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Na scenie Zagłoba, niczym wyjęty z „Trylogii” i Nel, równie uro-
cza, jak w „Pustyni i w puszczy”. A pod sceną kilkupokoleniowy 
zespół „Jagódki” tańczy staropolskiego poloneza. Przybywają 
husarzy na koniach. Walczą wojska krzyżackie. Wystrzela arma-
ta. Żuławski Tulipan 2016 uważa się za rozpoczęty!

Henryk Sienkiewicz też by układał!
ŻUŁAWSKI TULIPAN 2016
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W trzydniowe układanie tulipano-
wych dywanów zaangażowało się 
wielu mieszkańców gminy i całej 
okolicy. Na łące spotkaliśmy też 
sołtysów.

FlashFlash

Strażnicy mają ręce pełne roboty
Straż Gminna w Kolbudach działa od kilku ty-
godni, ale efekty jej pracy są zaskakująco dobre. 
W mgnieniu oka znikają przede wszystkim nie-
legalne wysypiska.

Przywidz w konkursie „Teraz Polska”
Niedawno gmina Przywidz została nominowana 
do konkursu „Teraz Polska” i 25 kwietnia wzię-
ła udział w spotkaniu nominowanych. Wyniki 
konkursu poznamy 30 maja.

Małe kluby to fundament futbolu
20 sierpnia odbędzie się w Gdańsku zjazd spra-
wozdawczo-wyborczy Pomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Głównym punktem obrad będą jednak 
wybory nowych władz.

Polsko - Chińska współpraca
W Pruszczu Gdańskim pojawiła się chińska dele-
gacja. W trakcie wizyty podpisano list intencyjny, 
który ułatwi zainicjowaną współpracę, głównie na 
gruncie gospodarczym. 
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• 17 maja (wtorek), Al Di Meola, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

• 18 – 20 maja (środa – piątek), konferencja 
infoShare, AmberExpo, ul. Żaglowa 11

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

• 21 maja (sobota), Noc Muzeów

• 26 – 29 maja (czwartek – niedziela), XV Zlot 
Zabytkowych Mercedesów w Gdańsku

• 27 – 29 maja (piątek – niedziela), Żeglarski 
Puchar Trójmiasta na Zatoce Gdańskiej

• 28 – 29 maja (sobota – niedziela), X Ju-
bileuszowy Rajd z Kompasem, Gdynia, ul. 
Orłowska 27-33

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

• 4 czerwca (sobota), IV Bieg do Źródeł, godz. 
11.00, Park Jelitkowski

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

• 7 – 8 czerwca (wtorek – środa), Europejski 
Kongres Medyczny, AmberExpo, ul. Żaglowa 11

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

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

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

• 17 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

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

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

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

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

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

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

• 9 – 17 lipca, Sopot Film Festival

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

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

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

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

Nasze kalendarium
KAMPANIA SPOŁECZNA

Łap jaja 
Ruszyła kolejna wyrazista kampania społeczna, mająca na celu 
uświadomienie mężczyznom, jak ważne jest profilaktyczne 
badanie jąder. Każdy może przeprowadzić je samodzielnie i w 
porę wykryć raka, który w początkowej fazie jest w pełni wy-
leczalny. Czy młodzi mężczyźni przekonają się do tego dzięki 
kampanii „Łap jaja”, której nazwa nie pozostawia wątpliwości?

Najczęściej występującym no-
wotworem wśród młodych 
mężczyzn wcale nie jest rak 
płuc, ani często obecny w me-
diach nowotwór szpiku kostne-
go. Na mężczyzn do 40. roku 
życia czyha przede wszystkim 
rak jąder. Problem w tym, że 
najczęściej jest bardzo późno 
diagnozowany.
– Wielokrotnie pozostaje nie-
zauważony bądź lekceważo-
ny przez pacjentów z powodu 
niewielkich dolegliwości, jakie 
wywołuje. Najczęstszym obja-
wem jest bezbolesne, wyczu-
walne stwardnienie w miąższu 
jądra. Warto więc pamiętać o 
regularnym samobadaniu ją-
der, zwracając uwagę na wszel-
kie nieprawidłowości w ich bu-
dowie. Wykrycie nowotworu 
na wczesnych etapach rozwoju 
choroby pozwala na całkowite 
wyleczenie przy zastosowaniu 
jedynie zabiegu chirurgiczne-
go, unikając przy tym dalsze-
go, trudnego leczenia onkolo-
gicznego – podkreśla lek. med. 
Michał Jung, urolog z Cen-
trum Zdrowia Lifemedica w 
Gdańsku.
Kampania społeczna lapjaja.pl 
w bezpośredni sposób ma trafić 
do młodych mężczyzn. Poka-
zuje, w jaki sposób dbać o jądra 
i badać je, by wykryć niepoko-
jące zmiany. Dzięki lekkiej i 
zabawnej formie poleca ją coraz 
więcej osób, a film szybko roz-
chodzi się w sieci i na portalach 
społecznościowych. W akcję 
włączyli się internauci, prezesi 
firm, dziennikarze i celebryci. 
Samobadanie jest już bowiem 

coraz częściej stosowane przez 
kobiety, które chcą uniknąć 
raka piersi, ale u panów wciąż 
jest na zatrważająco niskim 
poziomie. 
– Niektórzy lubią pozować, na-
wet przed samym sobą, na ma-
cho, który jest silny, wysporto-
wany i nigdy nie choruje. Pa-
miętajmy jednak, że to szybko 
może się zmienić. W codzien-
nej praktyce lekarskiej regular-
nie spotykam pacjentów, którzy 

zgłaszają się do nas z choroba-
mi, których nigdy się nie spo-
dziewali. Prawdziwy macho 
potrafi jednak takie choroby 
szybko wykryć i zgłosić się do 
lekarza, by zażegnać problem. 
To żaden wstyd, a wręcz po-
wód do dumy – zachęca dr n. 
med. Igor Michajłowski z Cen-
trum Zdrowia Lifemedica w 
Gdańsku.

Michał Radziwiłł

KONTAKTY DO LEKARZY
– lek. med. Przemysław Jacek Konczalski – chirurg naczyniowy 
(tel. 602 655 075),
– lek. med. Dmitry Tretiakow – laryngolog (tel. 792 069 954),
– dr n. med. Agnieszka Kowalewska-Włas – ginekolog, endokry-
nolog (tel. 602 726 362),
– dr n. med. Igor Michajłowski – dermatologia, wenerologia 
 (tel. 793 222 772),
– dr n. med. Maria Michajłowska – lekarz rehabilitacji  
(tel. 797 592 311),
– dr n. med. Jerzy Michajłowski – urologia (tel. 510 595 247),
– dr n. med. Stanisław Biegański – ortopedia (tel. 600 723 759),
– mgr Karolina Kleist-Lamk – fizjoterapeuta (tel. 781 955 009). 
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  W trzydniowe układanie tulipanowych dywanów 
zaangażowało się wielu mieszkańców gminy i całej 

okolicy. Na łące spotkaliśmy też sołtysów. Nad 
przebiegiem prac czuwali: współorganizator imprezy 
i producent tulipanów Wiesław Zbroiński oraz autor 

projektu Bogusław Izdebski   W towarzystwie dzielnych husarzy Żuławski 

Tulipan otworzyła wójt Magdalena Kołodziejczak

  Cztery spektakle dla milusińskich i za każdym razem komplet widzów 

  Sztuka wytwarzania bębnów, garnków 
czy wikliny – dawne rzemiosło zawitało do Mokrego Dworu

 Znów udało nam się zaskoczyć 

wszystkich przybyłych do 

Mokrego Dworu. Nie tylko 

tulipanowymi dywanami, ale też 

atrakcjami towarzyszącymi 

 Nawiązujące do czasów 

Sienkiewicza oraz do jego 

twórczości, tulipanowe dzieło 

 w pełnej krasie

 Grupy rekonstruktorów miały dużą 

widownię 

 Przysmaki naszych Kół Gospodyń Wiejskich 

niezmiennie cieszą się popularnością 

 Jak co roku, 12 poletek należało do gości imprezy. Była księga 3 d, był herb i wiele innych 

wariacji na temat Sienkiewicza. Warto było spróbować swoich sił, bo czekały nagrody

  „Jagódki” przygotowały koncert pod Rok 
Sienkiewiczowski, czyli motyw tegorocznej 

edycji Żuławskiego Tulipana. Rozpoczęły go polonezem 

ŻUŁAWSKI TULIPAN 2016

Henryk Sienkiewicz też by układał!
Na scenie Zagłoba, niczym wyjęty z „Trylogii” i Nel, równie urocza, jak w „Pustyni i w puszczy”. A pod sceną kilkupokoleniowy 
zespół „Jagódki” tańczy staropolskiego poloneza. Przybywają husarzy na koniach. Walczą wojska krzyżackie. Wystrzela armata. 
Żuławski Tulipan 2016 uważa się za rozpoczęty!

Fotorelacja
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16 i 17 maja, przy magistra-
cie w Pruszczu Gdańskim, 
będzie można wykonać bez-
płatne badanie mammogra-
ficzne. Skorzystać z niego 
mogą panie w wieku 50 – 69 
lat (bez skierowania) oraz 40 
– 49 i 70 – 75 lat (wymagane 
skierowanie od lekarza do-
wolnej specjalizacji).
Badanie dla pań w wieku 
50 – 69 lat wykonywane jest 
w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi – jest 
bezpłatne, refundowane ko-
bietom co 2 lata przez NFZ. 
Badania dla pozostałych 
kobiet wykonywane są w 
ramach Projektu „Poprawa 
dostępności i jakości usług 
medycznych w ramach Po-
pulacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi”, współfinanso-
wanego z funduszy EOG i 
Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 
Na badania w ramach obu 
programów należy się zare-
jestrować pod nr tel. 58 666 
2 444 lub na http://www.
mammo.pl/formularz. Call 
center czynne jest od ponie-
działku do soboty.

(GR)

PRUSZCZ GDAŃSKI
Darmowa 
mammografia 

BEZPIECZNIEJ, TANIEJ I WYGODNIEJ

Junkersy odejdą do lamusa?
Można powiedzieć, że sezon grzewczy już się zakończył. W tym czasie, tylko w naszym kraju, odnotowano 
ponad 3800 interwencji związanych z zatruciami czadem. Niestety 50 osób nie przeżyło. Częstą przyczyną 
zatrucia czadem są piecyki gazowe do podgrzewania wody. 

W naszym mieście, od pew-
nego czasu akcją wymiany ga-
zowych podgrzewaczy wody 
zajmuje się miejska spółka – 
Pruszczańskie Przedsiębior-
stwo Ciepłownicze „PEC”.
– Można powiedzieć, że jak 
każdej wiosny, nasz „PEC” 
prowadzi akcję wymiany gazo-
wych podgrzewaczy na insta-
lację ciepłej wody użytkowej. 
W Pruszczu Gdańskim takie 
urządzenia znajdują się jeszcze 
w ponad 1000 mieszkań. Do tej 
pory przedsiębiorstwo wyko-
nało instalacje ciepłej wody dla 
około 50 wspólnot, ale w kolej-
ce czekają następne – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, który dodaje, że 
ze względu na relację kosztów, 
oferta „PEC” jest szczególnie 
atrakcyjna tam, gdzie istnieje 
konieczność jednoczesnej wy-
miany podgrzewaczy i wkła-
dów kominowych.
Rezygnacja z piecyków ga-
zowych to przede wszystkim 

poczucie większego bezpie-
czeństwa, ale również wygoda. 
– To również uwolnienie się od 
części kłopotów i opłat, ponie-
waż zniknie konieczność do-
konywania przeglądów komi-
niarskich oraz ryzyko awarii 
podgrzewacza, a rodzina płaci 
mniej za gaz – zapewnia Bar-
tosz Gondek.

(GR)

  Dzięki wsparciu funduszy instytucji międzynarodowych wprowadzono nowoczesne oraz ekologiczne technologie związane z wytwarza-
niem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła

Fo
t.

 P
EC

„PEC” Z CERTYFIKATEM
Stosowany przez Prusz-
czańskie Przedsiębiorstwo 
Ciepłownicze „PEC” sys-
tem zarządzania jakością 
otrzymał certyfikat ISO 
9001:2008, nadany przez 
Q&R Polska.
Zakres certyfikacji obejmuje 

3 obszary: wytwarzanie, 
przesył i dystrybucję cie-
pła; montaż i konserwa-
cję instalacji: centralne-
go ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, wodno-
-kanalizacyjnej oraz ga-
zowej; montaż, obsługę i 

konserwację kotłowni i wę-
złów. Firma wprowadziła 
standardy ISO, aby w ten 
sposób zapewnić klientom 
jak najwyższy poziom ob-
sługi, działając w oparciu 
o przyjazne dla środowiska 
technologie i rozwiązania.

Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego im. Macieja Rataja 
w Rusocinie serdecznie za-
prasza uczniów klas trzecich 
Gimnazjum do składania 
dokumentów w procesie re-
krutacyjnym na rok szkol-
ny 2016/2017 do szkół w 
zawodach:

4-LETNIE TECHNIKUM 
ZAWODOWE
-NOWOŚĆ: Technik 
mechatronik
-NOWOŚĆ: Technik tury-
styki wiejskiej
-Technik mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki
-Technik żywienia i usług 
gastronomicznych
-Technik hotelarstwa

3-LETNIA ZASADNICZA 
SZKOŁA ZAWODOWA
-NOWOŚĆ: Stolarz
-Kucharz
-Mechanik operator pojaz-
dów i maszyn rolniczych

3-LETNIA ZASADNICZA SZKO-
ŁA ZAWODOWA SPECJALNA

-Pracownik pomocniczy obsłu-
gi hotelowej
-Ślusarz

SZANOWNI RODZICE I DRO-
DZY UCZNIOWIE!!! 

Proponujemy naukę w szkole, 
która zapewnia bardzo dobre 
warunki nauczania, rozwija za-
interesowania, a przede wszyst-
kim daje możliwość zdobycia 
interesującego zawodu.
Szkoła posiada na wysokim 
poziomie:
-Ośrodki egzaminowania dla 
wszystkich oferowanych szkół 

zawodowych
-Nowoczesne maszyny i pojaz-
dy rolnicze
-Nowoczesne pracownie: me-
chatroniczna, obsługi konsu-
menta, technologii gastrono-
micznej, hotelarstwa, podstaw 
konstrukcji maszyn, diagno-
styki pojazdów, napraw pojaz-
dów, obróbki mechanicznej

NOWOŚĆ!!!
Na rok szkolny 2016/2017 dla 
naszych przyszłych uczniów 
klas pierwszych przygotowali-
śmy nowy kierunek:
-Technik mechatronik 

– zawód dla wszystkich inte-
resujących się techniką oraz 
nowymi technologiami; połą-
czenie kilku różnych dziedzin 
informatyki, mechaniki, elek-
trotechniki oraz elektroniki; 
technik mechatronik w swojej 
pracy wykorzystuje najnowsze 
technologie sterowania różne-
go rodzaju maszynami i urzą-
dzeniami np. zdalnie sterowa-
ne roboty, drony, obrabiarki 
itp. łącząc w sobie elementy 

Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
elektroniczne, informatyczne, 
mechaniczne z automatyką i 
robotyką. Patronem kierunku 
została firma FLEX – produ-
cent w branży elektronicznej 
oraz mechatronicznej.

W ofercie szkoły znajduje się 
również Internat o wysokim 
standardzie, w którym zakwa-
terowanie uzyskają uczniowie z 
oddalonych miejscowości.
Uczniowie szkoły maja 

możliwość odbywania prak-
tyk w warsztatach napraw po-
jazdów samochodowych oraz 
renomowanych, trójmiejskich 
hotelach i restauracjach.  
W programie nauczania 
(technik mechanizacji rolnic-
twa, mechanik-operator po-
jazdów i maszyn rolniczych) 
uczniowie mogą odbyć kurs 
na prawo jazdy kat. B, T oraz 
uzyskać uprawnienia na wóz-
ki widłowe i opryskiwacze 
polowe.

TERMIN SKŁADA-
NIA DOKUMENTÓW I 
K W ESTIONA R I USZ Y-
-WNIOSKÓW O PRZY-
JĘCIE DO WSZYST-
KICH TYPÓW SZKÓŁ 
NA PODBUDOWIE 
GIMNAZJUM: od 9 maja 
do 22 czerwca 2016r. Wszel-
kich informacji udziela se-
kretariat szkoły tel. (58) 682-
29-16, ul. Macieja Rataja 12, 
83-031 Łęgowo, Rusocin, 
www.zsrckp.edu.pl
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BĘDZIE POLSKO-CHIŃSKA WSPÓŁPRACA

Miasto otwiera się na Państwo Środka
Niemal na każdym kroku da się słyszeć, że Pruszcz Gdański to najlepiej rozwijające się miasto na Pomorzu. Regularnie 
lokalny samorząd nagradzany jest za różne przedsięwzięcia, ale też za osiągane wyniki gospodarcze. W Pruszczu Gdań-
skim wciąż drzemie jednak bardzo duży potencjał, co jest bardzo skrzętnie wykorzystywane.

Niedawno w Pruszczu Gdań-
skim pojawiły się władze po-
wiatu Yanguu, miasta Lia-
ocheng, prowincji Shandong 
Chińskiej Republiki Ludowej 
oraz przedstawiciele chińskiej 
sfery ekonomicznej. W trak-
cie wizyty podpisano list in-
tencyjny, który w przyszłości 
ułatwi zainicjowaną współ-
pracę, głównie na gruncie 
gospodarczym. 
– Podpisanie listu intencyj-
nego jest swego rodzaju owo-
cem rocznej korespondencji 
ze stroną chińską. Przez ten 
rok poznaliśmy miasto Lia-
ocheng, powiat Yangu i pro-
wincję Shandong. Myślę, że 
nawiązanie naszej współpracy 
było możliwe dzięki pani kon-
sul Chińskiej Republiki Lu-
dowej w Gdańsku, która po-
chodzi właśnie z tego regionu. 
Sądzę, że na współpracę wy-
brano nasze miasto, ponieważ 
Pruszcz Gdański to bardzo 

dynamicznie rozwijająca się 
miejscowość – mówi „Panora-
mie” Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
W związku z wyraźnym zain-
teresowaniem strony chińskiej 
poszerzeniem i nawiązaniem 
nowych kontaktów bizneso-
wych, odbyły się spotkania z 
przedstawicielami firm, mają-
cych siedziby na terenie Prusz-
cza Gdańskiego. Chińczycy 
spotkali się z przedstawiciela-
mi firm: LPP, Smurfit Kappa 
Polska, Crown Packaging Pol-
ska i Impuls oraz z Andrze-
jem Pastuszka, przewodniczą-
cym pruszczańskiego oddziału 
„Pracodawców Pomorza”.
– Pruszcz Gdański zyskał nie 
tylko nowego partnera w Pań-
stwie Środka, ale także poja-
wiła się szansa na rozwinięcie 
sprawnej kooperacji handlo-
wej, pomiędzy przedsiębiorca-
mi obu krajów w przyszłości. 
Poszerzenie kontaktów daje 

szansę na podjęcie konkret-
nych działań biznesowych, 
które mogą przynieść wy-
mierne korzyści w sferze spo-
łeczno-gospodarczej – oce-
nia Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Jak powiedział nam Janusz 
Wróbel, widać już pierwsze 
wymierne korzyści przyjaz-
du biznesmenów chińskich do 
Pruszcza Gdańskiego.
– Dowiedziałem się, że jedna 
z naszych firm będzie współ-
pracować z Chinami. Mam 

nadzieję, że na tym się nie 
skończy. Chiny to bardzo po-
ważny partner, który daje wie-
le możliwości – dodaje Janusz 
Wróbel.
Przedstawiciele Państwa Środ-
ka zaskoczeni byli wysoką 
technologią stosowaną przez 

pruszczańskie firmy, co może 
skutkować kolejnymi polsko-
-chińskimi umowami o współ-
pracy. Szybkiej ekspansji chiń-
skiego biznesu nie należy się 
jednak spodziewać.

(KL)

  Moment podpisania listu intencyjnego 
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ZNIKAJĄ NIELEGALNE WYSYPISKA

Strażnicy mają ręce pełne 
roboty
Straż Gminna w Kolbudach 
działa zaledwie od kilku tygo-
dni, ale efekty jej pracy są za-
skakująco dobre. W mgnieniu 
oka znikają przede wszystkim 
nielegalne wysypiska. Proble-
mów, którymi muszą się jed-
nak zająć gminni strażnicy, 
jest sporo.
Straż Gminna w Kolbudach 
powołana została tak właści-
wie z dwóch powodów: nie-
legalnych wysypisk śmieci i 
przeładowanych ciężarówek, 
niszczących gminne drogi. 
– Sen z powiek spędzały nam 
nielegalne wysypiska śmieci, 
które znaleźć można w róż-
nych zakątkach naszej gminy. 
Od momentu rozpoczęcia pra-
cy Straży Gminnej zaczęły one 
systematycznie znikać – mówi 
„Panoramie” Leszek Groma-
bala, wójt gminy Kolbudy. – 
Przełomu nie widać jeszcze w 
sprawie ciężarówek, ale mam 
nadzieję, że z czasem i w tej 
kwestii będziemy otrzymywać 
dobre wiadomości.
Mniejsza liczba dzikich wy-
sypisk to efekt kar, które na-
kładane są przez gminnych 
strażników. 

– Muszę powiedzieć, że części 
społeczeństwa nie wychowamy 
inaczej niż przez nakładanie 
mandatów karnych. Ci, którzy 
próbują w nielegalny sposób 
pozbyć się śmieci są nagrywa-
ni, a potem sprawy kierowa-
ne są do sądu – dodaje Leszek 
Grombala.
Wraz z nastaniem wio-
sny pojawił się problem z 

niewybuchami, które co rusz 
odnajdywane są przez space-
rowiczów. Kłopotem są rów-
nież bezpańskie, wałęsające 
się psy, ale także dzikie zwie-
rzęta, które są dokarmiane 
i coraz częściej zaglądają na 
nasze posesje.

(KL)

  Już widać owoce pracy Straży Gminnej w Kolbudach

INWESTUJĄ W KRĘGOSŁUP TRANSPORTOWY

Ponad 122 mln zł na projekty drogowe
Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli umowy w sprawie przyznania dofinansowania na projekty 
dotyczące rozbudowy dróg wojewódzkich nr 224, 226 i 521 w ramach RPO WP 2014-2020. Spotkanie z udziałem Grzegorza 
Stachowiaka, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odbyło się 5 maja w urzędzie marszałkowskim.

Umowy dotyczą trzech pro-
jektów: rozbudowy drogi wo-
jewódzkiej nr 224 na odcinku 
Godziszewo – węzeł autostrady 
A1 Stanisławie o wartości 33,49 
mln zł, rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 226 na odcinkach 
węzeł „Rusocin” autostrady A1 
– Pruszcz Gdański i Pruszcz 
Gdański – Przejazdowo o war-
tości 52,29 mln zł oraz rozbu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 
521 na odcinku Kwidzyn-Pra-
buty o wartości 65,23 mln zł. 
Koszt wszystkich projektów to 
151,01 mln zł, z czego dofinan-
sowanie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 wynosi 122, 81 
mln zł.
Projekt dotyczący drogi woje-
wódzkiej nr 224 ma na celu jej 
rozbudowę na odcinku o długo-
ści około 9,4 km – od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 
222 w miejscowości Godzisze-
wo do węzła „Stanisławie” auto-
strady A1. Zostanie poszerzona 

jezdnia drogi, zostanie wzmoc-
niona jej konstrukcja, przebu-
dowane zostaną skrzyżowania, 
a na całym odcinku zostanie 
wybudowany ciąg obsługujący 
ruch pieszy i rowerowy. Reali-
zacja przedsięwzięcia ułatwi 
powiązanie drogi wojewódz-
kiej nr 222 z autostradą A1 oraz 
z Tczewem i z Trójmiastem. 

Projekt zostanie zrealizowany 
do listopada 2018 r.
W ramach rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 226, o łącznej 
długości około 9,3 km na odcin-
kach węzeł „Rusocin” autostra-
dy A1 – Pruszcz Gdański oraz 
Pruszcz Gdański – Przejazdo-
wo, zakłada się ujednolicenie 
przekroju poprzecznego jezdni 

do 7 m, poprawę parametrów 
technicznych drogi, zwiększe-
nie jej nośności, przebudowę 
skrzyżowań z drogami pod-
porządkowanymi, powstanie 
ciągów dla pieszych i rowerzy-
stów oraz zatok autobusowych, 
a także wykonanie elementów 
uspokojenia ruchu drogowego. 
Projekt zostanie zrealizowany 
do końca 2018 roku.
Kolejny projekt polega na roz-
budowie drogi wojewódzkiej 
nr 521 o długości około 18,9 
km na odcinku od skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 55 w 
Kwidzynie do ul. Grunwaldz-
kiej w Prabutach. Założeniem 
jest poprawa parametrów tech-
nicznych drogi do klasy G oraz 
zwiększenie nośności drogi. 
Planuje się m.in. przebudowa-
nie wszystkich skrzyżowań z 
drogami poprzecznymi, wybu-
dowanie chodników, ścieżek ro-
werowych, przejść dla pieszych 
i zatok autobusowych. Zostanie 
wykonane odwodnienie dro-
gi oraz budowa i przebudowa 

kanalizacji deszczowej na te-
renach zabudowanych. Projekt 
zostanie zrealizowany do końca 
2018 roku.
W ramach RPO WP 2014-
2020 dotychczas przyznano 
dofinansowanie następującym 
projektom: „Rozbudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 222 i nr 
229 na odcinku od Starogardu 

  O drogowych inwestycjach poinformowali marszałek 
Mieczysław Struk oraz Grzegorz Stachowiak, dyrektor ZDW.

Fo
t.

 S
ła

w
om

ir
 L

ew
an

do
w

sk
i

Gdańskiego przez Jabłowo do 
węzła autostrady A1” oraz „Bu-
dowa obwodnicy miasta Kar-
tuzy – Etap I”. Łączna wartość 
wszystkich pięciu projektów 
wynosi ponad 250 mln zł, a cał-
kowite dofinansowanie przy-
znane dla projektów to około 
210 mln zł.

(SL)

Planowane inwestycje należą do przed-
sięwzięć realizowanych w ramach 
tzw. „kręgosłupa transportowego wo-
jewództwa pomorskiego”. Wiedzie-
liśmy, że po zbudowaniu autostrady sprawą kluczową będzie 
budowa dróg dojazdowych do A1. Po realizacji tych inwesty-
cji ten szkielet transportowy będzie już praktycznie uzupełnio-
ny. Poprawi się nie tylko dostępność komunikacyjna w regio-
nie, ale też wzrośnie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
dróg. To nie koniec inwestycji drogowych w naszym regionie.  
W najbliższym czasie będą rozstrzygane m.in. przetargi na budowę 
obwodnicy Debrzna oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222.

RYSZARD ŚWILSKI,  
CZŁONEK ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO
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     4 czerwca 2016 r. 

   godz.12:00 – 18.00 
W programie m.in.: 

- animacje 
- Plener malarski 

- Dmuchawce 
- Popcorn 

- Lody 
- Wata cukrowa 

- Zabawki 
- Przedstawienie teatralne Teatru Qfer  

w godzinach 17.00 – 18.00 

 

 

ZA NAMI ETAP GMINNY

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
W Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich rozegrano etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym. Dodajmy, że były to już trzecie eliminacje organizowane przez ŻOKiS. 

Tym razem w imprezie wy-
startowało 22 uczestników 
ze szkół podstawowych w 
Wocławach, Giemlicach, 
Cedrach Małych i Cedrach 
Wielkich oraz dwóch na-
szych gimnazjów. Turniej 
składał się z czterech części: 
teoretycznej, podczas której 
należało wykazać się wiedzą 
na temat ruchu drogowego 
rozwiązując test oraz prak-
tycznej, w trakcie której na-
leżało pokonać rowerowy tor 
przeszkód. Tor składał się 
ze slalomu z ograniczeniem, 
slalomu kółkowego („żmij-
ka”), równoważni, rynny, 
korytarza z desek i najtrud-
niejszej przeszkody – ósem-
ki. Trzecią część turnieju 
stanowiła natomiast pomoc 
przedmedyczna, podczas 
której uczestnicy udzielali 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej w pozorowanych sy-
tuacjach. Poza tym uczestni-
cy imprezy, po wylosowaniu 
trzech z sześciu punktów, 

musieli przejechać miastecz-
ko zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego, zatrzy-
mując się odpowiednio przy 

punktach przez siebie wcze-
śniej wylosowanych.
Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwa-
li przedstawiciele Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji z Pruszcza 
Gdańskiego, którzy nadzoro-
wali poszczególne konku-
rencje, oceniali uczestników 
oraz pilnowali, aby w trak-
cie całego turnieju wszyst-
kie konkurencje przepro-
wadzone zostały zgodnie z 
regulaminem. 
W kategorii podstawówek 
bezkonkurencyjna okazała się 
reprezentacja szkoły w Wo-
cławach. Na 2. miejscu skla-
syf ikowano drużynę Szkoły 
Podstawowej w Cedrach Ma-
łych. Trzecim miejscem mu-
sieli zadowolić się natomiast 
uczniowie z Giemlic. Wśród 
gimnazjów zwyciężyła ekipa 
z Cedrów Małych. 
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale i 
drobne upominki ufundo-
wane przez f irmę ETER-
MED. Zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary. Nato-
miast najlepsi zawodnicy w 
klasyf ikacji indywidualnej 
otrzymali dyplomy, puchary 
i nagrody rzeczowe. Zwycię-
skie drużyny reprezentowały 
gminę Cedry Wielkie w eli-
minacjach powiatowych, któ-
re odbyły się już po zamknię-
ciu tego wydania gazety.

(GR)

8 kwietnia gmina Cedry 
Wielkie po raz drugi zor-
ganizowała etap powiatowy 
turnieju, który odbył się w 
Żuławskim Ośrodku Kultu-
ry i Sportu oraz w Miastecz-
ku Ruchu Drogowego w Ce-
drach Wielkich. 
W konkursie wzięło udział 
46 uczestników, 28 ze szkół 
podstawowych z: Wocław, 
Trąbek Wielkich, Pręgowa, 
Pszczółek, Koźlin, Mierze-
szyna, Pruszcza Gdańskiego, 
Wojanowa, Kolbud, Pręgo-
wa oraz 18 uczniów z gim-
nazjum: Cedrów Małych, 
Pruszcza Gdańskiego, Kol-
bud, Suchego Dębu, Trąbek 
Wielkich, Łęgowa.
W kategorii szkół podsta-
wowych na podium znaleźli 

się: gmina Suchy Dąb, mia-
sto Pruszcz Gdański i gmi-
na Cedry Wielkie, natomiast 
wśród gimnazjów: gmina Ce-
dry Wielkie, gmina Pruszcz 
Gdański i gmina Kolbudy. 
Z kolei indywidualnie wśród 
uczniów podstawówek zwy-
ciężył Filip Kiełbicki (gmina 
Cedry Wielkie) przed Kac-
prem Bielewiczem (gmi-
na Suchy Dąb) i Martyną 
Jodłowską (miasto Pruszcz 
Gdański). Wśród gimnazjum 
najlepszymi okazali się: Pa-
weł Lewandowski (gmina 
Cedry Wielkie), Paweł Wro-
na (gmina Pruszcz Gdań-
ski) i Rafał Banaczyk (gmina 
Pruszcz Gdański).

ŻUŁAWY W ELBLĄGU

Spotkanie z kulturą 
żuławską 
Jak można było spędzić nie-
dzielne, majowe popołudnie? 
Można je było przeznaczyć na 
poznawanie Żuław. Centrum 
Spotkań „Światowid” w Elblą-
gu wraz z Muzeum Stutthof 
w Sztutowie zorganizowało 
8 maja wyjątkowe spotkanie 
„Żuławy w Elblągu”. W wy-
darzeniu uczestniczyły samo-
rządy, organizacje pozarządo-
we, przedsiębiorcy i pasjonaci 
Żuław, którzy prezentowali 
książki, kulinaria, rękodziel-
nictwo i nie tylko …. W wy-
darzeniu nie zabrakło również 
przedstawicieli gminy Cedry 
Wielkie.
– Całość wydarzenia podzie-
lona została na dwie czę-
ści. Pierwsza z nich to szereg 
wykładów, przygotowanych 
przez naukowców, historyków, 
pasjonatów i ludzi związanych 

z kulturą, a także prezentacje 
gmin z terenu Żuław. W ra-
mach prelekcji poruszono te-
matykę tradycyjnej żuławskiej 
kuchni, krajobrazów oraz wy-
darzeń z regionu. Nie zabrakło 
również propozycji sposobów 
poznawania Żuław – zarów-
no rowerem, kajakiem czy z 
domu, dzięki digitalizacji – 
informuje Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich.
Spotkaniu towarzyszyła rów-
nież prezentacja żuławskich 
specjałów – żuławskie mini 
targi, na których m.in. moż-
na było skosztować tutejszej 
zupy, zakupić regionalne przy-
smaki czy książki tematycznie 
związane z Żuławami. 

(ŁŻ)

  W Elblągu pojawiła się również reprezentacja gminy 
Cedry Wielkie z wójtem Januszem Golińskim na czele

  Pamiątkowe zdjęcie najlepszych w turnieju gminnym
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GMINNY KLASTER ENERGETYCZNY

Gmina Przywidz nominowana do 
konkursu „Teraz Polska”
Jeszcze kilka lat temu Przywidz był cichą, mało znaną miejscowością na Pomorzu. Albo jedynie znaną z odbywających się tam 
kilkakrotnie referendów. Od pewnego czasu o pomorskiej gminie robi się coraz głośniej. Wszystko za sprawą organizowanych 
wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz niekonwencjonalnych działań, podejmowanych przez miejscowy samorząd.

Efekt podejmowanych w Przy-
widzu działań zauważono…w 
Warszawie. Niedawno gmi-
na została nominowana do 
konkursu „Teraz Polska” i 25 
kwietnia wzięła udział w spo-
tkaniu nominowanych.
– Byliśmy jedną z dziewięciu 
gmin, które zostały nomino-
wane do tego konkursu – mówi 
nam Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz. – Nomino-
wani w Warszawie, na stadio-
nie PGE Narodowym, mogli 
promować swoje walory. No-
minacja pokazuje, że dostrze-
żono nasze działania, które 
prowadzone są na terenie na-
szej gminy z oddziaływaniem 
szerszym.
Podczas pobytu w Warszawie 
delegacja z Przywidza zapre-
zentowała przede wszystkim 

swoje działania związane z eko-
logią, gdzie duży nacisk kładzie 
się na energię odnawialną.
– Nie zapomnieliśmy również 
o promowaniu turystyki, kul-
tury, sportu oraz wyśmienitej 
i smacznej kuchni regionalnej 
– dodaje Dariusz Czański, za-
stępca wójta gminy Przywidz. 
– Dużo miejsca poświęciliśmy 
na działania proekologiczne 
i „Przywidzki Gminny mini 
Klaster Energetyczny – Zielo-
na Brama”.
Właśnie tydzień temu, w „Zie-
lonej Bramie” w Przywidzu 
podpisano list intencyjny w 
sprawie utworzenia klastra. 
Pod dokumentem podpisa-
li się przedstawiciele 14 pod-
miotów (m.in. Urząd Gminy 
Przywidz, BGŻ BNP Paribas, 
Infracorr, Instytut Maszyn 

Przepływowych PAN, Pomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego czy Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska). Są 
też inne podmioty i instytucje 
zainteresowane przystąpieniem 
do klastra.
„Integralnym elementem dzia-
łalności mini klastra będzie 
umożliwienie jednostkom na-
ukowo-badawczym i dydak-
tycznym prowadzenia prac nad 
doskonaleniem wytwarzania 
oraz wykorzystywania energii 
ze źródeł odnawialnych. Do-
celowo intencją sygnatariuszy 
tego porozumienia jest stwo-
rzenie warunków techniczno-
-organizacyjnych i finanso-
wych dla powstania na terenie 
gminy Przywidz Zielonej Wy-
spy Energetycznej, promującej 
nowoczesne źródła energii dla 

gospodarstw rolnych, poprzez 
stały proces kształcenia rolni-
ków w obiekcie będącym de-
monstratorem różnego rodza-
ju innowacyjnych urządzeń i 

technologii.” – czytamy w liście 
intencyjnym.
– Problemem lokalnych sa-
morządów jest wytworzenie 
znanej marki. My wyrabiamy 

ją sobie od kilku lat, organizu-
jąc imprezy o charakterze po-
nadlokalnym. Jest to możliwe 
dzięki współpracy z wieloma 
podmiotami – mówi Marek 
Zimakowski.
Jedną z najgłośniejszych im-
prez jest bez wątpienia Roc-
kblue Przywidz Festival, któ-
ry tym razem odbędzie się w 
sierpniu. Niedawno odbyły się 
w Przywidzu trzy inne duże 
imprezy sportowe.
– Wszystkie te imprezy sprawi-
ły, że Przywidz jest rozpozna-
walny już nie tylko z wydarzeń 
o charakterze zimowym. Roc-
kblue Przywidz Festival już po 
pierwszym roku stał się wyda-
rzeniem znanym, o czym niech 
świadczy chociażby fakt, że 
tym razem nie musimy szukać 
sponsorów, bo ci sami zgłasza-
ją się i chcą pomóc w organi-
zacji imprezy – dodaje Marek 
Zimakowski.
Konkurs „Teraz Polska” od 25 
lat niezmiennie cieszy się du-
żym zainteresowaniem firm, 
które szukają sposobu na po-
twierdzenie wysokiej jakości 
oferowanych przez siebie pro-
duktów i usług, jak również już 
od blisko 10 lat w oddzielnych 
kategoriach oceniane są także 
innowacje technologiczne oraz 
gminy. Głównymi kryteriami 
oceny weryfikacyjnej są m.in. 
jakość, innowacyjność, ocena 
walorów użytkowych.
Oficjalne ogłoszenie wyników 
i wręczenie statuetek Godła 
„Teraz Polska” odbędzie się 30 
maja w Teatrze Wielkim. Wie-
rzymy, że wśród nagrodzonych 
znajdzie się również gmina 
Przywidz.

Krzysztof Lubański

 Marek Zimakowski, wój gminy Przywidz podpisuje list intencyjny

 Również wokół Przywidza rozgrywany był Ultramaraton Kaszubski, którego organizatorem 
było stowarzyszenie Formoza

 W kwietniu odbył się w Przywidzu Puchar Europy w 
wyścigach psich zaprzęgów

 Zawody duathlonowe to kolejna impreza, która zawitała do 
Przywidza

 Promocja gminy Przywidz na stadionie PGE Narodowym w Warszawie

 Z ŻYCIA GMINY KOLBUDY
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KONKURS

„Pruszcz 
zatrzymany 
w kadrze”
– Zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji konkursu 
fotograficznego „Pruszcz 
zatrzymany w kadrze”. 
Celem konkursu jest pró-
ba uchwycenia i zatrzy-
mania w obiektywie róż-
nych spojrzeń na miasto 
Pruszcz Gdański oraz po-
kazanie miasta takim, ja-
kim go widzą mieszkańcy i 
turyści – zaprasza Bartosz 
Gondek, rzecznik praso-
wy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
Zdjęcia nadsyłać można 
do 27 maja, ogłoszenie 
wyników odbędzie się w 
czerwcu, a główną nagro-
dą jest 1500 złotych.
Regulamin konkursu znaj-
duje się na stronie: www.
pruszcz-gdanski.pl.

(GR)

JEZIORO I PLAŻA ODZYSKUJĄ SWÓJ BLASK

Powstaje komfortowe miejsce rekreacyjne
Kolbudy coraz bardziej otwierają się na turystów, a gmina inwestuje w poprawę bazy sportowo-rekre-
acyjnej nad miejscowym jeziorem.

Plaża nad jeziorem w Kolbu-
dach istnieje od wielu lat, ale 
być może niektórych nie bar-
dzo zachęcała do odwiedzenia.
– Wiele lat temu „odziedziczy-
liśmy” bardzo zaniedbany te-
ren nad jeziorem i od kilku lat 
staramy się go uporządkować. 
Jesteśmy właśnie w trakcie or-
ganizacji pięknego miejsca do 
kąpieli przy naszym jeziorze. 
Niedawno uporządkowaliśmy 
bardzo istotny fragment brze-
gu, aby miejsce było nie tylko 
atrakcyjne, ale również bez-
pieczne i strzeżone – mówi 
nam Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
Jezioro w Kolbudach z roku 
na rok staje się coraz bardziej 
przyjazne osobom, które lubią 
aktywnie spędzić czas wolny. 
W sąsiedztwie plaży znajduje 
się bowiem stanica żeglarska 
ze sprzętem cumowanym do 

pomostów. Aby obiekt był jesz-
cze bardziej atrakcyjny, zamon-
towany został również pomost.
– Nasza stanica jest bardzo do-
brze wyposażona w sprzęt że-
glarski. Przypomnę, że było to 
możliwe dzięki środkom, które 
udało się nam pozyskać ze źró-
deł zewnętrznych. Natomiast 
wszystkie działania związane z 
budową przystani czy porząd-
kowaniem brzegu jeziora i or-
ganizacją plaży, finansowane 
są już z kasy naszego budżetu 
– dodaje Leszek Grombala.
Z dostępnej oferty zadowo-
leni będą miłośnicy wodnych 
uciech, ponieważ nad jeziorem 
działa wypożyczalnia, która za 
symboliczne pieniądze oferu-
je kajaki, rowery wodne, deski 
windsurfingowe, łódki wio-
słowe, a nawet żaglówki. Poza 
stanicą żeglarską i wypoży-
czalnią sprzętu pływającego do 

dyspozycji amatorów aktyw-
nego wypoczynku pozostaje 
również boisko do siatkówki 
plażowej.
Dodajmy przy okazji, że już 

w pierwszych dniach czerwca 
nad jeziorem w Kolbudach od-
będzie się uroczyste otwarcie 
sezonu żeglarskiego. Szcze-
gółowe informacje na temat 

imprezy znaleźć będzie można 
niebawem na stronie interneto-
wej urzędu.

(lubek)

 Jezioro w Kolbudach staje się atrakcyjnym miejscem letniego odpoczynku

ENERGA OSTRZEGA

Uwaga na fałszywe faktury 

 Grafika pokazująca dane, które pozwolą zweryfikować prawdziwość faktury
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– Do Energi zgłosiło się kilkoro klientów z Trójmiasta, którzy otrzymali fałszywą faktu-
rę za prąd. W związku z tym prosimy klientów, aby w przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości sprawdzili podany numer konta i numer klienta. W razie jakichkolwiek wątpliwo-
ści powinni upewnić się, czy korespondencja – tradycyjna lub mailowa – rzeczywiście 
pochodzi od firmy Energa – apeluje Beata Ostrowska, rzecznik prasowy Grupy Energa. 

Oszuści nie znoszą próżni i ro-
bią wszystko, aby w łatwy spo-
sób ograbić niewinnych ludzi. 
– Do naszej firmy dotarły rów-
nież informacje, że do fałszy-
wych faktur dołączone było 
pismo o rzekomych zmianach 
numeru telefonu do biura ob-
sługi klienta. Firma zapewnia, 
że takie pismo również jest 
fałszywe i nie zostało wysłane 
przez Energę – zapewnia Be-
ata Ostrowska.
Przy okazji chcielibyśmy 
ostrzec naszych Czytelników 
i powiedzieć, na co powin-
ni zwracać uwagę, jeżeli mają 
wątpliwości co do autentycz-
ności faktury. 
– sprawdzić czy podany jest 
prawidłowo numer klienta, 
– czy numer konta do wpłaty 
jest właściwy (ostatnie cyfry to 
numer klienta),
– jeżeli na fakturze jest rachu-
nek xx 1060xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx – to nie jest faktu-
ra od Energi – firma nie ma 
z tym bankiem umowy od 31 
sierpnia 2015 roku,
– czy faktura przyszła w ko-
percie firmowej Energa,

– sprawdzić czy faktura została 
wysłana z Brodnicy z informa-
cją: nadano w UP Brodnica 1, 
dnia ……… 
– Przy okazji warto wiedzieć, że 
w przypadku, gdy klient stwier-
dzi, że faktura jest fałszywa, co 
znaczy, że padł prawdopodob-
nie ofiarą oszustwa, powinien 
niezwłocznie zgłosić ten fakt 

organom ścigania – tłumaczy 
rzecznik Grupy Energa. – W 
przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości co do prawdziwości 
faktur czy innych dokumentów 
otrzymywanych od Energi, pro-
simy o sprawdzenie szczegółów 
na stronie internetowej www.
energa.pl/zmiany.
Właśnie na tej stronie klienci 

znajdą m.in. informacje o tym, 
jak powinien prawidłowo wy-
glądać numer konta do do-
konywania wpłat za energię 
elektryczną firmie Energa. 
Ostatnich 10 cyfr numeru ra-
chunku to 10 pierwszych cyfr 
numeru faktury. 

(GR)

„INKA” PATRONKĄ SZKOŁY

Szkoła dostała salę 
Uroczyste otwarcie sali gim-
nastycznej połączono z na-
daniem imienia Danuty Sie-
dzikówny „Inki” oraz z prze-
kazaniem sztandaru Szkole 
Podstawowej w Wiślinie.
– Kilkanaście lat temu naszą 
ambicją, jako władz gminy, 
było stworzenie dzieciom 
godnych warunków do nauki, 
a nauczycielom do pracy. Dziś 
na osiem gminnych placówek, 
siedem szkół ma sale gim-
nastyczne – mówiła podczas 
uroczystości wójt Magdale-
na Kołodziejczak. – Trudno 
uwierzyć, że jeszcze nie tak 
dawno temu dzieci z Wiśliny 
uczyły się w metalowym ba-
raku, a dziś mają do dyspozy-
cji piękną szkołę i nowocze-
sny kompleks sportowy. 
Oddanie do użytku nowej sali 
połączono z nadaniem szkole 
imienia Danuty Siedzikówny 

„Inki”. Uroczystości związa-
ne z patronką rozpoczęły się 
mszą świętą, podczas któ-
rej arcybiskup metropolita 
gdański Leszek Sławoj Głódź 
przybliżył postać bohaterki i 
poświęcił sztandar szkoły.
Podczas uroczystości w nowej 
sali wielokrotnie podkreśla-
no odwagę i niezłomność pa-
tronki, cytując jej słowa przed 
egzekucją: „Powiedzcie mojej 
babci, że zachowałam się jak 
trzeba”.
Szkoła z Wiśliny jest drugą 
w województwie pomorskim 
placówką oświatową, a pierw-
szą podstawówką, która nosi 
imię Danuty Siedzikówny. 
Nadawanie imion tzw. żoł-
nierzy wyklętych szkołom 
wciąż należy do rzadkości. 

(MB)

  Uroczystego otwarcia sali dokonali (od lewej): wykonaw-
ca Waldemar Tymoszewski, radny Maciej Wysocki, radna 
Danuta Czerwińska, wójt Magdalena Kołodziejczak oraz 

przewodniczący rady gminy Marek Kowalski 
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W TRĄBKACH WIELKICH UCZCILI SWÓJ JUBILEUSZ

Pan Władek skończył 20 lat
Konia z rzędem temu, kto bez zająknięcia powie kim są Maria i Władysław Ornowscy. 
Co innego Fundacja Pan Władek. Ta znana jest chyba w każdym zakątku naszego wo-
jewództwa. Niedawno obchodzono 20-lecie gdańskiej fundacji, a przy okazji 35-lecie 
działalności charytatywnej Ornowskich.

– Jak rozpoczęła się Wasza, 
35-letnia już, działalność 
charytatywna?
– Rozpoczęliśmy zaraz po wy-
buchu stanu wojennego w 1981 
roku, a jedną z pierwszych pa-
czek zanieśliśmy do Danuty 
Wałęsowej. Cały stan wojenny 
spędziliśmy na pomocy różnym 
osobom. Potem, po 1988 roku, 
zrodził się pomysł organizacji 
letnich kolonii dla dzieci. Na 
pierwszy obóz pod namioty po-
jechaliśmy w 1989 roku nad je-
zioro do Przywidza. Były lata, 
że na swoich koloniach gościli-
śmy nawet po 300 dzieci. Teraz 
organizujemy maluchom wy-
pad w góry, a potem dzieciom 
spoza miasta przygotowujemy 
wypoczynek w Gdańsku. Zaj-
mujemy się również przeka-
zywaniem osobom potrzebu-
jącym odzieży i wyżywienia. 
Rocznie wartość przekazanych 
darów żywnościowych może 
wynosić nawet 1,5 miliona 
złotych.
– Jubileusz Waszej społecz-
nej działalności zorganizo-
wano w Trąbkach Wielkich. 
Dlaczego właśnie tam?
– Z taką inicjatywą wyszedł 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie. Bardzo jeste-
śmy wdzięczni za uroczystość, 
w której mogliśmy uczestni-
czyć. Trąbki Wielkie to wyjąt-
kowa gmina, którą rządzi rów-
nież wyjątkowy wójt. Na szczę-
ście podobnych wójtów na tere-
nie Pomorza jest jeszcze kilku. 
Są to osoby, które nie oglądają 
się na Gminne Ośrodki Pomo-
cy Społecznej, ale sami służą 
pomocą. U nich widać żyłkę 
społecznika.
– Ale Trąbki Wielkie, a szcze-
gólnie Mierzeszyn, są Panu 
szczególnie bliskie…
 –  Mierzeszyn to przede 
wszystkim moja ojcowizna – 
tam się wychowałem. Można 
powiedzieć, że tam się właśnie 
wszystko rozpoczęło, a zaczęło 
się od mojej mamy. Niedawno 
przyszła do mnie starsza ko-
bieta, która podziękowała mi 
za pomoc, którą uzyskała od 
mojej mamy. Mama schroniła 
w swoim domu niemieckie ko-
biety, które chciały uniknąć ro-
syjskiego „wyzwolenia”. Wśród 
nich była właśnie kobieta, która 
przyszła nam podziękować. 
– Komu w tej chwili pomaga 
Fundacja Pan Władek?
 –  Najpierw pomagaliśmy 
przede wszystkim rodzinom 
wielodzietnym. Jako anegdo-
tę mogę powiedzieć, że orga-
nizowaliśmy kiedyś kolonię, 
na której pojawiło się 38 dzie-
ci i 3 matki. Z czasem to się 

zmieniało. Pomagamy samot-
nym rodzicom, osobom star-
szych, schorowanym – wszyst-
kim, którzy potrzebują naszej 
pomocy. Jest ich niestety bar-
dzo wielu. Chwała rządowi, 
że wprowadził program „Ro-
dzina 500+”. Mam nadzieję, że 
zmniejszy to ilość osób, które 
potrzebują naszego wsparcia.
– W dzisiejszych czasach 
pomaganie jest trudnym 
zadaniem?
– Z okazji naszego jubileuszu 
przygotowaliśmy specjalne po-
dziękowania dla osób współ-
pracujących z nami. Samych 
wolontariuszy doliczyliśmy się 
111. Nie mamy biura z praw-
dziwego zdarzenia, ponieważ 
znajduje się ono w naszej sy-
pialni. Nie pobieramy żadnych 
pensji, dzięki czemu koszty 
związane z prowadzeniem fun-
dacji są w naszym przypadku 
znikome.
– Jakie urodzinowe życzenie 
było najmilej widziane przez 
Pana Władka?
– Wszyscy życzą nam owocnej 
pracy. Chciałbym jednak, aby 
spełniło się jedno życzenie – 
abyśmy zaprzestali swojej pra-
cy. Wtedy nie byłoby bowiem 
osób potrzebujących pomocy i 
takie fundacje jak nasza nie by-
łyby w ogóle potrzebne.
– Dziękuję za rozmowę  
i życzę w takim razie jak 
najwięcej wolnego czasu na 
emeryturze.

Rozmawiał; Krzysztof Lubański

 Władysław Ornowski każdego dnia załadowuje fundacyjny samochód darami dla potrzebujących

 Gdańska fundacja często organizuje imprezy w Mierzeszynie

 W Trąbkach Wielkich świętowano jubileusz Fundacji Pan 
Władek
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TRĄBKI WIELKIE

PODWÓRKO NIVEA

PODSUMOWANIE PROGRAMU

Kafejka w nowym miejscu

Zagłosuj na Błotnię

Wojewoda w Trąbkach Wielkich

Już ponad miesiąc temu za-
kończyła działalność Kawia-
renka Internetowa Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich. 
Od niedawna jej pomieszcze-
nie zajmą pracownice trąbec-
kiego Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 
– Natomiast wszystkich zain-
teresowanych korzystaniem z 
komputera, internetu, drukarki 
lub skanera zapraszamy do Bi-
blioteki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich, która mieści się w 

Gmina Trąbki Wielkie zgło-
siła swój udział w kolejnej 
edycji konkursu „Podwórko 
Nivea”.
– Zachęcamy do głosowania, 
które rozpoczęło się tydzień 
temu, aby powstało rodzinne 
podwórko Nivea w miejsco-
wości Błotnia – zachęca Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąb-
ki Wielkie.

Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski, odwiedził niedaw-
no gminę Trąbki Wielkie. 
Celem jego wizyty był przede 
wszystkim program „Rodzina 
500+”.
Pierwsze rodziny w gminie 
Trąbki Wielkie pieniądze z 
rządowego programu otrzy-
mały już pod koniec kwietnia. 
Wojewoda chciał osobiście 
zobaczyć, jak przebiega jego 
realizacja.
– Chciałem nie zza biurka, 
ale w terenie sprawdzić, jak 
przebiega wdrażanie progra-
mu – powiedział wojewoda 
pomorski.
Po powitaniu i pierwszych 
rozmowach wojewody z 

budynku gimnazjum przy ulicy 
Sportowej 2. Znajduje się tam 
10 stanowisk komputerowych, 
nie tylko dla czytelników, ale i 
dla wszystkich potrzebujących. 
Można z nich korzystać w go-
dzinach pracy biblioteki, czyli 
od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 9.00 – 17.00, a 
w piątek w godzinach 8.00 – 
16.00 – informuje Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji,

(GR)

Aby oddać swój głos, należy 
wejść na stronę www.nivea.
pl/podworko2016. Swój głos 
można oddać tyko na jed-
ną lokalizację „podwórka” w 
gminie Trąbki Wielkie: Błot-
nia. Dodajmy, że każdego 
dnia można oddać jeden głos, 
a akcja potrwa do 30 czerwca.

(GR)

mieszkankami, Błażej Kon-
kol, wójt gminy Trąbki Wiel-
kie zaprosił wszystkich do 
sali obrad urzędu gminy. Tu 
wójt zaprezentował krótkie 
sprawozdanie w formie me-
dialnej, jak jest realizowany 
program „Rodzina 500+” w 
gminie Trąbki Wielkie.
Wojewoda w swoim wystą-
pieniu podsumował z kolei 
realizację rządowego pro-
gramu w województwie po-
morskim i na terenie gminy 
Trąbki Wielkie. Realizacja 
programu przebiega bez spe-
cjalnych zgrzytów. 

(WK)

 Wojewoda Dariusz Drelich gościł w Trąbkach Wielkich
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ZADOWOLENI Z SZYBKIEGO INTERNETU

Pierwsi klienci już korzystają ze światłowodu
Przez kilkanaście miesięcy prowadziliśmy kampanię informacyjną dotyczącą budowy sieci światłowodowej w części 
powiatu gdańskiego. Dziś możemy wreszcie powiedzieć, że domy pierwszych klientów zostały podłączone do sieci. 
Mieszkańcy gmin: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie.

Pierwsi z nowej sieci świa-
tłowodowej cieszyć się mogą 
mieszkańcy Czapielska, a w 
tej chwili prace instalacyj-
ne prowadzone są w Pręgo-
wie, a niedalekiej przyszłości 
w Jodłownie, Graniczne Wsi i 
Zaskoczynie. 
- Do dużych inwestycji przy-
mierzami się w Domachowie, 
gdzie do sieci podłączeni będą 
mieszkańcy 5 budynków wielo-
rodzinnych oraz w Przywidzu, 
gdzie na osiedlu podłączać bę-
dzie aż 12 bloków. W dalszej 
kolejności będziemy zajmować 
się podpisywaniem umów w 
okolicach Trąbek Wielkich, 
ponieważ właśnie tam odno-
towujemy bardzo duże zainte-
resowanie naszą ofertą. Warto 
zauważyć, że z naszej oferty 

skorzysta chociażby Zespół 
Szkół w Przywidzu, dla które-
go przygotowaliśmy specjalną, 
biznesową ofertę oraz Urząd 
Gminy Kolbudy i Nadleśnic-
two Kolbudy – mówi „Panora-
mie” Wojtek Rybicki, przedsta-
wiciel handlowy BIALL-NET.
Mimo że prace instalacyjne 
trwają, to kolejni chętni mogą 
zgłaszać się do spółki BIALL-
-NET, żeby również korzystać 
ze dobrodziejstwa światłowo-
du. Dodajmy, że przy okazji, że 
podłączenie do sieci kosztuje 
1000 złotych i może być rozło-
żone na raty. Ale może koszto-
wać też tylko 1 złotówkę – przy 
abonamencie wysokości 100 
złotych.
Jednym z pierwszych klien-
tów, którzy korzystają ze 

światłowodu spółki BIALL-
-NET jest mieszkaniec 
Czapielska. 
- Przez wiele lat musiałem 
korzystać z jednego operato-
ra i nie miałem żadnego inne-
go wyboru. W porównaniu do 
tego, co mam teraz poprzednie 
łącze było bardzo wolne. Teraz, 
bez żadnych problemów mogę 
wysyłać każdą wiadomość, a 
wcześniej zdarzało się nawet, 
że niektóre wiadomości nie do-
chodziły do adresatów – mówi 
nam Józef Dziurzyński.
Mieszkaniec Czapielska otrzy-
mywał na początku szczątkowe 
informacje na temat budowy 
światłowodu.
- Dopiero, kiedy odwiedził 
mnie przedstawiciel handlo-
wy uzyskałem pełną wiedzę 

na temat tej inwestycji. Zaled-
wie po 3 miesiącach od pierw-
szej rozmowy z przedstawiciele 
BIALL-NETU korzystałem 
już z internetu. Myślę, że nie 
jestem jedynym klientem, któ-
ry jest zadowolony w usługi 
zaproponowanej przez spół-
kę BIALL-NET. Powiem 
więc. Wśród moich sąsiadów 
są osoby, które również chcia-
łyby korzystać z takiej samej 
usługi jak ja – mówi nam Józef 
Dziurzyński.
Korzystając z okazji warto rów-
nież przypomnieć, że budowę 
głównej magistrali sieci świa-
tłowodowej sfinansowała Unia 
Europejska, natomiast koszt 
samych przyłączy muszą już 
pokryć sami klienci.

Grzegorz Rudnicki
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Brązowe medale 
dziewcząt
Podczas powiatowych za-
wodów w minikoszykówce 
dziewcząt szkół podstawo-
wych, rywalizowały drużyny 
z Rotmanki, Kolbud, Suche-
go Dębu, Pruszcza Gdań-
skiego i Trąbek Wielkich. 
Młode zawodniczki z Ze-
społu Szkół w Suchym Dębie 
początkowo uległy dziew-
czynom z GTS Karol Rot-
manka, które są aktualnymi 
mistrzyniami województwa 
pomorskiego U-12, a także 
po zaciętej walce przegra-
ły z Kolbudami. Porażki nie 
złamały ducha dziewczętom, 
które zdecydowanie pokonały 

drużyny z ZS nr 2 w Pruszczu 
Gdańskim i Trąbek Wielkich. 
– W naszej drużynie drze-
mie duży potencjał i jeszcze 
nie raz zaskoczymy rywalki 
– mówi Krzysztof Zyszczak, 
opiekun i trener zespołu z Su-
chego Dębu. W naszej dru-
żynie grały: Aniela Adrjan, 
Malwina Karpińska, Nadia 
Kowalska, Amelia Kussau-
er, Zuzanna Łukaszewicz, 
Julia Malinowska, Patrycja 
Michalczyk, Nikola Misztal, 
Natalia Plichta i Marcelina 
Ziewiec.

(TJ)

  Brązowe medalistki z Suchego Dębu
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MISTRZOSTWA

Przełajem 
po sukces
Podczas Powiatowych In-
dywidualnych Biegów Prze-
łajowych, które odbyły się 
w Przywidzu, startowa-
ły drużyny z terenu całego 
powiatu. Wśród młodych 
zawodników wystąpili rów-
nież reprezentanci Zespo-
łu Szkół w Suchym Dębie. 
Na dystansie 800 metrów 
dziewcząt, podczas biegu 
odbywającego się w malow-
niczej scenerii lasów i jezio-
ra, na 4. miejscu dobiegła 
Marta Chęcińska z ZS w 
Suchym Dębie, uzyskując 
jednocześnie kwalifikację 
do finału wojewódzkiego. 
W ślad swojej koleżanki 
podążyli chłopcy, którzy 
podczas biegu na dystansie 
1000 metrów uplasowali się 
kolejno na 3. i 4. miejscu: 
Dawid Krygier oraz Domi-
nik Tłuścik.
Młodzi zawodnicy z Su-
chego Dębu obok rówie-
śników z Wojanowa, Łęgo-
wa, Pruszcza Gdańskiego i 
Kolbud zakwalifikowali się 
do rywalizacji na szczeblu 
wojewódzkim, które odbędą 
się w Człuchowie.

(TJ)

AKTYWNI MŁODZI RADNI

Nasi na kongresie wojewódzkim
Radni Młodzieżowej Rady 
Gminy Suchy Dąb uczestni-
czyli w I Kongresie Młodzie-
żowych Rad Pomorza. 
– Spotkanie młodych rajców 
z województwa pomorskiego 
odbyło się w Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Gdańsku. 
W panelach dyskusyjnych 
młodzież dzieliła się własny-
mi doświadczeniami, pomy-
słami i planami dotyczącymi 
funkcjonowania MRG. W 
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spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie z Kwidzyna, Sztumu, 
Dzierzgonia, Olsztynka, Kol-
bud, Gdańska i Suchego Dębu. 
Kongres był również okazją do 
integracji młodych radnych z 
Pomorza, a zawarte znajomości 
i kontakty będą procentować w 
przyszłości – informuje Tomasz 
Jagielski, który wraz z Przemy-
sławem Dymarkowskim jest 
opiekunem młodych radnych.
Uczestnikami I Kongresu 

Młodzieżowych Rad Po-
morza z Suchego Dębu byli: 
Tomasz Dubiella, Martyna 
Dziedzic, Patrycja Heinrich, 
Weronika Kasińska, Daria 
Kowalczyk, Dawid Krygier, 
Dawid Leśkiewicz, Marceli-
na Nazimek, Hanna Okrój, 
Jan Pawłowicz i Michał 
Zabadała.

(GR)

III Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Suchy Dąb
Fotorelacja
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SPOTKANIE Z PISARKĄ

Wioletta Piasecka w Pszczółkach
Biblioteka w Pszczółkach to 
nie tylko wypożyczalnia ksią-
żek i czytelnia, ale również 
miejsce interesujących spo-
tkań z ciekawymi ludźmi.
Niedawno do Pszczółek za-
witała Wioletta Piasecka, po-
pularna autorka książek dla 
dzieci.
– Zainteresowanie spotka-
niem z pisarką było tak duże, 
że impreza odbyła się w 
dwóch i tak bardzo licznych 
grupach. W spotkaniu wzię-
ła udział 100-osobowa gru-
pa przedszkolaków i również 
blisko 100-osobowa grupa 
uczniów ze szkoły podsta-
wowej – informuje nas Re-
nata Ziółek, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 
Pszczółkach.
Wioletta Piasecka opowia-
dała dzieciom o swojej twór-
czości, ale też odpowiadała na 
pytania dzieci.
– Urozmaiceniem spotkania   Na spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką przyszło blisko 200 dzieci
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MUSIC POWER EXPLOSION

Felix Jaehn zagra w Gdańsku
Już 15 lipca, w ramach wyda-
rzenia Music Power Explo-
sion, wystąpi w Gdańsku 
Felix Jaehn. Tego dnia na 
scenie zaprezentuje się także 
szwedzka gwiazda muzyki 
klubowej – Avicii.
Występ autora wakacyjnego 
hitu „Ain’t Nobody (Loves 
Me Better)” uzupełni line-up 
wydarzenia, w ramach któ-
rego zagrają między innymi: 
Avicii oraz Modestep (dj-set) 
i Mafia Mike, Widenskiego, 
Warsona. Jedna z najwięk-
szych tegorocznych imprez 
muzyki klubowej w Polsce 
odbędzie się na stadionie 
Energa Gdańsk. 
Warto dodać, że niespełna 
22-letni niemiecki DJ oraz 
producent ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów w branży 
muzycznej. W sierpniu 2013 
roku niemiecki artysta wy-
dał swój debiutancki singiel, 
zatytułowany „Sommer am 
Meer”. Prawdziwy rozgłos, 
pochodzący z Hamburga Ja-
ehn, zyskał jednak dzięki 

remiksowi utworu „Cheerle-
ader”, autorstwa jamajskiego 
wokalisty OMI. Piosenka 
stała się międzynarodowym 
hitem na całym świecie, w 
tym m.in. w Niemczech, Au-
strii, Irlandii, Szwecji, Wiel-
kiej Brytanii oraz w Stanach 
Zjednoczonych. 
W marcu 2015 roku produ-
cent wydał kolejny singiel 
„Dance With Me”, a w kwiet-
niu tego samego roku świa-
tło dzienne ujrzał remix do 
utworu „Ain’t Nobody”, au-
torstwa formacji Rufus and 
Chaka Khan. To właśnie ten 
przebój, w którym gościnnie 
zaśpiewała Jasmine Thomp-
son, wyniósł Felixa Jaehna na 
szczyty międzynarodowych 
list przebojów. Popularny 
twórca ma na swoim kon-
cie także inne przeboje (np. 
„Book Of Love”) oraz wy-
stępy na wielu prestiżowych 
festiwalach.

(AW)

  15 lipca zagra w Gdańsku Felix Jaehn
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było przedstawienie kukieł-
kowe oraz kabarecik lalkowy. 
Ponadto, dla uczniów szkoły 
podstawowej, pisarka prze-
prowadziła konkurs zagadek 
piłkarskich. Występ pisarki 

bardzo się dzieciom podobał, 
ze względu na ciekawą formu-
łę spotkania – dodaje Renata 
Ziółek.
Dodajmy, że nie było to ostat-
nie spotkanie organizowane 

GALA KONKURSU „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

Nasi w Pałacu Prezydenckim
W ostatnich dniach kwietnia odbyła się jubileuszowa gala konkursu „Mój szkolny ko-
lega z misji”. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie.

W ostatnich dniach kwietnia 
odbyła się jubileuszowa gala 
konkursu „Mój szkolny kole-
ga z misji”. Uroczystość miała 
miejsce w Pałacu Prezydenc-
kim przy Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie.
Nagrody w kategoriach: lite-
rackiej, plastycznej i muzycz-
nej odebrało ponad 150 dzieci 
i młodzieży ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. W 
spotkaniu uczestniczyli także 
nauczyciele, którzy zostali na-
grodzeni w kategorii: scena-
riusz lekcji promującej dzieła 
misyjne. 
Drugą nagrodę w tej kategorii 
otrzymała nauczycielka języ-
ka polskiego w naszej szkole – 
Zofia Szczodrowska. W roku 
ubiegłym otrzymała ona trze-
cią nagrodę w tej kategorii. 
– Na gali obecni byli także 
uczniowie naszej szkoły, którzy 
aktywnie wspierają działania 
na rzecz misji w podstawówce 
w Pszczółkach – Iga Dybow-
ska, Agnieszka Falkowska i 
Jakub Grzyb. Po zakończo-
nej gali, wszyscy spotkali się z 
Agatą Kornhauser-Dudą, żoną 
Prezydenta RP. Była to okazja 
do rozmów i wspólnych foto-
grafii – informuje nas Zofia 
Szczodrowska.
W trakcie gali przemawiała 
siostra Krystiana Chojnacka 
ze Zgromadzenia Sióstr Be-
nedyktynek, reprezentująca 

pracujące siostry Benedyktynki 
w Ekwadorze, które prowadzą 
tam „Żłobek na peryferiach” w 
Santo Domingo.
– Pod opieką tej placówki jest 
40 dzieci w wieku od 11 mie-
sięcy do 3 lat, z rodzin najuboż-
szych, patologicznych. Sio-
stra Krystiana wyraziła swoją 
wdzięczność dla wszystkich 

 Nagrodę odbiera Zofia Szczodrowska ze Szkoły Podstawowej w Pszczółkach
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SEZON ROZPOCZĘTY

Molo już płatne
Można powiedzieć, że wraz z 
początkiem maja rozpoczął się 
w Trójmieście sezon turystycz-
ny, a co za tym idzie wprowa-
dzono opłaty za wejście m.in. 
na sopockie molo. Cennik nie 
uległ jednak zmianom i po-
zostaje taki sam, jak w roku 
ubiegłym.
– Kontynuujemy też sprzedaż 
biletów nocnych – w weekendy 
w maju i czerwcu oraz codzien-
nie w okresie wakacji. Wejście 
na sopockie molo będzie płat-
ne do niedzieli 25 września 
– informuje Marcin Kulwas, 
dyrektor molo w Sopocie, któ-
ry dodaje, że nowością w tym 
sezonie będzie możliwość za-
kupu biletów przez internet. – 
Już w maju rozpoczęliśmy testy 
systemu, a oficjalnie sprzedaż 
on-line planujemy rozpocząć w 
czerwcu.
Przypomnijmy jeszcze tylko, 

że bilet normalny kosztuje 
7.50, ulgowy 4, nocny 5, ro-
dzinny (2 dorosłych + 1 dziec-
ko) 18, rodzinny (2 dorosłych 
+ 2 dzieci) 19, rodzinny (2 do-
rosłych + 3 dzieci) 20, karnet 
normalny (x15) 80, a karnet 
ulgowy (x15) 40 złotych. 
– Bilety nocne obowiązują do 
19 czerwca – noce z piątku na 
sobotę i z soboty na niedzielę 
w godz. 23.00 – 8.00. Wyjątek 
stanowić będzie jedynie drugi 
długi weekend majowy, pod-
czas którego przypada Boże 
Ciało, od 25 do 29 maja, oraz 
od 25 czerwca do 1 września 
– od 23.00 do 8.00. Przypo-
minamy, że na pomoście spa-
cerowym obowiązuje zakaz 
wnoszenia i spożywania alko-
holu. Przy wejściu można spo-
dziewać się kontroli – ostrzega 
Marcin Kulwas.

(GR)

przez bibliotekę w Pszczół-
kach. O kolejnych miesz-
kańcy gminy na pewno będą 
poinformowani.

(GR)

uczestników konkursu. Dzie-
ci i młodzież uczestnicząca w 
nim zebrała na rzecz „Żłobka 
na peryferiach” w Ekwadorze 
37000 zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na wyposaże-
nie placówki. Jak powiedziała 
nam s. Krystiana Chojnacka, 
dzieci śpią tam teraz na ma-
teracach, nie mają łóżeczek, a 

potrzeby są wielkie – dodaje 
Zofia Szczodrowska.
Konkurs dla nauczycieli pole-
gał na przygotowaniu scenariu-
sza lekcji – w ramach różnych 
przedmiotów i ścieżek eduka-
cyjnych  z uwzględnieniem te-
matu XV edycji konkursu.

(GR)
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POKAZUJĄ HISTORIĘ I ARTYSTÓW LOKALNYCH

„Neony tożsamość” – kwartalnik  
artystyczno-historyczny
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla miłośników różnych 
artystycznych dziedzin. Na rynku prasowym pojawiło się 
nowe pismo – kwartalnik artystyczno-historyczny „Neony-
tożsamość”, obejmujące autorów realizujących się przez 
słowo poetyckie, malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię i inne 
dziedziny literatury i sztuki.

Kwartalnik ukazuje się na razie 
na terenie powiatu gdańskiego, 
ale jak mówi jego pomysłodaw-
ca i redaktor naczelny – Roman 
Ciesielski, w przyszłości pismo 
ukazywać się będzie również w 
Gdańsku i Sopocie.
– Zamieszczamy twórczość 
artystów już uznanych, w do-
robku których znajduje się już 
wiele pozycji książkowych, 
mających za sobą debiuty pra-
sowe, jak i tych, którzy zade-
biutowali na łamach antologii 
„Niebieskie neony” oraz lau-
reatów ogólnopolskich kon-
kursów literackich i artystów 
związanych onegdaj z Prze-
glądem Dorobku Kulturalnego 
Powiatu Gdańskiego „Cudze 
chwalicie – swego nie znacie”, 
a skupionych obecnie, przynaj-
mniej częściowo, w Stowarzy-
szeniu Twórców „Przystanek 

Sztuka” w Straszynie czy też w 
Uniwersytecie III Wieku przy 
Fundacji im. Jane Beaumont. 
Artystów wystawiających swo-
je prace prawie w całej Euro-
pie i Polsce, ale również tych, 
prezentujących się w różnych 
miejscach swoich miejscowości 
– mówi Roman Ciesielski.
Silną stroną kwartalnika – jak 
przyznaje sam redaktor naczel-
ny – będzie część historycz-
na dotycząca terenu powiatu 
gdańskiego, a w przyszłości 
oczywiście całego Trójmiasta. 
– W ostatnich latach ujawniła 
się i ukształtowała cała grupa 
historyków i miłośników hi-
storii w poszczególnych miej-
scowościach naszego powiatu, 
odkrywających nieznane do-
tąd fakty, ciekawostki, opi-
sy zdarzeń historycznych. W 
ciągu kilkunastu lat zostało 
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wciąż niosą gorący obraz 
lata

dojrzalsza 
o kolejny bukiet malin
macham ręką na twoje 
słowa

nie pozwolę
nie tym razem
gdy stopy zanurzam w 
upale

zgubiłam klucz 
wiolinowy
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cień 
za plecami 

skrzydła 
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dzisiaj zbieram 
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wydanych kilkadzie-
siąt pozycji książko-
wych dotyczących hi-
storii naszych „małych 
ojczyzn” – monogra-
fie, kroniki, albumy, 
przewodniki, historie 
miejscowości od czasu 
ich powstania do roku 
1939 i do czasów nam 
współczesnych. Przy 
tej okazji pokażemy 
również zabytki archi-
tektury, postacie histo-
ryczne i mieszkańców. 
Jednym słowem szero-
ko rozumianą historię 
naszej ziemi – zapew-
nia Roman Ciesielski.

(GR)
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SEZON ROZPOCZĘTY

Wiosną biegamy po Żuławach 
W ostatnich dniach kwietnia oficjalnie otworzyliśmy sezon biegowy naszą cykliczną 
imprezą – Wojewódzkim Biegiem Żuławskim Doliną Motławy.

Przyjemna i malownicza tra-
sa, pyszny poczęstunek dla 
uzupełnienia energii, a także 
świetna organizacja i zawsze 
„zamówiona” pogoda – to wy-
znaczniki naszych imprez bie-
gowych, które od kilku lat 
przyciągają amatorów i zawo-
dowców z całego Pomorza.
W tym roku na terenie Lędo-
wa wystartowało w sumie 127 
skrzatów i młodzików, a na 
5,5-kilomterowej trasie Lędo-
wo – Wiślina – Lędowo zmie-
rzyło się 165 osób. Na wszyst-
kich uczestników biegów 
czekały pamiątkowe medale. 
Najszybsi otrzymali puchary i 
nagrody rzeczowe i finansowe.
Patronat honorowy nad zawo-
dami objął Jan Kleinszmidt, 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego, a pa-
tronat medialny – „Dziennik 
Bałtycki”. Bieg organizowali: 
gmina Pruszcz Gdański, Ośro-
dek Kultury, Sportu i Biblio-
teka Publiczna w Cieplewie, 
Gminne Towarzystwo Spor-
towe Pruszcz Gdański oraz 
sołectwa: Lędowo, Wiślina i 
Bystra.
Impreza nie odbyłaby się, gdy-
by nie sponsorzy: Bank Spół-
dzielczy w Pruszczu Gdań-
skim, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, 
Starostwo Powiatu Gdańskie-
go, Rada Wojewódzka Ludo-
wych Zespołów Sportowych 
w Gdańsku, TAURUS Sea 
Power, Eksploatator, Exclusive 
Sport, Tomasz Dawluszewicz, 

Fundacja „Zdrowo jem, zdro-
wo żyję”. 
– Do wszystkich osób i insty-
tucji, które wsparły nas w orga-
nizacji wydarzenia, kierujemy 
serdeczne podziękowania – 
mówi Karol Lipski, kierownik 
Biura Obsługi i Studia Fitness 
w OKSiBP. – Dziękujemy rów-
nież Straży Gminnej Gminy 

Pruszcz Gdański i OSP Wi-
ślina za zapewnienie bezpie-
czeństwa na trasie biegu, panu 
Wojciechowi Kopaczewskiemu 
za udostępnienie miejsca na 
parking, gospodyniom z Lędo-
wa, Bystrej i Wiśliny za przy-
gotowanie posiłków, napojów 
regeneracyjnych dla zawodni-
ków i pysznych ciast, a także 

państwu Małgorzacie i Janu-
szowi Staniakom za przekaza-
nie kapusty na bigos. 
A już dziś zapraszamy na je-
sienny Wojewódzki Bieg Do-
liną Raduni na trasie Straszyn 
– Juszkowo, a dla dzieci na te-
renie boiska w Juszkowie.

(MB)

  W wiosennym Biegu Żuławskim Doliną Motławy wzięło udział ok. 300 osób. Najszybsi otrzymali 
puchary i nagrody rzeczowe lub finansowe 

PUCHAR ZŁOTEJ WIEŻY

Najlepsi szachiści w Trąbkach Wielkich
W Trąbkach Wielkich rozegrano IX Turniej Indywidualny Mistrzostw Województwa Pomorskiego LZS w Szachach 
o „Puchar Złotej Wieży” oraz IX Memoriał Szachowy im. Mieczysława Goczewskiego w kategorii open. 

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników szachowego turnieju w Trąbkach Wielkich
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WYBORCZE KALKULACJE – ZABRAKŁO LOGIKI

Małe kluby to 
fundament futbolu
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– Kategorię seniorek i junio-
rek połączono w jedną, z uwa-
gi na małą ilość startujących. 
W turnieju wystartowało 60 
uczestników, wśród których 
nie zabrakło oczywiście pań. 
Szachiści reprezentowali 6 klu-
bowych sekcji oraz 19 miejsco-
wości z powiatów: kartuskiego, 
gdańskiego, tczewskiego, wej-
herowskiego, starogardzkiego, 
malborskiego oraz puckiego – 
informuje nas Wiesław Kem-
pa, główny organizator szacho-
wych zmagań. 
Po ponad pięciu godzinach gier 
ogłoszono oficjalne wyniki w 
poszczególnych kategoriach 
i wręczono puchary, dyplo-
my oraz nagrody ufundowane 

przez organizatorów i sponso-
rów. Szachiści z powiatu gdań-
skiego stawali na podium w 
trzech kategoriach wiekowych. 
Wśród seniorek na najniższym 
stopniu podium stanęła Lidia 
Myśliwiec z Gołębiewa Wiel-
kiego. W kategorii juniorów na 
2. miejscu sklasyfikowano na-
tomiast Dawida Brych z GTS 
„Skoczek” Rotmanka. Z kolei 
w gronie juniorek bezkonku-
rencyjna okazała się Wiktoria 
Czerw z Gołębiewa Wielkiego, 
a jej koleżanka z tej samej miej-
scowości, Zuzanna Myśliwiec, 
uplasowała się na 3. pozycji. 
– Dodatkowo upominkami 
nagrodzono najstarszego i naj-
młodszą uczestniczkę naszej 

imprezy, a więc 78-letniego 
Kazimierza Bańkowskiego i 
7-letnią Maję Sarnaszak – obo-
je z GTS „Skoczek” Rotman-
ka i najmłodszego z chłopców, 
8-letniego Krzysztofa Pozor-
skiego z Postołowa – dodaje 

Wiesław Kempa. – Pucharami 
nagrodzono natomiast najlep-
szą zawodniczkę i zawodnika z 
gminy Trąbki Wielkie, a byli to 
Lidia Myśliwiec i Łukasz Mej-
sner z Zaskoczyna. 
Dodajmy jeszcze tylko, że tego 

dnia, za wieloletnią pracę na 
rzecz rozwoju sportu, rekre-
acji i turystyki, przy okazji jego 
urodzin, uhonorowano również 
Wiesława Kempa.

(lubek)

20 sierpnia odbędzie się zjazd 
sprawozdawczo-wyborczy Po-
morskiego Związku Piłki Noż-
nej. Delegaci zapoznają się z 
wynikami pracy 4-letniej kaden-
cji zarządu Pomorskiego ZPN. 
Głównym punktem obrad będą 
jednak wybory nowych władz 
piłkarskiego związku. 
Mimo że do zjazdu pozostało 
jeszcze sporo czasu, już rozpoczę-
ły się pierwsze kalkulacje. Są one 
jednak dość proste. Uprawnio-
nych do głosowania jest 117 de-
legatów, z tym, że bezpośrednich 
mandatów jest tylko 49. Obliga-
toryjnie przysługują one, zgodnie 
ze statutem Pomorskiego ZPN, 
wybranym delegatom od Eks-
traklasy do IV ligi włącznie. Po-
zostałych 68 mandatów jest do 
podziału pomiędzy kluby klasy 
okręgowej, A, B, piłki kobiecej, 
halowej oraz drużyny młodzie-
żowe. Nie wiadomo jednak, czy 
pełna lista uprawnionych delega-
tów pojawi się na sierpniowym 
zebraniu. Wszystko bowiem 
przez bardzo skomplikowaną 
formułę wyborów delegatów z lig 
niższych.
– Może ona znacząco ograni-
czyć faktyczną liczbę delegatów. 
Droga do uzyskania mandatu na 
zjazd sprawozdawczo-wybor-
czy przez przedstawiciela m.in. 
A-klasy nie jest prosta. Potencjal-
ny kandydat na uczestnika sierp-
niowego zjazdu najpierw musi 
przejść wybory w swoim klubie. 
Następnym etapem są konferen-
cje plenarne. Podczas ich trwania 
przedstawiciele klubów w tajnym 
głosowaniu wybiorą pomiędzy 
sobą delegatów z prawem wybor-
czym na sierpniowy zjazd – wyja-
śnia jeden z działaczy. 
Podejrzewamy jednak, że dla 
wielu kandydatów wybory mogą 

zakończyć się już na pierw-
szym etapie. Dlaczego? Pewną 
przeszkodę na drodze ustawili 
bowiem obecni włodarze po-
morskiego związku. Działacze, 
bez porozumienia z klubami, 
zaplanowali terminy oraz usta-
lili miejsce konferencji. Pierwsze 
spotkanie już za nami, a kolejne 
zaplanowano na 14 maja – sobo-
tę, dzień, w którym większość 
drużyn rozgrywa swoje ligowe 
mecze.
– W małych miejscowościach 
mecz to świętość, na którą cze-
ka się przez cały tydzień. Bywa 
tak, że kandydat na delegata peł-
ni jednocześnie funkcję prezesa, 
kierownika drużyny, a często 
również zawodnika. Spotkanie 
ligowe to często najważniejsze 
wydarzenie weekendu, a na me-
cze przychodzą niemal całe wsie. 
Trudno odmówić pasjonatowi 
piłki przyjemności, jaką czerpie 
z organizacji meczu, a namó-
wić go w tym samym czasie na 
udział w konferencji plenarnej, 
odbywającej się w Gdańsku – 
podkreśla jeden z prezesów klu-
bu powiatu gdańskiego. 
Dla osób z powiatu gdańskiego 
dojazd do Gdańska nie stanowi 
żadnego problemu, ale repre-
zentanci klubów leżących cho-
ciażby w powiecie sztumskim 
mogą zrezygnować z podróży 
do Gdańska. Trudno zrozu-
mieć logikę, którą kierowali się 
włodarze piłkarskiej centrali w 
Gdańsku. Naszym zdaniem to 
raczej krok w kierunku znaczne-
go ograniczenia liczby potencjal-
nych delegatów na sierpniowy 
zjazd.
Teoretycznie, małe kluby mogą 
zdecydować o zmianach w po-
morskiej piłce. Regulaminowo 
posiadają przeważającą liczbę 
mandatów. W praktyce mogą 
mieć jednak mniej do powiedze-
nia od klubów stojących wyżej 
w ligowej hierarchii. Wszystko 
przez skomplikowane procedury 
wyborcze. Co stało na przeszko-
dzie, żeby skonsultować z zain-
teresowanymi stronami terminy 
i miejsca konferencji? Małe klu-
by to piłkarski fundament, bez 
którego trudno budować spor-
tową wspólnotę, za jaką uważa 
się Pomorski ZPN. To na tym 
poziomie ligowych rozgrywek 
zaczynają swoje kariery najwięk-
sze gwiazdy światowej piłki. To 
na tym szczeblu ligowej drabin-
ki pracują prawdziwi pasjonaci i 
społecznicy, którzy oddają każ-
dą, wolną chwilę dla swojego 
klubu. Czy na jednym z najważ-
niejszych, tegorocznych wyda-
rzeń w pomorskiej piłce może 
zabraknąć osób, bez których fut-
bol nie miałby szans na rozwój? 
Niewiele trzeba zrobić, żeby 
delegat z małej miejscowości 
poczuł się doceniony i pracował 
dla dobra środowiska. No chyba, 
że są inne powody, o których nie 
wszyscy muszą wiedzieć...

Grzegorz Rudnicki
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RODZINNA WYPRAWA PO MIEŚCIE

Rowerem przez Pruszcz Gdański
Wiosna już w pełni, więc wszyscy amatorzy turystyki rowerowej, po zimowej przerwie, wyciągnęli swoje 
pojazdy i na pewno przygotowali je do kolejnego sezonu.

 Tłumy mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i sąsiednich miejscowości biorą udział  
w rowerowej imprezie
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Tradycją w Pruszczu Gdańskim 
stały się już rowerowe przejazdy. 
Kolejny odbędzie się 28 maja.
– Już po raz siódmy chcielibyśmy 
zaprosić mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego, a także gości, na 
przejazd rowerowy „Rowerem 
przez Pruszcz”. Będzie to prze-
jazd ulicami naszego miasta w 
asyście policji i innych służb mun-
durowych, aby zapewnić uczest-
nikom bezpieczeństwo. Impreza 
od początku cieszy się wielką po-
pularnością i bierze w niej udział 
ogromna rzesza sympatyków jaz-
dy rowerem. Mamy okazję spokoj-
nie, całymi rodzinami, pojeździć 
po ulicach Pruszcza Gdańskiego i 
zobaczyć, co się w naszym mieście 
zmieniło, przy okazji integrując 
się z naszymi sąsiadami i innymi 
uczestnikami przejazdu – zachęca 
Piotr Pułkowski, dyrektor Cen-
trum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim, które jest organizato-
rem rowerowej przejażdżki. 
Piotr Pułkowski sam przyznaje, 
że w życiu codziennym nie zawsze 
mamy czas na tego typu wypady.
– Czas biegnie tak szybko, a my, 

zajęci naszymi sprawami nie za-
wsze widzimy, co zmienia się w 
naszym otoczeniu. Zapraszamy 
na wspólną jazdę rowerami po 
naszym mieście. Spotkamy się 
ze swoimi znajomymi, sąsia-
dami i całkiem obcymi ludź-
mi, którzy razem z nami chcą 
uczestniczyć w tym święcie mi-
łośników rowerów – mówi dy-
rektor CKiS.
Rowerowa kawalkada wyruszy 
z Targowiska Miejskiego przy 
dworcu PKP, by dalej prze-
jechać ulicami: Powstańców 
Warszawy, ul. Obrońców We-
sterplatte, Kasprowicza, Koper-
nika, Powstańców Warszawy, 
Gałczyńskiego, Frycza-Mod-
rzewskiego, Emilii Plater, Ko-
pernika, NSZZ Solidarność, 
Przemysłową, Podmiejską, 
Dworcową, Nowowiejskiego, 
Grunwaldzką do Parku Kultu-
rowego Faktoria. Tu zaplano-
wano zakończenie przejazdu, 
a przy okazji imprezę z okazji 
Dnia Dziecka.

(KL)

W SKRÓCIE

DZIEŃ Z DORADCĄ 
Podejmując działania ak-
tywizujące osoby dłu-
gotrwale bezrobotne – 
klientów MOPS, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pruszczu Gdańskim 
organizuje we współpracy 
z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Gdańsku spotka-
nie z doradcą zawodowym 
PUP. Doradca będzie 
pełnił dyżur w siedzibie 
ośrodka w dniu 20 maja, w 
godzinach 10.00 – 13.00.

POMORSKI FESTIWAL 
NAUKI
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do udziału 
w Pomorskim Festiwalu 
Nauki, który odbędzie się 
na Politechnice Gdańskiej 
w dniach 17-22 maja.
Ponad 260 intrygujących 
imprez popularnonauko-
wych – warsztatów, po-
kazów, konkursów – coś 
ciekawego dla siebie znaj-
dzie każdy, od przedszko-
laka do dorosłego intelek-
tualisty. Najmłodsi będą 
mieli okazję, pod czujnym 
okiem naukowców i stu-
dentów, wykonać wiele 
ciekawych doświadczeń. 
Wstęp wolny.

(GR)

REKLAMA

 


