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Rok 2017 będzie w Pruszczu Gdańskim Rokiem Księdza 
Waląga, w ramach którego organizowane będą na terenie 
miasta różnego rodzaju imprezy, które mają przywołać 
pamięć zasłużonego dla naszego miasta mieszkańca.

Rok księdza Józefa Waląga
PRZYWOŁAĆ PAMIĘĆ ZASŁUŻONYCH 
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FlashFlash

160 milionów za węzeł 
Pięć firm złożyło swoje oferty w drugim etapie 
przetargu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdań-
ska, dotyczącym opracowania dokumentacji dla 
rozbudowy węzła Szadółki. 

Będzie kanalizacja w Sobowidzu
Mieszkańcy jednej z największych wsi gminy 
Trąbki Wielkie doczekają się kanalizacji. Wiosną 
rozpocznie się w Sobowidzu budowa oczyszczal-
ni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Spotkanie jubilatów gminy Kolbudy 
Złote gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla 
jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyja-
ciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego po-
życia małżeńskiego.

Pogotowie stanie w tym roku 
Jeszcze w tym roku budynek nowej siedziby Po-
gotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim bę-
dzie gotowy. Zimą budowlańcy zajmą się pracami 
wykończeniowymi
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„Ksiądz Józef Waląg nie chciał przyjąć 

systemu narzuconego nam po 1945 roku.” - 

Małgorzata Czarnecka-Szafrańska
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Nasze kalendariumANNA BURDÓWNA 

Niezwykły życiorys 
zwykłej nauczycielki
Dzisiejsza szkoła zmaga się z wieloma problemami. Prze ciągłe 
zmiany i reformy zapominają o najważniejszym czynniku, jakim 
jest człowiek. Ważny jest uczeń, ale również i nauczyciel. 

Nasza historia prezentuje na-
uczycielkę przez duże „N”. 
Warto czasami przypominać 
życiorysy ludzi, którzy swo-
im codziennym życiem, pra-
cą i nauką zasługują na miano 
wielkich bohaterów w trudnych 
czasach. Taką osobą była Anna 
Burdówna – nauczycielka z 
Ełganowa.
Urodziła się 5 lipca 1911 roku 
w Łodzi. W rodzinnym mie-
ście ukończyła Gimnazjum im. 
Szczanieckiej, potem Semina-
rium Nauczycielskie z wykła-
dowym językiem francuskim. 
Pierwszą posadę nauczycielki 
otrzymała w Szkole Powszech-
nej w Konstantynowie Łódz-
kim. W 1938 roku podjęła pra-
cę w Wolnym Mieście Gdań-
sku w Polskiej Macierzy Szkol-
nej, która prowadziła prywatne 
szkoły z polskim językiem wy-
kładowym. Pracę zaczęła naj-
pierw w Szymankowie, a po-
tem została kierowniczką szko-
ły w Ełganowie, gdzie podjęła 
się również pracy harcerskiej. 
Wakacje 1939 roku Anna Bur-
dówna spędziła na obozie har-
cerskim w Polsce. Po powro-
cie w sierpniu zastała sytuację 
bardzo napiętą: coraz więcej 
hitlerowskich flag, coraz wię-
cej nowych ludzi z III Rzeszy 
paradujących w mundurach SA 
i SS. 
1 września przed szkołą sta-
ły dwa ciężarowe samochody, 
na których siedzieli najbar-
dziej aktywni Polacy z Ełga-
nowa, Czerniewa, Postołowa. 
Wszystkich aresztantów prze-
wieziono do Pruszcza. Przesłu-
chiwanych Polaków bito przez 
wiele godzin, później zwolnio-
no wszystkie kobiety oprócz 
Anny Burdówny i Kunegundy 
Pawłowskiej. Niemcy zarzucali 

nauczycielkom wrogość wo-
bec Niemców, repolonizację 
dzieci niemieckich i pouczy-
li je, że wszystkie dzieci uro-
dzone w Wolnym Mieście są 
Niemcami. 4 września zostały 
przewiezione do więzienia na 
ulicę Kurkową w Gdańsku. W 
kwietniu zostały wywiezione 
do KL Ravensbruck. W książ-
ce Urszuli Wińskiej „Zwycię-
żyły wartości – Wspomnienia 
z Ravensbruck” autorka ze-
brała 158 pisemnych relacji 
byłych więźniarek tego obozu. 
Aż w 13 jest mowa o więźniar-
ce nr 3048 Annie Burdównie. 
Wszystkie dają jej wspaniałe 
świadectwo jako człowiekowi.
„Hanka Burdówna, nauczyciel-
ka z Gdańska, piękny charak-
ter, piękny człowiek. Miała w 
sobie tyle dobroci, wyrozumia-
łości dla ludzkich ułomności, 
że wydawało się to czasem nie-
realne... Jak bardzo tacy ludzie 
byli tam nam potrzebni...” – pi-
sała R. Skalska – nauczycielka.
Burdówna działała w tajnej, 
obozowej Drużynie Harcerek 
„Mury”. Pełniła tam funkcję 
podzastępowej zastępu Cegły. 
Podjęła się opieki nad chorymi 
więźniarkami, które nie mo-
gły uczestniczyć w ewakuacji. 
Dzięki niezłomnemu hartowi 
ducha i wierze w Boga prze-
trwała gehennę obozu. 
W sierpniu 1945 roku powró-
ciła do rodzinnej Łodzi, po-
dejmując się opieki nad swoimi 
rodzicami. Za niezłomną po-
stawę w czasie wojny otrzymała 
od władz oświatowych skrom-
ne mieszkanie. Podjęła pracę 
nauczyciela języka polskiego 
w łódzkich szkołach średnich. 
W 1976 roku przeszła na za-
służoną emeryturę. Od 1945 
roku aktywnie działała w ZHP. 

Była osobą wszechstronnie 
wykształconą, biegle władała 
pięcioma językami. Do koń-
ca istnienia Szkoły Podstawo-
wej w Ełganowie utrzymywa-
ła stały kontakt z jej uczniami 
i dyrekcją. Interesowała się 
wszystkim, co działo się w tej 
miejscowości. 
3 maja 2009 roku wzięła udział 
w uroczystości odsłonięcia 
pomnika w Ełganowie, po-
święconego pamięci polskich 
nauczycieli Gdańskiej Macie-
rzy Szkolnej zamordowanych 
przez hitlerowców. Było to w 
70. rocznicę nadania Polskiej 
Szkole w Ełganowie sztanda-
ru. Osobą, która spinała te uro-
czystości swoją obecnością była 
Anna Burdówna. Mając 98 lat, 
swoją postawą zaświadczała, 
że jej praca i trud na rzecz spo-
łeczności szkolnej przyniosły 
efekty w postaci nowych poko-
leń polskich uczniów. W 2006 
roku otrzymała tytuł Honoro-
wego Obywatela Gminy Trąbki 
Wielkie. Została też uhonoro-
wana Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski „za 
wybitne zasługi dla niepodle-
głości Rzeczypospolitej Pol-
skiej, za bohaterską postawę w 
walce o zachowanie tożsamości 
narodowej, za działalność na 
rzecz kształtowania moralności 
i patriotycznej postawy polskiej 
młodzieży”. Zmarła 1 listopa-
da 2010 roku. W 2011 r. łódz-
kie harcerki spod znaku ZHR 
podjęły starania, aby patron-
ką ich drużyny została Anna 
Burdówna. 

Tomasz Jagielski

• 11 listopada (piątek), Agnes Obel, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 12 listopada (sobota), Kabaret Smile, godz. 
17.00 oraz 20.00, scena teatralna NOT  
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 12 listopada (sobota), Tides From Nebula, 
godz. 19.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Doki 1

• 16 listopada (środa), konferencja 
„Morfologia sprzedaży”, godz. 9.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 19 listopada (sobota), Diverse Night Of 
The Jumps, godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 19 – 20 listopada (sobota – niedziela), Targi 
Gra i Zabawa, AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 20 listopada (niedziela), Zbigniew Wodecki 
z zespołem, godz. 19.00, klub Pokład  
w Gdyni, Skwer Tadeusza Kościuszki

• 21 listopada (poniedziałek), Czerwone 
Gitary, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 23 listopada (środa), Steve Harris British 
Lion, godz. 18.30, klub B90, ul. Doki 1

• 25 listopada (piątek), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 2 grudnia (piątek), Luxtorpeda, godz. 
20.00, klub Parlament w Gdańsku,  
ul. św. Ducha 2

• 4 grudnia (niedziela), Uriah Heep,  
godz. 19.00, klub B90, ul. Doki 1

• 4 grudnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, 
klub Parlament w Gdańsku, ul. św. Ducha 2 

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

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

• 26 – 30 grudnia, Metropolia jest okey

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

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

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

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

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

• 22 lutego (środa), Skunk Anansie,  
godz. 19.00, klub B90, ul. Doki 1
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DO ROZDANIA 17 MILIONÓW

PÓŁNOCNY EKO POMOCNIK

Wsparcie małych firm z Pomorza

Co to za zwierzę? To nietoperze!

– Pomorski Fundusz Rozwoju 
– spółka samorządu wojewódz-
twa pomorskiego – podpisała 
dwie umowy z pośrednikami 
finansowymi: Pomorskim Re-
gionalnym Funduszem Porę-
czeń Kredytowych w Gdań-
sku oraz Stowarzyszeniem 
„Centrum Rozwoju Ekono-
micznego Pasłęka” z Pasłęka, 
na łączną kwotę wsparcia 17,2 
mln zł – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.

Nietoperze niestety nigdy nie 
miały dobrej prasy. To zdecy-
dowanie nie są koty czy słod-
kie pieski królujące na por-
talach społecznościowych. 
Za nietoperzami ciągną się 
złowrogie mity i szkodliwe 
stereotypy. Właśnie z nimi 
postanowił rozprawić się naj-
nowszy film przyrodniczo-
-edukacyjny, zrealizowany w 
cyklu Północny Eko Pomoc-
nik „Nocny łowca. Poznaj 
nietoperza”.

Dzięki podpisanym umowom 
powstaną i będą rozwijać się mi-
kro i małe przedsiębiorstwa w 
naszym województwie. Przewi-
duje się, że dzięki temu nastąpi 
wzrost: konkurencyjności tych 
firm, ich skłonności do inwesty-
cji i wprowadzania innowacji.
– Zostaną także utworzone 
nowe miejsca pracy oraz nastą-
pi rozwój samozatrudnienia – 
szczególnie wśród osób bezro-
botnych i absolwentów – a tym 
samym zmniejszenie poziomu 
bezrobocia – dodaje Małgorzata 

Tym razem ekipa Eko Pomoc-
nika prowadzi nas przez fascy-
nujący świat tych tajemniczych, 
niezwykle ciekawych i całkiem 
sympatycznych zwierząt. Nie-
toperze poznajemy wraz z Re-
gionalną Dyrekcją Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku, naukowca-
mi z Uniwersytetu Gdańskiego i 
miłośnikami nietoperzy. Odwie-
dzamy miejsca, gdzie uwielbiają 
przebywać te ssaki. Poznajemy 
ich zwyczaje, a nawet liczymy je 
i ważymy. Pokazujemy dlaczego 

Pisarewicz.
Podstawowym celem umowy 
jest zwiększenie dostępności ka-
pitału dla mikro
i małych przedsiębiorstw z wo-
jewództwa pomorskiego, które 
mają trudności w pozyskaniu 
zewnętrznego finansowania na 
rozpoczęcie i rozwój swojej dzia-
łalności ze źródeł komercyjnych 
z powodu niedysponowania wy-
starczającymi zabezpieczeniami.
– Realizacja umowy przyczyni 
się do zwiększenia efektywności 
i dostępności systemu poręczeń 

nietoperze należy chronić i jak 
pożyteczną rolę spełniają w 
środowisku. Obalamy mity na 
ich temat.
– Boimy się nietoperzy, a to 
przecież nasi sprzymierzeńcy. 
Zjadają np. uciążliwe dla nas 
owady i to sporych ilościach 
– opowiada Mateusz Ciecha-
nowski z Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, je-
den z bohaterów filmu. – Nie 
oczekują też wiele od ludzi. Po-
winniśmy im zapewnić spokój 
w miejscach, gdzie zimują. Nie 
budzić ich i nie straszyć. Pa-
miętajmy, że nietoperze objęte 
są u nas ścisłą ochroną.
„Poznaj nietoperze” to także 
krótki filmowy poradnik jak 
pomóc nietoperzowi prze-
żyć przypadkowe spotkanie z 

kredytów/pożyczek w woje-
wództwie pomorskim, w tym 
na terenach o niższej aktyw-
ności gospodarczej i słabych 
strukturalnie. Dzięki realiza-
cji umowy fundusz zamierza 
ułatwić dostęp do kapitału, 
co najmniej 60 mikro i ma-
łym przedsiębiorcom, poprzez 
udzielenie im wsparcia w po-
staci poręczeń do łącznej war-
tości blisko 20 mln zł – szacuje 
rzecznik urzędu.

(GR)

człowiekiem w jego domu. Po-
maga też poznać najciekawsze 
gatunki nietoperzy żyjące na 
Pomorzu. Lekka, lecz bogata 
merytorycznie formuła filmu 
sprawia, że filmowa przygoda 
z tymi tajemniczymi, latający-
mi ssakami jest przede wszyst-
kim wartościowym materiałem 
edukacyjnym dla każdego, kto 
interesuje się przyrodą.
Ten i wszystkie pozostałe od-
cinki cyklu można znaleźć na 
stronie www.polnocna.tv oraz 
na stronie Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w 
Gdańsku. 
Projekt dofinansowany jest ze 
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w 
Gdańsku. 

M.T

 Boimy się nietoperzy, a to przecież nasi sprzymierzeńcy

CEDRY WIELKIE

Poseł w odwiedzinach 
Z wizytą w Cedrach Wielkich 
przebywali niedawno poseł 
Marek Biernacki, Jan Szymań-
ski, dyrektor Departamentu 
Programów Unijnych Urzę-
du Marszałkowskiego i Ma-
ciej Świeszewski, wykładow-
ca gdańskiej ASP. Tematem 

spotkania był realizowany 
przez lokalny samorząd pro-
jekt „Zachowanie wielokul-
turowego dziedzictwa Żuław 
poprzez wykonanie robót bu-
dowlanych, remontowych i 
konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych”. (GR)

 Na zaproszenie ks. proboszcza parafii w Koźlinach, Krzysztofa 
Zdrojewskiego, goście zwiedzili zabytkowy kościół w Krzywym Kole, 

w którym prowadzone są prace konserwatorskie
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Nowe szanse na pracę dla 1300 bezrobotnych 
z Pomorza
1300 bezrobotnych mieszkańców Pomorza, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Bytowie, Nowym Dworze Gdań-
skim, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie, otrzyma pomoc w skutecznym znalezieniu pracy. W poniedziałek, 7 listo-
pada, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał umowy na realizację działań aktywizacyjnych z Preze-
sem Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska Mirosławem Kamińskim oraz starostami. 

Bogate doświadczenie słupskiej 
agencji zatrudnienia i przede 
wszystkim przedstawiona kon-
cepcja realizacji zamówienia 
– w szczególności  pomysł na 
współpracę z osobami bezro-
botnymi i pracodawcami – zo-
stały najwyżej ocenione przez 
komisję przetargową z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy  
w Gdańsku. W realizacji zadań 
przybliżających mieszkańców 
do podjęcia oraz utrzymania 
zatrudnienia agencja zatrud-
nienia będzie współpracować  
z powiatowymi urzędami 
pracy. 

Agencja zajmować się będzie 
osobami długotrwale bezro-
botnymi, takim, którym bra-
kuje kwalifikacji i wymagają 
wsparcia oraz potrzebują od-
powiedniej motywacji do pod-
jęcia pracy. Agencja będzie 
diagnozować indywidualne 
potrzeby osób bezrobotnych, 
będzie ich wspierać w zakresie 

pośrednictwa pracy, poradnic-
twa zawodowego i informacji 
zawodowej, pomagać w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy bądź 
organizowaniu szkoleń zapew-
niających pozyskanie umie-
jętności zawodowych poszu-
kiwanych aktualnie na rynku. 
Uczestników do programu kie-
rować będą powiatowe urzędy 
pracy.

- Zlecenie przez samorząd 
województwa usług aktywiza-
cyjnych, pozwala skutecznie 
reagować na problemy pojawia-
jące się na regionalnym rynku 
pracy. Chcemy, by bezrobotni 
mieszkańcy Pomorza podjęli  
i utrzymali jak najdłużej odpo-
wiednią pracę lub działalność 
gospodarczą. Cieszy nas to, 
że Województwo Pomorskie 
wedle danych z monitoringu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej jest lide-
rem na tle innych regionów we 
wdrażaniu tego instrumentu 

osiągając najwyższy wskaźnik 
skuteczności zatrudnieniowej 
– mówi marszałek Mieczysław 
Struk.

Możliwość skorzystania z po-
mocy agencji zatrudnienia w 
aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych daje znoweli-
zowana ustawa o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy, a zastosowanie w prakty-
ce modelu współpracy publicz-
nych służb zatrudnienia i agen-
cji zatrudnienia ma przyczynić 
się do wypracowania narzędzi 

pomocnych osobom długo-
trwale bezrobotnym w wejściu 
na rynek pracy i utrzymaniu 
zatrudnienia. 

Marszałek Województwa Po-
morskiego uzyskał na ten 
cel  15 mln zł z Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej (środki z Funduszu 
Pracy). Rezultatem współpra-
cy Pomorskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego ze Słupska  
i czterech urzędów pracy ma 
być wzrost zatrudnienia na po-
morskim rynku pracy. 

Przypomnijmy, że to konty-
nuacja inicjatywy samorządu 
województwa pomorskiego, 
który realizował już to zada-
nie od marca 2015 do kwietnia 
2016 r. W ramach pierwszego 
kontraktu, na realizację któ-
rego przeznaczono 11 mln zł i 
objęto wsparciem  grupę 1000 
osób długotrwale bezrobot-
nych z powiatów chojnickie-
go, człuchowskiego, słupskie-
go i sztumskiego. Pomorska 
Agencja Rozwoju Regionalne-
go S.A. zapewniła dotychczas 
zatrudnienie ponad połowie 
(ok. 60 procent) uczestnikom 
skierowanym przez powiatowe 
urzędy pracy.
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 Mimo zimna i deszczu, praca na budowie nie ustaje

 W różnego rodzaju akcjach promocyjnych szkoła w Rusocinie próbuje ściągnąć jak najwięcej 
uczniów

PRUSZCZ GDAŃSKI

Wręczono 
stypendia
Na początku listopada w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim odbyła się uro-
czystość, podczas której wrę-
czono stypendia najlepszym 
uczniom szkół ponadgim-
nazjalnych, mieszkańcom 
powiatu gdańskiego. Wy-
różnieni odebrali stypendia 
z rąk Stefana Skoniecznego, 
starosty gdańskiego.
Tym razem wśród nagro-
dzonych znalazło się 15 
osób, które mogą pochwalić 
się bardzo dobrymi wynika-
mi w nauce. To jednak nie 
wszystko, bo na stypendia 
starosty liczyć mogą również 
uczniowie, którzy osiągnęli 
wybitne sukcesy sportowe. 
W tym roku nagrody takie 
odebrało ośmiu młodych 
sportowców.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
najwyższą średnią, wśród 
stypendystów, może po-
chwalić się Jan Grubba, któ-
ry na co dzień uczy się w II 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdańsku. Uczeń gdań-
skiej „dwójki” na zakoń-
czenie poprzedniego roku 
szkolnego uzyskał średnią 
na poziomie 5,63.

(GR)

KREDYT NA WYPOSAŻENIE PLACÓWKI

Budynek pogotowia stanie w tym roku
Jeszcze w tym roku budynek nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim będzie 
gotowy. Zimą budowlańcy zajmą się pracami wykończeniowymi, by do końca wiosny można było 
wyposażyć w odpowiedni sprzęt medyczny placówkę zdrowia.
Budowa nowej siedziby Po-
gotowia Ratunkowego, która 
powstaje przy ulicy Racibor-
skiego, wystartowała z dwuty-
godniowym opóźnieniem. Nie 
wpłynęło to jednak znacząco 
na termin zakończenia inwe-
stycji, która ma być zakończona 
już na wiosnę.
– Prace przebiegają bez zakłó-
ceń, a pogoda też sprzyja pra-
com budowlanym. Zgodnie z 
harmonogramem inwestycja 
ma być zakończona do końca 
maja. Czerwiec zostawiamy 
sobie na procedury związa-
ne z odbiorami, a w wakacje 
chcemy oddać nową siedzibę 
pogotowia do użytku. Budo-
wa nie jest trudnym zadaniem 
i nie przewiduję dodatkowych 
kłopotów z realizacją zadania 
– mówi „Panoramie” Stefan 
Skonieczny, starosta powiatu 
gdańskiego.
Sama inwestycja kosztuje ok. 
7 mln zł i jak na razie, ciężar 
finansowania zadania wziął 
na swoje barki powiat. Jed-
nak niemałe środki potrzebne 
będą również na wyposażenie 

pogotowia.
– Nie skalkulowaliśmy jeszcze 
dokładnie kosztów związa-
nych z wyposażeniem pogoto-
wia, ponieważ nie wiemy, jaki 
sprzęt przyda nam się z tego, 
który posiadamy. W służbie 
zdrowia co jakiś czas pojawia-
ją się nowe rzeczy, którymi do-
posażone muszą być placówki 
medyczne. Dla przykładu po-
wiem, że musimy teraz nabyć 
nowe aparaty do reanimacji, 
które muszą znajdować się w 
karetkach, a jest to koszt 250 
tysięcy złotych. Jest to jeden 
ze standardów, który musi być 
spełniony przy podpisywa-
niu kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na pro-
wadzenie pogotowia i nocnej 
obsługi medycznej – tłumaczy 
Stefan Skonieczny, który doda-
je, że na wyposażenie placówki 
powiat będzie musiał zaciągnąć 
kredyt.
Dodajmy, że powiat gdański 
nie ma zbyt wielu zobowiązań, 
dlatego jego zdolność kredyto-
wa nie podlega żadnej dyskusji. 
Przez wiele lat teren przy ulicy 

Raciborskiego nie cieszył oczy 
mieszkańców miasta. Teraz 
wyremontowano skrzyżowanie 
z Grunwaldzką, przebudowano 
Kanał Raduni, budowane jest 
pogotowie. 
– Do pełni szczęścia brakuje 

jeszcze tylko zagospodarowa-
nia skarpy od strony kanału. 
Teren jest własnością Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, 
ale będziemy starać się zro-
bić wszystko, żeby dojść 
do porozumienia z ANR i 

uporządkować ten teren. Dzię-
ki temu kolejna część Pruszcza 
Gdańskiego może stać się wi-
zytówką miasta – dodaje staro-
sta gdański.

(lubek)
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6 MILIONÓW NA DOCIEPLENIE SZKÓŁ

Co dalej ze szkołą w Rusocinie?
Do końca listopada będzie wiadomo, jaki los spotka Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie. W ciągu 
pięciu minionych lat liczba uczącej się tam młodzieży spadła niemal o połowę, a utrzymanie placówki 
staje się coraz droższe.

Jeszcze kilka lat temu w Ruso-
cinie uczyło się ok. pół tysiąca 
uczniów. Teraz jest ich zaled-
wie 300, a nabory na nowe kie-
runki nie przynoszą efektu.
– Od jakiegoś czasu trwa dys-
kusja, co zrobić ze szkołą w 
Rusocinie. Nie sądzę, abyśmy 
podjęli najbardziej radykalne 
kroki i zdecydowali się na jej 
zamknięcie. Musimy ją jednak 
przeorganizować, aby lepiej 
wydatkować nasze pieniądze. 
W tym celu chcemy zagospo-
darować budynek internatu. W 
tej chwili z internatu korzysta 
26 osób, dlatego jesteśmy już 
niemal pewni, że zostanie on 
zamknięty – mówi Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Dodać możemy jeszcze, że 
w celu oszczędności kosztów 
utrzymania, powiat chce za-
gospodarować część pomiesz-
czeń. Pomysł jest, ale starosta 
nie chce zdradzać szczegółów.
– Tak kiepska sytuacja szkoły 
w Rusocinie to efekt propo-
nowanych zawodów, które nie 
cieszą się zainteresowaniem 

młodzieży. Poza tym kierunki 
rolnicze przestały być popu-
larne. A dodatkowo są szkoły 
w niedalekim Swarożynie czy 
Bolesławowie, które zaspaka-
jają popyt na naukę zawodów 
rolniczych. A szkoła w Ruso-
cinie nie pozyska przyszłych 
rolników z Gdańska. Dlatego 
trzeba wprowadzić takie kie-
runki nauczania, które zain-
teresują młodzież i dadzą jej 
pracę w przyszłości – dodaje 

Stefan Skonieczny.
Szkoła w Rusocinie dysponu-
je dużymi warsztatami, które 
zdaniem starosty nie są do koń-
ca wykorzystane. Ich wypo-
sażenie poprawi się, ponieważ 
w szkole wprowadzony będzie 
kierunek mechatronika. 
W zdecydowanie lepszej sytu-
acji jest Zespół Szkół Ogrod-
niczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim, który 
nie dość, że wymaga znacznie 

mniejszych nakładów finan-
sowych, to jeszcze zaintereso-
wanie proponowanymi kierun-
kami nauczania jest znacznie 
wyższe.
Przy okazji obniżenia kosztów 
utrzymania szkół, powiat pla-
nuje zająć się termomoderni-
zacją szkół, którymi zarządza. 
Prace dociepleniowe zostaną 
więc wykonane w Rusocinie 
oraz w Zespole Szkół Specjal-
nych w Warczu i Zespole Szkół 

Ogrodniczych i Ogólnokształ-
cących w Pruszczu Gdańskim. 
Według szacunków, cała inwe-
stycja może kosztować niespeł-
na 7 mln zł.
– Będziemy nie tylko docie-
plać ściany. Prace mają ob-
jąć również wymianę stolarki 
okiennej oraz zmianę systemu 
ogrzewania, instalacji elek-
trycznej i oświetlenia. Na ten 
cel ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego otrzy-
mamy 6 milionów złotych. Z 
kasy powiatu wydamy zaś tyl-
ko 15 procent kosztów zadania. 
Pierwsze roboty przy szkole w 
Pruszczu Gdańskim rozpocz-
ną się prawdopodobnie w maju, 
a na zakończenie inwestycji 
mamy 3 lata – informuje Stefan 
Skonieczny.
Do tematu dalszej przyszłości 
Zespołu Szkół Rolniczych w 
Rusocinie wrócimy jeszcze w 
jednym z kolejnych wydań „Pa-
noramy Pomorza”.

Krzysztof Lubański

BEZPŁATNE E-BOOKI 

W bibliotece 
pedagogicznej
Pedagogiczna Bibliote-
ka Wojewódzka – Filia 
w Pruszczu Gdańskim, 
mieszcząca się przy ul. 
Obrońców Pokoju 6, już po 
raz czwarty przygotowa-
ła dla swoich czytelników 
darmowy dostęp do plat-
formy książek elektronicz-
nych wydawnictwa PWN, 
o nazwie IBUK Libra. Za-
sób liczy w tej chwili 1157 
tytułów z różnych dziedzin 
nauki, dominują jednak na-
uki społeczne, bo taki jest 
profil gromadzenia zbiorów 
placówki.
Każdy zapisany w bibliote-
ce pedagogicznej czytelnik 
otrzymuje indywidualny 
kod PIN, żeby zarejestro-
wać się na stronie IBUK 
Libra. Z kolei ci, którzy w 
ubiegłych latach otrzymali 
kod PIN muszą zgłosić się 
do biblioteki, aby otrzymać 
aktualny kod dostępu do 
platformy.
Strona www.libra.ibuk.pl 
dostępna jest z każdej prze-
glądarki internetowej, nie 
trzeba instalować żadnych 
dodatkowych aplikacji.

(GR)
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 Bibliotekę często odwiedzają ciekawi ludzie. Na zdjęciu Andrzej Strzelecki (z lewej)

PRZYWOŁAĆ PAMIĘĆ ZASŁUŻONYCH 

Starszym mieszkańcom 
miasta postać ks. Józefa 
Waląga jest bardzo dobrze 
znana. Młodszym powiedz-
my, że ksiądz był kapelanem 
Armii Krajowej, działaczem 
Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość, więźniem sta-
linowskim i proboszczem 
paraf ii pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w 
Pruszczu Gdańskim. 
Rok 2017 nie był wybrany 
przypadkowo. W tym wła-
śnie roku mija 60 lat od ob-
jęcia przez ks. Waląga pro-
bostwa w pruszczańskiej 
paraf ii oraz 20 lat od jego 
śmierci. 
– Ksiądz Józef, podobnie 
zresztą jak wielu innych 
żołnierzy, nie chciał przyjąć 
systemu narzuconego nam 
po 1945 roku. Jego działa-
nia na terenie miasta były 
nie tylko związane z para-
f ią. Ksiądz Waląg wspierał 
i przechowywał żołnierzy 

AK – przypomina Małgo-
rzata Czarnecka-Szafrańska, 
przewodnicząca Rady Miasta 
Pruszcz Gdański.
Z okazji Roku Księdza Walą-
ga przygotowywana jest przez 
Jana Hlebowicza monograf ia 
o tym zasłużonym dla nasze-
go miasta proboszczu. 
– Wiele wydarzeń będzie zor-
ganizowanych wokół paraf ii 
pw. Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy, w której był pro-
boszczem. Jest za wcześnie, 
żeby mówić o szczegółach. 
Czytelników „Panoramy” za-
chęcam jednak do tego, aby 
podrzucali nam również swo-
je pomysły na wydarzenia, 
które mogłyby uczcić pamięć 
księdza Waląga. Osoby, któ-
re mają ciekawe pomysły, za-
chęcam do kontaktu z Cen-
trum Kultury i Sportu, miej-
ską biblioteką albo naszym 
urzędem – zachęca przewod-
nicząca miejskiej rady, która 
dodaje, że w przyszłości w 

podobny sposób honorowane 
będą inne zasłużone dla mia-
sta postacie. 
– Jest wiele osób, dzięki 
którym możemy się teraz 

DOKUMENTACJA DO KOŃCA 2017

160 milionów za węzeł 
Szadółki
Jak informuje Michał Pio-
trowski z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku pięć firm złożyło 
swoje oferty w drugim etapie 
przetargu Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska, do-
tyczącym opracowania doku-
mentacji projektowej dla roz-
budowy węzła Szadółki. 
– Projekt dokumentacji dla 
przyszłego węzła powinien 
uwzględniać zwiększenie 
przepustowości układu dro-
gowego, podniesienie pozio-
mu swobody ruchu, poprawę 
bezpieczeństwa i płynności 
ruchu i poprawę komfor-
tu jazdy w tym rejonie. Do-
kumentacja powinna zostać 
wykonana do końca grudnia 
2017 roku – dodaje Michał 
Piotrowski. – Sama przebu-
dowa kosztować ma – według 
wstępnych szacunków – ok. 

160 mln zł. 
Drogowe zadanie w całości 
sfinansowane ma być ze środ-
ków miejskich.
– Mamy jednak nadzieję, że 
sprzymierzeńców w finanso-
waniu inwestycji znajdziemy 
wśród firm zlokalizowanych 
na Szadółkach – mówi Mi-
chał Piotrowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
oferty złożyło pięć firm. 
Najtańsza opiewa na kwotę 
nieco ponad 2 mln zł, a naj-
droższa na ponad 4 mln zł. 
Teraz urzędnicy zajmują się 
weryfikacją ofert pod kątem 
formalno-prawnym.
Dodajmy, że w ciągu trój-
miejskiej obwodnicy jeszcze 
tylko węzeł w Kowalach jest 
niedokończony. 

(GR)

  Przebudowa węzła w Szadółkach kosztować ma 160 
milionów złotych 
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PLANUJĄ ROZBUDOWĘ BIBLIOTEKI

Najstarsza placówka w mieście
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim to najstarsza instytucja 
kulturalna w naszym mieście. Niedawno obchodziła 70-lecie założenia. 

Zdaniem Małgorzaty Czarnec-
kiej-Szafrańskiej, przewodni-
czącej miejskiej rady, biblioteka 
to centrum kultury, które jest 
swego rodzaju pruszczańskim 
cudem. 
– Myślę, że jest to zasługa 
osób, które tam pracują. Moim 
zdaniem wszystkie pracujące 
tam dziewczyny znalazły swo-
je miejsce na ziemi. Są otwarte 
na nowe pomysły i nieustan-
nie szukają nowych rozwią-
zań, które zachęcają mieszkań-
ców do odwiedzania biblioteki. 
Oferta nie jest skierowana tylko 
dla seniorów. Ciekawe impre-
zy organizowane są również 
dla dzieci i młodzieży – mówi 
przewodnicząca. 
Biblioteka przy ulicy Wojska 
Polskiego to nie tylko czytel-
nia i wypożyczalnia książek. 
To również miejsce ciekawych 
spotkań autorskich, w których 
bohaterem może być nie tylko 
autor książki.
– W spotkaniach autorskich 
mogą uczestniczyć chociażby 
osoby, które mają do opowiedze-
nia ciekawe historie związane z 
naszym miastem albo interesu-
jącymi mieszkańcami. Pruszcz 

Gdański jest miastem, w któ-
rym mieszkają ludzie pocho-
dzący z różnych zakątków kra-
ju i przeprowadzili się tu często 
razem z ciekawą historią swoje-
go życia. Moim zdaniem jest to 
doskonałe miejsce to prezentacji 
takich historii – podkreśla Mał-
gorzata Czarnecka-Szafrańska.
Kilka lat temu pruszczańska bi-
blioteka przechodziła remont, 
dzięki czemu zabytkowy budy-
nek odzyskał swoją świetność. 
Miasto planuje jednak kolejną 
inwestycję.
– Chcemy rozbudować naszą 
bibliotekę. Dzięki temu znala-
złoby się miejsce na dodatkową 
czytelnię. Chcemy, żeby było 
wyjście do ogrodu, gdzie latem 
mogłyby odbywać się spotka-
nia autorskie. Poza tym mo-
glibyśmy powiększyć dotych-
czasowy księgozbiór. Najpierw 
zajmiemy się jednak remontem 
budynku przy ulicy Krótkiej, 
gdzie ma powstać muzeum na-
szego miasta. Myślę, że rozbu-
dowa biblioteki mogłaby odbyć 
się już w następnej kadencji rady 
miasta – dodaje Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska. 

(lubek)
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chwalić naszym ukocha-
nym Pruszczem Gdańskim 
– mówi przewodnicząca.

(KL)
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MAMMOGRAFIA

Bezpłatne 
badania 
LUX MED Diagnostyka 
zaprasza panie na bezpłatne 
badania mammograficzne w 
mammobusie, które odbędą 
się w Pruszczu Gdańskim 
w dniach 14 i 15 listopada 
przy Urzędzie Miasta, ul. 
Grunwaldzka 20.
Bezpłatna mammografia 
dla pań w wieku 50 – 69 lat 
jest prowadzona w ramach 
Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi, refundowana 
co 2 lata przez NFZ (lub co 
12 miesięcy dla kobiet, które 
w ramach realizacji progra-
mu otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie). Nie 
jest wymagane skierowanie 
lekarskie.
Z kolei badania dla pań w 
wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 
lat są realizowane w ramach 
projektu finansowanego 
z Funduszy Norweskich. 
Wymagane jest skierowanie 
lekarskie. Szczegóły doty-
czące tych badań dostępne 
są na stronie internetowej 
www.fundusze.mammo.pl.
Na badania trzeba się zare-
jestrować (tel. 58 666 2444 
lub na www.mammo.pl/
formularz). 

(KL)

Rok 2017 będzie w Pruszczu Gdańskim Rokiem Księdza Waląga, w ramach 
którego organizowane będą na terenie miasta różnego rodzaju imprezy, które 
mają przywołać pamięć zasłużonego dla naszego miasta mieszkańca.

Rok księdza Józefa Waląga
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PROJEKT WART 18 MILIONÓW

Będzie kanalizacja w Sobowidzu
Mieszkańcy jednej z naj-
większych wsi gminy Trąb-
ki Wielkie doczekają się w 
końcu kanalizacji sanitarnej. 
Już wiosną rozpocznie się w 
Sobowidzu budowa oczysz-
czalni ścieków oraz sieci 
kanalizacyjnej. 
Gmina Trąbki Wielkie jest 
najbardziej rozległą w po-
wiecie gdańskim, stąd też tak 
duże koszty związane z budo-
wą sieci kanalizacyjnej. Bez 
unijnego wsparcia, realizacja 
tak drogiego zadania byłaby 
nie lada wyzwaniem dla lo-
kalnego samorządu.
– Umowę na dofinansowa-
nie inwestycji już podpisa-
łem. Szacujemy, że realiza-
cja projektu pochłonie ok. 18 
milionów złotych, z czego 
12 mamy otrzymać ze środ-
ków unijnych. Wierzę, że po 
przetargu kwota ta ulegnie 
zmniejszeniu. Na realizację 
inwestycji mamy czas do koń-
ca września 2018 roku. My-
ślę, że mieszkańcy Sobowidza 
będą zadowoleni z tej infor-
macji, ponieważ długo cze-
kali na kanalizację sanitarną 
– mówi Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
W Sobowidzu budowa-
na będzie nie tylko sieć 

kanalizacyjna, ale również 
zupełnie nowa oczyszczalnia 
ścieków, która powstać ma przy 
drodze prowadzącej do miej-
scowości Klępiny. 
Urząd musi uzyskać jeszcze 
nowe pozwolenie na budowę, 
by z początkiem roku roz-
począć procedurę przetargo-
wą, która wyłoni wykonawcę 
przedsięwzięcia. Roboty roz-
poczną się prawdopodobnie na 
wiosnę. 
– Jeśli chodzi o kwestię ka-
nalizacji, to mamy niestety 
jeszcze sporo do zrobienia. 

Przygotowujemy w tej chwili 
wniosek do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, z którego 
chcemy pozyskać fundusze na 
budowę kanalizacji w Kłoda-
wie i Złej Wsi oraz podłącze-
nie jej do oczyszczalni ścieków 
w Trąbkach Wielkich. Całość 
może kosztować około 3 milio-
nów złotych. Po zrealizowaniu 
tej inwestycji około 60 procent 
gospodarstw domowych bę-
dzie miało dostęp do kanaliza-
cji sanitarnej – informuje wójt 
Konkol. 
Wszystkie gospodarstwa na 

 Sobowidz będzie miał swoją kanalizację i oczyszczalnię ścieków 
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pewno nie zostaną podłączo-
ne do gminnej kanalizacji. 
Tam, gdzie taka inwestycja 
okaże się zbyt kosztowna, 
będą budowane szamba albo 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. 
O dokładnym rozpoczęciu 
robót w Sobowidzu poinfor-
mujemy oczywiście na na-
szych łamach.

(lubek)

PRZEŻYWAJĄ SWOJĄ DRUGĄ MŁODOŚĆ

Bal seniora w Trąbkach Wielkich
W sali gimnazjum w Trąbkach Wielkich odbył się doroczny bal seniora, który 
jak zawsze cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Na imprezie bawiło się 
ponad 200 osób.

Mieszkańcy trąbeckiej gminy 
to raczej młodzi ludzie. Senio-
rzy stanowią zaledwie 12 proc. 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny, ale gmina stara się wspierać 
różnego rodzaju działania na 
rzecz osób starszych.
– Wprowadziliśmy chociażby 
teleopiekę. Na terenie gminy 
pojawiły się kluby seniora, któ-
re również mogą liczyć na po-
moc gminy. Poza tym dwa razy 
w roku organizujemy imprezy 
dla seniorów. Latem jest to wy-
cieczka, a w październiku bal 
seniora, który organizujemy już 
od wielu lat – mówi nam Błażej 
Konkol.
W gminie mieszka ok. 1400 se-
niorów, ale możliwości pozwa-
lają zaprosić na imprezę jedynie 
nieco ponad 200 osób, dlatego 
organizatorzy imprezy starają 
się, aby każdego roku byli to 
inni mieszkańcy. 
– Podczas imprezy dzieci z 
podstawówki i gimnazjum za-
prezentowały część artystycz-
ną. Chętni mogli również spró-
bować swoich sił na parkiecie, 
gdzie odbyła się zabawa z kon-
kursami i nagrodami. Kiedy 

widzę seniorów podczas zaba-
wy, mam wrażenie, że przeży-
wają właśnie swoją drugą albo 
trzecią młodość – dodaje Błażej 
Konkol.
Podczas imprezy wybra-
no najstarszą i najstarszego 
uczestnika balu, a zostali nimi 

Agnieszka Kinder (93 lata) z 
Trąbek Wielkich i Wojciech 
Poręba (87 lat) z Mierzeszy-
na. Dodajmy jeszcze tylko, że 
upominki dla seniorów przy-
gotowali Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich i gdańska Fundacja 

Pan Władek, która przy każdej 
nadarzającej się okazji wspiera 
działania realizowane na tere-
nie gminy Trąbki Wielkie.

(lubek)

 Najstarsi uczestnicy Balu Seniora w Trąbkach Wielkich
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INWESTYCJE W KŁODAWIE 

Będą mieć halę
Mamy bardzo dobrą wia-
domość dla uczniów szkoły 
w Kłodawie. Już niebawem 
rozpocznie się tam budowa 
hali sportowej. Przy oka-
zji powstanie tam również 
wiejska świetlica.
– Niedawno z Minister-
stwem Sportu podpisałem 
umowę na dofinansowanie 
budowy hali sportowej przy 
szkole w Kłodawie. Otrzy-
mamy dofinansowanie wy-
sokości 1 miliona złotych, 
a inwestycja może koszto-
wać między 2,5 a 3 milio-
ny złotych – szacuje Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Przy okazji budowy hali 
powstanie również wiej-
ska świetlica, a wszystko 
zaprojektowano w jednym 
kompleksie. Dzięki nowemu 
obiektowi sportowemu kło-
dawska podstawówka może 
w przyszłości mieć więcej 
uczniów niż dotychczas. 
– W tej chwili lekcje wy-
chowania fizycznego orga-
nizowane są na szkolnym 
hallu, ale zajęcia systema-
tycznie organizowane są w 
hali gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich. Nie ma problemu, 
kiedy jest ładna pogoda, 

ponieważ wtedy można ćwi-
czyć na dworze, ale kiedy 
pada deszcz lub śnieg i jest 
zimno, takiej możliwości 
już nie ma. Nie ukrywamy, 
że jest to spory dyskomfort, 
dlatego tak ważna jest budo-
wa hali sportowej – podkre-
śla Błażej Konkol.
Przetarg, który wyłonić ma 
wykonawcę inwestycji, zo-
stał już ogłoszony. Zainte-
resowanie nim – co szcze-
gólnie cieszy miejscowych 
urzędników – jest bardzo 
duże. Można z tego wnio-
skować, że wiele firm złoży 
ofertę, co może też wpłynąć 
na atrakcyjną cenę.
– Mam nadzieję, że lada 
dzień dowiemy się, kto zaj-
mie się budową hali w Kło-
dawie. Zakładamy, że budo-
wa może potrwać nawet 1,5 
roku – dodaje wójt Konkol.
Dodajmy jeszcze tylko, że z 
nowego obiektu sportowego 
przy Szkole Podstawowej w 
Kłodawie będą mogli ko-
rzystać nie tylko uczniowie. 
Poza lekcjami obiekt będzie 
dostępny również dla miesz-
kańców wsi.

(KL)
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ROZMAITOŚCI

Potrzebujesz szybko gotówki na dowolny cel?
• Spłacasz kredyt w innym banku? Sprawdź, czy u nas 
możesz płacić mniej.
• Chcesz wziąć pożyczkę już dziś, a pierwszą ratę
zapłacić dopiero po 3 miesiącach*?

Przyjdź i sprawdź PEX – Pożyczkę Ekspresową
Banku Pekao S.A. Zapraszamy!

Przyjdź i sprawdź PEX – Pożyczkę Ekspresową Banku Pekao S.A. Zapraszamy do oddziałów w Mielcu:
ul. Obrońców Pokoju 7, tel. 17 581 08 42 
ul. Pisarka   10, tel. 17 584 05 70
ul. Fredry 2, tel. 17 581 07 75
ul. Partyzantów 25, tel. 17 581 08 59.

• Potrzebujesz szybko gotówki na dowolny cel?
• Spłacasz kredyt w innym banku? Sprawdź, czy u nas 
możesz płacić mniej.
• Chcesz wziąć pożyczkę już dziś, a pierwszą ratę
zapłacić dopiero po 3 miesiącach*?

* Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki 
od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Można też skorzystać z oferty pożyczki bez karencji w spłacie pierwszej 
raty. Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowo- odsetkowej dotyczy wniosków o pożyczkę bez zabezpieczeń lub 
z zabezpieczeniem w formie pełnomocnictwa do spłaty zadłużenia.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu 
po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 
53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, 
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.
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STRAŻ GMINNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Funkcjonariusze od wszystkiego 
6 pracowników mundurowych, w tym komendant, 2 zmiany, 2 radiowozy, 31 miejscowości, ponad 26 tys. mieszkańców. 
Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański odpowiada nie tylko za realizację zadań samorządu w zakresie ładu i porządku, 
ale również odciąża policję w przypadku drobniejszej przestępczości, zabezpieczania imprez oraz edukacji i profilaktyki. 
Ostatnio komendant zdał radnym sprawozdanie za okres od stycznia do końca sierpnia. 

KONTROLE POSESJI
Straż Gmina Gminy Pruszcz 
Gdański regularnie kontroluje 
wszystkie posesje pod kątem 
ładu i porządku. Sprawdzane 
są umowy i rachunki na wy-
wóz nieczystości płynnych 
oraz odbiór odpadów komu-
nalnych. Strażnicy zwracają 
uwagą na prawidłowe usytu-
owanie numeru porządkowego 
domu, warunki przetrzymywa-
nia zwierząt i ogólną dbałość o 
posesję i jej otoczenie (śmieci, 
wysokie chwasty, odśnieżanie). 
Zimową porą funkcjonariusze 
sprawdzają, czy ktoś nie pali w 
piecu śmieciami. 

ZWIERZĘTA
W okresie od stycznia do końca 
sierpnia strażnicy wielokrotnie 
interweniowali w sprawie bez-
pańskich zwierząt lub prze-
trzymywanych w złych warun-
kach. Kontrole zakończyły się 
54 pouczeniami i 9 mandatami. 
Wyłapano 21 psów, z czego 13 
przekazano do schroniska, a 9 
wróciło do właścicieli. Wspól-
nie ze stowarzyszeniem ANI-
MALS jeden czworonóg został 
odebrany właścicielom.
Strażnicy Gminni reagują rów-
nież na zgłoszenia dotyczące 
martwych zwierząt w pasach 
drogowych, współpracując ze 
specjalistyczną firmą. Z kolei 
kiedy potrącone zwierzę jest 
ranne, strażnicy kontaktują się 
z lekarzem weterynarii. 

ALKOHOL, DEWASTACJE, 
ZAKŁÓCANIE SPOKOJU
Podczas codziennej służby 
funkcjonariusze patrolują bo-
iska i place zabaw (265 razy 
od stycznia do końca sierpnia), 
okolice szkół (186 razy),  pla-
cówek handlowych (148) oraz 
miejsca, w których gromadzą 
się bezdomni (107). Strażnicy 
gminni przekazali rodzicom 

3 nieletnich pod wpływem al-
koholu i odwieźli do domów 5 
nietrzeźwych dorosłych.
Funkcjonariusze interwenio-
wali też w przypadkach zakłó-
cania spokoju (pouczono 49 
osób).

ŁAMANIE PRZEPISÓW DRO-
GOWYCH
Strażnicy interweniują w przy-
padku nieprawidłowego par-
kowania czy zastawiania wjaz-
dów. Od stycznia do końca 
sierpnia funkcjonariusze wy-
stawili 143 wezwania pod nie-
obecność kierującego, 93 po-
uczenia i 21 mandatów. 
Ponadto, straż ujawnia i karze 
osoby porzucające swoje stare 
samochody, np. na skraju jezd-
ni. Takich przypadków było 11.

WSPIERANIE INNYCH INSTY-
TUCJI 
Straż Gminna Gminy Pruszcz 
Gdański wspiera działalność 
Ośrodka Kultury, Sportu i Bi-
blioteki Publicznej zabezpie-
czając wszystkie gminne im-
prezy. Ponadto, pomaga w uzy-
skaniu zgód na wykorzystanie 
dróg w sposób szczególny (np. 
podczas biegów, przejazdów 
rowerowych).
Strażnicy wspierają też pracow-
ników socjalnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy, SANEPI-
DU oraz spółki Eksploatator. 

WŁASNE PROJEKTY
- Pracujemy dwuzmianowo 
– mówi Tomasz Grabowski, 
komendant Straży Gmin-
nej Gminy Pruszcz Gdański. 
- Najwięcej zdarzeń odnoto-
wujemy popołudniami oraz w 
weekendy. Kiedy strażnicy pra-
cują w niedzielę, muszę im dać 
dzień wolny w tygodniu. Jeśli 
ktoś ma urlop lub jest chory, 
na zmianie mam tylko jednego 

człowieka. A gmina jest bardzo 
rozległa. Czasami do jednego 
martwego zwierzęcia na dro-
dze radiowóz musi pokonać 20 
kilometrów w jedną stronę.
Mimo to Straż Gminna 

stara się nie tylko odpowiadać 
na interwencje, czy egzekwo-
wać przestrzeganie przepisów, 
ale też realizować własne pro-
jekty. Kierowane są zarów-
no do dzieci i młodzieży (np. 

Bezpieczne ferie” czy „Kar-
ta rowerowa”) oraz dorosłych 
(„Zagrożenia Internetu”).
Straż Gminna pracuje od po-
niedziałku do piątku w godz. 
od 6 do 22 oraz w wybrane 

soboty w godz. od 14 do 22. 
Pełni służbę w ramach patroli 
zmotoryzowanych  i obchodów 
rejonu przez dzielnicowego.

Magdalena Bielicka

 Straż Gminna regularnie szkoli dzieci i młodzież
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WSPÓLNIE PRZEŻYLI CO NAJMNIEJ 50 LAT

Spotkanie jubilatów gminy Kolbudy 
Złote gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat 
nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. 
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TEREN PRZESTANIE STRASZYĆ

Park wizytówką gminy Kolbudy

 W miejsce byłych ogródków działkowych powstaje park

Teren po byłych ogródkach 
działkowych w Kolbudach 
przestaje wreszcie straszyć. 
Dzięki nakładom finanso-
wym miejscowego samorzą-
du, nieużytki zamienią się 
niebawem w tętniące życiem 
miejsce odpoczynku miesz-
kańców Kolbud.
– Projekt był bardzo skompli-
kowanym przedsięwzięciem, 
a jego koszt oszacowaliśmy 
na ponad 8 mln zł. Staraliśmy 
się o unijne dofinansowanie 
tego zadania, ale konkurencja 
była tak duża, że nasz projekt 
nie otrzymał dofinansowania. 
Dlatego też zagospodarowa-
nie byłych ogródków dział-
kowych musimy finansować z 
własnego budżetu. Teren jest 
bardzo podmokły, dlatego 
koszt tej inwestycji jest wy-
soki, a zadanie realizowane 
etapami – mówi „Panoramie” 
Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy.
Na całym terenie parku po-
jawiły się chodniki i ścieżki 
dydaktyczno-spacerowe. Po-
jawi się mała architektura, a 
więc ławki, stojaki na rowery, 
latarnie, balustrady, a także 
huśtawki, piaskownice i ka-
ruzele, ścianki wspinaczko-
we oraz urządzenia fitness. 
Chętni będą mogli skorzystać 

z grillowiska.
– Na obrzeżach parku wyko-
namy również zieloną plażę, 
gdzie będzie można urządzać 
pikniki. Z kolei w przyszłym 
roku zajmiemy się oczyszcza-
niem terenu wokół oczka wod-
nego. Z parku będziemy moż-
na korzystać już na wiosnę, ale 
kolejne prace będą oczywiście 
w dalszym ciągu prowadzo-
ne. Myślę, że wszystkie roboty 

będą ukończone za rok – dodaje 
Marek Goliński.
W planach jest jeszcze budowa 
sceny albo niewielkiego amfite-
atru, gdzie mogłyby odbywać 
się różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalne. 
– Jest to miejsce, w którym 
będą mogły odbywać się impre-
zy kameralne. Duże koncerty 
możemy przecież organizować 
na przystani żeglarskiej albo 
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Prawdziwe zgodne i dobre 
małżeństwo to takie, które 
przetrwa wszystkie życiowe 
zawieruchy, by po latach zyskać 
wzajemne zrozumienie, tole-
rancję i szacunek.
Na dorocznym spotkaniu jubi-
latów, które odbyło się w mi-
niony weekend w Hotelu Venus 
w Łapinie, spotkały się nie tyl-
ko pary, które wspólnie prze-
żyły pół wieku, ale również te 
małżeństwa, które mają za sobą 
60 i 65 lat wspólnego życia.
– Uroczystość dedykowana ju-
bilatom, którzy obchodzą co 
najmniej złote gody odbywa się 
raz w roku. Par, które przeżyły 
wspólnie co najmniej 50 lat, było  
w tym roku znacznie wię-
cej niż rok temu. Jednak nie 
wszyscy mogli przybyć na na-
szą uroczystość – mówi nam 

 Uroczystość odbyła się w Hotelu Venus

50-LECIE: 
Wiktoria i Jan Kubiccy, Danuta i Marian 
Czaińscy, Aleksandra i Manfred Mennig, 
Krystyna i Ryszard Wójtowicz, Halina i 

Kazimierz Kulas, Teresa i Gerard Socha, Maria  
i Marian Gańscy, Krystyna i Eugeniusz Zielińscy, 
Aleksandra Siemieniewska-Wróbel i Kazimierz 
Wróbel, Danuta i Jan Skiba, Teresa i Edmund 
Głowaccy, Leokadia i Herbert Lewandowscy, 

Barbara i Artur Wrycz-Rekowscy, Róża i 
Lechosław Bączkowscy, Joanna i Jerzy Janczur, 

Krystyna i Jan Głodek, Krystyna i Stanisław 
Kurela, Gabriela i Ryszard Jaworscy.

60-LECIE: 
Jadwiga i Bronisław Patoka.

65-LECIE: 
Paulina i Bernard Kąkol. 

 Pamiątkowe zdjęcie jubilatów

na stadionie. Tu moglibyśmy 
urządzać imprezy mniejsze-
go kalibru – mówi wicewójt 
Goliński.
Inwestycja na pewno ucieszy 
wielu mieszkańców Kolbud, a 
teren, który do tej pory stra-
szył, stanie się wizytówką 
wsi. 

(lubek)

Marta Karczewska, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Kolbudach.
Medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie nadane przez 
Prezydenta RP wręczał ju-
bilatom Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy. Listy 
gratulacyjne odebrały z kolei 
pary, który mogą pochwalić 
się diamentowymi (60-lecie)  
i żelaznymi (65-lecie) godami.
- Cała uroczystość była nagry-
wana, a niebawem każda para 
otrzyma film z imprezy - mówi 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Do wszystkich życzeń i gratula-
cji dołącza się również redakcja  
„Panoramy Pomorza”.

(KL)
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SZKOLNY BASKET

Dylewicz w Przywidzu
W poprzednim wydaniu „Pa-
noramy” dużo miejsca po-
święciliśmy na wiadomość 
o otwarciu hali widowisko-
wo-sportowej w Przywidzu. 
Minął miesiąc i możemy po-
wiedzieć, że nowy, sportowy 
obiekt nie jest pomnikiem, ale 
miejscem, gdzie odbywają się 
ważne sportowe wydarzenia.
To właśnie w Przywidzu 
Stowarzyszenie Trefl Pomo-
rze przeprowadziło zajęcia w 
ramach programu „Szkolny 
Basket”. Na zajęciach z przy-
szłymi adeptami koszykówki 
pojawił się m.in. reprezentant 
Polski – Filip Dylewicz.
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz cieszy się, że 
nie tylko piłką nożną intere-
sują się najmłodsi mieszkańcy.
– Dowiedziałem się, że sto-
warzyszenie jest zaintereso-
wane organizacją w Przywi-
dzu obozów szkoleniowych. 
Teraz mamy nowoczesną 
halę, bazę noclegową, a do 
tego warunki do treningów 
na świeżym powietrzu – 
mówi Marek Zimakowski.
Dodajmy, że zajęcia koszy-
karskie w ramach programu 
„Szkolny Basket” odbywać się 
będą regularnie w przywidz-
kim Zespole Szkół. Program 
„Szkolny Basket” ma na celu 
propagowanie koszyków-
ki i aktywnego spędzania 

wolnego czasu wśród uczniów 
pomorskich szkół. Po dwóch 
udanych edycjach pilotażowej 
akcji „Powrót Koszykówki do 
Szkół”, Stowarzyszenie Trefl 
Pomorze wychodzi z jeszcze 
szerszą inicjatywą, zaadre-
sowaną do większej liczby 
miejsc na całym obszarze 
województwa pomorskiego. 
W każdym treningu wezmą 
udział wybrani koszykarze i 
trenerzy Trefla Sopot wraz z 
Kacprem „Kacpą” Lachowi-
czem, popularnym trenerem, 
konferansjerem i propaga-
torem koszykówki, znanym 
z pracy przy campach orga-
nizowanych przez Marcina 
Gortata. Poza treningami dla 
uczniów, w ramach kampa-
nii odbywać się będą również 
specjalne koszykarskie szko-
lenia dla nauczycieli. 
– To jeszcze nie wszystko, po-
nieważ w Przywidzu gościli 
przedstawiciele gdańskiej Le-
chii, którzy chcieliby urucho-
mić u nas akademię piłkarską. 
Naszym sportowym obiek-
tem zainteresował się rów-
nież Polski Związek Żeglar-
ski z jego prezesem na czele, 
który obejrzał halę i wyraził 
zainteresowanie organizacją 
w Przywidzu żeglarskiej gali 
– dodaje Marek Zimakowski.

(GR)

ŚCIEKI POPŁYNĄ DO PIEKŁA

Wiosną ruszą pierwsze roboty
Zgodnie z przypuszczeniami gmina Przywidz otrzyma unijne dofinansowanie na 
budowę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Roboty mają wystartować 
wiosną przyszłego roku.

Gmina Przywidz, podobnie jak 
wiele innych pomorskich sa-
morządów, znalazła się na liście 
podmiotów, które otrzymają 
dofinansowanie na uporządko-
wanie gospodarki ściekowej.
– Na zrealizowanie inwesty-
cji otrzymamy dofinansowa-
nie na poziomie 63,75 procen-
ta. Biorąc pod uwagę wartość 
szacunkową projektu, może to 
być nawet 10 milionów zło-
tych. Otrzymanie tak wyso-
kiego dofinansowania uważam 
za sukces, a dodam, że byłoby 
ono jeszcze wyższe, gdybyśmy 
budowali samą sieć kanali-
zacyjną – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Miejscowy samorząd realizo-
wać będzie dwa zadania. Pierw-
szym jest budowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Piekło 
Dolne, ale też likwidacja ist-
niejącej w Przywidzu. Drugim 
zadaniem jest natomiast bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Gromadzin, 
Jodłowno i Marszewska Góra. 
Według szacunków, koszt obu 

zadań to nieco ponad 19 mln zł.
– Umowę na dofinansowanie 
inwestycji już podpisaliśmy. W 
tej chwili przygotowujemy spe-
cyfikację przetargową. Jestem 
przekonany, że jeszcze w tym 
roku uda nam się wyłonić wy-
konawcę inwestycji, ale pierw-
sze prace rozpoczną się dopie-
ro na wiosnę – dodaje Marek 
Zimakowski.
Przywidzka gmina jest roz-
proszona i w tej chwili nie ma 
takiej możliwości, aby wszyst-
kie gospodarstwa mogły być 
podłączone do kanalizacji 

sanitarnej. 
–Dzięki temu cała Aglomera-
cja przywidzka posiadać bę-
dzie kanalizację, co nie ozna-
cza, że jest to cała gmina. Być 
może w przyszłości tak wła-
śnie będzie. Nie zapominamy 
o wsiach, gdzie tej kanalizacji 
nie ma. Mając odpowiednie 
środki finansowe, tam również 
będziemy budować kanalizację 
– mówi Dariusz Czaiński, za-
stępca wójta gminy Przywidz.
Z kolei budowa nowej oczysz-
czalni ścieków jest niezbędnym 
elementem uporządkowania 

gospodarki ściekowej na tere-
nie gminy Przywidz.
– Już tej chwili oczyszczalnia 
ścieków jest niewydolna. Poza 
tym nowy obiekt nie będzie 
przeszkadzał mieszkańcom, 
ponieważ będzie budowany z 
dala od ludzkich siedlisk – za-
uważa wójt Zimakowski.
Do tematu wrócimy jeszcze w 
kolejnych wydaniach naszego 
miesięcznika.

(lubek) 

  Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, podpisuje umowę na unijne dofinansowanie 
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KOLEJNE INWESTYCJE

Są pieniądze na drogi
Gmina Przywidz otrzyma-
ła dofinansowanie na prze-
budowę drogi z Roztoki do 
Częstocina (ul. Wrzosowa). 
Wysokość dotacji wynosi 96 
tys. zł, a według kosztorysu 
inwestycja może kosztować 
ok. 335 tys. zł.
– Jeszcze w tym roku ogło-
szony zostanie przetarg na 
przebudowę ulicy Brzozowej 
w Przywidzu. Na tę inwe-
stycję również otrzymaliśmy 
zewnętrzne dofinansowanie, 
ale w tym przypadku z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – mówi nam Łu-
kasz Czaiński, zastępca wójta 
gminy Przywidz.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
przebudowa ulicy Brzozowej 
może kosztować 1,2 mln zł, a 
przywidzki samorząd otrzy-
ma dofinansowanie na pozio-
mie ponad 750 tys. zł.
Warto przy okazji wspomnieć 
o remoncie drogi powiatowej 

na trasie Borowina – Skarsze-
wy, który został już zakończo-
ny. Przypomnijmy raz jeszcze, 
że inwestycja została zrealizo-
wana w ramach tzw. schety-
nówek, gdzie w kosztach par-
tycypowali: gmina Przywidz, 

powiat gdański oraz rząd. 
Wartość projektu to po-
nad pół miliona złotych, a z 
gminnej kasy przeznaczono 
na ten cel 150 tys. zł.

(KL)

  Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz i (z lewej) i 
Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomor-
skiego podpisali umowę na dofinansowanie ulicy Brzozowej
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HISTORYCZNE WYDARZENIE

Ślubowanie w Zespole Szkół
W ostatnim tygodniu paź-
dziernika mieliśmy przyjem-
ność być świadkami histo-
rycznego wydarzenia w Przy-
widzu, gdzie odbyło się ślubo-
wanie pierwszaków Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej. 
Po raz pierwszy uroczystość 
odbyła się w patio przy nowej 
hali, a nie – jak do tej pory – w 
muzeum w Będominie.
– Od dwóch miesięcy chodzi-
cie do szkoły, ale dopiero teraz 
staliście się jej pełnoprawny-
mi uczniami. Teraz szkoła bę-
dzie dla was drugim domem, 

  Ślubowanie pierwszoklasistów w Przywidzu

będzie miejscem, w którym się 
uczycie, ale i przebywacie ze 
sobą i przeżywacie wiele rado-
ści. Teraz cały świat stoi przed 
wami otworem. Życzę wam, 
abyście przy pomocy nauczy-
cieli każdego dnia przyswajali 
sobie jak najwięcej wiadomości. 
Trzymam za was kciuki, żeby-
ście byli wzorowymi uczniami 
– mówiła podczas uroczystości 
Katarzyna Sprusik-Olszew-
ska, dyrektor Zespołu Szkół w 
Przywidzu.
Z kolei Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz 

zauważył, że kiedy on cho-
dził do szkoły, dzieci niechęt-
nie brały udział w szkolnych 
uroczystościach.
– Teraz, dzięki wychowaniu 
bezstresowemu, możemy za-
obserwować, że maluchy z ra-
dością pokazują się na scenie, 
ale też płynnie przechodzą do 
etapu edukacji – mówił Ma-
rek Zimakowski.
Pierwszoklasistom z Przywi-
dza życzymy jak najlepszych 
wrażeń podczas długiej drogi 
edukacji. 

(GR)
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TURNIEJ RYCERSKI

Ostatnie starcie i wygrana 
Cedrów Wielkich
Zakończył się cykl międzyregionalnych konkurencji sportowo-rekreacyjnych,  
w których rywalizowały drużyny Wyspy Sobieszewskiej i Cedrów Wielkich. 

Zmagania zakończyły się suk-
cesem tych drugich, a ostatnia 
odsłona zmagań odbyła się na 
terenie przystani żeglarskiej w 
Błotniku.
Finał zmagań był niezwykle 
widowiskowy, ponieważ zor-
ganizowano drużynowy tur-
niej rycerski. 
– W turnieju udział wzięło 
łącznie 20 osób. Każda z re-
prezentacji zobowiązana była 
do wystawienia dwóch drużyn 
10-osobowych. W dniu turnie-
ju rycerskiego zostało przepro-
wadzone losowanie zespołów 
uczestniczących w turnieju 
oraz ustalono kolejność rozgry-
wanych indywidualnych star-
tów – informuje Łukasz Żarna, 
dyrektor Żuławskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich.
To właśnie ŻOKiS oraz „Wy-
spa Skarbów” Gdańskiego 
Archipelagu Kultury, Funda-
cja Eko Wyspa i Marek Go-
łaszewski byli organizatorami 
zawodów.
– Uczestnicy musieli zmierzyć 
się z 7 konkurencjami, a były 
to: pokaz strojów rycerskich, 
rzut podkową do celu, strzela-
nie z łuku do tarczy, rzut lotka-
mi do tarczy, slalom na gumo-
wych rumakach, walka na mie-
cze oraz rzut ciężarkiem w dal 
– dodaje Łukasz Żarna. 
Po zaciętej rywalizacji, karko-
łomnych zawodach, pełnych 

zaangażowania i emocji – przy 
nieustającemu dopingowi kibi-
ców – turniej minimalną róż-
nicą punktową wygrała ekipa 
Cedrów Wielkich, zwyciężając 
274:257.
– Turniej rycerski zakończył 
nasze tegoroczne zmagania 
WYSPA vs CEDRY, które 
wygraliśmy 3:2. W trakcie ca-
łego cyklu zmagań przeszliśmy 
od słonecznej konkurencji pił-
ki siatkowej do dość dżdży-
stego turnieju rycerskiego, ale 
pomimo zmian pogodowych 

zawodnikom dopisywał hu-
mor. Jako organizatorzy szcze-
gólnie dziękujemy reprezen-
tacji z Wyspy Sobieszewskiej 
oraz tym osobom, które od po-
czątku dzielnie brały udział we 
wszystkich zmaganiach, przez 
co chciały poznać urokliwą 
gminę Cedry Wielkie – podsu-
mowuje Łukasz Żarna.
Dodajmy, że barw gminy Ce-
dry Wielkie bronili: Katarzy-
na Tarasiuk, Ryszard Tarasiuk, 
Renata Terlane, Grzegorz Nec, 
Marek Gugniewicz, Iwona 

Gara, Katarzyna Dykowska, 
Andrzej Sikora, Katarzyna 
Sikora, Adrian Siemieniuk, 
Marcin Suska, Alina Kaszkur, 
Kamil Kotuła, Piotr Ludwi-
chowski, Krystian Stormow-
ski, Daniel Maśka, Kacper 
Reszpądek, Kamil Rumiński, 
Mateusz Klimek, Izabela Ko-
bylska, Małgorzata Michalska, 
Monika Ziętara, Anita Ziętara, 
Adam Darda.

(GR)

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju rycerskiego
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DROŻSZE, ALE LEPSZE

Nie zapominają o 
rolnikach
Trwają prace przy budowie 
drogi rolniczej prowadzącej 
od Stanisławowa do Trutnów. 
Jest to I etap budowy, ponie-
waż docelowo droga ta będzie 
łączyć się z drogą powiatową 
Miłocin – Trutnowy.
– Nie możemy zapominać 
o inwestycjach, które mają 
ułatwić pracę rolnikom. Na 
terenie naszej gminy jest po-
nad 100 kilometrów dróg 
rolniczych. Na szczęście nie 
wszystkie wymagają remon-
tu. Każdego roku staramy się 
sukcesywnie naprawiać kolej-
ne drogi – mówi „Panoramie” 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Budowa drogi rolnej ze Sta-
nisławowa do wsi Trutnowy 
kosztuje blisko 260 tys. zł.

– Droga musi być porządnie 
wykonana, bo jeździć po niej 
będzie sprzęt ciężki. Chcieli-
byśmy, aby służyła ona rolni-
kom przez długie lata – doda-
je Janusz Goliński.
Dodajmy jeszcze tylko, że za-
kres robót obejmuje odcinek 
drogi o długości 600 i sze-
rokości 3 metrów, na którym 
ułożone zostaną płyty beto-
nowe. Wybór tej technologii, 
droższej o ok. 30 proc. niż z 
płyt typu yomb, ma na celu 
dostosowanie nawierzchni 
drogi do wymogów, ciężkie-
go, rolniczego sprzętu będą-
cego obecnie w dyspozycji 
rolników. Zakończenie prac 
przewidywane jest na połowę 
listopada.

(GR)

  Prace przy budowie drogi jeszcze trwają

BORKOWO

90 lat pani Marianny
Marianna Szamotulska z 
Borkowa obchodziła 90. uro-
dziny. Jubilatkę odwiedziły 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański 
oraz Magdalena Kapińska z 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
Pani Marianna wygląda kwit-
nąco i równie świetnie się 
czuje. W życiu, poza prowa-
dzeniem domu i wychowa-
niem dzieci, zajmowała się 

pracą na gospodarce. Do dziś 
lubi przebywać w ogrodzie 
oraz pomagać córce w robie-
niu przetworów. W wolnych 
chwilach dużo czyta. Ma 
czworo dzieci, dziewięcioro 
wnuków i ośmioro prawnu-
ków (dziewiąty w drodze!). 
Życzymy zdrowia i kolejnych 
pięknych jubileuszy. 

(MB)

  Pamiątkowe zdjęcie z zacną jubilatką 
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Wschodnio-Pomorska Sieć 
Szerokopasmowa regularnie 
powiększa się o nowe rewiry. 
Z każdym miesiącem przyby-
wa nam kilkudziesięciu klien-
tów na terenie gmin Przywidz, 
Kolbudy i Trąbki Wielkie. Na 
dzień dzisiejszy świadczymy 
już usługi w Zaskoczynie, Ba-
bimdole, Pręgowie, Czapiel-
sku, Jodłownie, Gromadzinie, 
Hucie Dolnej, Ząbrsku Gór-
nym  w Otominie. 

Nawiązaliśmy również współ-
pracę z firmami Wobet z 
Miłowa oraz Sentoza-Golf  
z Ełganowa. Z  internetu 
światłowodowego mogą już 
korzystać uczniowie Zespołu 
Szkół w Przywidzu, Nadle-
śnictwo Kolbudy, a aktual-
nie podjęliśmy działania nad 
przyłączeniem Urzędu Gminy  
w Przywidzu oraz Domu Opie-
ki Społecznej w Zaskoczynie. 

Oferta obejmuje internet świa-
tłowodowy w technologii 

FTTH o prędkościach 50, 100 
mbps lub wyższych na życzenie, 
telewizję w technologii IPTV  
z bogatą ofertą programową oraz 
telefon voip z możliwością prze-
niesienia numeru. Ceny oscylują 
w granicach 80 – 120 zł za po-
jedyncze usługi oraz 125 – 250 
zł przy pakietach usług. Koszt 
samego przyłącza wyceniany 
jest indywidualnie dla każdego 
klienta przez naszych projektan-
tów, jest to tylko niewielka część 
kosztów, które ponosi firma 
Biall-net przy inwestycji. 

Obecnie prowadzimy roboty in-
stalacyjne wewnątrzbudynkowe 
na osiedlu Jesionowa w Przywi-
dzu oraz w budynkach wieloro-
dzinnych w Domachowie, już  
w grudniu planujemy świadczyć 
tam usługi. Ponadto pracujemy 
nad podłączeniem budynków 
jednorodzinnych w Granicz-
nej Wsi, Czerniewie, Nowinach  
i Ostróżkach. 

W Październiku prezes 

Arkadiusz Binder podjął decyzję 
o rozpoczęciu prac nad dużym 
projektem w Trąbkach Wielkich. 
Zostały podjęte działania sprze-
dażowe, a co za tym idzie nasi 
handlowcy podpisali już pierw-
sze umowy z mieszkańcami ulicy 

Świerkowej, Sosnowej, Pawłow-
skiej i Jodłowej. Sukcesywnie 
będziemy dążyć do rozbudowy 
sieci na tym obszarze oraz na 
obszarach położonych wzdłuż 

wschodnio – pomorskiej sieci 
szerokopasmowej. 
Wszelkie informacje odnośnie 
oferty, terminów i możliwości 
przyłączenia uzyskają Państwo 

od przedstawiciela handlowego 
pod numerem 513156545 lub  
w biurze obsługi klienta pod 
numerem 583207292.

- 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

Okulary progresywne – 
„Niebieska Promocja”.
„Nie, nie chcę progresów, po-
dobno bardzo ciężko się do 
nich przyzwyczaić”. To zda-
nie pada prawie zawsze kie-
dy proponuje się klientowi 
okulary progresywne zamiast 
dwóch par okularów, do dali 
i do czytania.  Ten mit o tego 
typu okularach powstał już 
dość dawno, kiedy stare kon-
strukcje soczewek progre-
sywnych były trudne do opa-
nowania przez użytkownika. 

Dzisiaj takie teorie potwier-
dzają się tylko w przypadku 
nieprawidłowo wykonanych 
okularów.  Aby przygotować 
prawidłowo nowoczesne oku-
lary progresywne, należy wy-
konać kilka niezbędnych kro-
ków, z odpowiednią staranno-
ścią, a okulary będą ogromną 
pomocą i wygodą.
Obecne konstrukcje soczewek 
progresywnych projektowane 
i wykonywane są cyfrowo na 

nowoczesnych obrabiarkach. 
Dzięki temu pola widzenia po-
czególnych zakresów ostrości 
są szerokie i wygodne w uży-
waniu. W firmie OK. Serwis 
ponadto udzielana jest tzw. 40 
dniowa gwarancja adaptacji. 
Gwarancja ta zapewnia, że je-
żeli po 40 dniach użytkownik 
nie może nauczyć się chodzić  
w okularach progresywnych 
wykonanych w OK. Serwis, 
bezpłatnie wykonywane są inne 

okulary, jedna albo dwie pary 
w zamian za zwrócone soczew-
ki progresywne. W przeciągu 
ostatniego roku, przy wyko-
nanych wielu parach okularów 
progresywnych, ani razu nikt 
nie korzystał z tej gwarancji, a 
wręcz klienci wyrażali  swoje 

zadowolenie podkreślając nowy 
komfort życia.
W chwili obecnej pojawiła się 
rewelacyjna oferta cenowa - 
„Niebieska Promocja”, w któ-
rej ceny  pary soczewek pro-
gresywnych zaczynają się od 
440zł, zamiast 880zł. Cena 
najdroższej soczewki VA-
RILUX   obniżona została  
z 2040zł na 1250zł za parę.  
Dlaczego Niebieska? Wszyst-
kie soczewki w tej promocji po-
siadają powłoki antyrefleksyjne   
w niebieskim kolorze odbicia, 
które jest zalecane do pracy 

przy komputerze , smartfonie 
czy innych ekranach LCD 
lub LED.  Dodatkowo każda 
wybrana oprawka okularowa 
do tej promocji kosztuje, bez 
względu na jej cenę sklepową 
150zł .

Więc bez obaw i my ko-
rzystajmy z nowoczesnych 
soczewek progresywnych. 
ZAPRASZAMY.
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TERAZ PORA NA PRZETARG

Umowa podpisana 
Szybciej niż zapowiadano, 
Barbara Kamińska, wójt gmi-
ny Suchy Dąb podpisała w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Gdańsku umowę na dofinan-
sowanie budowy sieci kanali-
zacyjnej i rozbudowę oczysz-
czalni ścieków. 
Przypomnijmy, że w ramach 
zadania ma być budowana 
sieć kanalizacyjna w miejsco-
wościach Grabiny-Zameczek 
oraz Krzywe Koło. Poza tym 
rozbudowywana będzie jesz-
cze oczyszczalnia ścieków w 
Suchym Dębie. Całkowitą 

  Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb podpisała właśnie umowę na 
dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej 

wartość projektu oszacowano 
na niespełna 19,5 mln zł. Gmi-
na Suchy Dąb otrzyma dofi-
nansowanie na poziomie nie-
spełna 64 procent, czyli ponad 
10 milionów złotych. 
– W tej chwili przygotowuje-
my specyfikację przetargową. 
Przed jego ogłoszeniem musi 
być ona jeszcze sprawdzona 
pod kątem merytorycznym. 
Być może jeszcze w tym roku 
poznamy wykonawcę inwesty-
cji, a pierwsze prace ruszą zimą 
– mówi nam Barbara Kamiń-
ska, wójt gminy Suchy Dąb. 

Wójt Kamińska zaznacza 
jednak, że termin realizacji 
inwestycji w żaden sposób 
nie jest zagrożony, dlatego 
żadnego „huradziałania” nie 
będzie. 
– Według naszych planów, 
inwestycja powinna ruszyć 
wczesną wiosną i z takiego 
terminu rozpoczęcia robót 
będziemy zadowoleni – doda-
je Barbara Kamińska. 

(lubek)

LIDERZY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

Minister w Suchym Dębie

Niecodzienny gość odwie-
dził niedawno Zespół Szkół 
w Suchym Dębie. Suchodęb-
ską szkołę wizytowało Anna 
Streżyńska, minister cyfryza-
cji, która spotkała się z dyrek-
cją i pracownikami szkoły. 
– Pani minister interesowa-
ła się wykorzystaniem no-
wości technologicznych w 
zajęciach szkolnych. Cieka-
wiły ją bolączki i pozytywa 
dostępu do internetu na te-
renie placówki, zwłaszcza 

szerokopasmowego. Poznała 
szkołę i zasoby pracowni kom-
puterowej – informuje nas To-
masz Jagielski z Zespołu Szkół 
w Suchym Dębie, który dodaje, 
że minister Anna Streżyńska 
przybyła do Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie na zaproszenie 
Przemysława Dymarkowskie-
go, przewodniczącego rady ro-
dziców przy miejscowej szkole.
Na swoim profilu facebooko-
wym minister napisała, że Ze-
spół Szkół w Suchym Dębie 

będzie liderem otwartego 
oprogramowania szkolnego.
– To będzie mała rewolucja. 
Słabe strony naszego dotych-
czasowego planu szkolnego 
miały ograniczenia związane 
ze sprzętem i oprogramowa-
niem. Znaleźliśmy na to re-
ceptę i niebawem będziemy 
wdrażać nasze pomysły – na-
pisała Anna Streżyńska.

(GR)

  Minister Anna Streżyńska z odwiedzinami w Suchy Dębie
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POJAWIĄ SIĘ MASWERKI

KONKURS 

Remont wieży

Odjazdowa choinka

Na remontowanej właśnie 
wieży XIV-wiecznego ko-
ścioła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, po zakoń-
czeniu prac konserwatorskich 
pojawią się odtworzone, roz-
budowane maswerki – deko-
racyjny, geometryczny wzór 
architektoniczny, występujący 
między innymi jako dekoracja 
ścian, murów, wimperg, czy 
blend. 
Przypomnijmy, że koszt re-
montu wieży to pół milion 

– Chociaż do najbardziej ma-
gicznych świąt w roku zo-
stało jeszcze kilka tygodni, 
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański już teraz za-
prasza zorganizowane grupy 
dzieci i młodzieży do udziału 
w konkursie na najpiękniejsze 
drzewko bożonarodzeniowe 
2016 – zachęca Anna Sychta 
z cieplewskiego ośrodka. 
Zadaniem uczestników bę-
dzie własnoręczne wykonanie 
ozdób choinkowych i ubra-
nie drzewka, które stanie w 
OKSiBP. Na zwycięski zespół 
czekają nagrody rzeczowe i 

złotych, z czego 288 000 zł 
pochodzi ze środków miasta 
Pruszcz Gdański, a pozosta-
łe środki pochodzą z budże-
tu Urzędu Marszałkowskie-
go i Ministerstwa Kultury. 
Dodajmy, że jest to pierwszy 
duży remont wieży od za-
kończenia wojny i zarazem 
kolejny przykład modelowej 
współpracy samorządu i para-
fii w zakresie ochrony.

(BG)

bezpłatne wejściówki na wy-
brany film w „Kinie za Ro-
giem” w Cieplewie.
Szczegółowe informacje do-
tyczące konkursu są dostęp-
ne na stronie internetowej 
ośrodka – oksibp.pruszczgda.
pl/1949-konkurs-na-najpiek-
niejsza-choinke. Dodajmy 
tylko, że konkurs dedykowa-
ny jest mieszkańcom gminy 
Pruszcz Gdański, a ozdo-
by należy dostarczyć osobi-
ście wraz z wypełnioną kartą 
zgłoszenia i ustroić przydzie-
lone drzewko 1 grudnia.

(GR)

NA POCZĄTKU BYŁO 20 UCZNIÓW

70. urodziny szkoły w 
Cedrach Małych
Szkoła w Cedrach Małych obchodziła niedawno jubileusz 70-lecia swojego ist-
nienia. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, a wśród nich po-
jawili się uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele, którzy uczyli i nadal uczą w tej 
placówce. Nie zabrakło także lokalnych samorządowców.

Urodzinowa uroczystość była 
okazją do przybliżenia historii 
jubilatki oraz ciekawych i za-
bawnych historii z życia szko-
ły, ale też do wręczenia nagród 
zasłużonym nauczycielom. Nie 
zabrakło również części arty-
stycznej, podczas której wy-
stąpili nie tylko obecni ucznio-
wie, ale również absolwenci 
szkoły w Cedrach Małych, by 
wspomnieć chociażby Nata-
lię Michalską, Julię i Monikę 
Kubiak. A nostalgicznego wal-
ca do sparafrazowanej na po-
trzeby uroczystości piosenki z 
filmu „Noce i dnie” zatańczyli 
Natalia Siemieniuk i Michał 
Śmietana.
W holu można było obejrzeć 
kroniki, stare zdjęcia i prezen-
tację multimedialną o historii 
szkoły. 

(GR)

1 września 1946 roku otwarcia 
pierwszej polskiej szkoły na te-
renie wsi Cedry Małe dokona-
ła nauczycielka Jadwiga Fenik, 
która sama prowadziła zajęcia 
z dziećmi. Do szkoły przyjęto 
20 dzieci ze wsi Cedry Małe 
i Błotnik. Szkoła realizowa-
ła program klas I-IV. Dalszą 
naukę dzieci kontynuowały  
w szkole w Koszwałach. W la-
tach 1948-1951 w szkole praco-
wała jedna nauczycielka, Wan-
da Czaplicka. Od września 
1951 roku kierownikiem szko-
ły został Apoloniusz Gwizda-
ła. W tym roku naukę rozpo-
częło 25 dzieci, a po dojściu 
uczniów w trakcie roku szkol-
nego, 31 dzieci.

POCZĄTKI SZKOŁY

 Na jubileuszowej uroczystości nie mogło oczywiście za-
braknąć urodzinowego tortu
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ZAGŁODZONE ZWIERZAKI

Pomóżmy 
psiakom
Pod koniec październi-
ka funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Sopocie wraz z 
pracownikiem sopockiego 
schroniska odebrali dwa za-
niedbane, wychudzone i wy-
głodniale psiaki.
Jak informują sopoccy mu-
nicypalni, zwierzaki od 
dłuższego czasu przebywa-
ły w trudnych warunkach. 
Czworonogi były zagłodzo-
ne, wystraszone i agresywne. 
Warunki, w jakich funkcjo-
nariusze znaleźli psy, zagra-
żały ich życiu i zdrowiu.
– Zwracamy się do wszyst-
kich ludzi o dobrych sercach 
i kochających zwierzęta o 
pomoc dla tych psiaków. 
Straż Miejska organizuje 
zbiórkę żywności – karmy 
suchej i mokrej dla psów ze 
schroniska w Sopocie. Punk-
ty zbiórki to Dyżurka Straży 
Miejskiej w Urzędzie Mia-
sta i komenda Straży Miej-
skiej przy ul. Armii Krajo-
wej 105. Zbiórka może być 
prowadzona w godz. 8.00 
– 14.30. Liczy się każda po-
moc!!! Wspólnie możemy 
pomóc nie tylko tym dwóm 
pieskom, ale także innym – 
apeluje Straż Miejska.

(GR)

KONFERENCJA NA WILEŃSZCZYŹNIE

Nie jest kolorowo
Nauczyciele z powiatu gdańskiego odwiedzili Niemenczyn na Litwie, gdzie zorganizowano konferencję 
w ramach akcji „Nie jest kolorowo”. Główną ideą spotkania była aktywizacja środowiska pomorskich 
nauczycieli i próba nawiązania kontaktów i współpracy z polskimi placówkami na Wileńszczyźnie. 
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Traugutt.org, które wykorzystało to tego celu środki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenia Odra – Niemen.

Koordynatorzy akcji „Nie jest 
kolorowo” spotkali się z dyrek-
torami lokalnych placówek w 
rejonie wileńskim. Uczestnicy 
projektu odwiedzili: Gimna-
zjum im. Konstantego Par-
czewskiego w Niemenczynie, 
Gimnazjum w Bujwidzach, 
Gimnazjum i Żłobek-Przed-
szkole w Mickunach oraz 
Gimnazjum w Rukojniach. 
– We wszystkich szkołach dy-
rektorzy w serdeczny sposób 
opowiadali o efektach zbiórki 
przyborów szkolnych, które w 
sierpniu trafiły na Wileńszczy-
znę. Niezwykle cennymi wia-
domościami były rozmowy na 
temat możliwości współpracy 
pomiędzy litewskimi, a po-
morskimi szkołami. Nie bra-
kowało ciekawych rozmów i 
pomysłów dotyczących wspól-
nych projektów realizowanych 
w przyszłości – informuje nas 
Jacek Swis ze Stowarzyszenia 

 W trakcie wypadu na Wileńszczyznę musiał znaleźć się czas na pamiątkowe zdjęcie
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Traugutt.org.
Pomorscy nauczyciele wyko-
rzystali okazję, by zwiedzić 
najważniejsze na Wileńszczyź-
nie miejsca związane z historią 
Polski i jej rodakami.
– Odwiedziliśmy także sie-
dzibę Wileńskiej Młodzieży 
Patriotycznej, gdzie wysłucha-
liśmy bardzo ciekawego wykła-
du Rajmunda Klonowskiego 
– przyjaciela naszego stowarzy-
szenia, znawcy dziejów Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów, 
dziennikarza i działacza spo-
łecznego. Spotkanie przerodzi-
ło się w dyskusję na temat hi-
storii i sytuacji polskiej mniej-
szości na Litwie. Sporo miejsca 
w rozmowach poświęcono pro-
blemom współczesnej edukacji 
w języku polskim – mówi Jacek 
Swis, który podkreśla, że gru-
pa naszych pedagogów wróciła 
z Litwy z bagażem praktycz-
nych informacji dotyczących 

możliwości współpracy.
Organizatorzy konferencji są 
przekonani, że w niedalekiej 

przyszłości ich spotkanie na Li-
twie zaowocuje efektami przy-
noszącymi korzyści zarówno 

uczniom na Wileńszczyźnie, 
jak i na Pomorzu. 

(KL)
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Zapraszają na jarmark
Jeszcze tylko przez kilka dni, 
do 15 listopada, przyjmowane 
będą zgłoszenia osób, któ-
re zajmują się rękodziełem i 
chciałyby wziąć udział w gru-
dniowym Jarmarku Bożona-
rodzeniowym, który tradycyj-
nie już odbędzie się na terenie 
pruszczańskiej Faktorii.
Przypomnijmy, że tegoroczny 
jarmark odbywać się będzie w 
dniach 3 – 4 grudnia. 
– Mieszkańcy miasta zwraca-
li nam uwagę, że dwudniowy 
jarmark to stanowczo za krót-
ko. Dlatego też w tym roku 

  Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa od 3 do 7 grudnia

przez dwa dni jarmark prowa-
dzony będzie na terenie Fakto-
rii, a od 5 do 7 grudnia na tere-
nie miejskiego targowiska przy 
dworcu kolejowym – mówi 
nam Piotr Pułkowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszczu Gdańskim. – Na 
jarmarku pojawią się nie tylko 
rękodzielnicy z terenu powia-
tu. Zainteresowanie imprezą 
jest duże, a chętni przyjeżdża-
ją nawet z odleglejszych stron 
Pomorza.
Aby wziąć udział w jarmar-
ku, należy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy, który dostęp-
ny jest na stronie Faktorii 
pod adresem www.faktoria-
-pruszcz.pl, a następnie do-
starczyć go wraz z opłatą za 
stoisko do kasy, gdzie również 
istnieje możliwość otrzyma-
nia formularza.
Ilość miejsc jest ograniczona, 
a o udziale w V Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym decyduje 
kolejność składanych zgło-
szeń. Więcej informacji uzy-
skać można pod numerem te-
lefonu 601 830 590.

(GR)
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MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Wybory uzupełniające 
W Zespole Szkół w Suchym 
Dębie odbyły się wybory 
uzupełniające do Młodzie-
żowej Rady Gminy. Wszyscy 
uczniowie gimnazjum i klasy 
VI szkoły podstawowej byli 
uprawnieni do głosowania.
Nad prawidłowym przebie-
giem wyborów czuwała ko-
misja w składzie: Alexandra 
Zabłocka – przewodnicząca, 
Nadia Kowalska i Amelia 
Kussauer. Z kolei obserwato-
rami wyborów byli: Przemy-
sław Dymarkowski –prze-
wodniczący Rady Rodziców 
przy ZS w Suchym Dębie, 
Barbara Kamińska – wójt 
gminy Suchy Dąb, Aleksan-
dra Lewandowska – dyrek-
tor Zespołu Szkół w Suchym 
Dębie i Aleksandra Matusz – 
sekretarz Urzędu Gminy Su-
chy Dąb.
W szkole podstawowej naj-
więcej głosów zebrali: Marta 
Chęcińska, Radosław Ra-
falski i Martyna Kozieł, a w 
gimnazjum: Nikola Misztal, 
Gabriela Gurbiel i Krystian 
Komorowski. 
Wyboru uzupełniające do 
MRG Suchy Dąb odbyły się 
również w Szkole Podstawo-
wej w Koźlinach. Najwięk-
szym poparciem cieszyła się 
Julia Kołodziej. Tuż za nią 

  Uzupełniające wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 
Suchy Dąb

uplasowali się: Piotr Roba-
czewski oraz Izabela Kolberg.
Obecnie Młodzieżową Radę 
Gminy Suchy Dąb tworzą: 
Patrycja Heinrich – przewod-
nicząca MRG Suchy Dąb, Jan 
Pawłowicz – wiceprzewodni-
czący, Marcelina Nazimek – 
sekretarz, Marta Chęcińska, 
Martyna Dziedzic, Gabriela 

Gurbiel, Izabela Kolberg, 
Julia Kołodziej, Krystian 
Komorowski, Martyna Ko-
zieł, Nikola Misztal, Hanna 
Okrój, Radosław Rafalski, 
Piotr Robaczewski, Karolina 
Rzepecka.

(TJ)
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25. rocznica reaktywacji gminy Suchy Dąb
Gmina Suchy Dąb powstała jako jedna z pierwszych po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 
roku, na terenie Pomorza. Nowi osadnicy z województw wschodnich i centralnej Polski przybyli, aby 
osiedlić się i zagospodarować ziemie opuszczone przez Niemców. 

Pierwszymi osadnikami, któ-
rzy dotarli do Suchego Dębu 
byli: Lipiński, Mytkowski, 
Małecki, Walczak i inni. W 
1945 roku Józef Walczak zor-
ganizował piekarnię, a w 1948 
roku Stanisław Pawłowski 
rzeźnię. Polską szkołą kiero-
wał Józef Kulasiak, a wraz z 
nim nauczali: Stefania Ku-
lasiak, Helena Markiewicz i 
Barbara Foryńska. Po wojnie 
organizuje się również życie 
parafialne. Msze św. odpra-
wiano w sąsiedztwie zrujno-
wanego kościoła, w pobliskiej 
plebanii. 
Gmina Suchy Dąb funkcjo-
nuje do roku 1974. Zniknęła 
z mapy kraju wraz z reformą 
administracyjną, przepro-
wadzoną w epoce Edwarda 
Gierka. Po zmianie granic 
administracyjnych wszystkie 
wsie sołeckie weszły w skład 
gminy Pszczółki. Zmiany po 
roku 1989 doprowadziły do 
rozwoju samorządności, jako 
podstawowej formy rozwiązy-
wania lokalnych problemów, 

wypierając centralne stero-
wanie. Fala zrywu samoor-
ganizacji dotarła również do 
Suchego Dębu. Zawiązano 
komitet, którego zadaniem 
było przywrócenie gminy Su-
chy Dąb. 
2 kwietnia 1991 roku na mocy 
rozporządzenia Rady Mini-
strów, reaktywowano gminę 
Suchy Dąb. W jej skład weszło 
osiem wsi sołeckich: Grabiny-
-Zameczek, Koźliny, Krzywe 
Koło, Osice, Ostrowite, Ste-
blewo, Suchy Dąb i Wróble-
wo. 21 maja 1991 odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowo 
powołanej rady gminy. W jej 
skład wchodzili: Benedykt 
Ryszard, Władysław Cymski, 
Małgorzata Cyra, Jan Debert, 
Edward Florian, Kazimierz 
Gardziński, Czesław Heczko, 
Zbigniew Jankowsk, Marek 
Klepacz, Józef Kułaga, Ma-
rian Kowalski, Tadeusz Ko-
zakiewicz, Stanisław Medyk, 
Euzebiusz Wawrzak i Stani-
sław Zawisza. 
Dzisiaj od tych wydarzeń 

Piotr  
Szczepański
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  Pierwsza Rada Gminy Suchy Dąb – po reaktywacji w 1991 roku

mija ćwierćwiecze, ale war-
to przywoływać pamięć o 

wydarzeniach i ludziach z 
przeszłości, dzięki którym 

ponownie funkcjonuje gmina 
Suchy Dąb.

Tomasz Jagielski

zanim staniesz się 
światłem
 łzą kamień 
ożywiasz
 w nieznanym 
ogrodzie
 płoszysz ptaki
 a babie lato 
snujesz
 na szczęście
 zanim cię 
poznałem
 byłaś kwiatem 
bzu
 tancerką w 
pozytywce
 i zapachem 
wiosny

REKLAMA REKLAMA

PROJEKT DOFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

GDAŃSKA 
JESIEŃ PIANISTYCZNA
2016 >>>>>>>>>>>>>>>>>18/11 – 29/11/2016

KONCERTY 
SYMFONICZNE
Sala Koncertowa 
18/11 PIĄTEK 19:00 
INAUGURACJA GDAŃSKIEJ 
JESIENI PIANISTYCZNEJ
George Tchitchinadze – dyrygent
Georgijs Osokins – fortepian 
Laureat XVII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – prowadzenie
Spotkanie z Mistrzem – Wstęp wolny! 
18:00, Sala Kameralna 
George Tchitchinadze, Georgijs Osokins
Konrad Mielnik – prowadzenie

25/11 PIĄTEK 19:00 
KONCERT MISTRZOWSKI
José Maria Florêncio – dyrygent
Yulianna Avdeeva – fortepian 
Zwyciężczyni XVI Konkursu Chopinowskiego
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – prowadzenie
Spotkanie z Mistrzem – Wstęp wolny! 
18:00, Sala Kameralna 
José Maria Florêncio, Julianna Avdeeva
Konrad Mielnik – prowadzenie

29/11 WTOREK 19:00 
ZAKOŃCZENIE GDAŃSKIEJ 
JESIENI PIANISTYCZNEJ
Leszek Możdżer – fortepian
Gwilym Simcock – fortepian

RECITALE 
FORTEPIANOWE 

19/11 SOBOTA 19:00 
Maciej Gański  
22/11 WTOREK 19:00 
Bogdan Czapiewski 
23/11 ŚRODA 19:00 
Andrzej Wierciński
27/11 NIEDZIELA 19:00 
Beata Bilińska
28/11 PONIEDZIAŁEK 19:00
Artur Jaroń – fortepian
Ludmiła Worobec-Witek – skrzypce
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„DO PRZERWY 0:1” 

Pręgowo na podium
Dużym sukcesem piłkarzy z 
Pręgowa zakończył się pił-
karski turniej „Do przerwy 
0:1”, który rozgrywany jest na 
gdańskiej Zaspie. W kategorii 
roczników 1998/2000 na naj-
niższym stopniu podium sta-
nęli właśnie nasi zawodnicy.
Jesienna edycja turnieju dzi-
kich drużyn zgromadziła 54 
drużyny, w których zagra-
ło 432 zawodników, m.in. z 
Gdańska, Gdyni, Gościcina, 
Mirocina, Pelplina, Pręgowa 
i Warcza. Jednak największą 

gwiazdą tej edycji turnieju był 
bez wątpienia gość honoro-
wy – 87-letni Roman Korynt, 
legenda Lechii Gdańsk i re-
prezentacji Polski. Legenda 
„biało-zielonych” przybyła w 
towarzystwie swojego syna To-
masza, także byłego zawodnika 
m.in. Lechii Gdańsk oraz Arki 
Gdynia. Wśród gości turnieju 
byli także obecni zawodnicy 
Lechii: Mario Maloča, Denis 
Perger i Bartłomiej Pawłowski. 
Turniejowe mecze rozgry-
wane były na kilku boiskach 

  Turniej na Zaspie zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem
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Przymorza i Zaspy. 
Zwycięzcą z „rocznika 
1998/2000” został zespół Na-
zwa Nie Gra (Wrzeszcz), któ-
ry wyprzedził kolejno zespo-
ły: Paladyni z Przymorza oraz 
Fight Football z Pręgowa. 
Drużyna Fight Football Prę-
gowo przystąpiła do turnieju 
w składzie: Kamil Dębczak, 
Wiktor Karp, Jacek Rabiega, 
Tomasz Kukawka, Jarek Ję-
drzejczak, Adrian Kaliś. 

(SL) 

PUCHAR POLSKI

Tylko Czarni
Za nami kolejna runda pił-
karskiego Pucharu Polski. 
Jego uczestnicy przebrnęli 
już pięć etapów, więc woje-
wódzki finał coraz bliżej. 
Z drużyn reprezentujących 
powiat gdański na polu bi-
twy pozostał już tylko jeden 
zespół. W 5. rundzie roz-
grywek grali Orzeł Trąbki 
Wielkie i Czarni Pruszcz 
Gdański. Trąbecka drużyna 
0:1 przegrała w Sierakowi-
cach z miejscowym GKS, 
natomiast Czarni pokonali 
na własnym stadionie 3:2 
rumski Orkan.
Wcześniej z rozgrywka-
mi pożegnali się piłkarze z 
Kolbud, Kowal, Różyn, czy 
Ełganowa. Miejmy nadzie-
ję, że zawodnicy Czarnych 
przebrną kolejną rundę PP, 
chociaż na tym etapie roz-
grywek nie ma już słabeuszy.

(GR)

POBIEGNĄ PO LOTNISKU

Pruszczański Bieg 
Niepodległości
12 listopada wszyscy miłośnicy 
biegania spotkają się w Pruszczu 
Gdańskim, gdzie odbędzie się 
Pruszczański Bieg Niepodległości. 
Jak słusznie mówią organizatorzy 
– Centrum Kultury i Sportu oraz 
49. Baza Lotnicza – ostatnimi laty 
bieganie jest bardzo modne. Biegają 
wszyscy: i mali, i duzi, chudzi i gru-
bi, kobiety i mężczyźni. 
– Odpowiadając na potrzeby bie-
gaczy w naszym mieście, a jedno-
cześnie chcąc uczcić święto odzy-
skania niepodległości przez naszą 
ojczyznę, proponujemy zawody 
sportowe na trasie 10 kilometrów. 
Dotychczas zawody organizowa-
liśmy na terenie Faktorii Rzym-
skiej, a teraz wspólnie z 49. Bazą 
Lotniczą proponujemy trasę prze-
biegającą na terenach lotniska w 
Pruszczu Gdańskim – informują 
organizatorzy. 
Trasa będzie się składała z dwóch 
pętli po 5 km. Rozegrane zostaną 
także biegi dziecięce i młodzieżowe 

na trasie 500 m, 1000 m i 2000 m. 
Zapisywać się będzie można drogą 
elektroniczną lub w dniu zawodów 
(jeśli będą wolne miejsca). Limit 
zapisów wynosi 200 osób (bieg 
główny). Biuro zawodów będzie 
się znajdować na terenie 49. Bazy 
Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. 
Dla wszystkich uczestników or-
ganizatorzy przygotują medale pa-
miątkowe, wykonane specjalnie na 
ten bieg.

(GR)

10.00 – zapisy, wydawanie 
pakietów startowych,
11.00 – bieg na 500 m – dzieci 
rocznik 2007 i młodsze,
11.30 – bieg na 1000 m – 
dzieci rocznik 2006-2004,
12.00 – bieg na 2000 m – 
młodzież rocznik 2003-2001,
13.00 – bieg na 10000 m – 
kategoria open,
15.00 – dekoracja zwycięzców, 
wręczenie upominków.

PROGRAM ZAWODÓW

POPULARNA FORMA AKTYWNOŚCI

Rekordowy Bieg Doliną Raduni
Biegać każdy może. I skrzat, i senior. Nie potrzeba drogiego sprzętu ani specjalnych umiejętności. Wystarczy chcieć.

Bieganie to coraz popularniej-
sza forma rekreacji, a jedno-
cześnie sposób na poprawienie 
kondycji oraz samopoczucia. 
W Biegu Doliną Raduni, któ-
ry tym razem zorganizowa-
liśmy nie w sobotę, a w nie-
dzielę, wzięło udział 376 osób 
(przed rokiem – 292), w tym 
145 skrzatów (w ubiegłym roku 
– 137).
Najmłodsi tradycyjnie biega-
li wokół boiska w Juszkowie, 
a młodzież i dorośli zmierzy-
li się z 5-kilometrową, bardzo 
malowniczą trasą wzdłuż rzeki 
Raduni. 
Na mecie czekały medale, a 
także poczęstunek. W oczeki-
waniu na wyniki oraz wręcze-
nie pucharów i nagród można 
było obejrzeć występ znanego z 
talent-show iluzjonisty Toma-
sza Juszy.
Na zakończenie imprezy Ośro-
dek Kultury, Sportu i Biblioteki 
Publicznej podziękował Stra-
ży Gminnej Gminy Pruszcz 
Gdański, Komendzie Powiato-
wej Policji w Pruszczu Gdań-
skim, OSP Łęgowo i Grupie 
Motocyklowej za czuwanie 
nad bezpieczeństwem biegu. 

Ponadto, podziękowania za 
współpracę powędrowały pod 
adresem: Gminnego Towa-
rzystwa Sportowego Pruszcz 
Gdański, Pomorskiego Zrze-
szenia Ludowych Zespołów 
Sportowych, Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim, 
hotelu Cztery Pory Roku w 
Straszynie, sołtysów Straszyna 
oraz Juszkowa. 
Bieg sponsorowali: Exclusive 
Sport, Arcora International i 
Bank Spółdzielczy w Pruszczu 
Gdańskim.

(MB)

  Imprezę uświetnił iluzjonista Tomasz Juszy

  Wyczekiwany moment – pucharu oraz nagrody finansowe 
lub rzeczowe dla najlepszych

  Najmłodsi biegali w kilku kategoriach według płci i wieku

  Znany z występu w talent show iluzjonista zaczarował młodą publiczność  
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CHCĄ WALCZYĆ Z WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY 

Bogata oferta dla pruszczańskich seniorów
Pruszcz Gdański to miasto otwarte na młode rodziny. Jednak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają seniorzy, 
dla których miasto organizuje atrakcyjne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, a akcje prozdrowotne dedykowane 
starszym mieszkańcom miasta to niemal standardowe działania.

GŁOS SENIORA

Oferta różnorakich zajęć dla 
seniorów jest bardzo bogata. 
Wielu mieszkańców naszego 
miasta z utęsknieniem czeka na 
Bal Burmistrza, który zawsze 
odbywa się na jesieni. Tego 
roku na imprezę, zorganizo-
waną w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 1, przybyła 
rekordowa ilość seniorów. 
– W balu wzięło udział prawie 
300 uczestników. Tradycyjnie 
wybrany był Król i Królowa 
Balu, a wśród seniorów loso-
wane były różnego rodzaju ga-
dżety. Wśród nich znalazły się 
książki napisane przez miesz-
kańców miasta, czy też pły-
ty naszych pruszczan. Bal nie 
mógłby się oczywiście odbyć 
bez muzyki, którą jak zwykle 
serwował Andrzej Ślusarczyk 
– mówi nam Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, przewod-
nicząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
W organizacji imprezy czynnie 
uczestniczyli: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Cen-
trum Kultury i Sportu. 
– Zauważyliśmy, że z każdym 
rokiem na Balach Seniora ro-
śnie frekwencja. Jest to spowo-
dowane tym, że seniorzy coraz 
chętniej chcą wychodzić z do-
mów, ale też chętnie uczestni-
czą w interesujących ich wyda-
rzeniach. Tu mogą się spotkać 
z rówieśnikami i porozmawiać, 
a przy okazji pobawić się w 
gronie znajomych i przyja-
ciół – zauważa Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska. 
Co ciekawe, znaczna część 
osób, biorąca udział w balu, 
bardzo intensywnie działa w 
różnych pozarządowych orga-
nizacjach senioralnych, czy też 
Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku, wokół którego skupionych 

jest około 300 mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego. Uniwer-
sytet jest otwarty dla każdego 
seniora. Zajęcia obywają się 
systemem semestralnym, a in-
auguracja roku akademickiego 
już za nami. 
– Uniwersytet prowadzi dwoja-
ką formę zajęć. Są to wykłady, 
które odbywają się w małej sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 oraz 
warsztaty tematyczne, np. ję-
zykowe, malarskie, psycholo-
giczne, czy też rehabilitacyj-
ne. Wachlarz propozycji jest 
bardzo szeroki i tak naprawdę 
każdy może przyjść i zapisać się 
na zajęcia proponowane przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Jedyną przeszkodą może być 
fakt, że na dane zajęcia nie bę-
dzie po prostu wolnych miejsc – 
zaznacza przewodnicząca miej-
skiej rady.
Dużym zainteresowaniem cie-
szą się chociażby zajęcia reha-
bilitacyjne w basenie, gimna-
styka korekcyjna czy zumba. 
Ofertę można znaleźć na stro-
nie internetowej Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Można 
również osobiście podejść do 
jego siedziby, która w Prusz-
czu Gdańskim zlokalizowa-
na jest przy ulicy 24 Marca 5 
(w byłym budynku PEC). Na 
miejscu spotkać się można z 
wolontariuszami, którzy od-
powiedzą na wszelkie pytania. 
Uczestnictwo w zajęciach nie 
jest darmowe, a koszt zależy od 
rodzaju zajęć. 
– Miasto na potrzeby uniwer-
sytetu udostępnia pomieszcze-
nia w naszych szkołach. Poza 
tym dofinansowują część zajęć 
organizowanych na basenie. 
Nie wspieramy tylko i wyłącz-
nie zajęć proponowanych przez 

uniwersytet. Każda z dużych 
organizacji pozarządowych 
również może liczyć na do-
tacje – podkreśla Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.
Korzystając z okazji należy 
wspomnieć o akcjach prozdro-
wotnych, które organizowane 
są z myślą o seniorach. O dar-
mowych szczepieniach prze-
ciwko grypie już informowali-
śmy na naszych łamach. 
– Chcemy podjąć się realizacji 
jeszcze jednego projektu, który 
dotyczy wirusowego zapalenia 
wątroby typu C. Na razie jest 
to w sferze planów, a na po-
czątek chcielibyśmy prowadzić 
kampanię informacyjną. W tej 
chwili niewiele osób wie, jakie 
są objawy tej choroby, a dowia-
dują się o niej przypadkiem. Co 
więcej, na wirusowe zapalenie 
wątroby typu C nie ma szcze-
pień, a leczenie jest niezwy-
kle kosztowne. W przyszłości 
chcielibyśmy zrobić krok w 
przód i zająć się profilakty-
ką. W Polsce jest bardzo duża 

zachorowalność na tę chorobę, 
a świadomość Polaków jest nie-
stety niewielka. Uważam, że 
działania informacyjne w tej 

materii moglibyśmy rozpocząć 
za dwa lata – mówi Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.
O tych działaniach będziemy 

oczywiście informować na na-
szych łamach. 

(lubek)

 Za nami również inauguracja roku akademickiego na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim

 Na tegorocznym Balu Burmistrza bawiło się około 300 seniorów
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GMINA POWOŁA AKADEMIĘ SENIORA

Spotkanie z prawnikiem, zielarzem i florystką 
Gmina Pruszcz Gdański chce 
powołać Akademię Seniora i 
już dziś zaprasza na cykl wy-
kładów, które odbędą się w 
przyszłym roku. 
Akademia Seniora to najnow-
sza inicjatywa wójt Magdale-
ny Kołodziejczak, skierowana 
do seniorów. 
O tym, jakie jeszcze atrakcje i 
udogodnienia zapewnia gmi-
na osobom starszym, można 
przeczytać w wydanym wła-
śnie „Niezbędniku Seniora”.
– Od lat zachęcamy do rekre-
acji, oferując zorganizowane 
zajęcia aerobowe czy nordic 
walking oraz indywidualne, 
z wykorzystaniem naszych 
siłowni zewnętrznych – przy-
pomina wójt. – Zapraszamy 
do udziału w imprezach ple-
nerowych typu Dzień Se-
niora, dożynki, czy koncer-
ty „pod chmurką”. Seniorzy 
są bardzo mile widziani w 
naszym kinie za 5 zł oraz w 
cieplewskim teatrze. Rów-
nież biblioteki uruchomiły 
spotkania multimedialne ze 
znanymi, lubianymi zwłasz-
cza przez starsze pokolenie 
osobami.
Dodajmy, że w specjalnym 
„Niezbędniku” publikowany 
jest również plan zajęć Aka-
demii Seniora. 

– Jestem przekonana, że nowa 
forma edukacji i integracji spo-
tka się z zainteresowaniem, 
zwłaszcza, że zaplanowaliśmy 
zajęcia m.in. z historii sztu-
ki, dietetyki czy ziołolecz-
nictwa – dodaje Magdalena 
Kołodziejczak.
Wykłady prowadzone przez 
teoretyków i praktyków z róż-
nych dziedzin będą się odby-
wały raz w miesiącu w siedzibie 
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Ośrodka Kultury, Sportu i 
Biblioteki Publicznej w Cie-
plewie, ul. Długa 20 a. Zapi-
sy prowadzi OKSiBP (tel. 58 
682 85 78). Wpisanie się na 
listę studentów zobowiązu-
je do uczęszczania na wkła-
dy przez cały rok akademicki, 
który w tym przypadku wynosi 
12 miesięcy i zwieńczony jest 
wręczenie dyplomów oraz na-
gród za wzorową frekwencję. 

Uczestnictwo w Akademii 
Seniora jest bezpłatne.
Foldery, którą są jednocześnie 
indeksami, można otrzymać 
w urzędzie gminy. Ponadto, 
ich kolportażem zajmują się 
sołtysi i radni.

(MB)

  Wójt Magdalena Kołodziejczak (po lewej) dba o integrację seniorów gminy Pruszcz Gdański

 


