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Niebawem mieszkańcy Przywidza, ale również przy-
jeżdżający tu goście, będą mogli podróżować pocią-
giem. Nie jest to stary primaaprilisowy żart, ale po-
mysł, które chce zrealizować Piotr Krzyżanowski, 
właściciel „Zielonej Bramy”.

W Przywidzu pojedzie pociąg
NA STOK KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ 
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Dziś kolejki wąskotorowe przeszły już do lamu-
sa, a spotkać je można tylko na niektórych, po-
pularnych szlakach turystycznych. Na Pomorzu 
działa jeszcze Żuławska Kolejka Wąskotorowa, 
która tylko w okresie letnim kursuje z Nowego 
Dworu Gdańskiego w kierunku Mikoszewa.

FlashFlash

Pogotowie z nowym ambulansem 
Od początku kwietnia Pogotowie Ratunkowe 
w Pruszczu Gdańskim korzysta z karetki, którą 
udało się zakupić dzięki funduszom uzyskanym 
od wojewody.

Jajcarze zawitali do Sobowidza
Kolejny raz do Sobowidza zjechały stalowe ru-
maki. Jak zwykle motorem napędowym „Jaj-
carni” był miejscowy proboszcz ks. Krzysztof 
Masiulanis.

Eliminacje do BotBall
29 kwietnia w Przejazdowie odbędzie się Ogól-
nopolski Konkurs BOTforYOU, który stanowi 
polskie eliminacje do Światowego Konkursu Ro-
botyki BotBall.

„Weekend” w Pruszczu Gdańskim
Wielkimi krokami zbliża się święto naszego mia-
sta. W tym roku Dni Pruszcza Gdańskiego od-
będą się 11 i 12 czerwca. Jedną z gwiazd będzie 
zespół „Weekend”.
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Nasze kalendariumMUZEUM ZA 2 LATA

Skarby znalezione 
w szufladzie
W Powiatowej Bibliotece w Pruszczu Gdańskim oglądać moż-
na ciekawą i inspirującą wystawę „Z Pruszczańskiej Szuflady 
– półki, strychy, piwnice”. Jej inicjatorem jest miłośnik historii 
Bartosz Gondek.

- Jak zawsze, pomysł bierze się 
z życia. W moim domu każ-
da półka i zakamarek o czymś 
opowiada. Tak naprawdę wszy-
scy mamy w szufladach wiele 
rzeczy, które są z nami od po-
koleń albo przyjeżdżają z nami 
z różnych stron świata. Z cza-
sem zapominamy o ich kontek-
ście, ale wystarczy je wyciągnąć 
na światło dzienne, pogrze-
bać w internecie, żeby każdy 
przedmiot odzyskał swoje ży-
cie – mówi nam Bartosz Gon-
dek, który jest również rzecz-
nikiem burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
To właśnie widać na wystawie, 
która można oglądać w Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej, mieszczącej się 
przy ulicy Wojska Polskiego w 
Pruszczu Gdańskim. Tu obej-
rzeć można chociażby pisany 
po niemiecku i po łacinie list 
łęgowskiego proboszcza do 

biskupa, z połowy XIX wieku, 
przedwojenny zeszyt prusz-
czańskiego ucznia, ślad kore-
spondencji sądowej właściciela 
tutejszego hotelu, kule musz-
kietowe, starte monety, zapro-
szenie na bal z okazji rocznicy 
przedwojennej pruszczańskiej 
straży pożarnej, czy roman-
tyczny bilet do kina z okupa-
cyjnego Lwowa. Do tego, na 
przykład, świadectwo jedne-
go z pierwszych powojennych 
pierwszoklasistów.
Eksponaty wchodzące w skład 
ekspozycji pochodzą ze zbio-
rów historyków Bartosza 
Gondka i Marka Kozłow oraz 
ich znajomych: Izabeli Durdy, 
Piotra Wójcika, Zenka Kujawy 
oraz Fabiana, Jacka i kilku in-
nych osób.
Jest to być może pierwszy krok 
w kierunku gromadzenia zbio-
rów, które trafiłyby do Mu-
zeum Pruszcza Gdańskiego.

- Nadejdzie moment, w którym 
głośno rozpoczniemy mówić o 
powstaniu Muzeum Pruszcza 
Gdańskiego. Jak mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz naszego 
miasta, muzeum miałoby być 
otwarte w ciągu dwóch najbliż-
szych lat – informuje Bartosz 
Gondek. – Nasza wystawa ma 
wywołać refleksję wśród prusz-
czan, aby przejrzeli zawartość 
swoich szuflad, czy też stry-
chów i pokazali ją pozostałym 
mieszkańcom miasta.
Osoby, które mają jeszcze w 
swoich domach stare, ciekawe 
rzeczy, którymi chcieliby po-
chwalić się przed innymi, kon-
taktować się mogą z Bartoszem 
Gondkiem (tel. 507 093 862).
Wystawę można obejrzeć do 
połowy maja, w godzinach 
otwarcia placówki.

(KL)

  Na wystawie obejrzeć można wiele ciekawych eksponatów
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• 16 kwietnia (sobota), Varius Manx & Kasia 
Stankiewicz, godz. 20.20, klub B90 w Gdańsku, 
ul. Doki 1 

• 17 kwietnia (niedziela), Bednarek, godz. 18.00, 
klub Kwadratowa w Gdańsku, ul. Siedlicka 4

• 21 kwietnia (środa), Paprika Korps, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, św. Piotra 2

• 22 – 25 kwietnia (czwartek – poniedziałek), Sies-
ta Festival, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 27 kwietnia (środa), Metropolitalne Targi Pracy 
Pomorza, godz. 11.00 – 17.00, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 28 kwietnia (czwartek), Mesajah, godz. 20.00, 
klub Pokład w Gdyni, al. Jana Pawła II 11

• 30 kwietnia (sobota), Hans Zimmer, godz. 
20.00, Hala Ergo Arena

• 1 maja (niedziela), Wielka Trójmiejska Bitwa na 
Poduszki

• 1 maja (niedziela), Triathlon Gdańsk AWFiS, 
godz. 10.00, ul. Kazimierza Górskiego 1

• 3 maja (wtorek), Mouse on the Keys, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 12 maja (czwartek), Sean Webster, godz. 19.30, 
Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 14 maja (sobota), Omar Souleyman, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 15 maja (niedziela), PZU Gdańsk Maraton, 
godz. 9.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 17 maja (wtorek), Al Di Meola, godz. 19.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 20 maja (piątek), Noc Restauracji w Gdańsku, 
godz. 19.00 – 2.00

• 21 maja (sobota), Noc Muzeów

• 27 – 29 maja, Żeglarski Puchar Trójmiasta na 
Zatoce Gdańskiej

• 1 czerwca (środa), mecz towarzyski Polska – 
Holandia, Stadion Energa Gdańsk

• 5 czerwca (niedziela), Julio Iglesias, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 9 – 11 czerwca (czwartek – sobota), SeaZone & 
Conference 2016, Hotel Sheraton w Sopocie, ul. 
Powstańców Warszawy 10

• 17 czerwca (czwartek), ZAZ, Opera Leśna 
 w Sopocie, ul. Stanisława Moniuszki 12

• 17 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

• 24 – 26 czerwca (czwartek – niedziela), Hevelka 
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

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

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

„Weekend” w Pruszczu Gdańskim
Wielkimi krokami zbliża się kolejne święto naszego miasta. W tym roku Dni 
Pruszcza Gdańskiego odbędą się 11 i 12 czerwca. Atrakcji – jak zresztą każdego 
roku – na pewno nie zabraknie. Jedną z gwiazd będzie zespół „Weekend”.

– Już teraz zdradzić mogę, że 
w Pruszczu Gdańskim wystą-
pią Włodzimierz Wodecki i 
Fisz Emade, a jedną z gwiazd 
tegorocznych Dni Pruszcza 
Gdańskiego będzie zespół 
„Weekend”, który z całą pew-
nością zagra dla wszystkich 
„Ona tańczy dla mnie” – in-
formuje Czytelników „Panora-
my” Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, który dodaje, 
że tegoroczne święto zmienia 
nieco swoją formułę, stawia-
jąc na muzykę lekką, bardziej 
rozrywkową. – Tak naprawdę 
spełniamy oczekiwania miesz-
kańców, którzy od kilku lat po-
stulują, aby i taka muzyka po-
jawiła się na Dniach Pruszcza 
Gdańskiego.
To nie koniec muzycznych pro-
pozycji. Lada dzień dowiemy 
się bowiem kto będzie gwiazdą 
tegorocznej imprezy.
Muzyka nie wypełni jednak 
całego programu Dni Prusz-
cza Gdańskiego. Specjalnie 
na tę okazję aktorzy Teatru 

Wybrzeże w Gdańsku przygo-
towują spektakl.
– Na imprezie nie zabraknie 
historycznych inscenizacji i re-
konstruktorów. Atrakcji będzie 

bez liku i myślę, że nikt nie bę-
dzie zawiedziony – zapewnia 
Bartosz Gondek.
Nieco więcej szczegó-
łów o czerwcowej imprezie 

zdradzimy w kolejnym wyda-
niu naszej gazety.

(lubek)

   W 2014 roku na Dniach Pruszcza zagrał zespół GENESIS
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ZAMIAST DOTACJI DLA ŻŁOBKA

Bony opiekuńcze dla rodzica
Gmina Pruszcz Gdański jako 
jedna z nielicznych od maja 
2014 roku do grudnia 2015 
roku dotowała pobyt dziec-
ka w żłobku. Pieniądze były 
wypłacane żłobkom, które 
adekwatnie obniżały opłatę 
dla rodzica. Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański, wyszła z inicjatywą, 
by środki te otrzymywali bez-
pośrednio rodzice. Jeśli pro-
jekt zaakceptują komisje stałe 
rady gminy, zostanie on pod-
dany pod głosowanie na sesji. 

Na mocy uchwały gmina 
Pruszcz Gdański dotowała po-
byt w żłobku każdego dziecka z 
terenu gminy Pruszcz Gdański 
(mieszkającego w gminie, nie-
koniecznie nawet zameldowa-
nego). Do czasu, kiedy jeden z 
właścicieli żłobków nie zaskar-
żył uchwały.
- Pojawiły się zarzuty, że gmi-
na powinna dotować pobyt 
dzieci nie tylko ze swojego te-
renu. Mimo, że ustawa o opie-
ce nad dzieckiem w wieku do 
lat trzech nie precyzuje tego, 

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny uchylił naszą uchwałę – 
wyjaśnia Lidia Gitler, inspek-
tor ds. społecznych w Urzędzie 
Gminy Pruszcz Gdański. 
Gmina odwołała się do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. 
Aby jednak nie pozostawiać ro-
dziców dzieci żłobkowych bez 
wsparcia, postanowiono poszu-
kać innej formy przekazania 
pieniędzy. 
- Opracowaliśmy zasady 
przyznawania tak zwanego 
bonu opiekuńczego – mówi 

Magdalena Kołodziejczak. - 
Tym samym pieniądze w wy-
sokości 300 złotych miesięcz-
nie na każde dziecko żłobko-
we byłyby przekazywane nie 
podmiotom, a bezpośrednio 
rodzicom.
Projekt został przedstawiony 
radnym, a gdy uzyska pozy-
tywną opinię komisji, zosta-
nie poddany pod głosowanie 
na sesji.

(MB)

ZRÓB WIOSENNE PORZĄDKI

Wystawka w gminie Cedry Wielkie
Na terenie gminy Cedry 
Wielkie od 9 do 18 maja 
(godz. 6.00 – 14.00) pro-
wadzona będzie objazdowa 
zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych i problematycznych.
Mieszkańcy zabudowy jed-
norodzinnej proszeni są o 
wystawienie odpadów przed 
posesjami, mieszkańcy zabu-
dowy wielorodzinnej – przy 
wiatach. Dodajmy, że odpa-
dy należy wystawić wieczo-
rem w dniu poprzedzającym 

dzień zbiórki, ponieważ objazd 
będzie odbywał się od godzin 
porannych. Rzeczy, które będą 
wystawione w późniejszym 
czasie, nie będą odbierane. Od-
pady zostaną odebrane bezpo-
średnio sprzed nieruchomości 
mieszkańców.

TERMINY ODBIORÓW
9 maja – Stanisławowo, Wo-
cławy, Trutnowy, 
11 maja – Koszwały, Miłocin, 
13 maja – Kiezmark, Leszkowy, 

Długie Pole, 
16 maja – Trzcinisko, Błotnik, 
Cedry Małe, 
18 maja – Cedry Wielkie, 
Giemlice.
Odbierane będą: zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny, 
meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, zużyte opony pocho-
dzące wyłącznie z samocho-
dów osobowych oraz pojazdów 
jednośladowych.
Nie będą natomiast odbie-
rane: części samochodowe, 

kanapy, opony rolnicze, od-
pady budowlane (styropian, 
okna, azbest, gruz, beton), 
odpady zielone (gałęzie, tra-
wa), odpady medyczne oraz 
rzeczy niemożliwe do ziden-
tyfikowania, jak i te wskazu-
jące na pochodzenie z działal-
ności gospodarczej.

(GR)

TRĄBKI WIELKIE

Akcja „Dar Krwi” 
– Za nami pierwsze spotka-
nie w 2016 roku honorowych 
dawców krwi, które odbyło się 
w Trąbkach Wielkich. Jak in-
formuje nas organizator akcji, 
druh Jan Kosiński z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Trąb-
kach Wielkich, 23 chętnych 
ochotników zgłosiło się do 
oddania krwi, ale ostatecznie 
krew oddało 17 osób – mówi 
Wiesław Kempa z Trąbek 
Wielkich.
Do krajowego banku krwi trą-
beccy honorowi dawcy dołożyli 
swoją cegiełkę w postaci 7,65 
litrów krwi.

– Jan Kosiński wraz z zarządem 
miejscowej jednostki już teraz – 
za pośrednictwem naszej gaze-
ty – zaprasza na kolejną akcję 
„Daru Krwi”, która odbędzie 
się 28 maja w Trąbkach Wiel-
kich. Krew będzie można od-
dać w godzinach 8.00 – 11.00 
w ambulansie, który będzie 
ustawiony na parkingu obok 
remizy OSP przy ulicy Spor-
towej 17 B – informuje Wie-
sław Kempa, który przy okazji 
apeluje, żeby pomagać innym, 
ponieważ i my możemy kiedyś 
potrzebować pomocy.

(GR)

WARSZTATY

Karnawał latawców
„Wyspa Skarbów” Gdańskie-
go Archipelagu Kultury oraz 
Żuławski Ośrodek Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich za-
praszają na bezpłatne warsztaty 
tworzenia latawców.
Warsztaty organizowane są w 
ramach przygotowań do II Kon-
kursu „Fruwające ryby” i Karna-
wału Latawców (29 maja). „Fru-
wające Ryby” to impreza odby-
wająca się na plaży sobieszew-
skiej. Wydarzenie skierowane 
jest do rodzin, amatorów lataw-
ców, osób pragnących spędzić 
czas wolny na świeżym powie-
trzu ciesząc się pięknem lokalnej 

przyrody, jak i nowo zdobytymi 
umiejętnościami konstruktor-
skimi. Organizatorzy imprezy 
zapraszają każdego, kto pragnie 
dzielić się radością płynącą z po-
łączenia świata sztuki i natury. 

(GR)

„Wyspa Skarbów” GAK 
16 kwietnia (sobota), godz. 10.00 – 14.00 
14 maja (sobota), godz. 10.00 – 14.00 

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu  
w  Cedrach Wielkich 
23 kwietnia (sobota), godz. 10.00 – 14.00 
21 maja (sobota), godz. 10.00 – 14.00 

TERMINY

tel.: +48 790 486 988

Fotograficzna obsługa uroczystości

Fotografia ślubna

Reportaż
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NOWE KIERUNKI W NASZYCH SZKOŁACH

6 milionów na edukacyjny projekt
Stefan Skonieczny, starosta gdański, odebrał z rąk Mieczysława Struka, marszałka 
województwa pomorskiego, uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącą 
przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół za-
wodowych, uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”. 

– Projekt, który powiat gdań-
ski realizować będzie w ramach 
tego przedsięwzięcia wpłynie 
na zwiększenie zatrudnienia 
absolwentów naszych szkół za-
wodowych, doskonalenie kom-
petencji nauczycieli kształcenia 
zawodowego, a także – co bar-
dzo ważne – na modernizację 
infrastruktury szkół zawodo-
wych – mówi „Panoramie” Ste-
fan Skonieczny, starosta gdań-
ski. – Dzięki temu przedsię-
wzięciu pracodawcy oraz śro-
dowisko akademickie zostaną 
włączeni w proces kształcenia 
zawodowego.
Jak informuje nas Piotr Kaliń-
ski, naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim, 
wartość projektu powiatowego 
wynosi blisko 6 mln zł. 
– Projekty realizowane będą w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 i dofinansowane ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego – informuje 
Piotr Kaliński. – Dzięki tym 
środkom możliwe będzie m.in. 
wsparcie uczniów szkół zawo-
dowych – organizowane będą 
płatne staże lub praktyki za-
wodowe realizowane u praco-
dawców, kursy kwalifikacyjne, 

dodatkowe zajęcia z języków 
obcych zawodowych, czy wizy-
ty studyjne w zakładach pracy. 
To jednak nie wszystko, po-
nieważ możliwe będzie wspar-
cie nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu 
(staże u pracodawców, studia 
podyplomowe), włączanie pra-
codawców i środowiska akade-
mickiego w proces kształcenia 
zawodowego, rozwój doradz-
twa edukacyjno-zawodowe-
go, dostosowanie programów 

nauczania i wyposażenia szkół 
zawodowych do potrzeb pra-
codawców, inwestycje w infra-
strukturę szkół zawodowych 
(modernizacja i wyposażenie 
pracowni kształcenia zawodo-
wego i pracowni językowych).
– W tym ważnym projekcie, w 
ramach którego planujemy uru-
chomić i rozwijać kształcenie w 
zawodach takich, jak technik 
logistyk i technik ekonomi-
sta w Zespole Szkół Ogrod-
niczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim oraz 

technik mechatronik w Zespo-
le Szkół Rolniczych w Rusoci-
nie, współpracują z nami waż-
ni lokalni pracodawcy. Są to 
takie firmy, jak Poczta Polska, 
Raben, Bank Spółdzielczy w 
Pruszczu Gdańskim, Geoban, 
Flextronics International Po-
land, DCT Gdańsk, a mery-
torycznie wspiera nas Sopocka 
Szkoła Wyższa – dodaje Stefan 
Skonieczny.

(PK)

  Marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Krzysztof Trawicki wręczają Stefanowi 
Skoniecznemu uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego
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ŻŁOBEK – JĘZYCZEK U WAGI

Duże zainteresowanie inwestycją
Jeszcze w tym roku otwarty 
będzie w Pruszczu Gdańskim 
nowy, publiczny żłobek. Pla-
cówka zlokalizowana będzie 
na Osiedlu Bursztynowym.
Już w poprzednim wydaniu 
„Panoramy” informowaliśmy, 
że miasto Pruszcz Gdański 
otrzymało rządową dotację 
na budowę nowego żłobka. 
Inwestycja będzie realizowa-
na w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”.
– Budowa placówki jest ję-
zyczkiem u wagi niemal 
wszystkich mieszkańców 
Osiedla Bursztynowego – 
mówi nam Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. – To 
jednak nie wszystko, bo od-
notowujemy – co nas bardzo 
cieszy – bardzo duże zainte-
resowanie przedsiębiorców, 
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którzy chcą podjąć się realizacji 
tego przedsięwzięcia. 
Z kolei jak informuje Wojciech 
Gawkowski, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, 
wykonawca wyłoniony zostanie 

lada dzień. 
– Oprócz obiektu przy ulicy 
Romera na Osiedlu Bursztyno-
wym, wybudujemy także drogę 
dojazdową – informuje Woj-
ciech Gawkowski.

Przypomnijmy jeszcze tylko, 
że w nowym żłobku znajdzie 
się miejsce dla 120 maluchów.

(KL)

  W Pruszczu Gdańskim od kilku lat działa już publiczny żłobek

PRUSZCZ GDAŃSKI

Projektują nową kaplicę
Pruszcz Gdański to prężnie 
rozwijające się miasto, które 
przyciąga coraz więcej osób. 
Każdego roku liczba mieszkań-
ców jest większa. Wiąże się to 
też, niestety, z większą liczbą 
pochówków. 
W tej chwili w Pruszczu Gdań-
skim mamy dwa cmentarze, ale 
niebawem może na obu zabrak-
nąć miejsca.
- W tej chwili jest za wcześnie, 
aby mówić o nowym cmen-
tarzu. Mogę jednak powie-
dzieć, że pracujemy nad pro-
jektem nowej kaplicy na starym 

cmentarzu – mówi „Panora-
mie” Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Obecna kaplica jest stara i 
zniszczona.
- Nie przedstawia ona też żad-
nej wartości architektonicznej, 
ani historycznej. Dlatego też 
trzeba ją rozebrać i na jej miej-
scu wybudować nową. Dopiero, 
kiedy poznamy kosztorys, będę 
mógł określić, kiedy powstanie 
nowa kaplica, ale szacuje, że jest 
to okres najbliższych dwóch lat 
– dodaje Janusz Wróbel,

(KL)

  Coraz mniej wolnych miejsc pozostaje również na nowym cmentarzu  
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JAK UNIKNĄĆ CHOROBY

Rusza sezon na kleszcze
W ostatnich latach poważnym 
problemem stały się choroby 
przenoszone przez kleszcze, by 
wspomnieć chociażby o bore-
liozie oraz kleszczowym zapa-
leniu mózgu. 
Większość zachorowań zdarza 
się późną wiosną oraz w okre-
sie letnim ze względu na ak-
tywność kleszczy, które bytują 
na obszarach zalesionych, tra-
wiastych, w gęstych zaroślach, 
paprociach, ale również w par-
kach miejskich i na obrzeżach 
osiedli mieszkaniowych oto-
czonych terenami zielonymi.
Jak ustrzec się kleszczy? Nale-
ży odpowiednio ubierać się, aby 
odzież chroniła ciało. Należy 
też starannie obejrzeć całe ciało 
po powrocie z parku lub lasu.
– W przypadku zauważenia 
kleszcza należy go jak najszyb-
ciej usunąć ze skóry. Ryzyko 
zakażenia jest uwarunkowane 
czasem zakotwiczenia kleszcza 
na skórze. Nie wolno go wcze-
śniej smarować tłuszczem, 
ponieważ dusząc się, zwięk-
sza wydzielanie śliny, w której 
mogą być zarazki. Przy usuwa-
niu pasożyta najlepiej używać 
pęsety, którą należy uchwy-
cić kleszcza i zdecydowanym 
ruchem pociągnąć w górę. 
Miejsce po ukąszeniu należy 
zdezynfekować. Jeżeli resztki 
pasożyta pozostały w skórze, 
należy zgłosić się do lekarza w 
celu ich usunięcia – tłumaczy 
Dominika Mucha, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Prusz-
czu Gdańskim.
Warto też stosować środki 
odstraszające (np. spryski-
wać ubranie). Warto wiedzieć, 
że ukłucie kleszcza bywa 

niezauważalne, jednak następ-
stwa w przypadku zakażenia są 
poważne. 
– W przypadku boreliozy naj-
częściej w miejscu ukłucia 
przez kleszcza pojawia się tzw. 
rumień wędrujący, któremu 
mogą towarzyszyć gorączka, 
zmęczenie, bóle głowy, uczu-
cie rozbicia. Jeżeli nie podejmie 
się skutecznego leczenia, mogą 
rozwinąć się kolejne objawy, a 
więc zajęcia różnych narządów 
wewnętrznych, czyli stawów, 
ośrodkowego układu nerwo-
wego, serca. W leczeniu bore-
liozy stosuje się antybiotyko-
terapię. Im antybiotykoterapia 
jest wcześniej rozpoczęta, tym 
rokowanie i poprawa stanu 
zdrowia lepsze – wyjaśnia Do-
minika Mucha. Leczenie obja-
wów fazy późnej boreliozy jest 
trudne i bywa mało skutecz-
ne. Natomiast w przypadku 
kleszczowego zapalenia mózgu 
(KZM) objawy są podobne do 
infekcji grypowej z towarzy-
szącą gorączką, bólami głowy, 
nudnościami i wymiotami. 
– W większości przypadków 
KZM przebiega łagodnie, 
jednak mogą wystąpić powi-
kłania, a więc uszkodzenia 
ośrodkowego układu ner-
wowego: niedowłady, trwałe 
uszkodzenie słuchu, zaburze-
nia funkcji móżdżku. Lecze-
nie KZM jest wyłącznie lecze-
niem objawowym, mającym 
na celu zwalczenie objawów 
zapalnych. Skuteczną formą 
ochrony przed zakażeniem 
wirusem KZM jest szczepie-
nie – oczywiście po konsultacji 
z lekarzem – mówi Dominika 
Mucha.

(GR)
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ZA ROK ZMIENIĄ SIEDZIBĘ

Budowa pogotowia ruszy w maju
Lada moment ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowej siedziby Pogotowia Ratunkowe-
go przy ulicy Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim. Niedawno poznaliśmy wizualizację obiek-
tu, a jak zapewnia nas Stefan Skonieczny, starosta gdański, inwestycja wystartuje już w maju.

MIESZKANIA CZEKAJĄ

Dla młodych rodzin
Urząd Gminy w Cedrach 
Wielkich serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkańców 
dnia 21 kwietnia (czwartek) 
o godz. 17.00 do Szkoły Pod-
stawowej w Cedrach Małych 
na spotkanie konsultacyjne z 
firmą Metrostav S.A. Podczas 
spotkania omawiane będą 

– W tej chwili kończymy pra-
ce nad projektem. Ustalamy 
już tylko szczegóły, które cza-
sami są jednak bardzo istotne 
dla całego zadania. Powołany 
został nawet specjalny zespół, 
który dopilnowuje prac pro-
jektowych. Nie napotkaliśmy 
jeszcze większych problemów, 
natomiast drobne kłopoty roz-
wiązywane są na bieżąco. Do-
brze, że pojawiły się one teraz, 
a nie już w trakcie budowy 
– mówi „Panoramie” Stefan 
Skonieczny.
Mówi się, że nowe pogotowie 
może być już gotowe w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. 
Te zapędy studzi jednak staro-
sta gdański, który stwierdza, że 
bardziej realnym terminem jest 
połowa roku.
– Mimo, że pod inwestycję 
otrzymaliśmy dwie działki, 
które wydawało się, że w zu-
pełności wystarczą, to w prak-
tyce – już w fazie projektowania 
– okazało się, iż mogą być one 
niewystarczające. Dlatego też 
podziemia wykorzystane będą 
chociażby na garaże – tłumaczy 

starosta. 
Jeszcze w tym roku budynek 
ma zostać zamknięty, aby zimą 
można było prowadzić prace 
wykończeniowe. Starosta przy-
znaje, że będzie to okres dość 
napięty, bo czasu na realizację 

inwestycji nie ma zbyt dużo.
– Jestem przekonany, że do-
trzymamy wyznaczonego ter-
minu. Technika budowlana jest 
teraz na takim poziomie, że 
stawianie obiektu trwa stosun-
kowo krótko – mówi starosta.

Do tematu wrócimy oczywi-
ście w kolejnych wydaniach 
„Panoramy”.

(lubek)

  Tak wyglądać będzie nowa siedziba Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
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POWIAT INWESTUJE W KARETKI

Pogotowie z nowym 
ambulansem

Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego przypomina, że 30 
kwietnia minie termin ważności 
Pruszczańskich Kart Dużej Ro-
dziny „Trzy Plus”.
- W celu przedłużenia okresu 
ważności kart i wydania ich na 
kolejny rok, należy złożyć nowy 
wniosek. Przy składaniu wnio-
sku należy mieć ze sobą nie-
zbędne dokumenty – informuje 
Bartosz Gondek.
Potrzebne dokumenty:
* w przypadku rodziców - doku-
ment potwierdzający tożsamość,
* dzieci do 18 roku życia – akt 
urodzenia lub dokument po-
twierdzający tożsamość,
* osoby kontynuujące naukę do 
25 roku życia – dokument po-
twierdzający tożsamość oraz 
zaświadczenie o kontynuowaniu 
nauki lub legitymację studencką,
* dzieci niepełnospraw-
ne – orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności,
* rodziny zastępcze – postano-
wienie sądu o ustanowieniu ro-
dziną zastępczą.
Dodajmy jeszcze tylko, że szcze-
gółowe informacje można uzy-
skać w Referacie Oświaty, Kul-
tury i Sportu Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański lub pod nume-
rem telefonu 058 775 99 72.

(BG)

sprawy związane z trwającą 
budową drogi ekspresowej 
S-7, Koszwały – Nowy Dwór 
Gdański. W spotkaniu pla-
nowany jest udział przedsta-
wicieli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

(GR)

Od początku kwietnia Pogotowie Ratunkowe w 
Pruszczu Gdańskim może korzystać z nowej ka-
retki, którą udało się zakupić dzięki funduszom 
uzyskanym od wojewody pomorskiego. 

Do tej pory wszystkie cztery 
karetki były wynajmowane 
od firmy zewnętrznej. Wła-
dze powiatu doszły jednak do 
wniosku, że ekonomiczniej 
będzie posiadać własną flotę. 
Pierwszy krok w tym kierun-
ku został już poczyniony.
– Sukcesywnie będziemy 
dążyć do wymiany taboru, 
aby w przyszłości mieć wła-
sną flotę – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. 
– Korzystniej jest mieć swoje 
karetki niż dzierżawić od ze-
wnętrznej firmy. Był okres, że 
nie było możliwości pozyska-
nia środków na kupno karet-
ki, dlatego wiele podmiotów 
poszło tak jak my, w kierunku 
ich wynajęcia.
Pierwszą karetkę udało się 
kupić dzięki wojewodzie. Za-
kup następnych trzeba już bę-
dzie sfinansować z własnych 
środków. 
– Sama karetka nie jest du-
żym wydatkiem. Bardzo dro-
gie jest natomiast wyposaże-
nie takiego pojazdu – dodaje 
Stefan Skonieczny. – Nasza 
karetka posiada standardo-
we wyposażenie i jest to po-
jazd typu „S”, co oznacza, że 
do akcji ratunkowych jeź-
dzi lekarz. Nie mogę jeszcze 
dokładnie określić, kiedy w 
naszym pogotowiu pojawi 
się następna, nowa karetka. 

Czynione są starania, aby 
było to jak najwcześniej. 
Ireneusz Czernecki, naczel-
nik Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim 
podkreśla z kolei, że kupno 
nowej karetki wpisuje się w 
nieustanne podwyższanie ja-
kości świadczenia usług me-
dycznych przez pruszczań-
skie pogotowie.
– Staramy się zrobić wszyst-
ko, aby działania pogotowia 
były na najwyższym pozio-
mie, reakcja ratowników jak 
najszybsza i zarazem profesjo-
nalna. Będziemy inwestować 
nie tylko w nowe samochody 
dla pogotowia, ale również w 
sprzęt, który niezbędny jest 
do ratowania ludzkiego życia 
– mówi Ireneusz Czernecki.
– Do tej pory nasze pogoto-
wie dysponowało jedynie ka-
retkami wynajętymi od firmy 
zewnętrznej. Dzięki dota-
cji celowej wojewody można 
było zakupić ambulans wraz 
z całym wyposażeniem. Od 
1 kwietnia wykorzystywany 
jest on jako karetka specjali-
styczna – dodaje Piotr Kos-
sowski, zastępca dyrektora 
ds. medycznych Pogotowia 
Ratunkowego w Pruszczu 
Gdańskim.

(lubek)

  Nowy ambulans Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
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UWAGA
Przedłuż 
ważność kartyOGŁOSZENIE RSM „BUDOWLANI” 

RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 
posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 12 I piętro
- 21,21 m2 - ze stawką – 11,72 zł/m2 (gabinet kosmetyczny)

        2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609 c – niski parter klatka C
                - 94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2

         3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
                 - 20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

         4. Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34 (pawilon handlowy)
                  - 117,80 m2 ze stawką 27,58 zł/m2 (do wynajęcia od 

01.05.2016r.)

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, 
energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania 

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50     
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RUSZY BUDOWA HALI W CEDRACH WIELKICH?

W Trutnowach powstanie przedszkole
Już w poprzednim wydaniu informowaliśmy o likwidacji Szkoły Podstawowej w Trutnowach. W jej miejsce utworzone 
zostanie publiczne przedszkole. Gmina już złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji.

– Przypomnę, że w Trutno-
wach uczyło się bardzo niewie-
lu uczniów, stąd też likwidacja 
tej placówki, ale nie straci ona 
swojego edukacyjnego charak-
teru – mówi nam Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry Wiel-
kie. – Chcemy wyremontować 
budynek i przystosować go na 
potrzeby gminnego przedszko-
la. Aplikujemy o unijne środki, 
które przeznaczone mają być 
właśnie na ten cel.
W gminie Cedry Wielkie 
brakuje w tej chwili wolnych 
miejsc w przedszkolach, dla-
tego nowa placówka w Trut-
nowach w znacznym stopniu 
rozwiązałaby ten kłopot.
– Cały projekt opiewa na kwo-
tę ponad 2 milionów złotych. 
Chcielibyśmy, aby prace re-
montowe wewnątrz budynku 
rozpoczęły się już niebawem, 
by od października można było 
uruchomić przedszkole. Ter-
min rozpoczęcia prac zależy 
od tego, jak sprawnie sprawdzą 
całą naszą dokumentację pra-
cownicy urzędu marszałkow-
skiego. Obiekt nie jest duży, 

a znajdzie się w nim miejsce 
dla 40 – 50 przedszkolaków – 
oczywiście z terenu całej gminy 
– dodaje Janusz Goliński.
Nie jest to jedyna inwestycja 
w obiekty szkolne, która re-
alizowana ma być w najbliż-
szym czasie. Urzędnicy z Ce-
drów Wielkich złożyli rów-
nież wniosek do Ministerstwa 
Sportu na dofinansowanie bu-
dowy hali sportowej i rozbudo-
wę miejscowej szkoły. 
– Wniosek o dofinansowanie 
tej inwestycji złożyli również 
do marszałka województwa 
pomorskiego, który może przy-
znać nam środki z puli Totali-
zatora Sportowego – wyjaśnia 
wójt Goliński.
Budowa samej hali sporto-
wej kosztować może nawet 10 
mln zł, a dodatkowe 4 mln zł 
potrzebne będą natomiast na 
rozbudowę budynku szkolne-
go. Jeśli gmina otrzyma dofi-
nansowanie z zewnątrz, to re-
alizacja zadania rozpocznie się 
jeszcze w tym roku. Teoretycz-
nie gmina mogłaby otrzymać 
po 33 procent dofinansowania 

zarówno z ministerstwa, jak i 
Totalizatora Sportowego. Wójt 
Goliński realnie jednak ocenia 
szansę otrzymania środków z 
dwóch źródeł i mówi, że możli-
we są pieniądze tylko z jednego 
zewnętrznego podmiotu. 
– Myślimy o szkole, która po 

zakończeniu inwestycji, będzie 
na miarę XXI wieku. W na-
szych planach jest rozbudowa 
obiektu o dodatkowych sześć 
pracowni z odpowiednim za-
pleczem dydaktycznym. W 
planach jest również sala, w 
której nasza młodzież mogłaby 

uczyć się żeglarstwa – dodaje 
Janusz Goliński.
Jeżeli gmina otrzyma skądkol-
wiek dofinansowanie do in-
westycji, to budowa na pewno 
ruszy w tym roku, ale termin 
jej realizacji rozłożony będzie 
na dwa lata, tak, aby obiekt 

oddany został do użytku w 
2018 roku.
Na łamach „Panoramy” będzie-
my oczywiście informować o 
postępach związanych z budo-
wą hali w Cedrach Wielkich.

(lubek)

 Budowa hali sportowej może ruszyć jeszcze w tym roku
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GMINA MA AMBITNY PLAN

Inwestycje za 40 milionów
Do 15 maja urzędnicy z Ce-
drów Wielkich muszą złożyć 
wniosek na dofinansowanie 
budowy sieci kanalizacyjnej 
w trzech miejscowościach: 
Długie Pole, Giemlice i 
Leszkowy.
– Szacujemy, że inwestycja ta 
kosztować nas może około 12 
milionów złotych. Kto wie, 
być może po przetargu cena 
ta nieco spadnie. Nie spodzie-
wałbym się jednak zbyt dużej 
obniżki, jak miało to miejsce 
jeszcze kilka lat temu – mówi 
„Panoramie” Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Gmina nie poprzestaje jednak 
na pozyskaniu dodatkowych 
środków na budowę sieci ka-
nalizacyjnej. Jesienią podobny 
wniosek złożony będzie do 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na dofinanso-
wanie budowy sieci w miej-
scowości Kiezmark.
– Podpisaliśmy już umowę 
na dokończenie moderniza-
cji stacji uzdatniania wody 
w miejscowościach Wocła-
wy oraz Błotnik. Zadania te 
mają być zakończone do koń-
ca czerwca. Chcemy wzmoc-
nić uzdatnienie wody, dzię-
ki czemu spełniać ona bę-
dzie wszystkie oczekiwania 

jakościowe. Z kolei w Kiezmar-
ku, wspólnie z firmą Metrostav, 
wykonujemy dodatkowy zbior-
nik wyrównawczy – dodaje Ja-
nusz Goliński.
W inwestycyjnych planach jest 
jeszcze wiele innych mniej-
szych przedsięwzięć, które 
również wymagają niemałych 
nakładów finansowych. Pod-
sumowując koszty wszystkich 
zadań, gmina potrzebuje na nie 
niemal 40 mln zł.
– Dla obecnego naszego 

budżetu suma ta jest kolosal-
na. Dla porównania powiem 
tylko, że w gminnym budże-
cie na działania inwestycyjne 
wyasygnowanych mamy ok. 
3 – 4 mln zł. Nie ukrywam, 
że plan na najbliższe lata jest 
ambitny i gdybyśmy chcieli go 
realizować tylko z własnych 
środków, to potrzebowaliby-
śmy na to ok. 12 lat – podkre-
śla wójt Goliński.

(KL)

 Budowa kanalizacji to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie 
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ROZMAITOŚCI

ZACNI JUBILACI

Nie zapominają o wiekowych 
seniorach
Pierwszy kwartał w gminie 
Trąbki Wielkie obfitował w 
jubileusze naszych seniorów. 
Tylko w ostatnim czasie 90. 
urodziny obchodziły aż trzy 
osoby.
 – 28 marca 90 lat skończyła 
Teofila Łada, mieszkająca w 
Domachowie. Jubilatkę od-
wiedzili pracownicy naszego 
ośrodka oraz Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie. 
Z okazji jubileuszu Pani Teo-
fila otrzymała upominek wraz 
z serdecznymi życzeniami 
szczęścia, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata 
życia. Jubilatka doczekała się 
3 dzieci, 7 wnuków oraz 10 
prawnuków – informuje Anna 
Serwa z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trąb-
kach Wielkich.
Nieco wcześniej również 90. 
urodziny obchodził Józef Ra-
tyński z Granicznej Wsi. Jego 
także odwiedzili wójt Konkol 
oraz przedstawiciele GOPS. 
Dodajmy, że Pan Józef wy-
chował 3 dzieci, doczekał się 
10 wnuków, 9 prawnuków.
 – Z kolei pod koniec lutego 
swoje 90. urodziny obchodziła 

Marianna Kordowska zamiesz-
kała w Pawłowie. Z tej okazji 
jubilatkę odwiedził Jan Wicz-
ling, zastępca wójta gminy 
Trąbki Wielkie oraz pracowni-
cy GOPS, przekazując seniorce 
upominek oraz gorące życzenia 
szczęścia, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata ży-
cia – informuje Beata Kacz-
marek-Galińska z trąbeckiego 

GOPS.
Nasza redakcja również skła-
da najlepsze życzenia wszyst-
kim wiekowym jubilatom. O 
kolejnych, tak znamienitych 
uroczystościach będziemy 
oczywiście informować na 
naszych łamach. 

(KL)

 Teofila Łada z Domachowa przyjmuje życzenia od Błażeja 
Konkola, wójta gminy Trąbki Wielkie
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PROBOSZCZ NA „CZARNEJ FREGACIE” 

Pomorscy jajcarze zawitali do Sobowidza
Kolejny raz do Sobowidza zjechały stalowe rumaki. Jak zwykle motorem napędowym „Jajcarni” był miejscowy proboszcz 
ks. Krzysztof Masiulanis, z którym rozmawia Krzysztof Lubański.

– Jak rozpoczęła się historia 
motocyklowego zlotu, który 
mają przyjemność gościć 
mieszkańcy Sobowidza?
– W 1998 roku, kiedy zakła-
daliśmy Chrześcijański Klub 
Motocyklowy Christian Cen-
taur Chapter Poland, a więc 

sekcję polskich Centaurów, na 
bazie duszpasterstwa akade-
mickiego w Sopocie pojawiło 
się na sobotnim święceniu po-
karmów kilku przyjaciół moto-
cyklistów. Grupka ta z czasem 
rosła i z Sopotu, przez Oliwę 
zawędrowała za mną do Sobo-
widza, gdzie teraz przyjeżdżają 
motocykliści nie tylko z Pomo-
rza, ale też z innych zakątków 
naszego kraju.
– Skąd wzięła się nazwa zlo-
tu? „Jajcarnia” raczej mało 
ma wspólnego z motocyklami.

– Jest to oczywiście związa-
ne ze święceniem pokarmów 
i wielkanocnych jajek oraz 
pierwszym terminem święcenia 
motocykli w Wielką Sobotę. 
– Ilu motocyklistów zjawiło 
się tym razem na „Jajcarni” 
w Sobowidzu?

– Według naszych szacunków 
mogło być od 3 do 4 tysięcy 
motocykli, ale nie liczby osób, 
bo tych nie bylibyśmy w stanie 
policzyć. Na facebooku spotka-
łem się ze stwierdzeniem, że 
Sobowidz to miejscowość, w 
której podczas „Jajcarni” przy-
pada co najmniej 5 motocykli 
na mieszkańca. Myślę, że było 
ich aż tak dużo, bo decydo-
wała o tym nie tylko moja go-
ścinność. Współgospodarzami 
imprezy byli nasi parafianie, 
Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 

starosta gdański, szkoła, 
Ochotnicza Straż Pożarna, 
miejscowe koło Caritasu. Od 
kilku lat współpracują też z 
nami Gdańskie Centrum Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom, 
czy stacja diagnostyczna, która 
funduje dla uczestników dar-
mowe przeglądy ich pojazdów.
– Podejrzewam, że miesz-
kańcy Sobowidza ze znie-
cierpliwieniem czekają na 
następną „Jajcarnię”?
– Jest to wielkie wydarzenie 
dla miejscowej społeczności. 
Zawsze spacerują między mo-
tocyklami, a czasem niektórym 
udaje się nawet przejechać na 
tylnym siedzeniu motocykla. 
Wiem, że niektórzy uczestnicy 
zlotu specjalnie zabierają do-
datkowy kask, aby przewieźć 
i sprawić radość mieszkańcom 
naszej parafii. Co ciekawe, w 
tym roku po raz pierwszy „pa-
sażerem honoris causa” był sam 
wójt Błażej Konkol, który prze-
jechał się z najstarszym uczest-
nikiem „Jajcarni” Janem Do-
maredzkim. Warto przy okazji 
powiedzieć, że na facebooku 
zamieszczone są zdjęcia, na 
podstawie których wybierzemy 
Miss i Misstera Moto. 
– Motocyklowego zlotu 
zapewne by nie było, gdyby 
nie księdza zamiłowanie do 
stalowych rumaków…
– Motocyklizmu nabawiłem się 
dopiero jak miałem trzydziest-
kę. Byłem wtedy na zastęp-
stwie w Stanach Zjednoczo-
nych. Proboszcz, którego mia-
łem zastąpić zostawił mi na ten 
czas swój motocykl, twierdząc, 
że w weekendy na Manhatta-
nie jest pusto, więc będę mógł 

sobie pojeździć. Tak faktycznie 
było, a ja zapałałem miłością do 
motocykli. 
Na księży, którzy jeżdżą mo-
tocyklami mówi się „moto-
klecha”. Od kilku lat w na-
szym kraju coraz szerzej za-
czyna działać Klub Księży 

Motocyklistów God's Guards, 
a jego oddział powstał również 
w Archidiecezji Gdańskiej. 
Teraz też mam swój motocykl. 
Dostałem go w prezencie od 
moich przyjaciół – uczestników 
„Jajcarni”, którzy podarowa-
li mi go po tym, jak mój garaż 

ogołocony został przez zło-
dziei. Moja nowa maszyna na-
zywana jest teraz „Darem Jajca-
rzy” albo też „Czarną Fregatą”, 
ponieważ moim zamiłowaniem 
jest również żeglarstwo.
– Dziękuję za rozmowę.

 Gospodarzem „Jajcarni” był ks. Krzysztof Masiulanis

 Stalowe rumaki jak zawsze wzbudziły zachwyt wśród mieszkańców Sobowidza

 Kapłanie mieli ręce pełne roboty. Do poświęcenie było ok. 4 tysięcy motocykli 
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DŁUGA LISTA PARTNERÓW

Bogata Kolbudzka Karta Dużej Rodziny
W jednym z poprzednich nu-
merów „Panoramy” informo-
waliśmy o Kolbudzkiej Kar-
cie Dużej Rodziny i korzy-
ściach, jakie się z tym wiążą. 
Lista przedsiębiorstw, które 
włączyły się do programu jest 
już dość długa, ale nie jest za-
mknięta. Niedawno przyłą-
czyła się do niego spółka „Pa-
toka” z Lublewa.
– Tańsze farby, gładzie szpa-
chlowe, zaprawy, narzędzia, 
gazobeton i inne materiały 

niezbędne do remontu miesz-
kania, czy budowy domu – 
wszystko to po niższej cenie dla 
rodzin wielodzietnych zamel-
dowanych w gminie Kolbudy 
– mówi nam Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy. – Nasz 
nowy partner proponuje, posia-
daczom karty, rabaty w wyso-
kości 10 proc. na materiały wy-
kończeniowe. To niewątpliwie 
bardzo atrakcyjna propozycja 
dla rodzin, które mają w planie 
remont domu, czy mieszkania. 

To nie koniec, ponieważ urzęd-
nicy szukają kolejnych partne-
rów chętnych do współpracy. 
– W gminie działa wiele za-
kładów usługowych i sklepów, 
które przystępując do Kolbudz-
kiej Karty Dużej Rodziny, na 
pewno uczyniłyby naszą ofer-
tę bardziej atrakcyjną. Partne-
rów staramy się szukać również 
poza gminą. Wszyscy przed-
siębiorcy, którzy zaproponują 
rodzinom wielodzietnym ulgi i 
rabaty na swoje usługi, zyskują 

nie tylko nowych klientów 
i ich wdzięczność. Mają też 
prawo korzystania z logo na-
szego programu – dodaje Ma-
rek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.
Odpowiedzi na pytania do-
tyczące Kolbudzkiej Karty 
Dużej Rodziny i deklaracji 
przystąpienia do programu 
uzyskać można pod numerem 
telefonu 58 691 05 73.

(GR)

STATEK PRZED URZĘDEM

Przybywa miejsc 
do zabawy
Już od połowy maja dzieci z Kolbud będą 
mogły korzystać z nowego placu zabaw, któ-
ry tworzony jest właśnie przed miejscowym 
urzędem gminy. 

– W naszym parku pojawi się 
olbrzymi statek, w którym ba-
wić się będą mogli najmłodsi. 
To jednak nie wszystko, po-
nieważ kilka tygodni później 
korzystać można będzie z ko-
lejnego miejsca do zabawy i 
rekreacji, które powstanie na 
terenie ogródków działkowych 
– informuje Jacek Grąziewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Kolbudy.
Plac przed urzędem pozostanie 
parkiem. 
– Mam nadzieję, że udało się 
nam wytworzyć przestrzeń 
atrakcyjną, przyjazną i chętnie 
odwiedzaną przez wszystkich 
mieszkańców. Mam nadzieję, 
że teren ten przyciągał będzie 
zarówno dzieci i młodzież, jak 
i osoby dorosłe – mówi Ma-
rek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.
Swego czasu w Kolbudach nie 
brakowało dzieciakom miejsc 

do zabawy. Placów zabaw było 
pod dostatkiem. W związku z 
tym, że nikt nie trzymał nad 
nimi pieczy i nie poddawał 
remontom, obiekty te ulegały 
degradacji.
– Można powiedzieć, że do 
pewnego czasu dzieciaki z Kol-
bud miały najmniej w gminie 
placów zabaw. Postanowili-
śmy to zmienić i zainwestować 
środki w nowe parki i place za-
baw. Problem z miejscem do 
zabaw dla dzieciaków pozosta-
je jeszcze tylko w Kowalach – 
dodaje Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. 
Na terenie gminy Kolbudy od 
kilku lat powstają sukcesywnie 
place zabaw dla dzieci, a przy 
okazji montowane są również 
urządzenia fitness dla star-
szych. Dodajmy jeszcze tylko, 
że inwestycje te realizowane są 
ze środków własnych gminy.

(KL)

- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

tel.: 58 558 47 95 tel.: 792 584 795 
Ok Serwis - Fotooptyka
www.okserwis.com.pl
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 Odnowiony park przed urzędem gminy

 Z ŻYCIA GMINY KOLBUDY
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WÓJTOWIE PODPISALI POROZUMIENIE

Słońce od Żuław po Wyżyny 
Powiatu Gdańskiego
Pięć gmin powiatu gdańskiego: Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Przywidz i Cedry Wielkie, podpisało porozumienie, 
w którym strony wyrażają wolę wspólnego aplikowania o środki unijne do realizacji projektu „Słońce od Żuław po Wyżyny 
Powiatu Gdańskiego”.

Liderem tego projektu wybra-
na została gmina Przywidz, 
która ma już doświadczenie w 
zdobywaniu środków na pro-
ekologiczne zadania związa-
ne z odnawialnymi źródłami 
energii. 
Jeszcze tym roku (prawdopo-
dobnie na jesieni) gminy zło-
żą wspólny wniosek o dofina-
sowanie projektu. W związ-
ku z tym organizowane będą 
spotkania z mieszkańcami 
zainteresowanymi udziałem 
w programie. O terminach 
spotkań gminy będą na bie-
żąco informować. Najpierw 
jednak rady gmin muszą pod-
jąć uchwały w sprawie mię-
dzygminnej współpracy.
– Projekt dotyczy fotowol-
taiki. Szacujemy, że przy 

realizacji tego przedsięwzię-
cia pojawić się może nawet 2 
tysiące beneficjentów. Ogni-
wa fotowoltaiczne, wytwarza-
jące prąd, pojawić miałyby się 
nie tylko na budynkach uży-
teczności publicznej, ale rów-
nież na obiektach prywatnych 
– tłumaczy nam Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.
To właśnie gminy decydować 
będą o dystrybucji środków, 
których wysokość zależeć 
będzie oczywiście od ilości 
beneficjentów. 
– Z informacji, które posiada-
my wynika, że można otrzy-
mać 85-procentowe dofinan-
sowanie kosztów zadania. 
Pozostałe środki trzeba wy-
łożyć z własnej kieszeni. Nie 
będziemy nikogo namawiać 

do przystąpienia do tego pro-
jektu. Jeżeli mieszkańcy będą 
chcieli korzystać z ogniw fo-
towoltaicznych, to zaprasza-
my – dodaje Marek Zima-
kowski. – Inwestowanie w 
odnawialne źródła energii 
zawsze przynosi wymierne 
korzyści. Mamy tego dowód 
po zamontowaniu solarów, co 
również udało się sfinansować 
z zewnętrznych środków. Już 
po 3 latach odnotowaliśmy 
zwrot kosztów związanych z 
realizacją inwestycji.
Przypomnijmy, że kilka lat 
temu gmina realizowała pro-
jekt „Słońce dla Przywidza”, 
z którego skorzystało ok. 150 
mieszkańców.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
projekt „Słońce od Żuław 

po Wyżyny Powiatu Gdań-
skiego” ma być realizowa-
ny w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 

10.3, Odnawialne źródła 
energii.

(lubek)

 Wójtowie podpisali porozumienie w sprawie realizacji projektu  
„Słońce od Żuław po Wyżyny Powiatu Gdańskiego”
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PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU

Powalczą o pieniądze z „lemura”
W Urzędzie Gminy Przy-
widz podpisano niedaw-
no umowę z firmami, któ-
re zajmą się wykonaniem 
dokumentacji projekto-
wej budowy dwóch sal 
gimnastycznych w miej-
scowościach Pomlewo i 
Trzepowo.

– Mają być to takie pro-
jekty, z którymi będziemy 
mieli szansę starać się o 
dofinansowanie inwesty-
cji w ramach tzw. „lemu-
ra”, gdzie otrzymać można 
środki w wysokości nawet 
80 proc. Do listopada pełną 
dokumentację musimy zło-
żyć w Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska w 
Gdańsku i potem czekać na 
decyzję – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Wiadomo, że budowa na 
pewno nie ruszy w tym 
roku. Być może dopiero pod 
koniec roku wiadomo by-
łoby, czy gmina otrzyma w 
ogóle środki na budowę sal. 
Jeśli tak by się stało, to trze-
ba jeszcze ogłosić i rozstrzy-
gnąć przetarg na wykonawcę 
inwestycji.
– Pewnych procedur po 

prostu nie możemy przesko-
czyć. Realnie patrząc, inwe-
stycja mogłaby ruszyć wiosną 
przyszłego roku. Byłyby to nie 
tylko same sale gimnastyczne, 
ale również zaplecza, których 
w tej chwili brakuje w obu 
szkołach. Mowa tu o gabine-
tach dla kadry, sanitariatach, 
niewielkich stołówkach. My-
ślimy nawet o dodatkowych 
pomieszczeniach pod kątem 
organizacji przedszkoli. Po-
dejrzewam, że zapotrzebowa-
nie na przedszkole może poja-
wić się w Pomlewie, ponieważ 
miejscowość ta sukcesywnie 
rozrasta się i być może od-
dział przedszkolny będzie tu 
potrzebny – wyjaśnia Marek 
Zimakowski.
Gospodarz przywidzkiej 
gminy szacuje, że budowa tyl-
ko jednego sportowego obiek-
tu może kosztować 2 mln zł. 
Jeżeli gmina otrzyma dofi-
nansowanie z „lemura” to nie 
będzie problemu ze znalezie-
niem pozostałych środków. 
Duży kłopot pojawi się, kie-
dy tego dofinansowania nie 
będzie.
Gmina Przywidz nie ma w tej 
chwili bogatej bazy sportowej. 
Od niedawna zaczęło się to 
zmieniać. Duża hala powstaje 

w Przywidzu. A w odległej 
perspektywie jest jeszcze je-
den obiekt sportowy.
– W bardzo odległych pla-
nach pozostaje jeszcze bo-
isko do lekkiej atletyki. Na-
szym zdaniem należy inwe-
stować w młodzież. Zadzi-
wiające jest, że nie ma takie-
go boiska, które jest przecież 
podstawą do prowadzenia 
zajęć z wychowania fizycz-
nego. Boisko lekkoatletycz-
ne mogłoby powstać w są-
siedztwie wyciągu narciar-
skiego w Przywidzu. Można 
też ułożyć bieżnię wokół na-
szego stadionu piłkarskiego. 
W tej chwili mamy jednak 
znacznie potrzebniejsze dla 
mieszkańców naszej gminy 
inwestycje, dlatego budowę 
lekkoatletycznego obiek-
tu musimy odłożyć na razie 
do szuflady – przyznaje wójt 
Zimakowski.
Przypomnijmy, że na pierw-
szy plan wysuwa się budowa 
oczyszczalni ścieków, czy 
też kolejnych hydroforni, co 
obniżyłoby koszty eksplo-
atacji wodociągów.

(KL)
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SUCHY DĄB

Witali 
wiosnę
21 marca to tradycyjnie 
pierwszy dzień kalenda-
rzowej wiosny. Uczniowie 
Zespołu Szkół w Suchym 
Dębie po okresie zimowych 
miesięcy także postanowili 
przywitać nową porę roku. 
Gimnazjaliści zorganizo-
wali turniej klasowych ry-
walizacji, gier i konkurencji. 
- Nasza klasa zwyciężyła 
w rzucie beretem do celu, 
wydmuchiwaniu mąki z 
kubków i przygotowaniu 
wiosennej kreacji i pokazie 
mody – mówi Tomasz Du-
biella, uczeń klasy 3 gimna-
zjum. - O zaangażowaniu 
i woli walki niech świad-
czy fakt, że podczas prze-
ciągania liny została one 
przerwana. 
Najmłodsi – przedszkolaki, 
podczas wiosennego space-
ru, odwiedzali różne insty-
tucje. Odwiedzili również 
pracowników Urzędu Gmi-
ny w Suchym Dębie i przy-
pomnieli o powitaniu wio-
sny swoimi hasłami, plaka-
tami i rysunkami. Za swoją 
pracę zostali nagrodzeni 
słodyczami i łakociami.

(TJ)

WSPIERAJĄ AKTYWNĄ MŁODZIEŻ

Nasi uczniowie 
nagrodzeni 
Utalentowana i uzdolniona 
młodzież gimnazjalna z Ze-
społu Szkół w Suchym Dę-
bie i Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim za swoje wyniki 
naukowe została nagrodzona 
wyjazdem do Gdańska. 
Podczas wyjazdu gimnazjali-
ści uczestniczyli w uroczystej 
kolacji i obejrzeli film przygo-
dowy o bogach starożytnego 
Egiptu. Tę formę uhonoro-
wania sfinansowała organiza-
cja „Gdańscy Przedsiębiorcy”, 

która wspiera aktywne młode 
osoby z Pomorza. 
– Bardzo cieszę się z takiej 
formy nagrody, która jest bar-
dzo miła i przyjemna – mówi 
Patrycja Heinrich, uczennica 
klasy 2 z Zespołu Szkół w Su-
chym Dębie. 
– Dziękujemy za wsparcie 
dla gimnazjalistów z powiatu 
gdańskiego, którzy zasługują 
na taką nagrodę – dziękuje 
Michał Albiński, nauczyciel i 
koordynator projektu.

(TJ)

  Wypad do Gdańska uwieczniony na wspólnej fotografii 
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MŁODZI RADNI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy 
Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. Młodzi radni wybrani w wybo-
rach przez swoich kolegów i koleżanki pierwszy raz spotkali się na wspólnych obradach. 

Kasińska Weronika, uczenni-
ca klasy 3 Gimnazjum w Ze-
spole Szkół w Suchym Dębie, 
powitała wszystkich zebranych 
i rozpoczęła obrady. Wśród za-
proszonych gości byli: Jan Heś, 
przewodniczący Rady Gminy 
Suchy Dąb, Barbara Kamiń-
ska, wójt gminy Suchy Dąb, 
Katarzyna Górska, zastępca 
wójta gminy Suchy Dąb, Alek-
sandra Matusz, sekretarz gmi-
ny Suchy Dąb, Aleksandra Le-
wandowska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie, Jerzy 
Wiśniewski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Koźlinach oraz 
radni, pracownicy urzędu gmi-
ny i goście.
Wszyscy zaproszeni goście po-
gratulowali wyboru i życzy-
li owocnych obrad młodym 
reprezentantom gminy Su-
chy Dąb. Młodzi radni zło-
żyli uroczyste ślubowanie w 
słowach: „Ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego Młodzie-
żowej Rady Gminy Suchy Dąb 
sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, działać zawsze zgod-
nie z prawem oraz w interesie 
młodzieży”.
Młodzi radni wybrali również 
swoich reprezentantów. Prze-
wodniczącą rady została Patry-
cja Heinrich, a wiceprzewodni-
czącym Jan Pawłowicz. Z kolei 
na sekretarza wybrano Marce-
linę Nazimek. Natomiast nad 
prawidłowym przebiegiem 
wyborów czuwała komisja w 
składzie: Karolina Rzepecka – 
przewodnicząca komisji skru-
tacyjnej oraz Kacper Bielewicz 
i Michał Zabadała.
Młodzi radni, pełni zapału i 
nowych pomysłów, rozpoczę-
li pracę w nowej kadencji jako 
reprezentanci swoich kolegów i 
koleżanek.
Przypomnijmy jeszcze tylko, 
że w skład Młodzieżowej Rady 

Gminy Suchy Dąb wchodzą: 
Kacper Bielewicz, Tomasz 
Dubiella, Martyna Dziedzic, 
Patrycja Heinrich, Weronika 

Kasińska, Marcel Kołsut, Da-
ria Kowalczyk, Dawid Krygier, 
Dawid Leśkiewicz, Marcelina 
Nazimek, Hanna Okrój, Jan 

Pawłowicz, Karolina Rzepec-
ka, Jakub Solis oraz Michał 
Zabadała.

Tomasz Jagielski

  Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Dąb już działa
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NIECODZIENNY GOŚĆ W SZKOLE

PROMUJĄ CZYTELNICTWO

Spotkanie z pisarką 

Spotkanie ze słowem pisanym

Dzieci i uczniowie z Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie spo-
tkali się z Barbarą Kosmow-
ską – autorką książek dla 
dzieci i młodzieży, laureatką 
wielu prestiżowych nagród i 
wyróżnień. 
Pisarka opowiedziała mło-
dym czytelnikom o swo-
im życiu osobistym i o po-
czątkach drogi literackiej. 
Uczniowie zadawali pytania, 
na które pani Barbara odpo-
wiadała z pełną dozą humoru 

„Czytanie książek to najpięk-
niejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła” – pod 
takim hasłem w Zespole 
Szkół w Suchym Dębie odby-
ło się spotkanie najmłodszych 
uczniów ze słowem pisanym. 
Autorką motta jest Wisława 
Szymborska, polska laureatka 
Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury i poezji. Ucznio-
wie spotkali się, by wspólnie 
posłuchać opowiadania Bar-
bary Kosmowskiej „Gadu-
ła”, czytanego przez Klaudię 

i żartu. Mali czytelnicy dowie-
dzieli się, jaką drogę musi po-
konać książka – od pomysłu na 
jej napisanie do wydania. Jakie 
nowe pomysły inspirują autorkę 
i dlaczego lubi pisać dla dzieci.
– Wszyscy zebrani brawami 
podziękowali twórczyni za jej 
książki i spotkanie – podsumo-
wała Aleksandra Lewandow-
ska, dyrektor Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie.
Spotkanie odbyło się dzięki 
pomocy i wsparciu: Gminnej 

Wojtyńską i Monikę Tarasiuk.
Młodzi czytelnicy poznali hi-
storię Julki, która uwielbia-
ła opowiadać i mówić, ale nie 
rozumiała, że czasem to bywa 
męczące. Dzieci wręcz zaczęły 
jej unikać, aż do dnia, w któ-
rym okazało się, że Gaduła 
ma świetne pomysły i wymyśla 
najlepsze zabawy. W ten spo-
sób wszyscy dowiedzieli się, że 
zawsze warto próbować, bo… 
każdy jest ważny. 
– Uważamy, iż młodzi ludzie 
powinni odkrywać świat nie 

Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Su-
chym Dębie, Banku Spółdziel-
czego w Pszczółkach i Przemy-
sława Dymarkowskiego. Or-
ganizatorami tego autorskiego 

tylko w formie elektronicz-
nej, z internetu i komputerów, 
ale również obcując ze słowem 
mówionym i pisanym – powie-
działa Aleksandra Lewandow-
ska, dyrektor Zespołu Szkół w 

spotkania byli: Monika Tara-
siuk, Magdalena Dymarkow-
ska i Michał Łagowski.

(TJ)

Suchym Dębie, która dodała, 
że podobne akcje i formy pro-
mocji czytelnictwa będą kon-
tynuowane w naszej szkole.

(TJ)

  Spotkanie z Barbarą Kosmowską w Suchym Dębie

  Czytanie książki to świetna zabawa
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DO PRZEDSZKOLA

Trwa 
nabór 
W sumie 300 dzieci przyjmą 
nowe przedszkola gminne w 
Borkowie (100 miejsc) i w 
Straszynie (200 miejsc).
25 sierpnia zostaną odda-
ne do użytku przedszkola: 
przy ul. Akacjowej w Bor-
kowie (przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym) oraz 
przy ul. Pocztowej w Stra-
szynie (naprzeciwko parku 
rekreacji). 
– Będą to energooszczęd-
ne budynki o konstrukcji 
szkieletowej, modułowej. 
Ich budowa trwa tylko osiem 
tygodni – wyjaśnia Anna 
Warakomska, kierownik Re-
feratu Inwestycji i Remon-
tów Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański. 
Nabór do przedszkoli trwa. 
Zapisy dzieci 3-, 4-, 5- i 
6-letnich do przedszkola w 
Straszynie prowadzi sekre-
tariat Zespołu Szkół w Stra-
szynie przy ul. Starogardz-
kiej 48 (tel. 58 682 89 66), a 
do przedszkola w Borkowie 
– sekretariat Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Bor-
kowie (tel. 58 306 52 71).

(MB)

PRZEZ PRZEJAZDOWO DO USA

Eliminacje do Światowego 
Konkursu BotBall
W piątek 29 kwietnia w Publicznym Gimnazjum w Przejazdowie odbędzie się Ogólnopolski Konkurs 
BOTforYOU, który stanowi polskie eliminacje do Światowego Konkursu Robotyki BotBall w USA. 

– Ideą konkursu jest integra-
cja młodzieży podczas wspól-
nej pracy nad ciekawym pro-
jektem oraz zainteresowanie 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz licealnych 
praktycznym wykorzystaniem 
wiedzy inżynierskiej do zbudo-
wania oraz zaprogramowania 
robota, który będzie jak najle-
piej i jak najszybciej rozwiązy-
wał powierzone mu zadania – 
wyjaśnia Tatiana Bartkowska, 
nauczycielka robotyki w gim-
nazjum (obecnie w Straszynie, 
wcześniej w Przejazdowie) oraz 
główny inicjator i organizator 
eliminacji z licznymi sukcesa-
mi swoich drużyn na szczeblu 
światowym. 
W tegorocznej edycji konkur-
su pod honorowym patrona-
tem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, wojewody pomor-
skiego, marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, starosty 

gdańskiego, wójta gminy 
Pruszcz Gdański, sołtysa Prze-
jazdowa, Grupy LOTOS, Po-
litechniki Gdańskiej, PKO BP, 
Astor Gdańsk i in. zaprezentu-
je się 16 drużyn (ok. 60 osób) z 
całego kraju. 
Drużyny mają trzy zadania. W 
ubiegłym roku pierwsze z nich 
polegało na pokonaniu przez 
robota labiryntu i zabraniu 
znajdującego się tam klocka, 
drugie na przetransportowaniu 
piłeczek golfowych, a trzecie na 
jak najszybszym przejechaniu 
labiryntu. O pierwszych dwóch 
zadaniach uczestnicy konkur-
su zostali poinformowani dużo 
wcześniej, a o trzecim w dniu 
zmagań. Musieli więc wyka-
zać się także umiejętnością 
szybkiego przeprogramowania 
swojego robota.
Główną nagrodą w konkur-
sie BOTforYOU jest zakwali-
fikowanie się do Światowego 

Konkursu Robotyki BotBall 
pod patronatem NASA w lipcu 
2016 roku na Florydzie w Sta-
nach Zjednoczonych. 

– Projekt ten pozwala rozwi-
jać pasje, a zarazem uczy wie-
lu przydatnych umiejętności, 
które mogą zadecydować o 

przyszłości młodych ludzi – 
dodaje Tatiana Bartkowska. 

(MB)
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NIEBAWEM POCZĄTEK SEZONU

Wędkarze montują budki lęgowe
Wojskowe Stowarzysze-
nie Wędkarskie „Czapla” z 
Pruszcza Gdańskiego dało 
się już poznać z wielu działań 
pozawędkarskich. Niedaw-
no członkowie wędkarskiego 
stowarzyszenia podjęli ko-
lejne działania, które warto 
docenić.
– Interesuje nas nie tylko 
wędkarstwo, ale również 
przyroda, w otoczeniu któ-
rej żyjemy i spędzamy wolny 
czas. Jeszcze w marcu na „na-
szej działce” na Komarowie 
zainstalowaliśmy kilkanaście 
budek lęgowych dla ptaków 
– mówi nam Andrzej Grzej-
ka, prezes Wojskowego Sto-
warzyszenia Wędkarskiego 
„Czapla”.
Dodajmy w tym miejscu, że 
wszystkie budki wykonane 
zostały przez Wincentego 
Zackiewicza, a jak zapowia-
da prezes Grzejka, nie jest 
to ostatnie proekologicz-
ne przedsięwzięcie, którego 
podjęła się „Czapla”.
Przypomnijmy, że jesienią 
ubiegłego roku pruszczań-
scy wędkarze z „Czapli” zaj-
mowali się porządkowaniem 
drzewostanu nad stawem w 
Komarowie. 
– Właśnie prace te kontynu-
owane są w dalszym ciągu. 

Usuwamy wiatrołomy i drzewa 
chore. W tym roku chcieliby-
śmy za to posadzić nowe drze-
wa i krzewy w sąsiedztwie na-
szego stawu – dodaje Andrzej 
Grzejka.
Korzystając z okazji dodajmy, 
że niebawem rozpocznie się se-
zon wędkarski. 
– W tegorocznych planach 
mamy już kilka konkretów. 

Nie mogę jeszcze powiedzieć, 
gdzie odbędą się pierwsze 
zawody naszego stowarzy-
szenia. Zapewniam jednak, 
że wszyscy zainteresowani 
dowiedzą się o nich w mia-
rę wcześnie – mówi prezes 
„Czapli”.

(KL)

 Wincenty Zackiewicz montuje jedną z kilkunastu budek 
lęgowych dla ptaków

DBAJ O OTOCZENIE

Wiosenne porządki
Urząd Gminy Pruszcz Gdański 
zatrudnia dwóch pracowników 
odpowiedzialnych za porzą-
dek wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych w gminie. 
Wiosną ich praca polega m.in. 
na pielęgnacji zieleni, sadzeniu 
kwiatków, grabieniu, zbieraniu 
śmieci oraz likwidacji dzikich 
wysypisk śmieci.
Dodatkowo, o porządek w nie-
których miejscowościach dba 
8 osób, które odpracowują w 
ten sposób różne wyroki sądo-
we. Pozostają oni w dyspozycji 
sołtysów. 

– Przy okazji apelujemy do miesz-
kańców, by sami również dbali o 
swoje otoczenie, zwracając szcze-
gólną uwagę na drzewka i żywo-
płoty. Nieprzycinane, wychodzą 
na chodniki i drogi, powodując za-
śmiecanie, ale i zagrożenie – doda-
je Katarzyna Kwiatek, kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
Warto skorzystać z kwietniowych 
zbiórek odpadów wielkogabaryto-
wych, RTV i AGD, które po raz 
pierwszy odbędą się bezpośrednio 
sprzed posesji (terminy w har-
monogramie wywozu odpadów, 

który znajduje się na stronie 
gminy).
Gmina Pruszcz Gdański 
posiada:
209 – koszy ulicznych (zwięk-
szenie o 50 proc. w ostatnich 2 
latach)
50 – tabliczek informacyjnych 
dot. sprzątania po psach
17 – koszy na psie odchody oraz 
17 podajników z workami na nie. 
Psie odchody można również 
wrzucać do koszy ulicznych.

(MB)

ZMIANY W TERMI-
NACH
- Informujemy, że w 
związku ze świętem 
przypadającym na po-
niedziałek 28 marca, w 
pierwszych dniach po 
Wielkanocy mogą nastą-
pić przesunięcia o jeden 
dzień w terminach odbio-
ru odpadów suchych. W 
pierwszej kolejności odbie-
rane będą odpady z nieru-
chomości, których odbiór 
przypadałby na dzień 28 
marca – informuje Bartosz 
Gondek, rzecznik praso-
wy burmistrza Pruszcza 

Gdańskiego. 
Poza tym warto wiedzieć, 
że zbiórka papieru z zabu-
dowy jednorodzinnej przy-
padająca  na czwartą sobotę 
miesiąca, a więc 26 mar-
ca, odbędzie się zgodnie z 
harmonogramem.
- Przypominamy, że od 1 
kwietnia zmienia się czę-
stotliwość odbioru odpadów 
mokrych i tworzyw sztucz-
nych z zabudowy jedno-
rodzinnej. Obecna często-
tliwość odbioru odpadów 
mokrych z jednego razu na 
dwa tygodnie zmienia się 
na jeden raz w tygodniu, 

zaś tworzyw sztucznych, 
zamiast odbioru tylko w 
pierwszą sobotę miesiąca, 
odbywać się będzie dwa razy 
w miesiącu, czyli w pierwszą 
i trzecią sobotę miesiąca – 
dodaje Bartosz Gondek.

ŚWIĘTO POWROTU DO 
MACIERZY
Mieszkańców miasta i po-
wiatu zapraszamy na ob-
chody Święta 71. Rocznicy 
Powrotu Pruszcza do Ma-
cierzy, które – ze względu na 
wypadający 24 marca Wiel-
ki Czwartek, odbędą się 
dzień wcześniej – 23 marca 

o godzinie 12.00, na Placu 
Jana Pawła II. 
W samo południe zapla-
nowano złożenie wiąza-
nek kwiatów na placu Jana 
Pawła II przez władze 
miasta, gminy, powiatu 
oraz przedstawicieli placó-
wek oświatowych, organi-
zacji kombatanckich i po-
zarządowych. Natomiast 
o godz. 18.00 odbędzie 
się msza święta w kościele 
p.w. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Woj-
ska Polskiego.

(GR)
 

W SKRÓCIE
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NA STOK KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ 

W Przywidzu pojedzie pociąg
Niebawem mieszkańcy Przywidza, ale również przyjeżdżający tu goście, będą mogli podróżować pociągiem. Nie jest to 
stary primaaprilisowy żart, ale pomysł, które chce zrealizować Piotr Krzyżanowski, właściciel „Zielonej Bramy”.

W pierwszym etapie położo-
ny ma być ok. kilometrowy 
odcinek torów kolejki, która 
na początku łączyć ma hotel 
ze stokiem narciarskim. Na 
trasie znaleźć się mają rów-
nież przystanki, gdzie na ta-
blicach informacyjnych znaj-
dą się wiadomości dotyczące 
kolei wąskotorowej. 
Idea wybudowania w Przy-
widzu kolejki nie spadła z 
nieba.
– Myślę, że wracam ponie-
kąd do rodzinnych korzeni. 
Mój dziadek był kolejarzem, 
a zarazem budowniczym ko-
lei – mówi nam Piotr Krzy-
żanowski. – Sam widok loko-
motywy parowej z zestawem 
kolejowym wywołuje u mnie 
wzruszenie. Wracam wtedy 
do przeszłości, kiedy tech-
nika torowała sobie drogę i 
tworzyła nowe kierunki roz-
woju ekonomicznego regio-
nu. To właśnie dzięki kolejce 
wąskotorowej można było za-
opatrzyć w węgiel albo nawo-
zy gospodarstwa rolne, a na-
wet całe wsie leżące w dużej 
odległości od dużych drogo-
wych ciągów komunikacyj-
nych. Stamtąd też wywożono 
kolejką różnego rodzaju pło-
dy rolne. Nie zapominajmy, 
że dzięki kolejce wąskoto-
rowej mieszkańcy głębokiej 
prowincji mogli pojechać do 
miasta, żeby załatwić swoje 

sprawy.
Dziś kolejki wąskotoro-
we przeszły już do lamu-
sa, a spotkać je można tylko 
na niektórych, popularnych 
szlakach turystycznych. 
Na Pomorzu działa jeszcze 
Żuławska Kolejka Wąsko-
torowa, która tylko w okre-
sie letnim kursuje z Nowego 
Dworu Gdańskiego w kie-
runku Mikoszewa.
– Jest to dobry przykład na to, 
jak zmienia się funkcja ko-
lei wąskotorowej, która w tej 
chwili jest doskonałą atrakcją 
dla turystów. Przypomnę, że 
w okolicach Przywidza też 
funkcjonowała kolej wąsko-
torowa, która sukcesywnie 
była rozbierana, a teraz po-
zostało nam już tylko oglą-
dać nasypy kolejowe – mówi 
mieszkaniec Przywidza, któ-
ry od pewnego czasu udziela 
się w Towarzystwie Wyrzy-
skiej Kolejki Powiatowej w 
powiecie pilskim.
Jest to jedna z prężniejszych 
organizacji, która organizuje 
różnego rodzaju imprezy pro-
mujące kolej wąskotorową, by 
wspomnieć chociażby o zlo-
cie lokomotyw spalinowych, 
w których udział biorą także 
sąsiedzi z Niemiec, czy An-
glii, a niedawno nawiązano 
kontakty z miłośnikami za-
bytkowego kolejnictwa z re-
publik nadbałtyckich.

– To pokazuje, że Polacy 
zaczynają myśleć o orygi-
nalnym spędzeniu wolnego 
czasu. My również chcemy 
taką możliwość stworzyć w 
Przywidzu. W jednej z pod-
bydgoskich wsi znalazłem 
w pokrzywach lokomotywę 
spalinową, która swego czasu 
pracowała w nieistniejącej już 
cegielni. Silnik jest na cho-
dzie, ale lokomotywę trzeba 
jeszcze „dopieścić” i mam na-
dzieję, że wtedy będzie ozdo-
bą Przywidza – podkreśla 
Piotr Krzyżanowski.
Jeżeli realizacja przedsię-
wzięcia nie napotka niespo-
dziewanych przeszkód, to 
inwestycja rozpocznie się 

jeszcze w tym roku. Jednak 
inicjatorowi przedsięwzięcia 
marzy się, aby szlak kolejki 
wąskotorowej w Przywidzu 
był znacznie dłuższy. 
– Mamy przepiękne jezioro, 
a w mojej wizji kolejkę, która 
wozi turystów wokół Jezio-
ra Przywidzkiego. Ze swo-
jej praktyki wiem, że rzeczy 
niemożliwe stają się realne do 
zrealizowania. Najpierw mu-
simy zrobić pierwszy krok, 
by potem zastanawiać się nad 
kolejnymi – podsumowuje 
Piotr Krzyżanowski.

Krzysztof Lubański

  Piotr Krzyżanowski, miłośnik kolei wąskotorowej

TAJEMNICZE ŻUŁAWY

Poznali uroki Żuław
Młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących – Gim-
nazjum nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim poznała zabytki i 
krajobraz Żuław Gdańskich. 
– Pruszcz Gdański położo-
ny jest na styku trzech krain: 
Kaszub, Kociewia i Żuław. 
Mieszkańcy mają różne tra-
dycje i zwyczaje, w tym rów-
nież nasi uczniowie. Warto 
więc przybliżać najbliższą 
okolicę – mówi Marzena Miś, 
dyrektor ZSO Gimnazjum nr 
1 w Pruszczu Gdańskim.
Młodzież zwiedziła dom 
podcieniowy i kościół pw. 
Znalezienia Krzyża Świę-
tego w Krzywym Kole, śre-
dniowieczne ruiny świątyni w 
Steblewie, a także cmentarz i 
drewnianą dzwonnicę w Wi-
ślinie. Podróż po Żuławach 
Gdańskich przypomniała nie 
tylko dorobek tych ziem w 

minionych stuleciach. Mło-
dzież poznała również dzia-
łalność Caritas Gdańskiego w 
Krzywym Kole. 
– W zabytkowym domu pod-
cieniowym prowadzone są 
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie. Ich pra-
ce i dzieła, wykonywane na 
zajęciach, wywołały podziw 
i zachwyt zwiedzających – 
dodaje Michał Albiński, na-
uczyciel geografii. – Nasze 
działania będą prowadzone 
w przyszłości, ponieważ zie-
mia żuławska kryje w sobie 
jeszcze wiele tajemnic, które 
warto przybliżyć uczniom z 
Pruszcza Gdańskiego.
Dodajmy, że organizatorami 
wyjazdu byli Michał Albiński 
i Jakub Neumann.

(TJ)

  Pamiątkowa fotografia uczniów z Pruszcza Gdańskiego
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WARSZTATY DLA DZIECI

Niedziela w cieplewskiej bibliotece
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański w Cieplewie 
zaprasza wszystkich milusiń-
skich w wieku 5-7 lat na nie-
dzielne spotkania w czytelni. 
Począwszy od 10 kwietnia w 
placówce będą odbywać się 
nieodpłatne warsztaty lite-
racko-ilustratorskie dla dzie-
ci „Kolorowanki, rysowanki i 
książeczkowe czytanki”.
Jak informuje Anna Sychta z 
ośrodka w Cieplewie, zajęcia 
mają na celu pobudzanie wy-
obraźni, rozwijanie ekspresji 
twórczej dziecka oraz zapo-
znanie uczestników z nowy-
mi technikami plastyczny-
mi i współczesną literaturą 
dziecięcą.
Agnieszka Michalczyk, in-
struktor plastyki i bibliote-
karz wyjaśnia natomiast, że 
podczas kolejnych spotkań 
uczestnikom warsztatów 

będą towarzyszyć wybrane ty-
tuły literatury dziecięcej.
- Rozpoczniemy od wspólnego 
przeczytania na głos książki, 
obejrzymy ilustracje, a potem 
porozmawiamy o treści i formie 
dzieła, które stanie się inspira-
cją do stworzenia własnych 
prac plastycznych z wykorzy-
staniem technik podobnych do 
tych, jakich użył ilustrator w 
swojej pracy – dodaje Agniesz-
ka Michalczyk.
Udział w warsztatach jest 
darmowy. 
- Obowiązują jednak wcze-
śniejsze zapisy w bibliotece, w 
godzinach otwarcia placówki. 
Liczba miejsc jest ograniczona, 
a decyduje kolejność zgłoszeń. 
Każde zajęcia potrwają 50 mi-
nut, a rozpoczynać się będą o 
godz. 12.30 – informuje Anna 
Sychta.

(GR)

HARMONOGRAM

• 17 kwietnia – „Czarno-białe wzory wspaniałe”, zajęcia pla-
styczne inspirowane książką Marcina Brykczyńskiego „Biały 
niedźwiedź, czarna krowa”, ilustracje: Grażka Lange.
• 24 kwietnia – „Plamy i plamki”, zajęcia inspirowane książką 
Marii Ekler „Kocur ślepia złote mruży”, ilustracje: Maria Ekler.
• 8 maja – „Na barwnym szlaku”, warsztaty inspirowane książką 
Przemysława Wechterowicza „Kocham Pana, Panie Tygrysie”, 
ilustracje: Aleksandra Woldańska-Płocińska.
• 15 maja – „Ołówkowe szaleństwa”, zajęcia inspirowane książką 
Uri Orlev’a „Babcia robi na drutach”, ilustracje: Marta Igierska.
• 22 maja – „W nocnym lesie...”, zajęcia inspirowane książką 
Marcina Brykczyńskiego „Czarno na białym i biało na czarnym”, 
ilustracje: Janusz Stanny.
• 5 czerwca – „Co widzą ptaszki, gdy latają”, warsztaty inspiro-
wane książką Marii Marjańskiej-Czernik „Nic”, ilustracje: Kry-
styna Lipka-Sztarbałło.
• 12 czerwca – „W gąszczu linii”, warsztaty inspirowane książką 
„Baśń o królu Dardanelu”, tekst i ilustracje: Janusz Stanny.
• 19 czerwca – „Pomaluj mój świat”, warsztaty inspirowane 
książką „12 kolorów” Marcina Bryczyńskiego, ilustracje: Ewa 
Poklewska-Koziełło.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Oliwa czytelniczym sercem Pomorza
23 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tego dnia zatętni 
czytelnicze serce Oliwy – ulica Opata J. Rybińskiego i Park Oliwski.

- W programie imprezy prze-
widziano kiermasz wydaw-
nictw, podczas którego prze-
widziano prezentację 20 wy-
dawnictw z Trójmiasta i Pomo-
rza. Będzie możliwa też wolna 
wymiana książek. Poza tym 
zaplanowano Katalońskie Wa-
lentynki nawiązujące do ob-
chodów święta książki w Kata-
lonii, gdzie mężczyźni kupują 
paniom róże, a panie w zamian 
obdarowują ich książkami. 
Odbędzie się również literackie 
pranie, podczas którego pre-
zentowana będzie poezja autor-
stwa 60 poetów z Polski i za-
granicy, zawieszonej pomiędzy 
drzewami. To wszystko odby-
wać się będzie w godz. 11.00 
– 18.00 – informuje Natalia 
Filipionek-Rybińska z Fundacji 
Wspólnota Gdańska.
Natomiast w godz. 11.00 
– 13.00 w świetlicy w Ryb-
nym odbędzie się „Opowieść 
o Oliwce” – warsztaty lite-
racko-artystyczne dla dzieci 
6-9 lat. Z kolei w godz. 12.00 
– 13.00 zapraszamy na „Skar-
by Oliwian” (Galeria Sztuki 

Warzywniak), czyli podsumo-
wanie pierwszej edycji projek-
tu. Dzięki niemu poznaliśmy 
poruszające biografie oliwskich 
mieszkańców, wspomnienia o 
tym, czym żyli kilkadziesiąt 
lat temu, mało znane wątki z 
najnowszej historii dzielnicy. 
Przez blisko dwa miesiące oli-
wianie przynosili do Funda-
cji Wspólnota Gdańska swoje 
skarby, które zostały uwiecz-
nione w albumie.
- To nie koniec propozycji. W 
godz. 13.00 – 15.00 w Parku 
Oliwskim odbędzie się akcja li-
teracka „Bez cenzury”, podczas 
której kilkudziesięciu literatów 
z Trójmiasta i regionu będzie 
tworzyć prozę i poezję, klęcząc 
przy długiej wstędze papieru. 
Z kolei o godz. 15.30 w Pała-
cu Opatów rozpocznie się Bły-
skawiczny Konkurs Literacki 
A4. Spotkanie jest otwarte dla 
publiczności. Teksty na żywo 
będzie oceniać jury w składzie: 
Paweł Huelle, Wojciech Boros, 
Andrzej Fac – dodaje Natalia 
Filipionek-Rybińska.
Ostatnim wydarzeniem 

literackiej imprezy będą „Pa-
miętniki nieprawdziwe”, które 
potrwają w godz. 17.00 – 19.00. 

Dodajmy, że będą to warsztaty 
z kreatywnego pisania, de-
dykowane osobom dorosłym. 

Zajęcie odbędą się w Świetlicy 
w Rybnym.

(KL)

  Dużym zainteresowaniem również wśród gdańszczan cieszy się Katalońskie Walentynki
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Gabriela 
Szubstarska 
słucham w 
milczeniu
 jak z tykaniem 
zegara 
upływa czas 

słyszę jak ciemność 
szuka po omacku 
wejścia 

czemu 
pomimo 
zamkniętych 
drzwi 
w szczelinach 
gromadzi się mrok 

dlaczego
 jedynie czas 
opanował sztukę 
odchodzenia

REKLAMA REKLAMA

Sztuka brytyjska na wielkim 
ekranie w Multikinie 
Rok 2016 to kontynuacja stra-
tegicznej współpracy British 
Council i sieci Multikino w ra-
mach projektu „Sztuka brytyj-
ska na wielkim ekranie”. Dzięki 
tej inicjatywie publiczność może 
regularnie oglądać retransmisje 
najlepszych spektakli z repertu-
aru słynnych scen brytyjskich, 
takich jak na przykład National 
Theatre czy Kenneth Brannagh 
Theatre Company.
Cykl spektakli teatralnych z 
Wielkiej Brytanii na stałe zagościł 

w kalendarzu imprez sieci Multiki-
no. Przedstawienia zarejestrowane 
na żywo, przy udziale publiczności 
i przy użyciu najnowszych rozwią-
zań technologicznych, retransmito-
wane są w jakości High Definition 
z dźwiękiem Digital Dolby Surro-
und. Pokazy realizowane są w wersji 
oryginalnej z polskimi napisami.
Dla polskiego widza udział w po-
kazach jest niepowtarzalną oka-
zją, by stać się częścią publiczności 
londyńskiego teatru oraz doświad-
czyć aktorstwa najwyższej próby. 

Dotychczas w przedstawieniach 
zarejestrowanych w National 
Theatre wystąpiły takie gwiazdy 
jak Helen Mirren (w roli Królo-
wej Elżbiety II), Benedict Cum-
berbatch (w roli Frankensteina i 
Hamleta), Judi Denach (w roli 
Pauliny z Zimowej Opowieści) 
czy Tom Hiddleston (w roli Ko-
riolana). W programie wydarzeń 
znalazły się także multimedialne 
wystawy z Muzeum Brytyjskiego 
np. „Wikingowie: życie i legenda”. 

Co widzowie będą mogli zobaczyć w kwietniu, maju i czerwcu w Multikinie?

 „Niebezpieczne związki” według Christophera Hamptona -6 czerwca
 „Jak wam się podoba” z Rosalie Craig – 18 kwietnia, 31 maja
 „Hamlet” z Benedictem Cumberbatchem - 21 kwietnia, 16 maja, 23 czerwca 
 „Kaci” według Martina McDonagha - 28 kwietnia
 „Audiencja” z Helen Mirren - 9 maja
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BRZEGIEM MOTŁAWY

IV Wojewódzki 
Bieg Żuławski 
23 kwietnia odbędzie się ko-
lejny już IV Wojewódzki Bieg 
Żuławski Brzegiem Motławy 
na trasie Lędowo – Wiślina 
– Lędowo. 
Dorośli oraz młodzież z rocz-
ników urodzenia 1999 – 2001 
pobiegną na dystansie ponad 
5000 m, młodzież z roczni-
ków 2002 – 2004 na ok. 1500 
m, a dzieci urodzone w roku 
2005/2006 na ok. 800 m. 
Najmłodsi (2007 i młodsi) na 
dystansie ok. 300 m w okoli-
cach Modrzewiowego Dworu 
w Lędowie.
Bieg Skrzatów w ramach 
imprezy wystartuje o 11.00 
sprzed świetlicy w Lędowie. 
Tu także będzie jego meta. 
Począwszy od rocznika 2001, 
zawodnicy startują sprzed 
świetlicy wiejskiej w Lędo-
wie przy ul. Szkolnej, a po-
tem przez mostek nad Mo-
tławą, dalej ścieżką rowerową 
wzdłuż ul. Jesionowej i ul. 
Słonecznej do Wiśliny przez 
teren szkoły podstawowej, 
następnie wałem nad Motła-
wą (ul. Mostowa) z powrotem 
do mety przed świetlicą w Lę-
dowie przy ul. Szkolnej.

Udział w imprezie jest bez-
płatny dla mieszkańców 
gminy Pruszcz Gdański, dla 
zawodników spoza gminy 
ustalono wpisowe w wysoko-
ści 10 zł. Poza tym na każde-
go uczestnika imprezy czeka 
pamiątkowy medal oraz po-
częstunek. Dla najlepszych 
uczestników Biegu Głównego 
(w swoich kategoriach płci i 
wieku) przewidziano nagrody 
finansowe w wysokości 150, 
100 i 50 zł. Najszybsi trzej 
biegacze wśród najmłodszych 
w Biegu Skrzatów otrzymają 
puchary.
Zapisy do udziału w biegu 
będą odbywać się w dniu im-
prezy: Bieg Skrzatów i Bieg 
Młodzieżowy – godz. 10.00 – 
10.50, a dla uczestników Bie-
gu Głównego drogą elektro-
niczną www.elektroniczne-
zapisy.pl do 21 kwietnia (ht-
tps://elektronicznezapisy.pl/
event/389.html) oraz w dniu 
imprezy w godzinach 10.00 
– 11.30 w biurze zawodów w 
Lędowie.

(MB)

RUSZYŁY ZAPISY

III Bieg do Źródeł 
4 czerwca w Parku Jelitkowskim w Gdańsku odbędzie się III Bieg do Źródeł. W ubiegłym 
tygodniu rozpoczęto prowadzenie zapisów, które potrwają do 22 maja. 

Jak informują nas organizato-
rzy imprezy, na biegaczy cze-
kają dwa dystanse – 10 i 3 km, 
rodzinny piknik i ponad 100 
nagród do wygrania. Aby wziąć 
udział w biegach wystarczy za-
pisać się na stronie www.bieg-
dozrodel.pl.
– W pierwszą sobotę czerw-
ca pas nadmorski ponownie 
stanie się centrum aktywnego 
wypoczynku. Starty biegów, 
biuro zawodów oraz dodatko-
we atrakcje dla biegaczy i ich 
rodzin zlokalizowane będą w 
Parku Jelitkowskim w Gdań-
sku (w okolicy wejścia na pla-
żę nr 70). To, co odróżnia Bieg 
do Źródeł od innych wydarzeń 
sportowych, to jego rodzinny 
charakter i bogata propozy-
cja piknikowa. Organizatorzy 
przygotowali ofertę dla każde-
go. W biegu mogą wziąć udział 
zarówno rekreacyjni biegacze, 
jak i profesjonalni zawodnicy 
– informuje Agnieszka Klug-
mann, rzecznik prasowy Gdań-
skich Inwestycji Wodno-Ka-
nalizacyjnych, które wspólnie z 
Urzędem Miejskim w Gdańsku 
są organizatorami biegu.

Na długodystansowych biega-
czy czekać będzie 10-kilome-
trowa trasa biegnąca wzdłuż 
nadmorskich alejek. Bieg roz-
pocznie się w samo południe. 
Każdy z uczestników otrzy-
ma pamiątkowy medal, pro-
fesjonalną koszulkę i miłą 
niespodziankę. 
– Dodatkowo, zawodnicy o 
najlepszych czasach w klasyfi-
kacji generalnej i klasyfikacjach 

wiekowych otrzymają bony do 
sklepu sportowego. W impre-
zie mogą wziąć udział rodzice 
z dziećmi, dziadkowie z wnu-
kami, a także wszyscy, którzy 
dopiero rozpoczynają przygodę 
z bieganiem i chcieliby po raz 
pierwszy spróbować swoich sił 
na trasie. Wszystko w formu-
le run for fun. Do biegu może 
zgłosić się każdy, bez względu 
na wiek czy kondycję – dodaje 

Agnieszka Klugmann, która 
przypomina, że w zeszłorocz-
nej edycji najmłodszy uczestnik 
biegu miał zaledwie kilka mie-
sięcy, a startował w wózku, tuż 
obok biegnących rodziców. 
Do biegaczy rekreacyjnych 
mogą dołączyć także miłośnicy 
Nordic Walking. Uczestnictwo 
w biegu jest bezpłatne. 

(KL)

  Młodzi ludzie chętnie uczestniczą w biegowej imprezie

ZWYCIĘSTWO TRĄBEK WIELKICH I SOBOWIDZA

Koszykarskie mistrzostwa za nami
Drużyny Trąbek Wielkich i Sobowidza okazały się najlepsze w swoich grupach  
w Mistrzostwach Gminy Trąbki Wielkie w Koszykówce. 

– Mistrzostwa rozgrywane 
były w hali trąbeckiego gimna-
zjum. Organizatorem igrzysk 
była Szkoła Podstawowa w 
Kłodawie, a organizatorem i 
głównym sędzią Tomasz Tan-
dek. Do igrzysk zgłosiły się 
wszystkie reprezentacje szkół 
z terenu naszej gminy. Turniej 
został rozegrany systemem 
„każdy z każdym” – informuje 
Wiesław Kempa, nasz stały ko-
respondent z Trąbek Wielkich.
Wśród dziewcząt 1. miejsce za-
jęły dziewczęta z Trąbek Wiel-
kich (podopieczne Aleksandry 
Bielawy), które w drodze po 
zwycięstwo pokonały Czernie-
wo 10:5, Kłodawę 8:0, Sobo-
widz 12:2 i Mierzeszyn 12:6. 
Na kolejnych miejscach skla-
syfikowano: SP Czerniewo, SP 
Sobowidz, SP Kłodawę oraz 
ZS Mierzeszyn.
– Wśród chłopców rzutem na 
taśmę zwyciężyli młodzi ko-
szykarze z Sobowidza, którzy 
dzięki wygranej 12:4 w ostat-
nim meczu nad Trąbkami 
Wielkimi, zapewnili sobie mi-
strzowski tytuł. W drodze po 

tytuł mistrzowski Sobowidz 
pokonał kolejno SP Czernie-
wo 16:0, ZS Mierzeszyn 14:2 i 
SP Kłodawę 6:4. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się SP 
Kłodawa, SP Trąbki Wielkie, 

ZS Mierzeszyn i SP Czernie-
wo. Do zwycięstwa i tytułu mi-
strza gminy drużynę chłopców 
poprowadziła Ewa Buga – do-
daje Wiesław Kempa.
Zwycięzcy mistrzostw 

reprezentowali gminę Trąb-
ki Wielkie na turnieju powia-
towym, który rozegrano już 
po zamknięciu tego wydania 
„Panoramy”. 

(GR)

  Walka była zacięta prawie o każdą piłkę
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O PUCHAR WÓJTA

IV Turniej Gry 
w Warcaby 
W Zespole Szkół w Suchym 
Dębie rozegrano IV Gminny 
Turniej Gry w Warcaby. Jego 
uczestnicy rywalizowali o 
puchar Barbary Kamińskiej, 
wójta gminy Suchy Dąb. 
W szranki stanęło 32 uczest-
ników, którzy w systemie pu-
charowym walczyli o jak naj-
wyższe lokaty. Po kilku eta-
pach gier na planszy wyłoniła 
się ścisła czołówka.
W kategorii szkoła podsta-
wowa zwyciężył Damian Ko-
walski, a na kolejnych dwóch 

miejscach sklasyfikowano 
Adama Holender i Kami-
la Gąciara. Wśród gimna-
zjalistów bezkonkurencyjna 
okazała się natomiast Daria 
Kowalczyk, która w poko-
nanym polu pozostawiła To-
masza Dubiella i Aleksandrę 
Gąciara.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wszyscy uczestnicy otrzyma-
li upominki i pamiątkowe 
medale.

(TJ)

  Pamiątkowa fotografia najlepszych zawodników w obu 
kategoriach
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PIERWSI W POWIECIE

Karta do Kultury
- Podczas Gali Kroni-
karskiej oficjalnie zosta-
ła przedstawiona Karta do 
Kultury Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich. Za jej pomocą 
można wypożyczać książki 
zarówno w naszych biblio-
tekach, jak i w wojewódzkiej 
oraz Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gdańsku – in-
formuje nas Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
Na tym nie kończą się jed-
nak korzyści z posiadania 
karty. Dzięki niej, każdy 
czytelnik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich będzie uprawnio-
ny do zniżek w instytucjach 
kultury. 
- Tych instytucji jest obec-
nie 90, a wśród nich są: ka-
wiarnie, kina, księgarnie, 
muzea, teatry, a także in-
stytucje organizujące kon-
certy, wystawy i szkolenia. 
Posiadacze Karty do Kul-
tury będą mogli m.in. ku-
pić tańsze bilety do Teatru 
Muzycznego w Gdyni, Te-
atru Wybrzeże, Teatru Mi-
niatura, Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego, Teatru 

Miejskiego w Gdyni, Teatru 
na Plaży w Gdyni, Filharmo-
nii Bałtyckiej, Opery Bałtyc-
kiej, Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, Europej-
skiego Centrum Solidarno-
ści, Centrum Hewelianum, 
Kina Helios w Gdańsku, a 
także do Faktorii Handlowej 
w Pruszczu Gdańskim, Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej w 
Starogardzie Gdańskim i do 
Grodziska Owidz – dodaje 
Leszek Orczykowski.
Stworzenie takiej karty było 
możliwe dzięki przyłączeniu 
biblioteki trąbeckiej do pro-
jektu Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki w Gdańsku. 
- Dokonaliśmy tego jako 
pierwsza biblioteka w powie-
cie gdańskim i jako siódma na 
Pomorzu. Teraz nasi czytelni-
cy należeć będą do uprzywi-
lejowanego klubu konsumen-
tów kultury. Potwierdza to, 
że staramy się, aby zapisanie 
do biblioteki, oprócz dostępu 
do książek i organizowanych 
przez nas wydarzeń, dawa-
ło coś jeszcze. Właścicielem 
karty może stać się każdy 
czytelnik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich. Koszt karty to tyl-
ko 1 złoty – zachęca dyrektor 
Orczykowski.

(KL)

MUSZISZ TAM BYĆ!!!

Tulipanowe święto w Mokrym Dworze
Impreza „Żuławski Tulipan” (zdobywca prestiżowej nagrody specjalnej Welcome 
Festiwal) co roku przyciąga do niewielkiego Mokrego Dworu tysiące zwiedzających. 
Wszystko za sprawą niezwykłych dywanów, ułożonych przez mieszkańców gminy 
Pruszcz Gdański z milionów główek tulipanów!

– Zabieraliśmy mieszkańców i 
turystów w krainę bajek, na mi-
strzostwa w piłce nożnej oraz 
w podróż dookoła świata. Na 
„tulipanowo” uczciliśmy razem 
rok Chopina i beatyfikację Jana 
Pawła II. Tym razem będziemy 
świętować Rok Sienkiewicza – 
zapowiada Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański i zaprasza do Mokre-
go Dworu całe rodziny.
Rekonstrukcje walk historycz-
nych, pokazy dawnego rzemio-
sła, inscenizacja oblężenia – 
wszystko to będzie tylko otocz-
ką dla ułożonego z główek tu-
lipanów dywanu nawiązującego 
do twórczości Henryka Sien-
kiewicza, a także do najsłyn-
niejszych ekranizacji jego dzieł.
A jak będzie się przedstawia-
ła kompozycja? Bogusław Iz-
debski, projektant i koordy-
nator układania kwiatowych 
dywanów nigdy nie zdradza 
szczegółów projektu, by goście 
imprezy mieli niespodziankę.
W tworzenie kompozycji każ-
dy może mieć swój wkład.

– Serdecznie wszystkich zapra-
szam do wspólnego układania. 
To ciężka praca, która jednak 
daje wielką frajdę i satysfak-
cję – zachęca Wiesław Zbro-
iński, sołtys Mokrego Dworu, 

producent tulipanów i współor-
ganizator imprezy. 
Termin imprezy jest ruchomy 
i zależy od zakwitnięcia oraz 
zebrania tulipanów. Jego ogło-
szenia należy wypatrywać na 

stronie gminy Pruszcz Gdański 
www.pruszczgdanski.pl oraz 
na Facebook/Gmina Pruszcz 
Gdański. 

(MB)

  Nie brakuje chętnych do układania tulipanowych dywanów
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OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„POŁUDNIE”

DOMY  JEDNORODZINNE
W ZABUDOWIE  SZEREGOWEJ

- ATRAKCYJNA LOKALIZACJA Z 
ROZLEGŁĄ PANORAMĄ WIDOKOWĄ 
(UL. A.BRUSKIEGO)

- NOWOCZESNY PROJEKT

- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

- WYDZIELONE OGRODZENIE 
DZIAŁKI

- PEŁNA INFRASTRUKTURA W CENIE

- REALIZACJA W LATACH 2016-2018

- ILOŚĆ OGRANICZONA

INFORMACJA : www.smpoludnie.pl

tel. 508 462-257    58 670 42 36

 


