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Pruszczański samorząd kolejny raz finansował będzie programy 
prozdrowotne dla mieszkańców naszego miasta. Kolejny raz z 
darmowych szczepień przeciwko wirusowi HPV skorzystać będą 
mogły nastoletnie dziewczynki, a ze szczepień przeciwko grypie 
seniorzy powyżej 60. roku życia.

Darmowe szczepienia przeciwko grypie i wirusowi HPV
MIASTO DBA O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW

PRUSZCZ GDAŃSKI I POWIAT GDAŃSKI   BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE:  LIPIEC 2016  —  NR WYDANIA: 7 (44)  —  ISSN: 2392-2869  —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

Odsetek osób, które szczepią się prze-
ciwko grypie jest niewielki. Powodów 
jest kilka. Część osób leczy się swoimi 
metodami, a inni nie wierzą w skutecz-
ność szczepionek.

FlashFlash

Kombi i Oddział Zamknięty w Przywidzu
Wielkimi krokami zbliża się kolejna wielka im-
preza, której gospodarzem będzie Przywidz. 
RockBlue Przywidz Festiwal, bo o niej mowa, 
odbędzie się 14 sierpnia

Budowa hali ma ruszyć w tym roku
Kilka tygodni temu wybrzmiał ostatni dzwonek 
w Szkole Podstawowej w Trutnowach. Podsta-
wówka została wygaszona, a na jej miejscu po-
wstanie niebawem przedszkole.

Na ratunek Olaf Dramowicz 
Znany w latach 80. turniej dla dzieci „Piłkarska 
Kadra Czeka” znów ma odzyskać swój dawny 
blask. Człowiekiem, który ma do tego doprowa-
dzić jest Olaf Dramowicz z Gdańska.

Podpisano umowę na pogotowie
W ostatnich dniach czerwca podpisano umowę na 
budowę nowej siedziby Pogotowia Ratunkowe-
go i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pruszczu Gdańskim.

STR. 7 STR. 8 STR. 11STR. 6

STR. 4



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  LIPIEC 20162 OD DRUGIEJ STRONY

Flash
WYDAWCA:
Flash Press 
Gdańsk 
m.zurek@panoramapomorza.pl
tel.790 486 988
www.panoramaflash.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Krzysztof Lubański
tel.723 617 052
lubek@panoramapomorza.pl

REDAKCJA:
news@panoramapomorza.pl Redakcja nie bierze odpowiedzialności  za treści reklam i nie zwraca materiałów  

nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz 
zamiany ich tytułów.

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

DRUK:
Drukarnia POLSKAPRESSE sp. z.o.o.

SKŁAD GRAFICZNY:
Kamil Żurek
k.zurek@panoramapomorza.pl

REKLAMA:
Krzysztof Jakubowski
tel. 501 255 334
k.jakubowski@panoramapomorza.pl

Nasze kalendarium
• 5 lipca – 23 sierpnia, 59. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej, Katedra Oliwska

• 9 – 17 lipca, Sopot Film Festiwal

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

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

• 5 lipca (piątek), Music Power Explosion – Av-
icii, godz. 18.00, Stadion Energa Gdańsk

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

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

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

• 23 lipca (sobota), Discotex: Bad Boys Blue, 
Alphaville, Fancy, Boney M, Francesco Napoli, 
godz. 19.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moni-
uszki 12

• 24 lipca (niedziela), Janusz Radek, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 27 lipca (środa), Dan Mangan, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

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

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

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

• 14 sierpnia (niedziela), Kabanos, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 15 sierpnia (poniedziałek), 22. Maraton Soli-
darności, godz. 9.00

• 20 sierpnia (sobota), koncert poświęcony Irenie 
Jarockiej, godz. 16.00, Muszla Koncertowa w 
Sopocie

• 20 – 21 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
godz. 10.00, Hipodrom w Sopocie

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

• 28 sierpnia (niedziela), Piwnica pod Baranami, 
godz. 19.00, Tarasy przy Aquaparku w Sopocie, 
ul. Zamkowa Góra 3/5

• 28 sierpnia (niedziela), Kabareton – Ciach, 
Słoiczek po cukrze i Cezary Pazura, godz. 19.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 19 – 24 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 13 – 15 października (czwartek – sobota), 
Sopot Jazz Festival

• 19 października (środa), Conan, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdański, ul. Doki 1

• 22 – 23 października (sobota – niedziela), 
Targi Mieszkaniowe, AmberExpo w Gdańsku, 
ul. Żaglowa 11

DWIE STRONY MEDALU

4 sierpnia widzimy się w 
Zatoce Sztuki
60 tysięcy złotych potrzeba na wydanie książek i audiobooków 
z bajkami opowiadającymi o niepełnosprawnych sportowcach. 
Pieniądze na ten szczytny cel zbierane będą podczas charyta-
tywnej imprezy integracyjnej, która 4 sierpnia odbędzie się w 
sopockiej Zatoce Sztuki.

W imieniu organizatorów do 
Sopotu zapraszamy wszystkich 
od dzieci po seniorów. Wszyst-
kich atrakcji nie możemy zdra-
dzić, ale na pewno będzie cie-
kawie. Na pewno odbędzie się 
pokaz gry w kręgle oraz rugby, 
który zaprezentują zawodnicy 
gdyńskiej Arki.
- Opublikowane zostaną au-
torskie bajki moje i moich 
przyjaciół. Sama jestem osobą 
niepełnosprawną i poprzez re-
alizację tego pomysłu – wspól-
nie z przyjaciółmi – chciałam 
pokazać, że osoby niepełno-
sprawne mogą żyć tak samo 
aktywnie jak ich pełnosprawni 
rówieśnicy. Możemy mieć swo-
je własne marzenia, chociażby 
sportowe i z powodzeniem mo-
żemy je realizować. Dobitnym 
tego przykładem jest przecież 
tenisistka stołowa Natalia Par-
tyka – mówi nam Magdalena 
Kulczewska, organizatorka im-
prezy i główna pomysłodaw-
czyni akcji wydania książek i 
audiobooków.
W tej chwili organizatorzy 
sierpniowej imprezy szukają 
wolontariuszy, którzy pomo-
gliby w przygotowaniu wyda-
rzenia. Chodzi o osoby, które 
zajęłyby się prowadzeniem im-
prezy, czy konkursów dla dzie-
ciaków oraz bufetu, z którego 
dochód również będzie prze-
znaczony za realizację projektu. 
Poza tym potrzebne są osoby, 
które w wolnej chwili mogły-
by na terenie całego Trójmiasta 
rozwieszać plakaty, informują-
ce o sierpniowej imprezie.
- W trakcie imprezy zbierać bę-
dziemy pieniądze do puszek, a 
dodatkowo prowadzona będzie 

też licytacja przedmiotów ofia-
rowanych przez znane oso-
by. Do wylicytowania będzie 
chociażby torebka Magdaleny 
Różdżki, czy piłka przekaza-
na przez gdyńskich rugbistów 
– informuje Magdalena Kul-
czewska.    Na imprezie poja-
wią się osoby, które brały udział 
w nagraniu audiobooka, a więc: 
Robert Gonera, Aleksandra 
Woźniak, Leszek Lichota oraz 
Bożena Stachura.
W tej chwili nie ma szans, aby 
akcję wsparły trójmiejskie sa-
morządy, ponieważ projekt re-
alizują osoby prywatne. Dopie-
ro po utworzeniu organizacji 
pozarządowej będzie istniała 

realna szansa na pozyskanie 
publicznych środków, z których 
można byłoby wydać książki i 
audiobooki.
Dodajmy jeszcze tylko, że im-
preza rozpocznie się o godz. 
10.00, a zbiórka pieniędzy pro-
wadzona będzie do godz. 14.30. 
Dla uczestników imprezy przy-
gotowano niespodziankę, któ-
rej nie możemy zdradzić. Oso-
by, które chciałyby pomóc przy 
imprezie kontaktować się mogą 
z Magdaleną Kulczewską pod 
adresem mailowym magdale-
nakulczewska@wp.pl.

(lubek)
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„RODZINA 500+”

Egzamin zdany na 6+
Na 6+ ocenia realizację progra-
mu „Rodzina 500+” Jerzy Kul-
ka, zastępca burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego ds. społecz-
nych. Wnioski składać można 
w dalszym ciągu, ale osoby, 
które nie zrobiły tego do 1 lip-
ca, nie otrzymają wyrównania 
świadczenia, które wypłacano 
od kwietnia.
- Aby w pełni sprawnie realizo-
wać program „Rodzina 500+”, 
na terenie naszego miasta uru-
chomiliśmy dodatkowe punk-
ty, gdzie można było składać 
wnioski. Przyjmowano je rów-
nież we wszystkich naszych 
szkołach. Z kolei w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej 
utworzyliśmy 16 stanowisk, 
gdzie mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego złożyć mogli 
wniosek o pieniądze z rządo-
wego programu. Przez cały 
m-c kwiecień, łącznie z sobo-
tami i niedzielami, mieszkańcy 
naszego miasta mogli składać 
wnioski w godz. 8.00 – 20.00 
- mówi „Panoramie” Jerzy 
Kulka. 
Dzięki takiej organizacji pra-
cy, w żadnym miejscu nie było 
kolejek i wniosek można było 
złożyć „od ręki”. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że w pierw-
szych dniach kwietnia miesz-
kańcy nie szturmowali miejsc 

podawczych, dlatego też nie 
było kolejek. Bardzo szybko 
rozpoczęto również wypłacać 
pieniądze. Dodajmy jeszcze, 
że zdecydowana większość 
mieszkańców składała wnioski 
osobiście, a ok. 30 proc. uczy-
niło to drogą elektroniczną. 
- Sprawnie przebiegała wery-
fikacja wniosków, dlatego też 
pierwsze wypłaty świadczeń 
odbyły się już 15 kwietnia. Nie 
było również żadnych proble-
mów z otrzymywaniem środ-
ków od wojewody. Myślę, że 
ci mieszkańcy, którzy złożyli 
wnioski, byli zadowoleni z na-
szej pracy - dodaje Jerzy Kulka. 
W momencie składania tego 
wydania „Panoramy” złożono 
ok. 2500 wniosków. Pamiętaj-
my jednak, że wniosek często 
nie dotyczył jednego dziecka. 
Decyzji wydano ok. 2200.
- W Pruszczu Gdańskim 
mieszka około 6 tysięcy dzieci 
do 18 roku życia, ale nie jeste-
śmy w stanie ocenić, czy wszy-
scy, którzy mogliby otrzymać 
świadczenie, złożyli już wnio-
ski. Jeżeli ktoś dopiero teraz 
złoży wymagane dokumenty, 
to już nie otrzyma wyrównania 
za poprzednie miesiące – doda-
je wiceburmistrz.

(lubek)

Trwają prace przygotowaw-
cze do przebudowy ulicy 
Mickiewicza w Cedrach 
Wielkich. Zakres inwesty-
cji obejmuje wykonanie no-
wej nawierzchni chodni-
ka, oświetlenie, kanalizację 
deszczową oraz miejsca par-
kingowe. Szacowana war-
tość inwestycji to ok. 2,8 mln 
zł. Gmina złożyła wniosek o 
przyznanie pomocy finanso-
wej na realizację inwestycji 
do Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 
W tej chwili budowany jest 
kanał teletechniczny, w któ-
rym ułożona zostanie sieć 
światłowodowa umożliwia-
jąca dostarczenie usług in-
ternetowych o najwyższej ja-
kości. Z sieci tej będą mogli 
korzystać okoliczni miesz-
kańcy, bank oraz urząd gmi-
ny. Prace ziemne i instalacyj-
ne będą trwały do 15 lipca. 
Również w tym czasie prze-
budowany zostanie dotych-
czasowy wodociąg, tak, aby 
wszystkie prace ziemne wy-
konać przez rozpoczęciem 
realizacji jezdni i chodnika.

(AT)

CEDRY WIELKIE
Prace na 
Mickiewicza 

CEDRY WIELKIE

Czekają na 
ustawę
Na spotkaniu w Nowym 
Stawie dopracowano szcze-
góły projektu, którego celem 
jest ratowanie żuławskich 
zabytków. Przypomnijmy, 
że program zakłada reno-
wację wielu zabytków na te-
renie gmin: Cedry Wielkie, 
Nowy Staw i Nowy Dwór 
Gdański, a działania będą 
finansowane ze środków 
unijnych.
- Musimy bardzo uważnie 
realizować ten trudny pro-
jekt, abyśmy nie popełnili 
błędu, który może nas dro-
go kosztować. Każdy z part-
nerów czeka już w blokach 
startowych, żeby rozpocząć 
pierwsze działania. Nasze 
zapędy wyhamowuje, nie-
stety, nowa ustawa o zamó-
wieniach publicznych, która 
nie weszła jeszcze w życie. 
Nie możemy działać według 
starej ustawy, ponieważ nie 
była ona zgodna z unijną 
dyrektywą – wyjaśnia nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie, która jest li-
derem projektu.
Mimo tego, nie ma żadnych 
podstaw, by sądzić, że reali-
zacja projektu się opóźni.

(GR)

POWSTAJE BOISKO PRZY „CZWÓRCE”

Pierwszy jadalny kasztan w mieście
Przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim rozpoczęła się w ostatnich dniach czerwca budowa 
drugiego boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżni i małej architektury. 

- Koszt budowy nowego boiska 
to 494000 złotych. Zakończe-
nie budowy nowego obiektu 
planowane jest na koniec wrze-
śnia. Wtedy też zamkniemy 
wieloletni program moder-
nizacji boisk przy szkołach w 
Pruszczu Gdańskim – podkre-
śla Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. 
Z kolei Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego mówi, że w ten 
sposób przy placówce oświato-
wej we wschodniej części mia-
sta zakończy się proces budo-
wy nowoczesnego kompleksu 
sportowego, w skład którego 
wchodzą: sala gimnastyczna, 
nowoczesny basen z siłownią 
i salą do squasha i dwa no-
woczesne boiska ze sztuczną 
nawierzchnią.
Nie są to jedyne inwestycje re-
alizowane w tej chwili na tere-
nie naszego miasta.
- Przy ulicy Wojska Polskiego 
miasto rozpoczęło także mo-
dernizację terenu zielonego. 
Prace mają na celu przywró-
cenie mu pierwotnej formy i 

usunięcie dzikich nasadzeń. 
Projekt konsultowany był z 
mieszkańcami. Przy udziale 
pruszczan powstał także pro-
jekt zrealizowanego właśnie 
placu zabaw dla najmłodszych 
przy ulicy Podkomorzego – in-
formuje nas Bartosz Gondek.
Mieszkańcy ulicy Podkomo-
rzego korzystają już z całkowi-
cie odnowionego placu zabaw, 
na którym pojawił się jadalny 
kasztan – pierwsze takie drze-
wo w naszym mieście.
- Na placu, który został sporo 
powiększony, zamontowali-
śmy całkowicie nowe urządze-
nia zabawowe – dodaje Janusz 
Wróbel, który zauważa, że ja-
dalny kasztan to nie jedyna 
ciekawostka, z jaką mamy do 
czynienia na placu zabaw przy 
ulicy Podkomorzego. – Poja-
wił się tam także nowy model 
piaskownicy, wyposażony w 
mocowania do parasoli bal-
konowych, które opiekunowie 
pociech mogą teraz przynieść 
ze sobą i stabilnie zamontować.

(GR)
  Nowy plac zabaw przy ulicy Podkomorzego z pierwszym w mieście jadalnym kasztanem
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Darmowe szczepienia przeciwko grypie 
i wirusowi HPV
Pruszczański samorząd kolejny raz finansował będzie programy prozdrowotne dla mieszkańców naszego miasta. Kolejny raz z 
darmowych szczepień przeciwko wirusowi HPV skorzystać będą mogły nastoletnie dziewczynki, a ze szczepień przeciwko grypie 
seniorzy powyżej 60. roku życia.

Z darmowych szczepień prze-
ciwko grypie pruszczańscy se-
niorzy skorzystać mogli już w 
roku ubiegłym. Na ten cel miej-
scowy samorząd wyasygnował 
60 tys. zł.
– Z naszej oferty skorzystało 
ok. 400 osób uprawnionych do 
szczepień. Dlatego też w tym 
roku postanowiliśmy wprowa-
dzić pewne zmiany. Szczepie-
nia nie będą prowadzone przez 
dwa, a trzy miesiące i potrwają 
od września do końca listopa-
da. Drugą zmianą jest wiek. 
Postanowiliśmy, że szczepie-
niami obejmiemy seniorów po-
wyżej 60. roku życia. Przypo-
mnę, że w roku ubiegłym były 
to osoby powyżej 65 roku życia. 
Liczymy, że dzięki temu więcej 
mieszkańców miasta będzie 
chciało zaszczepić się przeciw-
ko grypie – mówi nam Doro-
ta Opałka, kierownik Refera-
tu Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.
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Szczepienia przeciwko grypie 
nie były wybrane przypadko-
wo, gdyż pomimo, że grypa 
nie jest chorobą groźną to nie-
bezpieczne są jej powikłania, w 
szczególności u osób starszych, 
które mogą nawet doprowadzić 
do śmierci. U osób starszych 
są przyczyną zaostrzeń chorób 
układu oddechowego, mogą też 
prowadzić do powikłań ze stro-
ny innych układów, w tym ser-
cowo – naczyniowego. Kolej-
nym powodem wdrożenia tego 
programu, jest fakt, że szcze-
pienia przeciw grypie znajdu-
ją się w Programie Szczepień 
Ochronnych jako szczepienia 
zalecane, a nie finansowane 
ze środków znajdujących się w 
budżecie ministra właściwego 
do spraw zdrowia. Co ciekawe 
przeciwko niej szczepi się zale-
dwie 3 – 4 proc. Polaków. Naj-
gorzej z powikłaniami pogry-
powymi radzą sobie osoby star-
sze, dlatego też darmowymi 

szczepieniami objęte są osoby 
powyżej 60. roku życia – tłu-
maczy nam Dorota Opałka.
Odsetek osób, które szczepią 
się przeciwko grypie jest nie-
wielki. Powodów jest kilka. 
Część osób leczy się swoimi 
metodami, a inni nie wierzą w 
skuteczność szczepionek.
Niebawem wiadomo będzie 
kto w Pruszczu Gdańskim zaj-
mie się realizacją tego progra-
mu. Szczegółowe informacje 
na ten temat poznamy podczas 
sierpniowej kampanii informa-
cyjnej. Wiadomo jednak, że 
szczepienia wystartują 1 wrze-
śnia, a skorzystać z nich będą 
mogły wszystkie osoby pow. 60 
roku życia, stale zamieszkujące 
na terenie miasta. 
Znacznie większe zaintereso-
wanie zaobserwować można 
szczepieniami przeciwko wiru-
sowi HPV. Są one dobrowolne, 
a poddawane są nim 13-letnie 
dziewczęta.

– Według badań szczepionka 
ta jest skuteczna, kiedy poda się 
ją jeszcze przed inicjacją seksu-
alną. Program jest dobrowolny 
i to rodzice decydują, czy chcą, 
aby ich pociechy były zaszcze-
pione. Rak szyjki macicy doty-
ka kobiety głównie powyżej 35. 
roku życia i dopiero wtedy za-
stanawiamy się nad problemem 
i konsekwencjami. Nastolatki 
nie myślą o takich chorobach 
w tym wieku. Podejrzewam, 
że nieliczne wiedzą, co to jest 
wirus HPV – zauważa szefowa 
referatu.
W poprzedniej edycji tego pro-
gramu zaszczepiło się ponad 
75 proc. dziewczynek z prusz-
czańskich szkół. Mimo ruchu 
antyszczepionkowego jest to 
wysoki odsetek i urzędnicy li-
czą, że i tak będzie w kolejnych 

edycjach tego programu. Sku-
tek odnosi także przeprowa-
dzona w szkołach kampania 
informacyjna, podczas której 
dowiedzieć się można co to jest 
wirus HPV, czym jest szcze-
pionka, jakie mogą wystąpić 
działania niepożądane po za-
stosowaniu szczepionki oraz 
jak ważna jest profilaktyka w 
tym zakresie. 
Warto skorzystać z darmowe-
go szczepienia, które finansuje 
miasto. Koszt szczepienia to 
ok. 600 złotych, bo tyle kosztu-
je podanie 3 dawek szczepion-
ki. A po drugie – co jest znacz-
nie ważniejsze – mamy większą 
szansę, że nasza córka nie za-
choruje w przyszłości na raka 
szyjki macicy. Nadmienić nale-
ży jak ważna jest tu profilakty-
ka, a szczególnie systematyczne 

badania cytologiczne.
– Program realizowany jest za-
ledwie od kilku lat, dlatego nie 
możemy jeszcze powiedzieć, 
jaka jest jego skuteczność. Na-
leży jednak podkreślić, że rów-
nież szczepienia przeciw wiru-
sowi brodawczaka ludzkiego 
(HPV) znajdują się w Progra-
mie Szczepień Ochronnych 
jako zalecane, a nie finansowa-
ne ze środków znajdujących się 
w budżecie ministra właściwe-
go do spraw zdrowia – podkre-
śla Dorota Opałka.
Wszelkie informacje dotyczące 
obu programów znaleźć można 
na stronie internetowej urzędu 
miasta – www.pruszcz-gdan-
ski.pl – w zakładce „zdrowie”.

Krzysztof Lubański

POLITYCY WYSZLI ZZA BIUREK

Miasto wygrało samorządowy turniej 
Tradycją stały się już turnieje 
samorządowców, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
lokalnych polityków powiatu 
gdańskiego.
Praca samorządowca polega 
przede wszystkim na prowa-
dzeniu takiej polityki, która 
przynosi korzyści lokalnej spo-
łeczności. Jednak nie tylko pra-
cą człowiek żyje, dlatego tak 
chętnie nasi politycy zdjęli szy-
kowne garnitury oraz garsonki i 
wzięli udział w Turnieju Spor-
towo-Rekreacyjnym, który or-
ganizowany jest specjalnie dla 
nich. W tym roku uczestnicy 
turnieju spotkali się na terenie 
Faktorii w Pruszczu Gdańskim.
Każdego roku konkurencje, w 
których rywalizują zawodni-
cy są takie same, a rywalizacja 
prowadzona jest w rzucie do 
kosza, rzucie ringo, strzale do 
pustej bramki, slalomie piłką do 
nogi i kosza oraz unihockiem, 

przeciąganiu liny i podnoszenie 
sztangi. Zwycięzcy poszcze-
gólnych konkurencji nagro-
dzeni zostali medalami. Każda 
drużyna zdobywała punkty za 
miejsca w poszczególnych kon-
kurencjach. Po podsumowaniu 
wszystkich punktów wiadomo 
było, która z drużyn okazała się 
w tym roku bezkonkurencyjna. 

Dodajmy jeszcze tylko, że do 
rywalizacji przystąpiło osiem 
reprezentacji. Tym razem mi-
strzami turnieju została re-
prezentacja miasta Pruszcz 
Gdański. Miejsca na podium 
wywalczyły natomiast dru-
żyny z Trąbek Wielkich oraz 
Przywidza.

(KL)

  Zwycięska drużyna – reprezentacja miasta Pruszcz Gdański

REKLAMA
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DLA DZIECI

Letnia Szkoła 
Ratownictwa
- Każdy, kto przez chwilę 
chce poczuć się jak ratownik 
wodny, będzie miał okazję za-
poznać się z podstawowymi 
technikami ratownictwa oraz 
udzielania pierwszej pomocy 
w naszej Letniej Szkole Ra-
townictwa na plaży w Brzeź-
nie – informuje Grzegorz 
Pawelec, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gdańsku. 
Zadaniem szkoły jest przybli-
żenie zainteresowanym idei 
ratownictwa wodnego i bez-
piecznej kąpieli. W ramach 
zajęć instruktorzy zapre-
zentują pokazy ratownictwa 
z użyciem profesjonalnego 
sprzętu ratowniczego.
- Będzie można także popra-
wić technikę pływania dzięki 
zajęciom w wodzie. Lekcje 

będą prowadzone na kąpie-
lisku przy molo w Brzeźnie 
przez doświadczonych ratow-
ników, kadrę instruktorów 
WOPR oraz trenerów pływa-
nia w każdą wakacyjną sobotę 
od godz. 10.30 do 11.30 – do-
daje Grzegorz Pawelec.
Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci i młodzieży w wieku 
od 8 do 16 lat. Można w nich 
wziąć udział jednorazowo lub 
cyklicznie. Każdy uczest-
nik zajęć otrzyma dyplom 
potwierdzający ukończenie 
Letniej Szkoły Ratownictwa. 
Zapisy prowadzone są drogą 
mailową: kapieliska@mosir.
gda.pl. Dodajmy, że liczba 
miejsc jest ograniczona, a de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

(GR)

WWW.BEZPIECZNY.GDANSKI.PL

Potrzebne informacje w jednym miejscu
Informacje o barszczu So-
snowskiego, ostrzeżenia po-
godowe, wiadomości o stanie 
wałów i zagrożeniach klęska-
mi żywiołowymi oraz numery 
telefonów alarmowych i pora-
dy jak reagować w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia 
będą w jednym miejscu. Wy-
dział Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatu 
Gdańskiego uruchomił stronę 

internetową, na której znaj-
dziemy wiele ważnych i poży-
tecznych informacji. 
– Pomysł uruchomienia strony 
zrodził się w naszym wydzia-
le. Znaleźć tam można przede 
wszystkim informacje dotyczą-
ce bezpieczeństwa sanitarnego, 
co podajemy w porozumieniu 
z Powiatową Stacją Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Prusz-
czu Gdańskim. Podawać też 

będziemy wiadomości o ewen-
tualnych podtopieniach i po-
wodziach. Będziemy również 
podpowiadać, jak uniknąć róż-
nego rodzaju zagrożeń – mówi 
„Panoramie” Ireneusz Czer-
necki, naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego.
Warto jednak zauważyć, że 
strona jest dopiero w budowie.
– Chcemy, aby wszystkie poda-
wane informacje były bardziej 

obrazowe, miały charakter 
wizualny. Mamy już pewne 
sprecyzowane plany, które w 
najbliższym okresie będziemy 
wcielać w życie – dodaje Irene-
usz Czernecki.
Nowa strona znajduje się pod 
adresem www.bezpieczny.
gdanski.pl.

(KL)

  Na stronie znaleźć też można informacje dotyczące  
barszczu Sosnowskiego 
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WIZYTA W EDUPARKU

Odkrywcy z Suchego Dębu
Uczniowie klas 0 z Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie uczest-
niczyli w warsztatach nauko-
wych w gdańskim Eduparku. 
Mali naukowcy tworzyli pian-
kowe węże, wybuchową herba-
tę oraz wulkany z bąbli. 
– Nie zabrakło również wspól-
nego odliczania do odpalenia 
odrzutowej rakiety w powie-
trze i chemicznego urucho-
mienia buchającej lokomotywy. 
Sprawdzili również swój refleks 

i zręczność, poznając tajem-
nice optyki i okulistyki – po-
wiedziała Agnieszka Gantner, 
wychowawczyni klasy 0a ZS w 
Suchym Dębie. 
– Podczas wspaniałej zabawy, 
dzieci poznały wiele zjawisk 
przyrodniczych z otaczające-
go nas świata – podsumowa-
ła Aleksandra Lewandowska, 
dyrektor ZS w Suchym Dębie.

(TJ)
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ROBOTY RUSZĄ LADA DZIEŃ

Podpisano umowę na pogotowie 

Jak informowaliśmy w po-
przednim wydaniu „Pano-
ramy”, zainteresowanie in-
westycją było spore. Komisja 
przetargowa zdecydowała, że 
pogotowie i siedzibę PCPR 
budować będzie firma B&W 
Bożena Dzidkowska Usługi 
Ogólnobudowlane, która za 
wykonanie zadania zapropo-
nowała kwotę brutto 8309122 
złote. Jest to suma, o której 
mówił nam niedawno Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.
Przypomnijmy, że w budyn-
ku przy ulicy Raciborskie-
go zaplanowano siedzibę 
Pogotowia Ratunkowego, 
PCPR oraz archiwa starostwa 
powiatowego.
– W tym budynku już w pełni 
swoje zadania będzie mogło 
realizować Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, które 
teraz – ze względu na warun-
ki lokalowe – swoje działania 
musi nieco ograniczyć. W 
głównej mierze obiekt służyć 
ma pogotowiu ratunkowemu, 

które w pełni zabezpieczy po-
trzeby mieszkańców naszego 
powiatu. Lokalizacja obiektu 
też nie jest przypadkowa, po-
nieważ stąd, bez większych 
problemów, szybko wyjechać 
można w różne kierunki nasze-
go powiatu – tłumaczy Marian 
Cichon. 

Część środków na budowę po-
gotowia przekaże pruszczań-
ski samorząd, swoją cegiełkę 
dorzuci również Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Pozosta-
łe środki, jak mówił nam Ma-
rian Cichon, będą pochodzić z 
kredytu.

 Stefan Skonieczny, starosta gdański podpisuje umowę na budowę pogotowia
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W ostatnich dniach czerwca podpisano umowę na budowę nowej siedziby Pogoto-
wia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. 
Prace mają ruszyć lada dzień, a koniec inwestycji zaplanowano na kwiecień przy-
szłego roku.

Jeszcze w tym roku obiekt ma 
być postawiony, by w okresie 
zimowym budowlańcy zajęli 
się pracami wykończeniowy-
mi. Wydaje się więc, że ter-
min zakończenia prac – kwie-
cień 2017 roku – jest realny.

(KL)

ODPOCZYNEK Z LEKTURĄ

Biblioteka na plaży! 
Do końca sierpnia potrwa w 
naszym mieście akcja „Bi-
blioteka na Plaży”.
- Wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji w Gdańsku przy-
gotowaliśmy na gdańskich 
kąpieliskach specjalne bi-
blioteczki, spośród których 
każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Wybór książek na pla-
żowych regałach będzie 
spory: od literatury pięknej, 
poprzez powieści obyczajo-
we, romansowe, wciągające 
thrillery, po książki fantasy 
i science f iction. Nie tylko 
dorośli będą mogli plażo-
wać z książką – na dzieci i 
młodzież także będzie cze-
kał świetny katalog tytu-
łów – informuje Przemy-
sław Czaja z Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gdańsku.
„Biblioteka na plaży” ma 
zachęcać do spędzania cza-
su z lekturą i częstszego się-
gania po książki.
- Zasada projektu jest dosyć 
prosta. Wystarczy wybrać 
interesujący tytuł, oddać się 
lekturze, a następnie zwró-
cić książkę na regał, aby 
mogły skorzystać z niej inne 

osoby. Można także podzie-
lić się własną książką i udo-
stępnić ją w „Bibliotece na 
plaży” dodaje Przemysław 
Czaja.
Przygotowane dla tury-
stów i mieszkańców nasze-
go miasta książki zostały 
oznakowane logo akcji, po-
dobnie jak punkty, w któ-
rych można je wypożyczać. 
Książki będą dostarczane 
przez cały czas trwania ak-
cji do końca sierpnia. 
Specjalne biblioteczki zna-
leźć można w Jelitkowie: 
wejście nr 72 – bar pla-
żowy, wejście nr 65 – Ta-
werna Klipper, wejście nr 
63 – bar plażowy oraz w 
Brzeźnie: wejście nr 52 – 
bar plażowy, wejście nr 50 
– bar plażowy i wejście nr 
41 – Tawerna Dom Zdro-
jowy. Biblioteczki działają 
również na Stogach: wej-
ście nr 26 – Obiekt Służb 
Ratowniczych, w Sobiesze-
wie: wejście nr 16 – Obiekt 
Służb Ratowniczych i w 
Orlu: wejście nr 11 – Obiekt 
Służb Ratowniczych.

(GR)
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 TRYPTYK CORAZ BLIŻEJ BIEGA DLA HOSPICJUM

Porozumienie w sprawie szlaku Przywidzka Pętelka
Wójtowie trzech gmin pod-
pisali bilateralne porozumie-
nie o współpracy z Akademią 
Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Dotyczy ono stworzenia 
Tryptyku upamiętniającego 
ks. Aeltermanna. 
O stworzeniu Szlaku Pamięci 
ks. Aeltermanna pisaliśmy w 
jednym z poprzednich wydań 
„Panoramy”. Przypomnijmy, 
że szlak ma połączyć trzy 
punkty, z którymi związany 
był kapłan, a więc Nowy Wiec 
w gminie Skarszewy, Mierze-
szyn w gminie Trąbki Wiel-
kie i Przywidz. W realizację 
projektu zaangażowali się 
również studenci Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
którzy przygotowali koncep-
cje projektów tego tryptyku.
Studentki z kierunku Archi-
tektury Przestrzeni Kulturo-
wych Akademii Sztuk Pięk-
nych przedstawiły projekty 
zagospodarowania miejsc w 
Mierzeszynie, Przywidzu i 
Nowym Wiecu upamiętnia-
jących ks. Aeltermanna. Stu-
dentki pracowały pod opieką 
dr hab. Iwony Dzierżko-Bu-
kal i dr hab. Marty Branic-
kiej. Porozumienie podpisali 
gospodarze trzech samorzą-
dów: Jacek Pauli (Skarszewy), 

Kochani, w imieniu całe-
go zarządu fundacji bardzo 
dziękujemy za okazane ser-
-ca, za pomoc, wsparcie, za 
to, że 9 lipca byliście z nami 
w Przywidzu, gdzie od-był 
się festyn, z którego do-
chód przeznaczono na Fun-
dację Hospicyjną im. św. 
Ksawerego.
To podziękowanie kieruję 
szczególnie do osób, któ-
re bez wahania powiedzia-
ły „tak, pomożemy”, a są to 
m.in.: Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz oraz 
Marek Maciejewski, Jarek 
Janiszewski, Dariusz Mi-
chalczewski, Iwona Guzo-
w-ska, Tomasz Podsiadły, 
Andrzej Ławniczak, Zosia 
i Janusz Jaromin, Dariusz 
Cza-iński, Arek Mikulski, 
Feliks Mikulski, ks. pro-
boszcz Czesław Hybel, Jo-
anna i Piotr Krzyżanowscy, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Przywidzu, Uniwersytet 
III Wieku, OSP Przywidz, 
Joanna i Michał Jasińscy, 
Józef Kulaszewicz, Bartosz 
Cierocki, Beata Smolar-
ska, Mirosław Skrzypkow-
ski -KAMIŚ, Jarek Mróz, 
Ewa Kruk, Ma-ciej Kruk, 

Błażej Konkol (Trąbki Wiel-
kie) i Marek Zimakowski 
(Przywidz).
- Trzeba pamiętać o tych, któ-
rzy ryzykowali życiem i życiem 
zapłacili za potępienie zła, ja-
kim był nazizm. Kiedy znika 
pamięć, kiedy zapominamy o 
historii, to często zło powra-
ca. To międzygminne działanie 
ma na celu uhonorowanie ks. 
Aeltermana za to, że walczył 
ze złem, mając świadomość, że 
może zginąć. Nie każdego było 
stać na taka postawę – mówi 
Marek Zimakowski, wójt 

Paweł Tyda, Monika Cze-
pirska, Ola Pawlicka, Dia-
na Andrykowska, Krzysztof 
Krajewski, Dariusz Dobro-
godzki, Hanna Jenerałek, 
Anna Matlak, To-masz Dor-
niak, Wiktor Dyduła, Iwetta 
Kruczkowska, Tomasz Łoś, 
Leszek Orczy-kowski, Ju-
styna Rekowska, Katarzy-
na Sprusik, Maciej Sprusik, 
Tomasz Herbasz, Tomasz 
Arendt, Wiesław Dzidkow-
ski, Lucyna Rucińska, Ce-
cylia i Marek Ko-stuch, Bar-
bara Grzywacz, Justyna Ol-
szewska, Mariusz Wasilew-
ski, Sławomir Strzałkowski, 
Stanisław Herbasz, wszyscy 
uczestnicy biegu, wolonta-
riusze… mogę wymieniać i 
wymieniać! Wszystkim ra-
zem i każdemu z osobna bar-
dzo serdecznie dziękujemy!
To szczytny cel i wasza praca 
nie pójdzie na marne, obie-
cuję! Zebraliśmy wspólnie 
9942 zł. To wielki sukces, 
nasz wspólny. W końcu będą 
łóżka rehabili-tacyjne do wa-
szej dyspozycji i wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, 
bez wy-jątku. Liczę na więk-
sze zaangażowanie miesz-
kańców gminy, bo to przecież 

gminy Przywidz.
Ksiądz Aeltermann, Niemiec 
z pochodzenia, tuż przed wy-
buchem II wojny światowej 
był proboszczem parafii mie-
rzeszyńsko-przywidzkiej. Był 
kapłanem niepokornym, któ-
ry nie zgadzał się z ówczesną 
polityką Rzeszy i nazizmem, 
za co został zamordowany 
przez swoich rodaków. Pro-
boszcz zginął we wsi Nowy 
Wiec w gminie Skarszewy.

(KL)

jest dla nas wszystkich! Tak 
na wszelki wypadek! Może 
nie dziś, nie jutro, ale po-
ju-trze, za rok czy pięć lat! 
Życie pisze różne scenariu-
sze i mam nadzieję, że nikt 
z nas nigdy w życiu nie znaj-
dzie się w takiej sytuacji, że 
nie będzie musiał skorzy-
-stać z tego sprzętu czy po-
mocy z naszej strony! Póki 
jesteśmy zdrowi uważa-my, 
że ten problem nas nie do-
tyczy. Ale co zrobić, jak 
przychodzi choroba? Nagle, 
niespodziewanie… O tym 
też trzeba pomyśleć! Jeszcze 
raz wszystkim, którzy byli, 
serdecznie dziękuję!
Anna Litwiniuk, prezes 
Fundacji Hospicyjnej im. 
św. Ksawerego

Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz
Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest – nie 
przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z inny-
mi. To słowa Jana Pawła II. 
Często o tym zapominamy. 
Może lepiej pomagać, niż 
korzystać z pomocy jako 
pacjent fundacji.

 Porozumienie podpisuje Marek Zimakowski, 
 wójt gminy Przywidz 
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ROCKBLUE PRZYWIDZ FESTIWAL

Kombi i Oddział Zamknięty zagrają 
w Przywidzu
Wielkimi krokami zbliża się kolejna wielka impreza, której gospodarzem będzie Przywidz. RockBlue Przywidz Festiwal, 
bo o niej mowa, odbędzie się 14 sierpnia, a gwiazdą wieczoru będzie Zespół Kombi ze Sławomirem Łosowskim i mamy 
nadzieję, że również Oddział Zamknięty

- Założeniem i głównym na-
szym celem jest coroczne uho-
norowanie Legend Polskiego 
Rocka poprzez stworzenie cy-
klicznego wydarzenia muzycz-
nego skierowanego do naszych 
mieszkańców, turystów od-
wiedzających Pomorze oraz 
do mieszkańców miejscowości 
ościennych oraz Trójmiasta. 
Docelowa koncepcja festiwalu 
to koncerty zakończone corocz-
nie występem gwiazdy. Aby nie 
zawężać charakteru imprezy 
przyjęto, że będzie to corocz-
ny przegląd zespołów Pomorza 
grających szeroko pojętego roc-
ka oraz bluesa. Tak zrodziła się 
nazwa festiwalu ROCKBLU 
Przywidz Festiwal. Założeniem 
festiwalu jest zaprezentowanie 
przybyłej publiczności zespołów 
rockowych i bluesowych – mówi 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.

 Jak się dowiedzieliśmy, każ-
dego roku zostanie powoła-
ne jury, które będzie przyzna-
wało nagrody poszczególnym 
zespołom. 
- Główną nagrodą będzie na-
groda Wójta Gminy Przywidz 
Grand Prix RockBlue Przywidz 
Festiwal. Wyróżnieniem dodat-
kowym dla najlepszego zespo-
łu będzie koncert jako suport 
gwiazdy RockBlu – mówi Ja-
nusz Jaromin, dyrektor GOK-u, 
czyli organizator wydarzenia .
Nieodłącznym elementem festi-
walu będzie coroczne zawiesza-
nie kolejnego liścia – płyty na 
drzewie Korzeń Rocka, które 
znajduje się w Bulwarze Czer-
wonych Gitar w Przywidzu. 
Przypomnijmy, że pierwsza 
płyta już wisi, a jej bohaterami 
są właśnie Czerwony Gitary. 
- Głównym elementem uzu-
pełniającym festiwalu jest 

Przywidzki Folwark. To ele-
ment i narzędzie służące do 
promocji festiwalu i uzupeł-
nienia jego programu, a przede 
wszystkim atrakcyjności. Poza 
tradycyjnymi elementami, taki-
mi jak kuchnia tradycyjna, pro-
dukty regionalne, rękodzieło ar-
tystyczne, będzie posiadał rów-
nież oprawę artystyczną, która 
w ciągu dnia podtrzyma festi-
walową atmosferę. W tym roku 
gwiazdami będą zespół Jary 
OZ, czyli Oddział Zamknięty 
oraz zespół KOMBI ze Sław-
kiem Łosowskim – zapowiada 
Janusz Jaromin.
Dodajmy jeszcze tylko, że jed-
nym z patronów medialnych 
sierpniowego wydarzenia w 
Przywidzu jest „Panorama 
Pomorza”. 

(GR)  Rok temu otwarto w Przywidzu bramę Legend Polskiego Rocka
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OSTATNI SZKOLNY DZWONEK W TRUTNOWACH

Budowa hali w Cedrach Wielkich 
ma ruszyć w tym roku
Kilka tygodni temu wybrzmiał ostatni dzwonek w Szkole Podstawowej w Trutnowach. Podstawówka została wygaszona, 
a na jej miejscu powstanie niebawem przedszkole.

W Szkole Podstawowej w Trut-
nowach od wielu lat zauważano 
problem z odpowiednią ilością 
uczniów. Dyskusja o jej likwi-
dacji prowadzona była już 20 lat 
temu.
– Podstawówka istniała od 
kilkudziesięciu lat, a w ostat-
nim roku uczyło się tylko 14 
uczniów. Niestety nie udało się 
jej obronić, ale wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że szkoła 
bez dzieci nie istnieje. Każdy z 
pracujących nauczycieli w Trut-
nowach otrzymał propozycję 
pracy. Pozostał jednak smutek 
i żal, bo sercem każdej wsi jest 
szkoła. Jestem jednak bardzo 
wdzięczny rodzicom, że ze spo-
kojem przyjęli nasze obiektyw-
ne argumenty – mówi „Panora-
mie” Janusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie.
Szkoła w Trutnowach 

zaadaptowana będzie na przed-
szkole, w którym znajdzie się 
miejsce dla 25 maluchów. Gmi-
na Cedry Wielkie złożyła wnio-
sek o unijne dofinansowanie na 
ten cel. Jak się dowiedzieliśmy, 
pod kątem formalnym wniosek 
został już oceniony.
– Teraz czekamy już tylko na 
ocenę merytoryczną. Liczymy 
na pozytywne zakończenie tego 
procesu. Konkretne informacje 
w tej sprawie poznamy w po-
łowie sierpnia – dodaje Janusz 
Goliński.
Nie jest to ostatnie słowo miej-
scowego samorządu w sprawie 
przedszkoli. Urzędnicy przy-
gotowują bowiem dokumen-
tację na budowę zupełnie no-
wego przedszkola, które stanąć 
ma przy osiedlu na obrzeżach 
Cedrów Wielkich. Według za-
łożeń w nowym przedszkolu 

mogłoby uczyć się ponad 100 
dzieci, a przy okazji miałby tam 
również funkcjonować żłobek. 
Budowa nowego przedszkola 
uzależniona jest jednak od tego, 
czy gmina otrzyma zewnętrzne 
dofinansowanie tej inwestycji. 
Wiadomo jednak, że miejscowy 
samorząd otrzyma pieniądze na 
inną, niezwykle ważną inwesty-
cję. Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy, gmina otrzyma środ-
ki na budowę hali sportowej.
– To bardzo miła wiadomość – 
mówi Janusz Goliński. – Jeżeli 
tak się stanie, to jeszcze w tym 
roku rozpoczniemy pierwsze ro-
boty ziemne. 
Według naszych informacji 
Ministerstwo Sportu przekaże 
gminie Cedry Wielkie 2,5 mln 
zł. Jest to zaledwie 25 proc. sza-
cunkowych kosztów inwestycji.
– Rzucamy się na głęboką 

wodę, ale muszę w końcu zre-
alizować tę inwestycję. Będzie-
my posiłkować się kredytem, 
aby sfinansować budowę hali. 
Myślę, że jest to ostatni mo-
ment, aby uzyskać zewnętrzne 

dofinansowanie na tego typu 
przedsięwzięcia, dlatego trze-
ba wykorzystywać nadarzają-
ce się okazje – tłumaczy wójt 
Goliński.
Jeżeli budowa hali w Cedrach 

Wielkich ruszy w tym roku, to 
na jej otwarciu spotkamy się za 
trzy lata.

Krzysztof Lubański

  Na terenie Szkoły Podstawowej w Trutnowach odbył się festyn 
  „Tu się uczyliśmy, tu pracowaliśmy”

ODEBRALI ŚWIADECTWA I NAGRODY

Zakończenia roku szkolnego 2015/2016
Zakończenie roku szkolne-
go to szczególny moment dla 
uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. Za pracę przez cały 
rok, dzieci i młodzież od-
bierają świadectwa, nagro-
dy i upominki. Dla uczniów 
klas 3 gimnazjum i VI szko-
ły podstawowej to również 
pożegnanie ze swoją szkołą, 
kolegami i nauczycielami. 
Po latach nauki rozpoczną 
po wakacjach nowy rozdział 
w swoim życiu, w szkołach 
ponadgimnazjalnych.
Uroczystość rozpoczęła się od 
staropolskiego tańca, polo-
neza, w wykonaniu młodzie-
ży gimnazjalnej. Aleksandra 
Lewandowska, dyrektor Ze-
społu Szkół w Suchym Dę-
bie podziękowała i pogratu-
lowała wszystkim uczniom i 
rodzicom wyników w nauce i 
zachowaniu. Do życzeń do-
łączyli się Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb i Prze-
mysław Dymarkowski, prze-
wodniczący Rady Rodziców 
przy ZS w Suchym Dębie.
Najlepszą absolwentką w 
gimnazjum została Weroni-
ka Kasińska ze średnią 5,40 
i wzorowym zachowaniem, a 
uczennicą z najwyższą średnią 
w szkole – Patrycja Heinrich 

– 5,53 i wzorowe zachowanie.
Absolwenci gimnazjum w 
skeczu, w żartobliwy spo-
sób przedstawili swoje lekcje, 
nauczycieli i siebie. Owacja 
i aplauz były najlepszym po-
dziękowaniem za ich aktorskie 
występy.
Najlepszymi absolwentkami 
szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2015/2016 zostały: 
Aniela Adrjan, Amelia Kus-
sauer i Marcelina Ziewiec. 
Wszystkie dziewczęta uzyska-
ły średnią ocen 5,27 i wzorowe 
zachowanie. 
Rodzice uczniów klasy VI 
otrzymali listy gratulacyjne za 
wzorowe wychowanie pociech 
i podziękowanie za pracę w ra-
mach Rady Rodziców.
Uczniowie szkoły podstawo-
wej, wyróżniający się w nauce 
i zachowaniu, otrzymali świa-
dectwa z czerwonym paskiem 
za wyniki ocen przekraczające 
4,75. Doceniono również re-
prezentację sportową szkoły 
podstawowej, która w tym roku 
szkolnym osiągnęła pierw-
sze miejsce w powiecie, a na 
szczeblu wojewódzkim siódme. 
Dziewczęta i chłopcy otrzy-
mali dyplomy, medale i listy 
gratulacyjne. Podobnie jak ich 
trenerzy: Tomasz Dutkowski, 

Wojciech Kozłowski, Seba-
stian Ptach, Michał Stępniak i 
Krzysztof Zyszczak.
Zakończenie roku szkolne-
go to szczególny moment dla 
uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Szczególnie dla tych naj-
młodszych z oddziałów przed-
szkolnych i klas „0”.
Aleksandra Lewandowska po-
dziękowała i pogratulowała 

 Pamiątkowa fotografia na zakończenie roku szkolnego w Suchym Dębie

wszystkim przedszkolakom 
pracy w tym roku szkolnym. 
Dzieci podczas swojego wystę-
pu śpiewały, recytowały znane 
wierszyki, które poznały pod-
czas nauki. Tańczyły do zna-
nych melodii filmowych, np. z 
polskiego filmu „Vabank”. Na-
grody, książki i dyplomy, któ-
re wszystkie dzieci otrzyma-
ły, były podziękowaniem nie 

tylko za ich występ, ale rów-
nież za pracę przez cały rok 
szkolny 2015/2016. Brawa 
od rodziców, babć, dziadków, 
rodzeństwa, kolegów i kole-
żanek oraz opiekunów były 
najlepszą nagrodą za ich trud 
i wysiłek.

(TJ)
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PAMIĘTAJĄ

O ofiarach 
I wojny 
Uczniowie Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie odwiedzili 
miejsce, w którym znajdu-
je się płyta upamiętniająca 
ofiary I wojny światowej. 28 
czerwca 1914 roku po zama-
chu na arcyksięcia Ferdy-
nanda w Sarajewie rozpo-
częła się Wielka Wojna na 
wielu frontach świata. 
Sto lat temu pod Verdun 
rozegrała się najbardziej 
krwawa jej odsłona. Żoł-
nierze niemieccy i fran-
cuscy starali się wzajemnie 
wykrwawić, nie licząc się z 
własnymi ofiarami. Polska 
znajdowała się jeszcze pod 
rozbiorami, dlatego wielu 
naszych rodaków walczy-
ło w obcych mundurach. 
To właśni im poświęcona 
jest tablica w Suchym Dę-
bie. Znajdują się na niej 33 
nazwiska ofiar z Suchego 
Dębu i Ostrowitego oraz 5 
zaginionych żołnierzy. 
- Wielu zginęło w piekle 
pod Verdun – warto więc o 
nich pamiętać w stulecie tej 
bitwy narodów – powiedział 
Maciej Szylar, uczeń gim-
nazjum w Suchym Dębie.

(TJ)
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - “Zbieraj rumianek bo święty Janek” 
Fotorelacja

LETNIA OFERTA DLA NAJMŁODSZYCH 

Atrakcyjne wakacje w gminie Kolbudy 
Za nami dwa tygodnie wakacyjnej laby, ale przed nami kolejne tygodnie odpoczynku od szkolnych zajęć. Gmina Kolbudy przygo-
towała letnią ofertę dla najmłodszych mieszkańców. 

Po słonecznej kąpieli na pla-
ży lub w czasie, gdy pogoda nie 
będzie sprzyjała opalaniu, za-
praszamy dzieci do Sali Koncer-
towej Urzędu Gminy Kolbudy. 
Od 18 lipca do 12 sierpnia przed 
nasz kinowy ekran zapraszamy 
na „Letnie kino malucha”, które 
czynne będzie w poniedziałki, 
środy i piątki. Emisję filmów dla 
dzieci rozpoczynali będziemy 
zawsze o godzinie 9.00. Infor-
mację na temat repertuaru na 
dany dzień uzyskać będzie moż-
na w Referacie Kultury pod nu-
merem 58 691 05 34. Maluchy 
mogą liczyć na nowe produkcje 
filmowe, które do niedawna go-
ściły na kinowych afiszach.
Dzieci i młodzież zachęcamy 
również do zapisywania się na 
warsztaty organizowane przez 
Fundację Mi – Ro – Ro.
– Zapraszamy dzieci w wieku 
8-12 lat na zajęcia wakacyjne 
„Niezłe ziółko”, które odby-
wać się będą w Sali Koncerto-
wej w Kolbudach w terminie do 
16 lipca – mówi Kamila Cho-
micz, koordynatorka projektu. 
– Warsztaty odbywać się będą 

w godzinach 10.00 – 14.00. W 
programie ujęliśmy spacery na-
ukowe do lasu, zajęcia z biologią 
na wesoło, laboratorium sztuki 
oraz piknik rodzinny. Udział w 
zajęciach jest bezpłatny.
Tematem przewodnim zajęć dla 
dzieci i młodzieży będą zioła. 
Najmłodsi poznają zasoby lokal-
nej flory oraz właściwości zdro-
wotne ziół. Prowadzone będą 
warsztaty naukowe połączone 
ze spacerami laboratoryjnymi. 
To jednak nie wszystko. Zdoby-
ta wiedza biologiczna nie będzie 
jedyną wartością wakacyjnych 
spotkań. Poznane rośliny sta-
nowiły będą również inspirację 
podczas zajęć artystycznych. 
Młodzież tworzyła będzie prace 
plastyczne oraz pisała poetyckie 
teksty. Na podstawie zdobytej 
wiedzy stworzony zostanie wy-
jątkowy, artystyczny zielnik.
– Celem projektu jest integracja 
mieszkańców oraz aktywizacja 
całych rodzin wokół odkrywa-
nej tematyki – tłumaczą po-
mysłodawcy. – Będą rodzinne 
seminaria, spacery, degustacje, 
piknik oraz gra przestrzenna. 

Nie zabraknie eksperymentów 
plastycznych i ciekawych, ple-
nerowych zabaw integracyjnych. 
Warsztaty będą metodologicz-
nie dostosowane do możliwo-
ści i potencjału ekspresyjnego 
uczestników. Zajęcia odbywać 
się będą w Sali Koncertowej oraz 
w plenerze.
Zapisy na zajęcia: miroro.
kontakt@gmail.com, tel. 516 
337 307. Liczba miejsc jest 
ograniczona.
Zajęcia kulturalno-artystyczne 
nie są oczywiście jedyną atrak-
cją. Wakacje to czas aktywnego 
wypoczynku. Gmina organizu-
je więc liczne zajęcia sportowe 
i turnieje. Przez siedem dni w 
tygodniu do dyspozycji dzieci i 
młodzieży będzie Gminna Przy-
stań Żeglarska. Będzie również 
okazja, aby pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów, po-
siąść umiejętność żeglowania.
– Przez cały sierpień odbywać się 
będą zajęcia w szkółce żeglarskiej 
dla dzieci i młodzieży – mówi 
Bartłomiej Papis, kierownik Re-
feratu Sportu i Rekreacji Urzędu 
Gminy Kolbudy. – W godzinach 

od 9.00 do 20.00 wypożyczać 
będzie można żaglówki Omega, 
Ancora, jacht Sasanka, żaglówki 
Optymist, deski windsurfingo-
we, kajaki, rowery wodne oraz 
łodzie wiosłowe.
Nad bezpieczeństwem osób, 
które odwiedzać będą kąpielisko 
w Kolbudach, czuwać będą ra-
townicy WOPR.
Kąpielisko w Kolbudach jest 
strzeżone przez siedem dni w 
tygodniu, od godziny 10.00 do 
18.00, a bezpieczeństwa ka-
piących strzec będzie dwóch 
ratowników.
Przez cały lipiec, od ponie-
działku do piątku, na kolbudz-
kich kortach będą się odbywa-
ły zajęcia z tenisa ziemnego. W 
dniach 15 – 26 sierpnia zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla dzie-
ci prowadzone będą w Zespole 
Kształcenia i Wychowania w 
Bielkówku.
Oprócz zajęć dla uczniów, pla-
nowane są również turnieje. 
Dzień 30 lipca zarezerwowa-
no z kolei dla fanów dyscypliny, 
która przywędrowała do nas z 
USA. Na boisku przy Gminnej 

Przystani Żeglarskiej odbędzie 
się plażowy turniej futbolu fla-
gowego. W planie jest również 
zorganizowanie turnieju plażo-
wej piłki nożnej dla dzieci i mło-
dzieży. O terminie zawodów po-
informujemy niebawem. 
Młodzi amatorzy futbolu będą 
również mieli okazję wykazać 
się swoimi umiejętnościami 21 
sierpnia. W ramach tzw. „Re-
gioligi”, czyli cyklu turniejów dla 
dzieci i młodzieży, na stadionie 

w Kolbudach rywalizowali będą 
nasi najmłodsi piłkarze.
Na zakończenie wakacji swoją 
kondycją fizyczną wykazać się 
będą mogli miłośnicy biegania. 
W niedzielę 28 sierpnia odbę-
dzie się bieg przełajowy „Kol-
budzka 10”.
Pytania dotyczące poszczegól-
nych zajęć kierować można do 
Referatu Sportu i Rekreacji (tel. 
58 691 05 37).

(rom)

  Podczas letnich wakacji skorzystać można również ze 
sprzętu pływającego
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OBDARZYLI ZAUFANIEM

ROWEROWA PIELGRZYMKA

Absolutorium dla wójta

Zawitali do Trąbek Wielkich

W ostatnich dniach czerwca 
odbyła się sesja Rady Gminy 
Trąbki Wielkie. Głównym 
punktem obrad było udziele-
nie absolutorium wójtowi Bła-
żejowi Konkolowi za wykona-
nie ubiegłorocznego budżetu.
– Jestem miło zaskoczony wy-
nikami głosowania. Korzysta-
jąc z okazji, bardzo dziękuję 
za zaufanie, jakim obdarzyli 
mnie radni – mówi nam Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Uchwała absolutoryjna zo-
stała przyjęta jednogłośnie. 

Uczestnicy XIV Gdańskiej 
Rowerowej Pielgrzymki na 
Jasną Górę zatrzymali się na 
krótki odpoczynek  w Trąb-
kach Wielkich.                             
Trasa pielgrzymki została po-
dzielona na sześć etapów do 
pokonania w dniach 10 – 15 
lipca. Najkrótszy odcinek do 
pokonania pielgrzymi mieli 
w czwartym dniu (54,3 km), a 
najdłuższy w piątym (109 km) 
z Turka do Wielunia.
Pierwszy etap z Gdańska do 

Dodajmy, że wcześniej spra-
wozdaniem finansowym zaj-
mowała się Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Gdańsku. 
RIO nie miało żadnych za-
strzeżeń z wykonania budże-
tu za 2015 rok. Z kolei Komi-
sja Rewizyjna Rady Gminy 
Trąbki Wielki pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie 
finansowe za 2014 rok i spra-
wozdanie z wykonania bu-
dżetu za 2015 rok.

(GR)

miejsca noclegowego w Li-
pinkach na Kociewiu o dłu-
gości 92,6 km, prowadził 
przez Pruszcz Gdański, Ru-
socin, Trąbki Wielkie i Staro-
gard Gdański. Miejscem po-
stoju i pierwszego odpoczyn-
ku po przejechaniu ponad 25 
km był plac przed Domem 
Pielgrzyma przy kościele w 
Trąbkach Wielkich. 
Z Gdańska wyruszyło ponad 
150 pielgrzymów. 

(WK)

  Wójt Błażej Konkol uzyskał absolutorium

  Pielgrzymi z Gdańska wjeżdżają do Trąbek Wielkich

Wakacje z GOKSiR w gminie Trąbki Wielkie

13.07. (środa) 
9.00 – wycieczka do Trójmiasta 
dla uczestników półkolonii w 
Trąbkach Wielkich,   
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Błotni
16.00 – zajęcia piłkarskie na 
boisku w Łaguszewie

14.07. (czwartek) 
9.00 – półkolonie w Trąbkach 
Wielkich
10.00 – zajęcia świetlicowe w 
Ełganowie 
10.00 – Spektakl „Smerf-
ne przygody” w Szkole w 
Kłodawie
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Domachowie
16.00 – zajęcia piłkarskie na 
boisku w Rościszewie
 
15.07. (piątek) 
9.00 – półkolonie w Trąbkach 
Wielkich
10.00 –  zajęcia multimedialne 
w Remizie w Rościszewie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim
 
16.07. (sobota) 
16.00 – festyn sportowo-rekre-
acyjny w Postołowie 
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

17.07. (niedziela) 
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

18.07. (poniedziałek) 
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Pawłowie 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Trąbkach Wlk.
15.00 – zajęcia świetlicowe w 
Zaskoczynie

16.00 – zajęcia z piłki siatkowej 
w Rościszewie 
18.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej w Trąbkach W.

19.07. (wtorek) 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Trąbkach Wlk.
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Łaguszewie
10.00 – zajęcia świetlicowe w 
Ełganowie
12.00 – turniej tenisa stołowe-
go w Klępinach
16.00 – zajęcia z piłki siatkowej 
w Mierzeszynie 
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim 

20.07. (środa) 
8.00 – wycieczka do Miastecz-
ka Westernowego w Grudzią-
dzu-Rudniku dla dzieci z so-
łectw: Kłodawa, Zła Wieś, 
Trąbki Małe, Łaguszewo, 
Kaczki (koszt 20 zł, zapisy u 
sołtysów)           
10.00 – zajęcia multimedial-
ne w Szkole Podstawowej w 
Warczu 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Trąbkach Wlk.
16.00 – zajęcia piłkarskie na 
boisku w Cząstkowie
 
21.07. (czwartek) 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Trąbkach Wlk.
10.00 – zajęcia multimedial-
ne w salce przy kościele w 
Postołowie 
11.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej w Czerniewie
11.00 – Spektakl „Cu-
downa lampa Aladyna” w 
Mierzeszynie
16.00 – zajęcia piłkarskie na 
boisku w Gołębiewie Średnim

22.07. (piątek) 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Trąbkach Wlk.
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Klępinach
11.00 – zajęcia na ściance 
wspinaczkowej przy wieży w 
Sobowidzu
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim
 
23.07. (sobota) 
16.00 – Festyn sportowo-re-
kreacyjny w Łaguszewie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

24.07. (niedziela) 
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim
 
25.07. (poniedziałek) 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Sobowidzu 
18.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej w Trąbkach W.
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Cząstkowie 
16.00 – zajęcia z piłki siatkowej 
w Sobowidzu 
15.00 – zajęcia świetlicowe w 
Zaskoczynie
 
26.07. (wtorek) 
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Ełganowie 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Sobowidzu
11.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej w Domachowie 
12.00 – turniej tenisa stołowe-
go w Złej Wsi
16.00 – zajęcia piłkarskie dla 
osób (r. 2007 i mł.) na Orliku 
16.00 – zajęcia z piłki siatkowej 
w Cząstkowie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

17.00 – zajęcia tenisowe w 
Trąbkach Małych
 
27.07. (środa) 
9.00 – wycieczka do Łeby dla 
dzieci z sołectw: Mierzeszyn, 
Domachowo, Warcz, Zasko-
czyn i Błotnia (koszt 20 zł, za-
pisy u sołtysów)
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Sobowidzu 
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Granicznej Wsi 
16.00 – zajęcia piłkarskie na 
boisku w Złej Wsi

28.07. (czwartek) 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Sobowidzu 
10.00 – zajęcia multimedial-
ne w Szkole Podstawowej w 
Kłodawie
16.00 – zajęcia piłkarskie na 
boisku w Błotni

29.07. (piątek) 
10.00 – zajęcia z robotyki w bi-
bliotece w Sobowidzu 
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Mierzeszynie 
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim 

30.07. (sobota) 
16.00 – Festyn sportowo-re-
kreacyjny w Rościszewie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

31.07. (niedziela) 
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim.
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ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Dominik z Nagrodą Wójta 
Dominik Marcinkowski z 
Rotmanki otrzymał Nagrodę 
Wójta za wybitne osiągnięcia 
w judo.
Gimnazjalista trenuje judo od 
siedmiu lat. Posiada licencję 
sportową klubu UKS „Con-
rad” Gdańsk. Przed rokiem 
otrzymał powołanie do Kadry 
Narodowej Polskiego Związ-
ku Judo. W 2015 r. zdobył I 
miejsce na Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Mło-
dzików i II miejsce na XIV 
Międzynarodowym Turnieju 

International JUDO Baltic 
CUP. W 2016 r. zajął 2. miej-
sce na Otwartym Pucharze 
Polski Młodziczek i Młodzi-
ków oraz 2. miejsce na Mi-
strzostwach o Puchar Europy 
Młodzików. 
– Dominik to nie tylko zna-
komity zawodnik i bardzo 
dobry uczeń, ale również 
wolontariusz i uświetniają-
cy nasze imprezy werblista – 
powiedziała wójt Magdalena 
Kołodziejczak.

(MB)

  Dominik Marcinkowski odbiera Nagrodę Wójta
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„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

Na ratunek Olaf Dramowicz
Znany w latach 80. turniej dla dzieci „Piłkarska Kadra Czeka” znów ma odzy-
skać swój dawny blask. Człowiekiem, który ma do tego doprowadzić jest Olaf 
Dramowicz, prezes Klubu Sportowego „Olivia” w Gdańsku.

W połowie lat 80. polski fut-
bol nie stał na najwyższym po-
ziomie, dlatego postanowiono 
zorganizować ogólnokrajowy 
turniej, który miał wyławiać 
piłkarskie perełki.
- Na tamte czasy był to bardzo 
dobry pomysł. Wielu starszych 
Czytelników „Panoramy” pa-
mięta na pewno turniej „Pił-
karska Kadra Czeka” i Dariu-
sza Dziekanowskiego, który 
był twarzą promującą futbolo-
wą imprezę – mówi nam Olaf 
Dramowicz. – W turnieju 
uczestniczyły przede wszyst-
kim wiejskie drużyny LZS, bo 
właśnie spoza miasta wywo-
dzą się najlepsi piłkarze. Mło-
dzi chłopcy ze wsi są ambitni i 
chcą coś osiągnąć w życiu, dla-
tego właśnie oni odnoszą pił-
karskie sukcesy.
Olaf Dramowicz został me-
nadżerem LZS na Pomorzu, 
którego głównym zadaniem 
będzie wypromowanie tur-
nieju „Piłkarska Kadra Cze-
ka”. Nowy menadżer nie jest 
królikiem wyciągniętym z 

kapelusza, ale doświadczonym 
organizatorem, który w swoim 
życiorysie ma wpisane m.in. or-
ganizację jednego z najlepszych 
turniejów międzynarodowych 
w kraju – Euronadzieje, któ-
rych jeden z finałów rozegrano 
na bursztynowym stadionie w 
Gdańsku.
- Chciałbym wrócić do tradycji 
i na każdym turnieju rozdawać 
dzieciom – nie słodzone napo-
je – ale kefiry, które są znacznie 
zdrowsze od sztucznych napo-
jów. W tej sprawie prowadzę 
już rozmowy z jedną z najwięk-
szych w Polsce mleczarni, któ-
ra byłaby sponsorem strategicz-
nym turnieju. Mam nadzieję, 
że uda mi się wypromować ten 
turniej, o którym szczególnie 
zapomniano na Pomorzu – 
podkreśla Olaf Dramowicz.
Menadżer LZS wierzy, że „Pił-
karska Kadra Czeka” ma wiel-
ki potencjał i wierzy w sukces 
tego przedsięwzięcia. Jego zda-
niem, finał wojewódzki dla Po-
morza, powinien odbywać się 
oczywiście na Energa Arena w 

Gdańsk, a finał krajowy na Sta-
dionie Narodowym.
- Możliwość gry w takich 
miejscach również powinna 
przyciągnąć młodych adep-
tów futbolu, bo przecież nie 
każdy z nich już w dorosłej 

karierze będzie miał okazję 
grać na takich stadionach. Je-
stem przekonany, że możemy 
osiągnąć sukces – mówi prezes 
Dramowicz.

(lubek)

  Olaf Dramowicz, menadżer LZS, promował będzie turniej  
„Piłkarska Kadra Czeka” i picie kefirów
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Najlepszy Internet od BIALL-NET już działa.
Jak zapewniała firma BIALL-NET z Otomina, Internet, telewizja i telefon w wielu 
miejscowościach już działa.

Cieszymy się, że dzięki na-
szej ciężkiej pracy udało nam 
się podłączyć pierwszych 
klientów do sieci. Wschod-
nio – Pomorska sieć szero-
kopasmowa daje ogromne 
możliwości Klientom z ma-
łych i dużych miejscowo-
ści. Dzięki nam Internet  
o prędkości 100 Mbps, nawet  
w najmniejszych miejscowo-
ściach nie jest już czymś nie-
dostępnym, a każdy Klient ma 
nieograniczone możliwości 
korzystania z nowoczesnych 
narzędzi pracy i rozrywki.

W celu dopasowania naszej 
oferty dla wszystkich klien-
tów stworzyliśmy unikalne 
pakiety usług, zawierające 
najszybszy Internet światło-
wodowy oraz bogatą telewizję 
dzięki której abonenci mają 
dostęp do do najnowszych 
produkcji filmowych na plat-
formie VOD (video na życze-
nie) i rozrywki dla całej rodzi-
ny. Z pomocą bardzo dużej 

liczby pakietów dodatkowych  
personalizacja oferty telewizji 
cyfrowej jest banalnie prosta. 
Nasza oferta dopasowana jest 
również do użytkowników 
telefonii stacjonarnej, któ-
rym możemy zaproponować 
darmowe połączenia zarów-
no w kraju jak i za granicę. 
Warto też skontaktować się 
z naszymi przedstawicielami 
handlowymi, którzy służą 
pomocą przy wyborze oferty 
i doradzą jak najkorzystniej ją 
skonfigurować.

Całą gamą zakupionych usług 
mogą cieszyć się już Klienci  
z Zaskoczyna, Jodłow-
na, Ząbrska oraz Pręgowa.  
W najbliższych dniach zaczynamy 
prace ziemne w miejscowości Babidół. 
Jesteśmy przekonani, że w najbliższym 
czasie wiele miejscowości będzie mo-
gło skorzystać z naszych usług.
Wierzymy, że jakość usług, obsługi 
Klienta i technologia jaką dysponujemy 
przekona wszystkich, że warto jest  być  
z nami.

  instalacja wewnętrzna u jednego z Klientów
BIALL-NET

Przedstawiciele Handlowi:
 

 
Tomasz Wólczyński

tel: 513 156 545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl 

 
Magdalena Możdżonek

tel: 571 335 543
e-mail: magdalena.mozdzonek@biall-net.pl

 Biuro Obsługi Klienta
 

Otomin ul. Słoneczna 43
Godziny otwarcia:

pon-pt 08:00-16:00

BIALL-NET Sp. z o.o.
Otomin ul. Słoneczna 43

80-174 Gdańsk
 

biall-net@biall-net.pl 
www.biall.net.pl
tel: 58 727 77 77
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Samorządowcy na sportowo
W czerwcu na terenie prusz-
czańskiej Faktorii samorzą-
dowcy powiatu gdańskie-
go rywalizowali w turnieju 
sportowo-rekreacyjnym. 
Rzut piłką do kosza, rzut 
ringo, strzał do pustej bram-
ki piłką nożną, slalom, wy-
ciskanie sztangi na ławeczce 
i przeciąganie liny – w tych 

konkurencjach rywalizowali 
włodarze samorządów, radni, 
sołtysi i urzędnicy.
Gmina Pruszcz Gdański za-
jęła 4. miejsce na 8 drużyn, 
zdobywając medale w sla-
lomie, wyciskaniu sztangi i 
przeciąganiu liny. 

(MB)

 Reprezentacja gminy Pruszcz Gdański
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280 MILIONÓW

Na wsparcie eksportu
– Marszałkowie Mieczysław 
Struk i Wiesław Byczkowski 
podpisali z Agencją Rozwo-
ju Pomorza S.A. umowy na 
realizację dwóch projektów 
„Pomorski Broker Ekspor-
towy. Kompleksowy system 
wspierania eksportu w woje-
wództwie pomorskim” oraz 
„Invest in Pomerania 2020” 
o łącznej wartości 280 milio-
nów złotych – informuje Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.

Wartość unijnego wsparcia ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego wy-
niesie 177 milionów złotych. 
Dzięki tym środkom ma się 
udać zwiększyć pozycję pro-
eksportową 600 pomorskich 
firm, a także zwiększyć po-
tencjał eksportowy 1200 
przedsiębiorstw z Pomorza 
oraz poprawić jakość ofert in-
westycyjnych regionu.

(GR)

WIŚLINKA
Rodzinne Regaty Świętojańskie
Tradycyjne puszczanie wian-
ków na wodę, rodzinne rejsy 
na wodzie, konkurencje z na-
grodami i wspólne śpiewanie 
szant do muzyki na żywo – 
tak witano wakacje w stanicy 
żeglarskiej w Wiślince!
Na zorganizowane przez trzy 
sołectwa Regaty Świętojań-
skie, mieszkańcy Wiślinki, 

Bogatki i Przejazdowa udali 
się rowerami. Na miejscu cze-
kał już sprzęt wodny, muzyka 
na żywo i poczęstunek przy-
gotowany przez LGD Trzy 
Krajobrazy oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich Rzeczpospoli-
ta Babska z Wiślinki. 

(MB)
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Blokowanie 
McDonalda
To już druga edycja, osobliwej i 
mocno zakorzenionej w historii 
Amerykańskiej motoryzacji im-
prezy. Lokalni miłośnicy star-
szych samochodów spotkają się w 
sobotę na podjeździe McDrive w 
Pruszczu Gdańskim. Co ich tam 
sprowadza? Pasja i oddanie hołdu 
historii.
Dzięki staraniom portalu Pół-
nocna.TV, grupie Youngtimers 
Trójmiasto i ich przyjaciół do 
Pruszcza Gdańskiego znów za-
wita „bokawnia McDonalda”. 
W sobotę o godz. 12.00 samo-
chody zabytkowe i youngtimery 
zablokują podjazd McDrive – dla 
uczestników imprezy, którzy się 
zgłoszą przewidziano kupony 
na zestawy. Miejscem imprezy 
będzie McDonalds w Pruszczu 
Gdańskim. 
Więcej szczegółów o imprezie 
znaleźć można na 
https://www.facebook.com/
events/1746552738932528/.

(BG)

ŻUŁAWKA TRZYMA GO PRZY ŻYCIU

Sołtys wyprowadził wieś 
z marazmu
Żuławka – niewielka, bo licząca zaledwie 80 osób wieś, leżąca między połacia-
mi lasów w gminie Pruszcz Gdański – ma gospodarza z prawdziwego zdarzenia. 
Od 17 lat Zdzisław Czerwiński – sołtys Żuławki stara się wyprowadzić wieś z 
marazmu. Nie wie, czy mu się to udało, ale sołtysowanie – jak sam podkreśla – 
utrzymuje go przy życiu.

Zdzisław Czerwiński urodził 
się w Warszawie. Jeszcze jako 
dziecko pomagał budować ba-
rykady podczas Powstania 
Warszawskiego. Po wojnie zna-
lazł się w Gdańsku, gdzie był 
świadkiem linczu na Gronkie-
wiczu w Nowym Porcie podczas 
strajku dokerów. Widział też 
egzekucję na Biskupiej Górce, 
w której stracono zbrodniarzy 
ze Stutthofu. Znacznie później 
przeprowadził się do Żuławki, 
gdzie życie nie przynosiło już 
tak tragicznych obrazów.
– 17 lat temu postanowiłem zo-
stać sołtysem tej wsi. Chciałem 
wyprowadzić Żuławkę z mara-
zmu, w jakim się wtedy znajdo-
wała. Była to wioska zapomnia-
na przez boga i przez partię, jak 
się wtedy mawiało. Tu nie było 
ani szkoły, ani zlewni mleka, 
czy kościoła, wokół których to-
czyło się życie. Wokół był tylko 
PGR. Jedynie ziemie Żuław-
ki uchowały się i nie należały 
do majątku PGR – wspomina 
Zdzisław Czerwiński.
Teraz niewielka miejscowość 
doczekała się nawet wiejskiej 
świetlicy. Duża w tym za-
sługa mieszkańców i sołtysa 

Czerwińskiego, który za głów-
ny cel postawił sobie właśnie 
budowę obiektu, w którym mo-
gliby spotykać się mieszkańcy 
Żuławki.
– Teraz sił już nie starcza, 
ale wcześniej robiłem bardzo 
dużo. Każdego roku organizo-
waliśmy imprezę z okazji Dnia 
Dziecka czy mikołajek. Nasza 
wieś, łącznie z dziećmi, liczy 
tylko 80 osób, a mimo to na 
budowę świetlicy zebraliśmy 
307 tysięcy złotych. Pieniądze 
te zbieraliśmy na balach czy fe-
stynach, podczas których orga-
nizowaliśmy loterie. Poza tym 
sami mieszkańcy, w formie da-
rowizny, przekazywali środki 
na budowę świetlicy – mówi 
nam sołtys Żuławki.

Dodajmy jeszcze, że swoją ce-
giełkę dołożył również Urząd 
Gminy Pruszcz Gdański i 
sponsorzy. Świetlica stała się 
nie tylko miejscem sołeckich 
zebrań. Pracuje tu świetliczan-
ka, która prowadzi zajęcia dla 
dzieci, a sołtys podczas pił-
karskiego mundialu we Francji 
zorganizował tu nawet strefę 
kibica. Nic w tym dziwnego, bo 
Zdzisław Czerwiński to praw-
dziwy patriota. W domu, na 
widocznym miejscu wisi por-
tret „Dziadka” Piłsudskiego.
– Chciałbym zorganizować w 
naszej wsi uroczystość, któ-
rą upamiętnilibyśmy kolej-
ną rocznicę Powstania War-
szawskiego. Nie wiem tylko, 
czy wystarczy mi sił na jej 

przygotowanie – ze smutkiem 
w oczach przyznaje sołtys.
W tym miejscu warto powie-
dzieć o jeszcze jednym przed-
sięwzięciu, którego wiele lat 
temu podjął się nasz bohater. 
W pobliskim lesie znajduje się 
cmentarz ewangelicki, któ-
rym opiekują się mieszkańcy. 
To właśnie oni, pod wodzą 
niezmordowanego Zdzisława 
Czerwińskiego, spotykają się 
raz w roku i sprzątają zapo-
mniany już cmentarz. 
– Mam już swoje lata, jestem 
chory. To jest moja ostatnia ka-
dencja pracy sołtysa. Myślę, że 
swoje zrobiłem – kończy Zdzi-
sław Czerwiński.

Krzysztof Lubański

 Zdzisław Czerwiński od 17 lat pracuje na rzecz wsi Żuławka i jej mieszkańców
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OGŁOSZENIE
Sprzedam pilnie  

nowobudowany dom  
jednorodzinny  

w zabudowie blizniaczej  
w pięknie położonej 

okolicy na warmi 
i mazurach, blisko 

jeziora.

 tel 507-084-281
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ZDRADLIWE UROKI LATA

Uwaga na upały 
Lato, a tym samym sezon 
urlopowy, rozpoczęły się już 
na dobre, a za nami pierwsze 
upalne dni, których na pewno 
jeszcze nie zabraknie podczas 
tegorocznych wakacji.
Przed każdymi zbliżającymi 
się upałami, kiedy tempera-
tura przekraczać będzie 30 
stopni Celsjusza, na bieżąco 
informować będzie o tym In-
stytut Meteorologii Gospo-
darki Wodnej, który powia-
domi również o spodziewa-
nych burzach. Utrzymywanie 
się wysokiej temperatury po-
wietrza może mieć negatyw-
ne skutki dla zdrowia i życia 
ludzi, ruchu kołowego i szy-
nowego, funkcjonowania sys-
temu elektroenergetycznego 
i sieci wodociągowej, a także 
dla zagrożenia pożarowego w 
lasach. 
Przed takimi skrajnymi przy-
padkami ostrzeżenia i zalece-
nia wydaje również Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa. 
Warto wiedzieć, że aby 
przetrwać upały, należy 

ograniczyć przebywanie w 
pełnym słońcu i pić dużo 
niegazowanej wody. Jeśli nie 
musimy, to nie wychodzimy z 
domu, a na dworze warto no-
sić nakrycie głowy. Należy też 
stosować kremy z filtrem UV 
i unikać wysiłku fizycznego. 
Pamiętajmy przy okazji, że 
nie wolno zostawiać dzieci 
i zwierząt w zaparkowanym 
aucie, bo może się to skoń-
czyć tragedią. Poza tym nie 
należy pić alkoholu, ponieważ 
odwadnia organizm. Warto 
też nosić lekką i przewiewną 
odzież, a w ciągu dnia zamy-
kać i zasłaniać okna. 
Jeżeli natomiast zauważymy 
objawy przegrzania organi-
zmu, co możemy zaobserwo-
wać po dreszczach, suchości 
skóry, przyspieszonym odde-
chu, temperaturze, nudno-
ściach, zawrotach głowy, to 
należy zadzwonić pod numer 
alarmowy 112 lub na pogoto-
wie ratunkowe – 999.

(GR)

 W czasie upałów należy również zachować umiar podc-
zas słonecznych kąpieli
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GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Wójt z absolutorium 
Radni gminy Pruszcz Gdański 
przyznali wójt Magdalenie Koło-
dziejczak absolutorium za wyko-
nanie budżetu w 2015 roku. 
Głosowanie nad absolutorium 
poprzedziło sprawozdanie wój-
ta z wykonania budżetu. Na za-
planowane dochody gminy w 
kwocie 95050615 zł, wykona-
nie wyniosło 97108701,81 zł, co 
stanowi 102,3 proc. planu. Na 
zaplanowane wydatki w kwocie 
109138779 zł, wykonanie wy-
niosło 102523599,17 zł, co sta-
nowi 93,3 proc. planu. Zadłuże-
nie gminy na koniec 2015 roku 
wyniosło bezpieczne 15,45 proc. 
wykonanych dochodów. Gmi-
na osiągnęła nadwyżkę opera-
cyjną za rok 2015 w wysokości 
23375072,87 zł. 

Po wystąpieniu wójta, odczytano 
opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, która była pozytyw-
na oraz opinię komisji rewizyjnej, 
która uznała, iż wójt rzetelnie i ra-
cjonalnie gospodaruje publicznymi 
finansami.
– To był kolejny pracowity rok – 
komentuje wójt Magdalena Koło-
dziejczak. – Myślę, że stały wzrost 
wydatków na poprawę infrastruk-
tury jest dostrzegany przez naszych 
mieszkańców, a realizowane inwe-
stycje poprawiają komfort życia w 
gminie. Dziękuję wszystkim pra-
cownikom urzędu za trud włożony 
w realizację postawionych przed 
nami zadań. Docenienie mojej pra-
cy jest docenieniem nas wszystkich. 

(MB)

IGRZYSKA LZS

Drudzy w  
województwie 
W Żelistrzewie (gmina 
Puck) odbyły się III Woje-
wódzkie Igrzyska LZS. 55 
mieszkańców naszej gminy, 
w tym sołtysi i radni, rywa-
lizowało w 21 konkuren-
cjach indywidualnych oraz 
drużynowych. 
Reprezentacja gminy Pruszcz 
Gdański przywiozła 13 me-
dali, II nagrodę w klasyfikacji 
drużynowej oraz 3 kwalifika-
cje na igrzyska ogólnopolskie. 

(MB)

 Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański, otrzymała absolutorium za 
wykonanie ubiegłorocznego budżetu 

NOWY OBIEKT HANDLOWY W CIEPLEWIE

Na potrzeby  
lokalnego biznesu 
W Cieplewie przy ul. Długiej firma Activ Invest otworzyła nowoczesny, niskoczynszo-
wy obiekt handlowy, stworzony na potrzeby lokalnego, małego biznesu. 

Activ Invest to najmłodsza i 
zarazem najdynamiczniejsza 
spółka wywodząca się z du-
żej grupy kapitałowej, dzia-
łającej przede wszystkim w 
branży stoczniowej. Activ 
Invest zajmuje się budową 
oraz wynajmem infrastruktu-
ry usługowej.
– Naszą specjalnością są 
obiekty handlowo-usługowe 
o charakterystycznej, niein-
wazyjnej architekturze. Bu-
dynki mają klasyczną formę i 
są mocno przeszklone, przez 
co dobrze wpisują się w każ-
dą przestrzeń miejską – mówi 
Rafał Witucki, prezes spółki 
Activ Invest. – Kolejną cha-
rakterystyczną cechą naszych 
inwestycji są niskie czynsze. 
To ważne, ponieważ naszą 
misją jest wspieranie lokalne-
go handlu, który z zasady nie 
jest mocny kapitałowo.
Ciekawostką jest to, że jesz-
cze przed rozpoczęciem in-
westycji, Activ Invest umoż-
liwia, za symboliczny czynsz, 
na pozyskanej dopiero co 
nieruchomości, prowadzenie 
handlu osobom zajmującym 
się handlem obwoźnym.
– Współpracujemy z osobami 
prowadzącymi mobilne punk-
ty sprzedaży ryb, warzyw, czy 
pieczywa, którzy do czasu re-
alizacji inwestycji za ustalaną 
przez siebie opłatę, handlu-
ją na naszej działce – mówi 
Rafał Witucki. – Nie widzę 
powodu, dla którego działka 
miałaby stać odłogiem, skoro 
ktoś może z niej już na tym 
etapie skorzystać.
Activ Invest realizuje obec-
nie inwestycje na terenie 
całego kraju. Na Pomorzu 

ukończono dwie inwestycje 
handlowe: w Cieplewie przy 
ul. Długiej oraz przy ulicy 
Warszawskiej 59 w Gdańsku. 
Obie już działają. W hali tar-
gowej w Cieplewie działa już 
apteka, świat prasy i sklep 
mięsno-wędliniarski. Wkrót-
ce ruszy piekarnia i w przy-
szłości restauracyjka. 
Już wkrótce przy obiekcie w 
Cieplewie powstanie paczko-
mat. Taki sam obiekt działa 
już na ulicy Warszawskiej w 
Gdańsku, ciesząc się dużym 
zainteresowaniem.

(MW)

280 MILIONÓW

Na wsparcie eksportu
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CIEKAWA PROPOZYCJA DLA NAJMŁODSZYCH

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

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

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

REKLAMA

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

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

możliwości kolażu, frotażu 
oraz stempli – mówi Marta 
Bednarska. 

(KL)
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  Młodzi ludzie chętnie przychodzą na warsztaty do IKM

Zdzisław
Antolski

Dwa cmentarze

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

Letnie powtórki największych przebojów 
z National Theatre w Multikinie! 

Multikino i British Council 
zapraszają na letnie powtór-
ki z cyklu „Sztuka brytyjska 
na wielkim ekranie”. Latem 
w Multikinie zobaczymy po-
nownie największe przeboje 
z National Theatre. W Pro-
gramie bijące rekordy po-
pularności spektakle, takie 
jak „Hamlet” z Benedictem 

Cumberbatchem, „Audiencja” 
z Helen Mirren, „Koriolan” z 
Tomem Hiddlestonem oraz ge-
nialna komedia „Kaci” z Davi-
dem Morrisseyem. 

Harmonogram pokazów w ra-
mach letnich powtórek z cyklu 
„Sztuka brytyjska na wielkim 
ekranie”:

14 lipca 2016, 
19:00 – “Ham-
let” z Benedictem 
Cumberbatchem. 
Spektakl zoba-
czymy we wszyst-
kich trójmiejskich 
Multikinach.  

21 lipca, 19:00 – 
„Kaci” z Davidem 
Morrisseyem 

Spektakl zoba-
czymy we wszyst-
kich trójmiejskich 
Multikinach.  

9 sierpnia, 19:00 
– „The Audience” z 

Helen Mirren
 Multikino Gdańsk, Multiki-
no Gdynia Gdyni

25 sierpnia, 19:00 – „Korio-
lan” z Tomem Hiddlestonem

Spektakl zobaczymy we 
wszystkich trójmiejskich 
Multikinach.  
Przedstawienia zarejestrowa-
no z udziałem publiczności, 
w jakości HD i DD Surro-
und. Retransmisje w wersji 
oryginalnej w jakości High 
Definition. 

Wszystkie spektakle z polski-
mi napisami.

Bilety:
35 zł – normalny
30 zł – ulgowy (Studenci z 
ważną legitymacją, Seniorzy)
25 zł – bilet grupowy (dla 
grup powyżej 15 os.) lub po-
siadaczy Karty do Kultury

Bilety już w sprzedaży  
w kasach kin i na stronie:  
www.multikino.pl    

TENIS ŚWIĄTYNIA ODZYSKUJE BLASK

Remontują wieżę kościoła
Prawie od miesiąca prowa-
dzony jest remont kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. w Pruszczu Gdańskim. 
Są to pierwsze tak poważne 
prace renowacyjne pruszczań-
skiej świątyni od 1945 roku.
O planach związanych z re-
montem wieży kościoła przy 
ulicy Wojska Polskiego w 
Pruszczu Gdańskim infor-
mowaliśmy już w marcu. 
Przypomnijmy, że na realiza-
cję przedsięwzięcia zabezpie-
czono ok. 500 tysięcy złotych, 
z czego 300 tys. zł przekazało 
miasto, kolejne 120 tys. zł do-
łożyło Ministerstwo Kultury, 
a pozostałą część przekazał 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego.
- To także kolejny etap przy-
wracania świątyni dawnej 
świetności. Przez ostatnie 
dwanaście lat przywraca-
liśmy stopniowo świetność 
wnętrzu, które obecnie robi 
niezwykłe wrażenie. Mam 
nadzieję, że po wieży uda się 
nam wyremontować w ko-
lejnych etapach dach i mury 
świątyni. Potem przyjdzie 
czas na zabytkowy, parafial-
ny płot – mówił ks. Stanisław 
Łada.

(KL)  Trwają prace związane z remontem wieży kościoła
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NAJLEPSI ZGARNĘLI PUCHARY

Wędkowali w Komarowie
Wojskowe Stowarzyszenie Wędkarskie „Czapla” było organizatorem kolejnych 
zawodów. Tym razem ich uczestnicy walczyli o puchary ufundowane przez 
burmistrza naszego miasta i przewodniczącą pruszczańskiej rady miejskiej.

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów o puchar Małgorzaty Czarneckiej-Szafrańskiej, 
przewodniczącej Rady Miasta Pruszcz Gdański

GMINNE MISTRZOSTWA

Czerniewo najlepsze 
Za nami VIII Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w pił-
ce nożnej 6-osobowej open. 
Impreza odbyła się przy okazji 
biesiady „Trąbki w Trąbkach”.
– Do mistrzostw zgłosiło 
się 9 drużyn, reprezentują-
cych miejscowości: Czer-
niec, Czerniewo, Domacho-
wo, Drzewina, Ełganowo, 
Gołębiewo Średnie, Kaczki, 
Kłodawa, Trąbki Wielkie. 
Zgłoszone drużyny podzie-
lone zostały na trzy grupy, ale 
mimo to wszystkich meczów 
i tak nie rozegrano, ponie-
waż do zmagań nie przystąpi-
ły zespoły Kaczek i Czerńca. 
Organizator, a więc Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji, utrzymał przyjęte 
zasady i w dwóch grupach, 
po rozegraniu jednego me-
czu, zwycięzca awansował do 
finału, a pokonany odpadał z 

dalszej rywalizacji – informu-
je nas Wiesław Kempa z Trą-
bek Wielkich.
Do walki o mistrzostwo gmi-
ny Trąbki Wielkie przystąpi-
ło Ełganowo, które 5:1 poko-
nało Gołębiewo Średnie oraz 
Domachowo, które w takim 
samym stosunku goli ograło 
Trąbki Wielkie. 
– W jednej z grup rozegrano 
wszystkie zaplanowane wcze-
śniej mecze, w których Czer-
niewo pokonało 4:0 Kłodawę 
i 10:0 Drzewinę, która z kolei 
poległa jeszcze 1:6 z Kłodawą. 
W finale zwyciężyła repre-
zentacja sołectwa Czerniewo, 
która w drodze po złoty me-
dal pokonała 5:1 Domachowo 
i 7:4 Ełganowo. W meczu o 2. 
miejsce Domachowo przegra-
ło 1:5 z Ełganowem – dodaje 
Wiesław Kempa.

(KL)

 Mistrzowie 6-osobowych zmagań piłkarskich – 
reprezentacja Czerniewa
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„ DO PRZERWY 0:1”

Czarne najlepsze w Gdańsku
Prawdziwy skwar czekał na 
uczestników letniej edycji 
turnieju „ Do Przerwy 0:1”. 
Pomimo zdecydowanie pla-
żowej pogody, na boisku na 
gdańskiej Zaspie, zameldo-
wało się blisko 300 zawod-
ników i zawodniczek w tym 
także z Pruszcza Gdańskiego.
Emocje związane z reprezen-
tacją Polski, która na Euro 
2016 dotarła do ćwierćfina-
łu, zdecydowanie przełożyły 
się na młodych piłkarzy. Do-
wód? Choć zapisy rozpoczy-
nają się tradycyjnie o godzinie 
9.00, pierwsi zawodnicy zja-
wili się na boisku już o godz. 
8.00 – to musiał być efekt 
Euro 2016! 
– Patrząc na fryzury i koszul-
ki niektórych zawodników, 
można powiedzieć, że oprócz 
kilku Lewandowskich, było 
paru Błaszczykowskich, Kry-
chowiaków, Milików i co 
już nie dziwi, również paru 
Pazdanów – mówił Andrzej 

Kowalczys, pomysłodawca i 
współorganizator turnieju „ 
Do Przerwy 0:1”.
Letnia rywalizacja odbyła się 
w pięciu kategoriach: zespo-
ły dziewczęce oraz roczniki: 
2004 i młodsi, 2001/2003, 
1998/2000 i 1997 i starsi. 
W kategorii zespoły dziew-
częce rywalizowały cztery 
drużyny. Wygrały zawod-
niczki ekipy Czarne Pruszcz 
Gdański. Puchar Fair Play 
otrzymała m.in. Mar-
ta Gołuch (Czarne Pruszcz 
Gdański).

(SL)

TENIS

Grand 
Prix
Za nami pierwszy turniej 
z cyklu Grand Prix Kol-
bud w Tenisie Ziemnym. 
Pierwszym zwycięzcą zo-
stał Krzysztof Stenzel. 
Turniej podzielono na 
dwie części. W pierwszej 
grano systemem „każdy 
z każdym” w grupach, z 
których wyłoniono pół-
finalistów. Tu spotkali 
się Bogdan Kułakowski 
z Bartoszem Kowalskim 
oraz Krzysztof Stenzel z 
Pawłem Targowskim. Do 
finału awansowali nato-
miast Bartosz Kowalski i 
Krzysztof Stenzl i to wła-
śnie on okazał się bezkon-
kurencyjny w pierwszym 
turnieju, obejmując jedno-
cześnie przodownictwo w 
całym cyklu Grand Prix.
Następne turnieje odbę-
dą się 27 sierpnia oraz 17 
września. Zapisy odbywa-
ją się w dniu turnieju w go-
dzinach od 9.00 do 9.30. 

(GR)

– Nasze zawody tradycyjnie 
zorganizowaliśmy na stawie w 
Komarowie. Imprezy odbyły 
się przy okazji Dni Pruszcza 
Gdańskiego. Dopisała nam 
zarówno pogoda, jak i fre-
kwencja – mówi nam Andrzej 
Grzejka, kierujący wędkarskim 
stowarzyszeniem.
Pierwszego dnia tegorocznego 
święta naszego miasta wędka-
rze zmagali się o puchar Janusza 
Wróbla, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, który osobiście 
uhonorował najlepszych ama-
torów „moczenia kija”. Puchar 
burmistrza przypadł w udziale 
Włodzimierzowi Matyśkiewi-
czowi, który mógł pochwalić 
się 1665 gramami złowionych 
ryb. Na 2. miejscu ukończył 
zawody Tadeusz Prawdzik (615 
g), a na 3. Mariusz Lewkowicz 
(585 g).
– Drugiego dnia bezkonkuren-
cyjny okazał się natomiast Ta-
deusz Prawdzik z dorobkiem 
1395 punktów. Na 2. miejscu 
sklasyfikowany został Marcin 
Kolak z dorobkiem 605 punk-
tów, a na trzeciej pozycji Beata 

Matyśkiewicz, żona Włodzi-
mierza – zwycięzcy turnieju 
o puchar burmistrza – dodaje 
Andrzej Grzejka.
Już dziś możemy poinformo-
wać, że 28 sierpnia, również na 
stawie w Komarowie, odbędzie 

się Wędkarski Puchar Służb 
Mundurowych, w którym ry-
walizować będą żołnierze, po-
licjanci, strażacy.
– Planujemy również organiza-
cję spinningowych mistrzostw 
naszego stowarzyszenia. A we 

SKŁAD CZARNYCH:
Magdalena Kaszubowska,
Zuzanna Apa, 
Zuzanna Kondulska,
Aleksandra Koczewska,
Zuzanna Łachinowicz,
Agata Pyskło,
Natalia Śniegocka,
Katarzyna Kuna.

PIŁKARSKA KADRA CZEKA

Osiczanka Osice – najlepsi na Pomorzu

Na terenie żuławskiej gminy 
Suchy Dąb sportową działal-
ność prowadzi LZS Osiczan-
ka Osice. Dzieci i młodzież 
pod opieką trenerów uczą się 
i rozwijają swoje piłkarskie 
umiejętności. Zawodnicy i tre-
nerzy zostali docenieni przez 
władze gminne, które podczas 
sesji rady gminy pogratulowa-
ły wyników i pracy młodym 
piłkarzom. Młodzi futboliści 
odebrali sportowe upominki, 
dyplomy i pamiątki.

Podczas rozgrywanego w Su-
chym Dębie Wojewódzkiego 
Finału Turnieju „Młoda Piłkar-
ska Kadra Czeka” zajęli pierw-
sze miejsce. 
Skład Osiczanki Osice two-
rzą: Oskar Jankowski, Dawid 
Krygier, Filip Łobaczewski, 
Stanisław Pawlak, Sebastian 
Prócheński, Mateusz Sasnal, 
Mateusz Sarnowski, Mikołaj 
Szumarski, Dominik Tłuścik, 
Patryk Urbański. Trenerem ze-
społu jest Michał Stępniak.

W nagrodę zespół z Osic re-
prezentował województwo 
pomorskie na Mistrzostwach 
Polski w Opolu, które odbyły 
się już po zamknięciu tego wy-
dania „Panoramy”. 
– Gratulujemy zwycięstwa i 
życzymy udanego występu 
podczas rozgrywek finało-
wych – podsumowała Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb.

(TJ)

 Pomorscy mistrzowie turnieju „Młoda Piłkarska Kadra Czeka”
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wrześniu odbędą się wędkar-
skie imprezy na stawie w Wo-
janowie – zapowiada prezes 
Grzejka.
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