyjnych. Działania prowadzone 
będą w ramach realizacji programu „Lepszy start młodego Żuławiaka”. Mają też zachęcić uczniów i ich rodziców do 
aktywniejszej pracy.

W jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy” informowali-
śmy, że gmina Cedry Wielkie 
otrzymała dofinansowanie z 
Unii Europejskiej na realiza-
cję programu „Lepszy start 
młodego Żuławiaka”.
– Głównym celem projektu 
jest podniesienie poziomu ja-
kości edukacji ogólnej na te-
renie naszej gminy, w zakre-
sie kompetencji niezbędnych 
na rynku pracy u minimum 
630 uczniów oraz minimum 
70 nauczycieli. Cel ten bę-
dzie realizowany poprzez or-
ganizację zajęć podnoszących 
kompetencje matematycz-
no-przyrodnicze, językowe, 
kompetencje społeczne na-
stawiane na pracę twórczą, 
eksperyment, z wykorzysta-
niem aktywizujących metod 
nauczania, nowoczesnych 
pomocy i sprzętu medialnego 
oraz wsparcie logopedyczne i 
psychologiczne uczestników 
projektu – informuje Aleksan-
dra Czarny, sekretarz Urzędu 

Gminy Cedry Wielkie.
Nie jest to jednak wszystko, 
ponieważ realizowane będą 
pozaszkolne formy rozwija-
nia kompetencji poprzez wy-
cieczki edukacyjne i obozy. 
– Wsparciem doskonalenia 
zawodowego objęci zostaną 
także nauczyciele w zakresie 
TIK, a więc Technologii In-
formacyjno-Komunikacyjnej, 
udoskonalającego nauczanie 
przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych, technik mo-
tywowania ucznia oraz pracy 
z uczniem o specjalnych po-
trzebach – dodaje Aleksandra 
Czarny.
W ramach projektu 6 szkół 
wyposażonych zostanie w no-
woczesne pomoce dydaktycz-
ne i narzędzia TIK. Cztery 
sale w podstawówkach do-
posażone będą w pomoce do 
prowadzenia zajęć z logope-
dii, zakupione będą zestawy 
interaktywne oraz wyposaże-
nie pracowni przyrodniczych. 
– Odpowiednio wyposażone 

zostaną też cztery pracow-
nie matematyczne w szko-
łach podstawowych i dwie 

językowe w gimnazjach. 
Zaadaptowana będzie sala 
komputerowa w Szkole 

Podstawowej w Wocławach 
oraz zamontowane będą drzwi 
wyciszające do gabinetu logo-
pedycznego w Szkole Podsta-
wowej w Giemlicach – mówi 

Aleksandra Czarny.
Z kolei ze środków gminnych 
zakupionych zostanie 65 ta-
bletów dla uczniów. 
– W ten sposób chcemy za-
chęcić młodzież do więk-
szej aktywności. Z table-
tów będzie można korzystać 
zarówno w szkole, jak i w 
domu. Dodatkowo sfinansu-
je wycieczki w różne ciekawe 
miejsca, aby zajęcia stały się 
atrakcyjniejsze – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie, który zauwa-
ża, że aby projekt zakończył 
się sukcesem, konieczne jest 
włączenie się w jego realiza-
cję nauczycieli, uczniów oraz 
samych rodziców, którzy do-
strzegą w jego realizacji szan-
sę na podniesienie poziomu 
wiedzy swoich dzieci.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
całkowita wartość projektu 
opiewa na kwotę 2,7 mln zł, 
z czego gmina Cedry Wielkie 
wyłożyć musi zaledwie 133 
tys. zł. 

(GR)

 Podczas spotkania omawiano szczegóły programu
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CZEKALI NA PIENIĄDZE

Przedszkole po feriach
Niebawem ruszą prace remon-
towe w byłej Szkole Podsta-
wowej w Trutnowach. Przy-
pomnijmy, że była podsta-
wówka zostanie zaadaptowa-
na na przedszkole. Na ten cel 
gmina pozyskała zewnętrzne 

dofinansowanie. 
Prace przy szkole w Trutnowach 
miały rozpocząć się już dawno, 
ale przez długi czas nie było wia-
domo, czy gmina otrzyma środki 
na ten cel.
– Wstrzymanie wszystkich 

procedur spowodowane było 
planami wprowadzenia reformy 
oświatowej. Był moment, że mo-
glibyśmy w ogóle nie otrzymać 
pieniędzy na uruchomienie tego 
przedszkola – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Przypomnijmy, że dzieciaki, 
które docelowo będą chodziły do 
przedszkola w Trutnowach, w 

tej chwili dojeżdżają na zajęcia 
organizowane w pomieszcze-
niach Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich.
– Mam nadzieję, że po feriach 
uda nam się w końcu urucho-
mić przedszkole w Trutnowach 
– dodaje Janusz Goliński.

(KL)

Z WIZYTĄ W BŁOTNIKU

Arcybiskup odwiedził 
Żuławy

Przystań żeglarska w Błot-
niku jest z całą pewnością 
wizytówką gminy Cedry 
Wielkie. Przyjeżdżało tu 
wielu znamienitych gości, 
z prezydentem RP włącz-
nie. Niedawno żeglarską 
przystań odwiedził rów-
nież ks. arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź, metropoli-
ta gdański.
Przy okazji wizytacji de-
kanatu Żuławy Steblew-
skie metropolita gdański 
spotkał się z władzami 
gminy Cedry Wielkie oraz 
przedstawicielami lokal-
nego biznesu. Duchow-
nemu towarzyszył Woj-
ciech Drelich, wojewoda 
pomorski. 
– Goście mieli możliwość 
zapoznania się ze zmie-
niającą się gospodarczo 
miejscowością Błotnik, 
gdzie powstaje stocznia 
jachtowa oraz rozpoczy-
nają się prace pogłębiają-
ce tor wodny do mariny, 

prowadzone przez f irmę 
Gravel – mówi Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. 
Dodajmy, że urobek z tych 

prac będzie wykorzystany 
do budowy drogi ekspre-
sowej S7. 

(GR)

 Metropolita gdański odwiedził przystań w Błotniku
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Będzie ciekawiej i 
nowocześniej
Urząd Gminy Pruszcz Gdań-
ski pozyskał dofinansowanie 
na dodatkowe zajęcia w szko-
łach, wyjazdy uczniów, szko-
lenia nauczycieli, a także na 
zakup nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych, jak klocki do 
budowy robotów, tablety czy 
sprzęt laboratoryjny. 
Gminny projekt „Wspar-
cie procesu kształtowania 
kompetencji kluczowych u 
uczniów poprzez wdrożenie 
kreatywnych i innowacyj-
nych form i metod nauczania 
w szkołach gminy Pruszcz 
Gdański” otrzymał 95-pro-
centowe dofinansowanie unij-
ne, czyli blisko 1,9 mln zł. 
– Jesteśmy na etapie przetar-
gów – wyjaśnia Izabela Ki-
cińska, inspektor ds. pozyski-
wania funduszy w Urzędzie 
Gminy Pruszcz Gdański. – 
Po nowym roku ruszą szko-
lenia nauczycieli oraz zajęcia 
dodatkowe dla uczniów za-
równo uzyskujących niższe 
wyniki, jak i tych, którzy w 
tradycyjnej ofercie edukacyj-
nej nie znajdują zajęć pozwa-
lających rozwijać swoje pasje. 

W sumie przeszkolonych zo-
stanie 70 nauczycieli, a z do-
datkowych zajęć kształtują-
cych kompetencje kluczowe, a 
więc takich jak np. robotyka, 
skorzysta 831 uczniów. 
– Zajęcia będą prowadzone 
metodą badawczą, projektową 
i warsztatową. Przewidziano 
wiele wyjazdów do różnych 
centrów doświadczalnych – 
wyjaśnia Izabela Kicińska. 
Szkoły czeka doposażenie w 
najnowocześniejsze pomo-
ce dydaktyczne i materia-
ły do realizacji zajęć, takie 
jak: klocki do budowy robo-
tów, laptopy, tablety, klatki 
meteorologiczne czy sprzęt 
laboratoryjny.
Projekt na lata 2016 – 2018 re-
alizowany jest w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem „Dobra 
Edukacja” z Warszawy. 
– Bardzo dużą rolę odegra-
ją dyrektorzy naszych szkół. 
To od nich będzie zależała 
sprawna realizacja wszystkich 
zaplanowanych działań – do-
daje Izabela Kicińska.

(MB)

  Zajęcia w szkołach będą jeszcze ciekawsze!
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GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Zbadają dzieciom słuch
W szkołach gminy Pruszcz 
Gdański odbędą się bezpłatne 
badania słuchu dzieci klas 0-3. 
O tym, jak bardzo takie bada-
nia są istotne, mówi Magdalena 

Kosiorowska, protetyk słuchu w ga-
binetach sieci Audiofon.
– Dlaczego tak ważne jest 
szybkie rozpoznanie niedo-
słuchu u dziecka?

– Dziecko uczy się mówić poprzez 
naśladowanie otoczenia. Spraw-
ny narząd słuchu warunkuje sły-
szenie i rozumienie innych ludzi, a 
także umożliwia kontrolę własnej 
mowy. Dlatego też niedosłuch za-
burza poprawny rozwój umiejęt-
ności językowych u dzieci. Należy 
pamiętać, że odpowiednio wczesne 
wykrycie tego problemu daje dziec-
ku szansę na prawidłowy rozwój i 
funkcjonowanie.
– Czy rodzic jest w stanie 
zaobserwować niedosłuch u 
swojego dziecka?
– Niedosłuch może pojawić się z 
czasem, dlatego też tak istotne jest, 
by rodzice uważnie obserwowali 
dzieci i zwracali uwagę, czy mówią 
wyraźnie. Najłatwiej zaobserwować 
to w czasie zabawy z innymi dzieć-
mi lub w czasie oglądania telewizji. 
Przyczyną problemów ze słysze-
niem mogą być zaniedbane infekcje 
górnych dróg oddechowych, nie-
leczone zmiany pozapalne, przero-
śnięty migdałek, który uciska trąbki 
słuchowe, choroby wirusowe, jak ró-
życzka, ospa wietrzna czy świnka, a 
nawet głośne słuchanie muzyki.
– Jakie badania są w stanie 
potwierdzić lub rozwiać 

obawy rodzica?
– Od około 6. roku życia można 
sprawdzić dziecku słuch, wykonu-
jąc badanie audiometrii tonalnej, 
którego celem jest wykrycie ewen-
tualnego niedosłuchu oraz jego ro-
dzaju. Dziecko musi być skupione 
i uważne podczas tego badania. 
Wynik uzyskuje się od razu. Dru-
gim badaniem jest badanie tym-
panometryczne. Tympanometria 
jest badaniem rejestrującym ruchy 
błony bębenkowej w reakcji na 
zmiany ciśnienia w przewodzie 
słuchowym zewnętrznym.
– Jakiemu badaniu zostaną 
poddane dzieci z gminy 
Pruszcz Gdański?
– Audiometrii tonalnej, a kie-
dy coś nas zaniepokoi, także 
tympanometrii.
Badania słuchu u dzieci z gmin-
nych szkół (klasy (0-3) zostaną 
przeprowadzone w lutym 2017 
roku. Do 20 stycznia rodzice mają 
czas na podpisanie stosownej zgo-
dy na badanie. Formularz takiej 
zgody będzie można otrzymać we 
wszystkich gminnych szkołach 
lub pobrać ze strony pruszczgdan-
ski.pl. 

(MB)

STACJA STRASZYN – PRĘDZIESZYN

Kolej na mediatekę!
Uwaga, uwaga! Na stację Straszyn – Prędzieszyn wjechał ekspres do kultury! W 
asyście megafonów i konduktorskich gwizdków, w widowiskowy sposób, gmina 
Pruszcz Gdański otworzyła nowy obiekt kulturalny.

Pierwsza wiejska mediateka w 
Polsce, pierwsza w powiecie 
siedziba organizacji pozarzą-
dowych i pierwsze w powiecie 
archiwum cyfryzujące taśmy 
VHS i stare negatywy – gmina 
Pruszcz Gdański odrestauro-
wała budynek dawnego dwor-
ca PKP, by stworzyć prawdzi-
wą perełkę kultury i integracji 
mieszkańców. 
– Warto mieć marzenia, a ten 
obiekt jest najlepszym tego 
dowodem – mówiła podczas 
uroczystego otwarcia mediate-
ki Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański, 
przypominając historię przeję-
cia niszczejącego po likwidacji 
linii kolejowej budynku dwor-
ca. – O pomyśle utworzenia 
siedziby organizacji pozarzą-
dowych opowiedziałam posło-
wi Stanisławowi Lamczykowi. 
Ten skontaktował mnie z To-
maszem Czabańskim, dyrek-
torem oddziału Gospodarowa-
nia Nieruchomościami PKP w 
Gdańsku. To było cztery lata 
temu. 
Gmina przejęła obiekt 3 lata 
temu. Zgodnie z projektem 
został odrestaurowany i rozbu-
dowany. Inwestycja pochłonęła 
3,5 mln zł (nie licząc wyposa-
żenia, które kosztowało 300 
tys. zł).
W uroczystym otwarciu wziął 
udział m.in. Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, który uznał 

inicjatywę gminy za godną 
naśladowania, zwłaszcza przy 
obecnym trendzie, kiedy bi-
blioteki, zamiast rozwijać i 
unowocześniać, likwiduje się. 
Nazajutrz po otwarciu przez 
oficjeli, miał miejsce Dzień 
Otwarty Mediateki dla miesz-
kańców gminy. Były kon-
certy, wernisaż, konkursy i 
spotkania z organizacjami 

pozarządowymi.
W straszyńskim obiekcie, pod-
legającym OKSiBP w Cieple-
wie, będą się odbywały zajęcia 
malarstwa, rysunku, ceramiki, 
a nawet szydełkowania. Po-
nadto: warsztaty fotograficzne, 
dziennikarskie/radiowe oraz 
emisji głosu (z wykorzystaniem 
studia nagrań), kameralne 
koncerty, wystawy obrazów i 

rękodzieła, wieczory poetyckie, 
spotkania autorskie z pisarzami 
i podróżnikami, dyskusyjny 
klub książki, a także lekcje bi-
blioteczne dla szkół.
– Zapraszam w podróż do kul-
tury, czytelni oraz integracji – 
zachęca Grażyna Goszyńska, 
kierownik mediateki.

(MB)
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  Gmina Pruszcz Gdański odrestaurowała budynek dawnego dworca. Obiekt pod długich 
pertraktacjach pozyskała od PKP
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DOSTANĄ PIENIĄDZE Z UE

Na fotowoltaikę 
Gmina Przywidz kolejny raz 
zaangażowała się w projekt 
ekologiczny. Kilka lat temu 
realizowała zadanie związa-
ne z solarami, a tym razem 
zainteresowała się tematem 
fotowoltaiki.
Jak poinformował nas Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, niedawno zakoń-
czył się audyt i konsultacje.
– Planujemy montaż 300 
instalacji. Jednak zainte-
resowanych projektem jest 
znacznie więcej osób, dla-
tego stworzona jest lista 
rezerwowa – mówi Marek 
Zimakowski. – Musimy jed-
nak zmienić moc maksymal-
ną instalacji, abyśmy mogli 
otrzymać wyższe dofinanso-
wanie projektu z Unii Euro-
pejskiej. Nasz wstępny kosz-
torys opiewa na kwotę oko-
ło 15 milionów złotych, ale 
musimy nieco zweryfikować 
swoje pierwotne zamierze-
nia i ograniczyć koszty do 
10 milionów złotych.
Dodajmy, że do tego pro-
jektu dołączyła się również 
gmina Somonino, a przy-
widzki samorząd, jako je-
dyny w powiecie gdańskim, 
chce realizować projekt 

wspólnie z mieszkańcami. 
Instalacje fotowoltaiczne 
montowane będą nie tylko 
na budynkach prywatnych, 
ale także na obiektach uży-
teczności publicznej.
– Audyt pokazał nam, na 
których budynkach mon-
taż instalacji jest możliwy, 
ale pozyskaliśmy również 
wiadomości dotyczące osią-
ganych mocy czy kosztów 
związanych z realizacją in-
westycji. Wniosek złożony 
zostanie lada dzień, a li-
czymy, że jego ocena może 
potrwać nawet pół roku. W 
związku z tym szacujemy, że 
finał inwestycji może mieć 
miejsce w czwartym kwarta-
le przyszłego roku – dodaje 
wójt Zimakowski.
Według cen detalicznych 
koszt montażu instalacji na 
jednym budynku wynieść 
może nawet 25 tys. zł. Jed-
nak przy tak dużym przed-
sięwzięciu cena ta będzie 
niższa, a dodatkowo 85 
proc. kosztów pokryć może 
Unia Europejska. 

(KL)

NIE DBAJĄ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Prezenty od ARiMR 
W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni odbyło się 
spotkanie szefów wojewódzkich delegatur. Była to również okazja do 
rozpoczęcia programu „Bezpieczna droga do szkoły”, w którym uczestniczyli 
także najmłodsi mieszkańcy Przywidza.

Spotkanie z dziećmi – w ra-
mach tego programu – odbyło 
się już w Przywidzu, a uczest-
niczyło w nim około 150 ma-
luchów, które dowiedziały się 
jak bezpiecznie poruszać się 
po drodze do i ze szkoły. Co 
ciekawe, w Przywidzu pojawił 
się także Jarosław Wittstock, 
dyrektor ARMiR w Gdyni. 
Dzieciaki otrzymały przy oka-
zji kamizelki odblaskowe, które 
powinny nosić, poruszając się 
po drogach już po zmierzchu.
– Na temat bezpieczeństwa 
warto mówić w każdym moż-
liwym momencie. Warto przy-
pominać i ćwiczyć pewne na-
wyki zachowania się na drodze. 
Kodeks Ruchu Drogowego wy-
raźnie mówi, że po zmierzchu, 
idąc drogą poza terenem zabu-
dowanym, powinniśmy nosić 
elementy odblaskowe, abyśmy 
byli widoczni przez kierow-
ców. Moim zdaniem powinno 
to obowiązywać również w te-
renie zabudowanym. Jeżdżąc 
sporo po naszej gminie widzę, 
że większość osób lekceważy 
ten przepis – mówi „Panora-
mie” Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Najczęściej „nieoznakowa-
nych” pieszych spotkać można 
na drodze z Trzepowa do Pie-
kła oraz z Przywidza do Po-
mlewa. Ci w ogóle nie dbają 
o swoje bezpieczeństwo, cho-
dzą skrajem drogi w ciemnych 
ubraniach i uniemożliwiają 

w ten sposób szybszą reakcję 
kierowcy.
– Wcześniej, również w gdyń-
skiej delegaturze ARiMR, 
cztery przedszkola z woje-
wództwa pomorskiego ode-
brały paczki z zabawkami oraz 
grami edukacyjnymi. W tym 
skromnym gronie znalazła się 

8-osobowa grupa 5-latków z 
przywidzkiego przedszkola – 
dodaje Marek Zimakowski.
Dodajmy tylko, że poza dzie-
ciakami z Przywidza paczki 
odebrały maluchy z Bobowa, 
Sadlinek i Linii. 

(KL)

  Przedszkolaki z Przywidza na spotkaniu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Gdyni 
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PIERWSZE TAKIE MIEJSCE 

Upamiętnia 1050. rocznicę chrztu
Mieszkańcy gminy Przywidz 
doczekali się miejsca, w któ-
rym będą mogły odbywać się 
ważne uroczystości związane 
nie tylko z historią Polski, ale 
również Pomorza, Kaszub i 
tutejszej gminy.
Kilka tygodni temu z udzia-
łem władz wojewódzkich i 
powiatowych dokonano uro-
czystego odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego 1050-lecie 
Chrztu Polski. Znajduje się 
on u zbiegu ulic Gdańskiej i 
Brzozowej w Przywidzu. 
-Pomysłodawcą upamiętnie-
nia tej szczególnej roczni-
cy był ks. Czesław Hybel, a 

  W Przywidzu odsłonięto pomnik upamiętniający 1050. rocznicę Chrztu Polski

zbieraniem środków finanso-
wych i realizacją pomysłu zajęło 
się Stowarzyszenie OSP Przy-
widz – informuje nas Marek 
Zimakowski, wójt gminy Przy-
widz. – Jest to pierwsze publicz-
ne miejsce w Przywidzu, gdzie 
podczas uroczystości państwo-
wych można złożyć kwiaty.
Pomnik to kamień, w którym 
wyrzeźbiono orła i gryfa po-
morskiego. Znajduje się również 
na nim intencja.
Przypomnijmy przy okazji, że 
w planach jest również budowa 
szlaku ks. Jana Pawła Aelter-
manna. Tryptyk połączyć ma 
Mierzeszyn, Przywidz i Nowy 

Wiec, a więc miejsca, które 
związane są z księdzem.
– W dalszym ciągu trwają dys-
kusje nad projektem szlaku. 
Otrzymaliśmy propozycję stu-
dentów Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Były one 
interesujące, ale nie spełniły 
naszych oczekiwań, ponieważ 
nie pasowały do osoby księdza 
Aeltermanna. Moim zdaniem 
gotowy szlak będziemy mogli 
zobaczyć w 2019 roku, a więc w 
80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej – tłumaczy nam Ma-
rek Zimakowski.

(GR)
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KOWALE, CZAPIELSK

Budowali kanalizację
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy wielokrotnie po-
wtarzał, że inwestycji dro-
gowych nigdy za wiele, ale 
miejscowi politycy nie za-
pominają też o innych zada-
niach, które trzeba wykonać. 
Jednym z nich jest budowa 
sieci kanalizacyjnej.
W tym roku kolbudzki samo-
rząd realizował dwa zadania 
związane z kanalizacją sani-
tarną. Inwestycje prowadzo-
ne były w Czapielsku i Kowa-
lach. Nowa sieć kanalizacyjna 
w Kowalach została wybudo-
wana przy ulicach: Pałacowej, 
Kasztelańskiej, Staropolskiej 
i Szlacheckiej. 
– Oba zadania zostały już 
wykonane i lada dzień nastą-
pić ma odbiór prac – mówi 
Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy, który dodaje, 
że dzięki temu zadaniu blisko 
250 domów jednorodzinnych 
będzie mogło skorzystać z 
nowej kanalizacji sanitarnej.

A poza tym możliwa będzie 
likwidacja ponad 100 szamb. 
Dodajmy, że koszt kwalifiko-
wany obu inwestycji wyniósł 
ponad 3 mln zł. Zadania w 
znacznej części finansowane 
zostały ze środków preferen-
cyjnej pożyczki pozyskanej 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku. 
Łączna kwota pożyczki to 
blisko 2 mln zł. Trwa monito-
rowanie sieci, przegląd studni 
i sprawdzanie dokumentacji 
powykonawczej. Po nowym 
roku, po dokonaniu odbio-
rów i uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie, rozpocznie 
się proces włączania do eks-
ploatacji. Właściciele przyle-
głych działek będą mieli kilka 
miesięcy na podłączenie swo-
ich nieruchomości do nowo 
powstałej sieci. 

(GR)

Z ŻYCIA GMINY CEDRY WIELKIE

PODPISALI LIST INTENCYJNY

Pierwszy poważny krok już zrobiono 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przedstawiciele gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański oraz Gdańska i samorządu 
województwa pomorskiego podpisali list intencyjny w sprawie rozbudowy węzła w Kowalach. 

Temat węzła, a właściwie wę-
złów w Kowalach i Szadół-
kach, jak bumerang każdego 
miesiąca powraca w naszej 
gazecie. 
Tym razem samorządow-
cy podpisali list intencyjny, 
w którym napisano, że stro-
ny zgodnie oświadczają, iż 
podejmą wspólne działania 
na rzecz rozbudowy układu 
drogowego na odcinku po-
między Węzłem Południe a 
Węzłem Szadółki Obwodnicy 
Trójmiasta (S6), co wpłynie 
na lepsze skomunikowanie 
mieszkańców regionu, a tak-
że umożliwi rozwój terenów 
znajdujących się w obszarze 
planowanej inwestycji. Do-
dajmy, że przedmiotem listu 
jest wskazanie podmiotów od-
powiedzialnych za realizację 
poszczególnych zadań wcho-
dzących w zakres projektu.
– Rozbudowanie układu dro-
gowego węzła Kowale moż-
liwe będzie wyłącznie przy 
zaangażowaniu i współpra-
cy wszystkich interesariu-
szy, dlatego list intencyjny 

podpisali marszałkowie Mie-
czysław Struk i Ryszard Świl-
ski, a także przedstawiciele 
samorządów: gminy Kolbudy, 
gminy Pruszcz Gdański oraz 
Gdańska – podkreśla Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Mieczysław Struk przyznał, 
że porozumienie otwiera dro-
gę do tego, aby w końcu zmo-
dernizować drogę wojewódz-
ką z Gdańska do Kościerzyny.
– Mam nadzieję, że wszyst-
kie zainteresowane samorzą-
dy z jednakowym zaangażo-
waniem włączą się w reali-
zację tej inwestycji. Wierzę, 
że nasze działania zachęcą 
z kolei Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad 
do zmodernizowania odcin-
ka obwodnicy z Szadółek do 
Kowal, upraszczając zjazdy i 
wjazdy w każdym kierunku. 
Poza tym bardziej atrakcyjne 
staną się tereny inwestycyj-
ne sąsiadujące z obwodnicą – 
mówił marszałek. 
Magdalena Kołodziejczak, 

wójt gminy Pruszcz Gdański 
słusznie podkreśliła, że wła-
śnie ten rejon w ostatnim cza-
sie bardzo dynamicznie roz-
winął się, a ilość mieszkań-
ców zwielokrotniła się.
– Myślę, że jest to ostatni 
moment na udrożnienie znaj-
dujących się tam ciągów ko-
munikacyjnych. Za moment 
ich przepustowość będzie 
praktycznie żadna – zauważa 
Magdalena Kołodziejczak. 
Z kolei Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy przyznał, 
że jest to jeden z lepszych dni 
dla mieszkańców Kowal i in-
nych wsi tego rejonu.
– Śmiało mogę powiedzieć, 
że 90 procent mieszkańców 
naszej gminy korzysta z dro-
gi wojewódzkiej oraz węzłów 
Kowale i Szadółki. Cieszy-
my się, że w końcu oba węzły 
zostaną rozbudowane, a przy 
okazji powstaną drogi wypro-
wadzające ruch z osiedli bez-
pośrednio na obwodnicę. 
Planowana inwesty-
cja układu komunika-
cyjnego obejmuje m.in. 

rozbudowę węzłów Kowa-
le i Szadółki, budowę dróg 

zbiorczo-rozprowadzających 
od Węzła Południe do Wę-
zła Szadółki oraz rozbudowę 
odcinka drogi wojewódzkiej 
221 od Nowej Karczmy, któ-
ra docelowo ma łączyć się 
z ul. Nową Świętokrzyską. 
Przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowej już 
ogłoszono.
Dodajmy, że projekt zakłada 

przebudowę drogi wojewódz-
kiej, na której pojawią się dwa 
pasy ruchu w obie strony, 
rozbudowany będzie węzeł 
Kowale, a do tego powstaną 
drogi wyprowadzające ruch 
z osiedli bezpośrednio na 
obwodnicę. 

(KL)

KOLEJNA SALA STANIE W LUBLEWIE

Hala w Pręgowie już gotowa

  W połowie stycznia otwarta zostanie sala sportowa w Pręgowie

Wielkimi krokami zbliża się 
otwarcie długo oczekiwanej 
przez uczniów i mieszkańców 
sali sportowej w Pręgowie. 
Inwestycja została właściwie 
już zrealizowana, a do pełni 
szczęścia brakuje jeszcze tyl-
ko kilku podpisów na proto-
kołach odbiorczych.
Budowa nowego obiektu 
sportowego w gminie Kolbu-
dy trwała stosunkowo krótko, 
co jest efektem wykorzystanej 
technologii. 
– Zgodnie z projektem po-
wierzchnia użytkowa hali 
z zapleczem wynosi niemal 
600 m². W części sportowej 
sala jest jednokondygnacyjna. 
Część zaplecza to budynek 
dwukondygnacyjny, ale obie 
mają tę samą wysokość, krytą 
dachem spadowym. Budynek 
w części sali sportowej za-
projektowano w technologii 
z ram z drewna klejonego, a 
w części zaplecza i łączni-
ka w technologii murowanej 
z bloczków wapienno-pia-
skowych – informuje Jacek 
Grąziewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy mówi nam, że 
wszystkie pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu powinny być 

gotowe do końca grudnia.
– Planujemy, że uroczyste 
otwarcie hali w Pręgowie od-
będzie się w połowie stycznia 
– mówi nam Marek Goliń-
ski, który dodaje, że z części 
obiektu wydzielono dwie sale 
dydaktyczne.
Niemal identyczny obiekt po-
wstanie w przyszłym roku przy 
szkole w Lublewie. Tu jednak 

wygospodarowane zostaną nie 
dwie, a trzy sale dydaktyczne.
– Przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę inwestycji, ogłosimy na 
początku stycznia. Zakładam, 
że początek prac nastąpi wczesną 
wiosną. Dodam jeszcze tylko, że 
obie inwestycje otrzymały ponad 
30-procentowe dofinansowanie 
z urzędu marszałkowskiego – 
dodaje Marek Goliński.

Hala sportowa służyć ma 
przede wszystkim uczniom 
pręgowskiej podstawówki. 
Jednak w godzinach pozalek-
cyjnych obiekt dostępny bę-
dzie również dla pozostałych 
osób preferujących sportowy 
tryb życia. 

(GR)
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  W sprawie budowy węzła Kowale jest pełna zgodność samorządowców
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PRZYBYWA SPECJALISTÓW I PACJENTÓW

Odrodzenie przychodni w Suchym Dębie
Tylko od 1 września aż o 400 wzrosła liczba osób korzystających z usług przychodni zdrowia w Suchym Dębie. Wszystko za 
sprawą nowego podmiotu, który świadczy tu usługi medyczne.

Od 1 września usługi me-
dyczne w Suchym Dębie 
świadczy Zespół Opieki 
Zdrowotnej „Medical”, któ-
ry wygrał konkurs ogłoszo-
ny przez miejscowy urząd 
gminy.
– W planach mamy generalny 
remont całego budynku przy-
chodzi, ale od września pew-
ne mniejsze inwestycje także 
zostały wykonane. Robiliśmy 
to jednak tak, aby pacjenci 
nie zostali pozbawieni opie-
ki lekarskiej. Wykonaliśmy 
drobne prace remontowe w 
gabinetach, a przy okazji za-
jęliśmy się porządkowaniem 
terenu wokół budynku – 
mówi „Panoramie” Leokadia 
Rembiasz-Szanrok, zastępca 
prezesa ZOZ „Medical”.
Poza tym wymieniono nie-
które sprzęty i aparaturę 
medyczną. W postępowaniu 
konkursowym ogłoszonym 
przez gminę, ZOZ „Medi-
cal” przedstawił koncepcję 
zagospodarowania całego 
budynku na cele medyczne – 
włącznie z adaptacją piętra, 

gdzie część pomieszczeń 
przeznaczonych jest teraz na 
mieszkania, a pozostałe stoją 
puste. 
– Wiem, że urzędnicy pra-
cują nad tym, aby osobom 
mieszkającym w budynku 
przychodni znaleźć inne lo-
kale. Kiedy tylko będzie to 
możliwe, rozpoczniemy re-
mont obiektu, a będzie on 
prowadzony w dwóch eta-
pach. Najpierw budowlańcy 
zajmą się pracą na piętrze, 
gdzie docelowo powstanie 
pracownia rehabilitacyjna, 
zawierająca m.in. gabinety 
kinezyterapii, f izykoterapii, 
hydroterapii czy gabinety 
masażu. Po zakończeniu tych 
prac zajmiemy się remontem 
parteru. Chcę jednak wszyst-
kich uspokoić, ponieważ 
w czasie remontu, lekarze 
przyjmować będą jak do tej 
pory – informuje Leokadia 
Rembiasz-Szanrok.
Wyremontowany zostanie 
także punkt apteczny, któ-
ry od kwietnia również kie-
rowany będzie przez ZOZ 

„Medical”, dzięki czemu 
możemy być pewni konku-
rencyjnych cen i szerszego 
asortymentu. Wiadomo też, 
że zaraz po zimie moderni-
zowany będzie parking przed 
budynkiem, dzięki czemu 
powstanie więcej miejsc po-
stojowych dla pacjentów. 
Dodajmy, że w planach jest 
również montaż windy.
– Zobowiązaliśmy się, że po-
szerzymy zakres świadczo-
nych usług medycznych w 
Suchym Dębie. W związku 
z planami likwidacji NFZ, 
nie możemy kontraktować 
nowych poradni specjali-
stycznych. Mimo tego za-
trudniliśmy w Suchym Dębie 
dwóch dodatkowych lekarzy, 
a od 1 września do 10 grud-
nia z usług naszej przychodni 
korzystać chce 400 nowych 
osób. W ramach naszej pod-
stawowej opieki zdrowot-
nej przyjmują w tej chwili: 
dermatolog, kardiolog, a od 
stycznia uruchomione będą 
poradnie neurologiczna i oto-
laryngologiczna. Oczywiście 

z upływem czasu nasza ofer-
ta będzie bogatsza, a warto 
wiedzieć, że w tej chwili – 
mimo że budynek przychod-
ni jest duży – dysponujemy 

tylko dwoma gabinetami, 
dlatego nie mamy dużego 
pola popisu, a zależy nam 
na remoncie budynku i uru-
chomieniu kolejnych poradni 

– podsumowuje wiceprezes 
ZOZ „Medical”.

Krzysztof Lubański

  Zmiany widać w ośrodku widać zaraz po wejściu do budynku
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UCZYNIONO WYJĄTEK

Szpital uratowany
Wojewódzki Zespół Reumato-
logiczny w Sopocie nie będzie 
zamknięty. To efekt negocjacji 
pomorskich samorządowców, 
przedstawicieli Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz Mini-
sterstwa Zdrowia.
Ostateczna decyzja zapadła 
na początku grudnia podczas 
spotkania w Warszawie, gdzie 
do rozmów przystąpili: Pa-
weł Orłowski – wicemarsza-
łek województwa pomorskiego 
oraz Piotr Gryza – wicemini-
ster zdrowia i Andrzej Jacyna, 
prezes Narodowego Funduszu 

Zdrowia.
– Spotkanie zostało zorganizo-
wane na prośbę samorządu woje-
wództwa pomorskiego, w związ-
ku z projektowanymi zmianami 
w ustawie o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Jednym z 
poruszonych tematów była opie-
ka nad pacjentami, dalsze funk-
cjonowanie i finansowania świad-
czeń w Wojewódzkim Zespole 
Reumatologicznym w Sopocie, 
o którego uwzględnienie w „sie-
ci szpitali” zwracał się marsza-
łek województwa pomorskiego 

podczas konsultacji społecznych 
oraz w przesłanych wystąpieniach 
do Ministra Zdrowia, wskazując, 
że w ustawie brakuje określenia 
dwóch profili: reumatologia i re-
habilitacja lecznicza – informuje 
Małgorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku. 
Na spotkaniu uzgodniono wspól-
ne stanowisko pomorskiego sa-
morządu, Ministerstwa Zdrowia 
i NFZ dotyczące możliwości fi-
nansowania świadczeń reumato-
logicznych i włączenia go do sieci 
w drodze wyjątku, przewidziane-
go w projektowanych przepisach 
ustawy.
– Przez ostatnie miesiące przed-
stawiciele pomorskiego oddziału 

Narodowego Funduszu Zdro-
wia, ministerstwa i naszego 
samorządu analizowali system 
zabezpieczenia zdrowotnego 
na Pomorzu i różne warian-
ty finansowania świadczeń w 
poszczególnych szpitalach, 
należących do samorządu wo-
jewództwa pomorskiego. Osta-
tecznie uznano, że istnieje 
zasadność utrzymania Woje-
wódzkiego Zespołu Reumato-
logicznego w sieci w drodze wy-
jątku, tym samym podzielając 
wniosek władz samorządowych 
województwa pomorskiego o 
zabezpieczenie świadczeń reu-
matologicznych dla Pomorzan – 
dodaje Małgorzata Pisarewicz.

(GR)

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Zbierali na plac zabaw
W miniony piątek, w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w 
Grabinach-Zameczku odbył 
się kiermasz świąteczny „Na 
anielską nutę”.
– Główną atrakcją tego roku 
był występ 30-osobowego 
chóru ze Szkoły Podstawo-
wej w Tczewie, pod przewod-
nictwem Elwiry Andrasze-
wicz. Dzieci z przedszkola 
i szkoły przygotowały ta-
niec śnieżynek w wykona-
niu dziewczynek, natomiast 
chłopcy zaśpiewali piosenkę 

„Pada śnieg” – informuje nas 
Anna Jarzyńska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Grabinach-Zameczku.
Coroczna licytacja podaro-
wanych rzeczy, w tym roku 
głównie aniołów, przebiegła 
w emocjonującej atmosferze 
i z zadowalającym efektem. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
dochód z całej imprezy zo-
stanie przekazany na doposa-
żenie placu zabaw w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym.

(GR)

 Występy małych aniołów
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PIERWSZA TAKA INWESTYCJA

Podziemny śmietnik
– Dobiega końca budowa 
podziemnych pojemników do 
gromadzenia odpadów komu-
nalnych przy ul. Chopina 22 
w Pruszczu Gdańskim. To 
pierwsza taka inwestycja re-
alizowana przez nasze miasto 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański. 
Pod ziemią znalazł się je-
den zestaw, w skład które-
go wchodzi pięć pojemni-
ków podzielonych na frakcje 
odpadów. 
– W tym rejonie jest problem 
ze zlokalizowaniem klasycz-
nych naziemnych wiat śmiet-
nikowych. Poza tym takie 
konstrukcje nie wyglądają 

najładniej w centrum miasta 
– przyznaje Bartosz Gondek. 
Koszt budowy podziemnych 
pojemników to 185000 zło-
tych. Dodać możemy, że po-
dobna kwota na kolejny pod-
ziemny punkt magazynowa-
nia odpadów zarezerwowana 
została w przyszłorocznym 
budżecie. Jak powiedział nam 
rzecznik burmistrza, zlokali-
zowany on będzie w centrum 
Pruszcza Gdańskiego – w 
okolicy ul. Grunwaldzkiej.
Co ciekawe, podziemnymi 
śmietnikami zainteresowane 
są coraz częściej także prusz-
czańskie wspólnoty. 

(GR)
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POWIATOWY KONKURS

Mistrzowie recytacji 
W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbył się 4. Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poezji Dziecięcej, który przeznaczony był dla uczniów klas I – III 
oraz oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło 
67 osób z 15 szkół. 

Dzieci recytowały aż 47 wier-
szy, których autorami byli 
głównie Jan Brzechwa i Julian 
Tuwim, ale także Helena Be-
chlerowa, Kamila Bednarek, 
Marcin Brykczyński, Zygmunt 
Bukowski, Wanda Chotomska, 
Agnieszka Frączek, Dorota 
Gellner, Izabella Klebańska, 
Rafał Lasota, Hanna Niewia-
domska, Janina Papuzińska, 
Zofia Serdeczna, Igor Sikiryc-
ki, Ewa Szelburg-Zarembina i 
Danuta Wawiłow. Najczęściej, 
bo aż 4 razy, prezentowany był 
wiersz pt. „Okulary” Juliana 
Tuwima. Wiersze recytowane 
były indywidualnie, w duetach 
lub w zespołach 3-osobowych. 
Dopełnieniem recytacji były 
oryginalne stroje i rekwizyty.
Najlepszych w poszczególnych 
kategoriach jury wybrało jed-
nomyślnie, podkreślając wyso-
ki poziom konkursu.
W kategorii uczniów oddzia-
łów przedszkolnych i klas I 
zwyciężyli: Zofia Gajewska, 
Joanna Kudlińska i Andrzej 
Polowczyk z Zespołu Szkół w 
Mierzeszynie. 2. miejsce przy-
znano Bartoszowi Banachowi 
ze Szkoły Podstawowej w Wo-
janowie, a 3. Annie Sikorskiej i 
Liliannie Krupińskiej ze Szko-
ły Podstawowej w Sobowi-
dzu. Wyróżniono zaś Adama 
Zielińskiego z KSN w Prusz-
czu Gdańskim i Aleksandrę 

Wołkiewicz ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Pruszczu 
Gdańskim. 
Z kolei w kategorii uczniów 
klas II i III jury zdecydowało 
się przyznać 1. miejsce Zuzan-
nie Dawidowskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Pręgowie. Ko-
lejne dwa miejsca zajęli Mi-
lena Mądraszewska i Dawid 

Makarewicz ze Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich 
oraz Kornelia Grzębska i Zu-
zanna Dolna ze Szkoły Podsta-
wowej w Sobowidzu. Wyróż-
nieniami musieli zadowolić się 
natomiast: Konrad Wiśniewski 
z Zespołu Szkół w Mierzeszy-
nie oraz Joanna Stosio, Igor 
Bida i Oliwier Kozikowski ze 

Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich.
Organizatorami konkursu byli: 
Szkoła Podstawowa w Trąb-
kach Wielkich oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąb-
kach Wielkich.

(GR)
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  Najlepsi otrzymali nagrody i upominki

  Podziemny śmietnik uruchomiony zostanie niebawem 
przy Chopina 22

 Nową konkurencją konkursu było wykonanie kolędy lub 
pastorałki. Na scenie...

KGW SPOTKAŁY SIĘ W SENTOZA GOLF

Sukces powiatowego konkursu 
Hotel Sentoza Golf w Cząstkowie był w tym roku gospodarzem konkursu „Stół Bożonarodzeniowy”, który od 6 lat organi-
zowany jest przez trąbecki samorząd oraz powiat gdański.

Nowe miejsce konkursu daje 
zdecydowanie większe moż-
liwości. Przede wszystkim 
na imprezie może pojawić się 
znacznie więcej osób. W tym 

roku zmagania kół gospodyń 
wiejskich oglądało ok. 150 osób. 
Panie rywalizowały z czterech 
konkurencjach: pierniki, ryba 
w galarecie, dekoracja stołu 

bożonarodzeniowego, a nowo-
ścią było wykonanie pastorałki 
albo kolędy. W konkursie wzię-
ły udział: dwa oddziały Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
z Kolbud i Pruszcz Gdańskiego 
oraz 7 KGW z Koźlin, Gołę-
biewka, Przywidza, Cieplewa, 
Lisewca, Kiezmarka i Kolnika.
– Można powiedzieć, że cały 
czas impreza się rozwija. Poza 
kunsztem związanym z dekora-
cją stołu bożonarodzeniowego, 
obserwujemy wysoki poziom 
kulinarny. Nie chodzi jednak 
tylko o samą rywalizację, ale o 
wspólne spotkanie w powiato-
wym gronie, w którym możemy 
chociażby podsumować koń-
czący się właśnie rok – mówi 
nam Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.

Współorganizatorem konkursu 
jest również powiat gdański.
– Cieszę się, że tak dużo osób 
zjawiło się w Cząstkowie. Pa-
trząc na zaangażowanie pań z 
kół gospodyń wiejskich, mogę 
powiedzieć, że te organizacje 
odżyły, a ich członkinie aktyw-
nie działają. Zauważyłem rów-
nież, że mimo wielu codzien-
nych obowiązków, coraz więcej 
osób garnie się do kół gospodyń 
wiejskich – dodaje Stefan Sko-
nieczny, który podkreślił przy 
okazji, że miejsce to dodało 
pewnego uroku powiatowemu 
konkursowi.
W kategorii „pierniki” bezkon-
kurencyjne okazały się wypieki 
pań z KGW Gołębiewko. Naj-
lepszą rybę w galarecie – zda-
niem jury – przygotowało z 

kolei KGW Cieplewo. Za de-
korację stołu bożonarodzenio-
wego główną nagrodę otrzymał 
pruszczański oddział Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego. 

W nowej konkurencji, a więc 
wykonaniu pastorałki albo kolę-
dy, zwyciężyło KGW Przywidz.

(lubek)

 Tegoroczny konkurs uatrakcyjniła swoim recitalem Edyta 
Ciechomska
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POMAGAMY POLAKOM 

„Rodacy Bohaterom” 
Czas zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia to okres 
radości i życzliwości. Już po 
raz piąty w ramach akcji „Ro-
dacy Bohaterom” mieszkańcy 
Gdańska i Pruszcza Gdań-
skiego mają możliwość bez-
pośredniej pomocy Polakom, 
żyjącym na Kresach dawnej 
Rzeczypospolitej. 
W wyniku wojennej zawieru-
chy i ustalenia nowych granic 
wielu naszych rodaków żyje 
na terenie Litwy, Białorusi, 
Ukrainy i Kazachstanu. Po-
przez akcję zbierania świą-
tecznych paczek, które zo-
staną przekazane najbardziej 
potrzebującym, starszym lu-
dziom, możemy okazać im 
naszą pamięć i słowa otuchy. 
Ich losy były i wciąż są dra-
matyczne. Dla Polaków spę-
dzających święta na dawnych 
Kresach takie wyrazy wspar-
cia i zwykłej życzliwości są 
bardzo potrzebne. Również 

społeczność Zespołu Szkół 
w Suchym Dębie przyłączyła 
się do tej akcji. Zebrana żyw-
ność, słodycze i artykuły spo-
żywcze wysłane na Wschód, 
pozwolą podtrzymać więzy 
z naszymi rodakami. Życze-
nia od społeczności szkoły w 
Suchym Dębie są wyrazem 
pamięci i szacunku dla ich 
życiowej postawy. 
Głównym organizatorem 
ogólnopolskiej akcji „Rodacy 
Bohaterom” jest Stowarzy-
szenie Odra-Niemen. Koor-
dynacją zbiórki w Pruszczu 
Gdańskim i Gdańsku zajmuje 
się Stowarzyszenie Traugutt 
org.
Akcja potrwa do 16 grudnia, 
a więcej o niej znaleźć moż-
na na stronie traugutt.org/
paczka-dla-polskich-komba-
tantow-na-kresach-gdansk-i-
-pruszcz-gd/.

(TJ)

 Uczniowie z Suchego Dębu również włączyli się  
w charytatywną akcję

DAR KRWI

Zebrali blisko 300 
litrów krwi
Po raz czwarty w tym roku w 
Trąbkach Wielkich została 
przeprowadzona akcja „Dar 
Krwi”. Jej organizatorem jest 
miejscowa jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej z jej 
druhem Janem Kosińskim na 
czele. 
W ciągu trzech godzin w ak-
cję włączyły się 22 osoby. 
– Z tej grupy 8 osób nie prze-
szło pozytywnych badań le-
karskich. Ostatecznie pozo-
stałych 14 osób oddało łącz-
nie 6,3 litra krwi, za co bar-
dzo dziękujemy – mówi Jan 
Kosiński. 
Wśród krwiodawców znaleźli 
się mieszkańcy 8 różnych wsi 
trąbeckiej gminy. 
– W tym gronie honorowych 
dawców krwi, cztery osoby to 
mieszkańcy Trąbek Wielkich, 

po dwie przyjechały z Ka-
czek, Gołębiewa Średnie-
go i Kłodawy oraz po jednej 
z Ełganowa, Kleszczewa, 
Gołębiewa Wielkiego i Trą-
bek Małych – dodaje druh 
Kosiński.
Dodajmy, że tylko w tym roku 
w ramach akcji „Dar Krwi” 
udało się pozyskać 27,3 litrów 
krwi, a w całej jej historii już 
287,9 litrów „daru życia”.
– Bardzo dziękuję wszyst-
kim honorowym dawcom za 
wsparcie tej wspaniałej akcji, 
która na pewno uratowała 
niejedno życie i korzystając z 
okazji już dziś zapraszam na 
kolejną akcję, która odbędzie 
się w lutym przyszłego roku – 
zaprasza Jan Kosiński.

(GR)

 Tylko w tym roku mieszkańcy gminy Trąbki Wielkie oddali 
27 litrów krwi
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„FORT” W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Urok międzywojnia w liceum
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Fort”, pielęgnujące tradycje przed-
wojennego oręża polskiego na Pomorzu, w ramach jesiennego edukacyjnego 
tournee, zawitało do hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Pruszczu Gdańskim, gdzie przed ponad 100-osobową widownią, złożoną z klas li-
cealnych zaprezentowało oryginalną broń i wyposażenie żołnierza polskiego z lat 
międzywojennych oraz opowiedziało o przedwojennych tradycjach wojskowych.

Rekonstruktorzy przybliżyli 
sylwetkę polskiego piechura i 
kawalerzysty, ubierając w histo-
ryczne mundury losowo wybra-
nych licealistów. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyła się 
oryginalna przeciwpancerna 

armatka „Bofors”, moździerz 
Stockes Brandt, karabin ma-
szynowy oraz również rekon-
strukcyjny, choć nieco młod-
szy, motocykl „Ural K-750”, 
sprowadzony przez szkołę. 
To pierwsze tak duże, ale nie 

jedyne przedsięwzięcie o cha-
rakterze rekonstrukcyjnym 
w ZSO nr 1. Wśród uczniów 
szkoły znajduje się całkiem 
spora liczba miłośników ASG, 
którzy w pełnym umunduro-
waniu zmagają się w specjalnie 
do tego przygotowanych miej-
scach, strzelając plastikowymi 
kulkami.
Tematem przewodnim prelek-
cji oraz pokazu rekonstruk-
torów było hasło: „W hołdzie 
przedwojennym, pomorskim 

formacjom wojskowym”. 
Głównymi odbiorcami spotka-
nia z grupą „Fort” byli przede 
wszystkim licealiści z klas hu-
manistycznych, którzy w ra-
mach zajęć z bezpieczeństwa 
publicznego, wykładanego 
przez dr Artura Jendrzejew-
skiego, uczestniczą w podob-
nych spotkaniach w szkole oraz 
poza nią. 

(BG)

 Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oryginalna 
przeciwpancerna armatka „Bofors”
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DOMEK WRESZCIE OŻYŁ

Galeria Szary Ganek
Niewielki domek przy ulicy Wojska Polskiego w 
Pruszczu Gdańskim, odrestaurowany niedawno 
przez gdańskiego dewelopera, otrzymał swoje 
nowe życie. W budynku mieści się teraz Galeria 
Szary Ganek, a jego właścicielami są Ukraińcy.

Domek długo czekał na swo-
ich właścicieli, aż pojawiło się 
w nim ukraińskie, artystyczne 
małżeństwo. Pochodzą z Cher-
sonia, pracują na całym świe-
cie, a miejsce do życia posta-
nowili urządzić sobie przy ulicy 
Wojska Polskiego w Pruszczu 
Gdańskim.
Szary Ganek to kreatywny 
warsztat i galeria sztuki zdob-
niczej. Nazwę swą zawdzięcza 
cechom architektonicznym 
miejsca, w którym się znajduje 
– tradycyjnemu typowi domu z 
charakterystyczną werandą.
Galeria jest otwarta dla wy-
staw zbiorowych oraz indywi-
dualnych. Szczególną uwagę 
przywiązuje się do wszelkich 
form sztuki włókna. Jej właści-
ciele współpracują z artystami 
z różnych kierunków, orga-
nizują spotkania i warsztaty 
twórcze. W pracowni odby-
wają się warsztaty z aktualnych 
kierunków sztuki użytkowej. 
Warsztat twórczy jest otwarty 
na współpracę, dla lekcji gru-
powych oraz indywidualnych. 

Posiada wyposażenie technicz-
ne – urządzenia do barwienia 
materiałów włókienniczych, 
sprzęt do filcowania ręcznego i 
maszynowego.
Galeria Szary Ganek jest 
dowodem na to, że miasto 
Pruszcz Gdański jest atrakcyj-
nym miejscem dla zagranicz-
nych inwestorów.
– W Pruszczu Gdańskim ży-
jemy w absolutnej i radosnej 
zgodzie z procentowo napraw-
dę sporą liczbą przybyszów z 
Ukrainy. Ich śpiewną polszczy-
znę słychać już nie tylko w LPP 
i innych zakładach strefy prze-
mysłowej, ale również w coraz 
większej liczbie sklepów i biur, 
a także w darmowym autobu-
sie, na funkcjonowaniu któ-
rego nie oszczędza burmistrz. 
Wszystko po to, aby jak naj-
więcej osób korzystało z tego 
środka komunikacji – mówi 
nam Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. 

(GR)
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  Domek przy ulicy Wojska Polskiego nie będzie stał już pusty

REKLAMA

Najlepszy muzyczny prezent w Trójmieście!
Doładuj kartę za minimum 25 złotych, a wybór koncertu pozostaw obdarowanemu.

Karta podarunkowa do nabycia w kasach PFB na Ołowiance. Regulamin karty na www.filharmonia.gda.pl.

Nie masz pomysłu na prezent? Spraw swoim bliskim…

UPOMINEK Z NUTĄ KULTURY!

REKLAMA

REKLAMA

NAJTAŃSZA REKLAMA W MIEŚCIE
Kontakt: news@panoramapomorza.plFlash
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TURNIEJOWE POTYCZKI NA HALI

Wda zwycięzcą w Trąbkach Wielkich
– 14 drużyn z 3 województw, 
139 piłkarzy, 67 meczów, 227 
bramek – to najważniejsze 
liczby dotyczące Turnieju ha-
lowej piłki nożnej dla chłop-
ców urodzonych w 2003 roku 
i młodszych, który odbył się 
w Hali Sportowej w Trąb-
kach Wielkich – informuje 
Leszek Orczykowski, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji 

w Trąbkach Wielkich, który 
wspólnie z Osiczanką Osice 
był organizatorem piłkarskiego 
turnieju.
Piłkarskie potyczki w Trąb-
kach Wielkich zdominowała 
Wda Świecie, która w pokona-
nym polu pozostawiła Jaguara 
Gdańsk i Olimpię Elbląg. 
– Najlepsza drużyna była jedy-
ną, która nie zaznała goryczy 
porażki. Punkty straciła tylko 

  Piłkarskie zmagania na hali w Trąbkach Wielkich
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NAJLEPSZE BYŁY KOŹLINY

Półfinał rozgrywek w unihokeju 
Gospodarzem półfinału mistrzostw Pomorza w unihokeju był niedawno Suchy 
Dąb. Bardzo dobrze w zawodach wypadli chłopcy z Koźlin, którzy okazali się 
najlepsi, z kolei gospodynie imprezy musiały zadowolić się 2. miejscem. 

– Gospodynie turnieju, dziew-
częta z podstawówki Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie, poko-
nały 4:2 rówieśniczki z Chojnic 
i 4:1 SP Wiele oraz zremiso-
wały 1:1 z SP Kleszczewo Ko-
ścierskie. Nasze dzielne zawod-
niczki zajęły tym samym dru-
gie miejsce, przegrywając ze 
zwyciężczyniami turnieju gor-
szą różnicą bramek – informuje 
nas Tomasz Jagielski z Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie. 
Zespół z Suchego Dębu wystą-
pił w składzie: Zuzanna Bart-
kowska, Marta Chęcińska, 
Małgorzata Cichorz, Martyna 
Drapiewska, Wiktoria Kopa-
nia, Katarzyna Korzeniewska, 
Karolina Kussauer, Nadia Ko-
walska, Zuzanna Łukaszewicz, 
Magdalena Maciejczyk, Pa-
trycja Michalczyk, Agata Sa-
snal, a opiekunem drużyny był 
Krzysztof Zyszczak. 
– Wśród chłopców zwyciężyli 
zawodnicy ze Szkoły Podsta-
wowej Koźliny. Nasi reprezen-
tanci najpierw 1:1 zremisowa-
li z drużyną z Kleszczewa, a 
potem 7:2 pokonali Chojnice, 

by 2:2 zremisować w ostatnim 
meczu, co zapewniło im zwy-
cięstwo w zawodach – dodaje 
Tomasz Jagielski.

  Młodzi hokeiści z Koźlin 
wygrali wojewódzki półfinał 
rozgrywany w Suchym Dębie
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KADRA ZWYCIĘZCÓW
Kacper Dziedzic, 
Dawid Gierczak, 
Alan Gostkowski, 
Maxym Joffers, 
Paweł Magier, 

Kacper Kowalski, 
Ksawery Krefta, 
Kacper Mazepa, 
Maciej Przytuła, 
Piotr Robaczewski. 

Opiekun – Witold Miklaszewski.

remisując z Osiczanką Osice i 
Orłem Trąbki Wielkie. Najlep-
szym strzelcem turnieju został 
zdobywca 15 bramek Jakub 
Barański z Wdy Świecie. O 5 
bramek mniej strzelili: Mikołaj 
Rusak z Wdy Świecie oraz Ja-
kub Szpakowski z Olimpii El-
bląg. Najlepszym bramkarzem 
uznano natomiast Wojciecha 
Prokopa z Olimpii Elbląg, a 
najlepszym zawodnikiem – 
Doriana Ramczykowskiego z 
Jaguara Gdańsk – dodaje Le-
szek Orczykowski. 
Być może wśród wyróżnionych 

zawodników są piłkarze, któ-
rzy za kilkanaście lat – podob-
nie jak Robert Lewandowski, 
Kamil Grosicki czy Łukasz 
Piszczek – będą rozpoznawa-
ni na piłkarskich salonach.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
piłkarskim zawodom patro-
nowali: Stefan Skonieczny, 
starosta gdański oraz wójto-
wie gmin Suchy Dąb i Trąb-
ki Wielkie, a także Radosław 
Michalski, prezes Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej. 

(KL)

MEMORIAŁ WARSIŃSKIEGO

Superpuchar dla Lechii
Tradycyjnie już w Pruszczu 
Gdańskim uczczono pamięć 
Edwarda Warsińskiego, tre-
nera, wychowawcy i dyrektora 
miejscowego ośrodka sportu i 
rekreacji.
W imprezie uczestniczyli w 
tym roku młodzi adepci fut-
bolu rocznika 2008 i młodsi. 
O zwycięstwo rywalizowa-
ły drużyny: Czarni Pruszcz, 
Arki Gdynia, AS Piłeczka, 
AS Pomorze, Lechii Gdańsk, 
Osiczanki Osice, Marko-Gol i 
Sztormu Mosty. Turniej odby-
wał się w dwóch 5-zespołowych 

grupach. Dwie pierwsze druży-
ny i jedna z trzeciej pozycji z lep-
szą ilością punktów awansowały 
do Ligi Mistrzów, a pozostałe 
do Ligi Europy. Ligę mistrzów 
wygrała drużyna Arki Gdynia 
II przed pierwszym garniturem 
żółto-niebieskich. 
Ligę Europy wygrała drużyna 
Lechii Gdańsk przed Osiczanką 
Osice. Na zakończenie turnieju 
został rozegrany mecz o Super 
Puchar Memoriału, w którym 
Lechia pokonała 1:0 rywali z 
Gdyni. 

(GR)
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TRĄBKI WIELKIE

Tenisowe mistrzostwa 
Za nami 39. Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w te-
nisie stołowym, w których 
uczestniczyły 82 osoby z 12 
sołectw. Rozgrywki prowa-
dzone były w 14 kategoriach. 
– Wiele z nich stało na wy-
sokim poziomie. Szczególne 
emocje wywołały pojedyn-
ki Huberta Hałuna z Trąbek 
Wielkich z Mateuszem Wajs-
brotem z Cząstkowa oraz 
Pauliny Papis z Mierzeszy-
na z Beatą Blejder z Kaczek 
– mówi nam Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Trąbkach Wielkich, który był 
organizatorem tenisowych 
mistrzostw.
W najmłodszej kategorii – 
żaczki zwyciężyli: Oliwia 
Fijał (Gołębiewo Wielkie) i 
Kajetan Grzesiuk (Klępiny). 
Wśród kadetów najlepszymi 
okazali się: Weronika Bru-
chmann (Sobowidz) i Kacper 
Grzesiuk (Klępiny). Agata 
Muszyńska (Sobowidz) i Ma-
teusz Wajsbrot (Cząstkowo) 
byli najlepszymi młodzie-
żowcami, a wśród seniorów 
mistrzowskie tytuły zdobyli: 
Paulina Papis (Mierzeszyn) 
i Dariusz Pettke (Kaczki). 
W najstarszych kategoriach 

wiekowych wygrali: Agniesz-
ka Pettke (Sobowidz), Piotr 
Pawlukiewicz (Sobowidz), 
Barbara Muszyńska (Sobo-
widz), Jerzy Ptach (Czernie-
wo) oraz Irena Kuchnowska 
(Mierzeszyn) i Władysław 
Mazurek (Sobowidz).
– W klasyfikacji medalowej 
tradycyjnie już bezkonkuren-
cyjny okazał się Sobowidz, 
zdobywając 6 złotych, 4 srebr-
ne i 2 brązowe medale. Iden-
tycznie sytuacja przedstawia 
się w klasyfikacji punktowej, 
w której zwyciężył Sobowidz 
z 282 punktami. Na kolej-
nych medalowych miejscach 
sklasyfikowano: Drzewi-
nę – 183 punkty i Kaczki – 
177 punkty – dodaje Leszek 
Orczykowski. 
Warto przy okazji powie-
dzieć, że najstarszym uczest-
nikiem zawodów okazał się 
78-letni Władysław Mazu-
rek, dla którego były to już 38. 
gminne mistrzostwa. Z ko-
lei najmłodszą zawodniczką 
była 9-letnia Justyna Górska 
z Trąbek Małych, a najmłod-
szym zawodnikiem 6-letni 
Maciej Niemc z Cząstkowa.

(GR)

  Na 7 stołach rozegrano 128 pojedynków
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