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Jedną z wiodących firm na Pomorzu, która 
intensywnie zdobywa zagraniczne rynki, jest 
spółka LPP, będąca właścicielami takich marek jak 
Mohito, Reserved, Cropp, House czy Sinsey.

LPP planuje ekspansję na wschód
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FlashFlash

Nowe pogotowie już w lipcu
Szybkimi krokami zbliża się do końca budowa 
siedziby pogotowia w Pruszczu Gdańskim. Ter-
min zakończenia inwestycji nie jest zagrożony i 
budynek zostanie oddany do użytku już w lipcu.

Kino ponownie w mieście
Już niebawem mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 
będą mogli ponownie cieszyć się z własnego kina. 
Trwa w tej chwili adaptacja pomieszczeń CKiS, 
w którym działać będzie pruszczańskie kino.

Trudna sytuacja na rynku pracy  
Powiat gdański i Gdańsk to rejon, gdzie jest naj-
mniejsza stopa bezrobocia w województwie po-
morskim. W ubiegłym roku spadła z 6,1 do 5,6 
proc., a w Gdańsku wyniosła 3,6 proc.

Dobrze przygotowani do reformy 
W Pruszczu Gdańskim przygotowania do no-
wego systemu nauczania idą pełną parą. Jak za-
powiadają urzędnicy z całą pewnością nie nale-
ży spodziewać się rewolucyjnych zmian.

STR. 5 STR. 6 STR. 12STR. 3

STR. 13

Najważniejszym dla nas wydarzeniem 
ubiegłego roku było otwarcie olbrzymiego 
sklepu o powierzchni 3500 metrów 
kwadratowych przy najbardziej 
reprezentatywnej ulicy Monachium – mówi 
Jacek Kujawa, wiceprezes spółki LPP.
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Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański   664 430 371

• Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd Miasta Pruszcz Gdański     (58) 682 34 51

• Urząd Gminy Cedry Wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy Kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy Pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy Przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy Pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy Suchy Dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy Trąbki Wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 691 15 01

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   (58) 773 20 86

• Komenda Powiatowa Policji     (58) 785 42 22

• Informacja PKP      197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

• 19 marca (niedziela), Tommy Emmanuel, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 25 marca (sobota), Eldo, godz. 19.00, klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 31 marca (piątek), Narodowy Balet Gruzji – 
Sukhishvili, godz. 19.00, Ergo Arena

• 1 kwietnia (sobota), Lao Che, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 1 – 2 kwietnia (sobota – niedziela), IX 
Festiwal Smaków – Food Trucków, godz. 
10.00, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 2 kwietnia (niedziela), Superheroes in 
concert, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 5 kwietnia (środa), Tini, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 6 kwietnia (czwartek), Dzień otwarty 
Uniwersytetu Gdańskiego, godz. 9.00 – 14.00, 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3A

• 8 kwietnia (sobota), Julia Pietrucha, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 8 kwietnia (sobota), Dezerter, godz. 20.00, 
klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 9 kwietnia (niedziela), 3. Gdańsk Maraton

• 9 kwietnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, 
klub Pokład w Gdyni (Skwer Kościuszki)

• 15 kwietnia (sobota), Asseco Gdynia – Trefl 
Sopot, godz. 18.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 21 – 23 kwietnia (piątek – niedziela), Siesta 
Festiwal, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 22 kwietnia (sobota), Lady Pank 
Akustycznie, godz. 19.00, Stary Maneż,  
ul. Słowackiego 23

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

• 23 kwietnia (niedziela), King Dude, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 29 kwietnia (sobota), Martyna Jakubowicz, 
godz. 19.00, NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 4 maja (czwartek), Kings of Convenience, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski,  
ul. Bogusławskiego 1

• 12 maja (piątek), Nigel Kennedy & Capella 
Gedanensis, godz. 20.00, Stary Maneż,  
ul. Słowackiego 23 

• 29 – 30 maja, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Autostopowe 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi Infoshare 
2017, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 26 maja (piątek), Hans Zimmer, godz. 20.00, 
Hala Ergo Arena

• 26 – 28 maja, Polsat Hit Festiwal, Opera 
Leśna w Sopocie

• 20 czerwca (wtorek), Guns N’ Roses, Stadion 
Energa Gdańsk

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12
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W PRUSZCZU GDAŃSKIM BEZ REWOLUCJI

Dobrze przygotowani do reformy oświaty
Politycy zdecydowali o reformie oświaty. Wielu samorządowców obawiało się zmian w dobrze funkcjonującym systemie. W Pruszczu 
Gdańskim przygotowania do nowego systemu nauczania idą pełną parą i z całą pewnością nie wprowadzą rewolucyjnych zmian.

Jak informuje nas Karoli-
na Mik, kierownik Refera-
tu Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Pruszcz Gdań-
ski główna zmiana dotyczy 
podziału obwodów pomiędzy 
tworzącą się (z Gimnazjum nr 
1) Szkołą Podstawową nr 1 a 
Szkołą Podstawową nr 4.
– Po stronie zachodniej miasta 

 Karolina Mik i Jerzy Kulka starają się jak najlepiej przygotować pruszczańskie szkoły  
do reformy oświatowej
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DO ZOBACZENIA W SOBOWIDZU

POSTAW NA EKOLOGIĘ NA JASKRĘ ŻELOWY IMPLANT

Zapraszamy na 
„Jajcarnię” 

Weź dotację na wymianę pieca Nowatorskie leczenie na Zaspie

Na Wyżynie Gdańskiej top-
nieją resztki śniegu, dlatego 
nabieram optymizmu i za-
praszam Was na XVIII JAJ-
CARNIĘ do Sobowidza. 
Tradycyjna IV niedziela Po-
stu przypada 26 marca, zaraz 

W ostatnich miesiącach nie-
mal każdego dnia media ogól-
nopolskie informowały o poja-
wiającym się smogu w różnych 
miastach naszego kraju. Aby 
ograniczyć zanieczyszczenia 
powietrza wprowadza się róż-
ne rozwiązania, a mieszkańcy 
mogą ubiegać się o dotację na 
likwidacje tradycyjnych pie-
ców i zakup nowoczesnych, 
ekologicznych.
– Mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego mogą ubiegać się 
o dofinansowanie inwestycji 
polegających na modernizacji 
źródeł ciepła poprzez likwi-
dację kotłów opalanych wę-
glem lub koksem i zastąpieniu 
ich kotłami opalanymi gazem, 
olejem opałowym, pompami 
ciepła bądź podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej – informuje 
Marta Rauchfleisch z Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.
O dofinansowanie mogą ubie-
gać się właściciele domów 

Podanie implantu żelowego 
XEN jest innowacyjną meto-
dą w chirurgii jaskry, zalicza-
ną do kategorii MIGS, czyli 
minimally invasive glaucoma 
burgery. Wszczepiony im-
plant ułatwia odpływ cieczy 
wodnistej z oka i zapewnia 
odpowiednie ciśnienie we-
wnątrz gałki ocznej.
Na świecie to nowa technika 
operacyjna. Pierwszy taki za-
bieg w USA został przepro-
wadzony 9 lutego tego roku.
– W Europie już kilka ta-
kich operacji było, w Polsce 
jesteśmy prekursorami meto-
dy podania chorym na jaskrę 
implantu żelowego XEN. 
Jej wielką zaletą jest mała 
inwazyjność, pacjent po za-
biegu nie wymaga hospita-
lizacji, zwolnień lekarskich, 
właściwie od razu wraca do 
normalnego życia, co też jest 
dla niego korzystne. Jednak 
nie wszystkim cierpiącym 

po skróconej o godzinkę nocy, 
ale i tak przecież nie będzie-
cie mogli spać. Godziny nie 
zmieniamy, 11.00. Do zoba-
czenia! God speed!

ks. Krzysztof  Masiulanis

jednorodzinnych oraz wspólno-
ty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
które znajdują się oczywiście 
na terenie miasta. Na tego typu 
przedsięwzięcie otrzymać moż-
na dofinansowanie (ze środków 
miasta) na poziomie 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 2500 złotych.
– Dodatkowo będziemy ubiegać 
się o środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku. Wysokość dofinansowania 
zależy od paliwa zastosowane-
go w miejsce węgla lub koksu i 
może wynieść do 35 proc. – do-
daje Marta Rauchfleisch.
Warto wiedzieć, że koszty kwa-
lifikowane stanowią wydatki 
poniesione na zakup (łącznie 
z technicznym doborem urzą-
dzeń i oprzyrządowaniem) 
oraz montaż: kotłów konden-
sacyjnych opalanych gazem lub 
olejem opałowym, pomp cie-
pła oraz podłączenia do sieci 

na jaskrę można pomóc w ten 
sposób – mówi dr Witold Ko-
kot, ordynator Oddziału Oku-
listycznego w Szpitalu św. 
Wojciecha.
Do przeszczepu kwalifikowa-
ni są tylko chorzy z jaskrą z 
otwartym kątem przesączania. 
Dwoje takich pacjentów zosta-
ło zoperowanych w gdańskim 
szpitalu pod koniec lutego. Do-
dajmy, że bezpośrednio przed 
zabiegami dwoje lekarzy z Od-
działu Okulistycznego gdań-
skiej placówki przeszło specja-
listyczne szkolenie. Po wstępie 
teoretycznym „kursanci” prze-
szli także część praktyczną na 
sztucznych gałkach ocznych, 
którą przeprowadzili specjaliści 
z Wielkiej Brytanii i Polski.
– Zabiegi wszczepiania implan-
tu żelowego XEN w szpitalu 
należącym do spółki Coper-
nicus Podmiot Leczniczy są 
dla pacjentów bezpłatne, wy-
konywane w ramach umowy z 

ciepłowniczej.
– Do udzielenia dotacji mogą 
być zgłaszane tylko zadania 
nierozpoczęte, dla których zo-
stała wykonana dokumentacja 
fotograficzna stanu istniejącego, 
przedstawiająca źródło ciepła 
przed modernizacją. Warun-
kiem otrzymania dofinansowa-
nia jest wyrażenie chęci realiza-
cji inwestycji do 31 październi-
ka tego roku, zapewnienie środ-
ków własnych na realizację za-
dania oraz złożenie do Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański wnio-
sku wraz z niezbędnymi załącz-
nikami. Wnioski przyjmowane 
będą do 28 kwietnia – wyjaśnia 
Marta Rauchfleisch.
Więcej informacji oraz regu-
lamin przyznawania dotacji 
znajduje się na stronie www.
pruszcz-gdanski.pl/554,wy-
miana-weglowego-pieca-
-grzewczego.html?wiecej=3267.

(GR)

NFZ – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.

(GR)

CZYM JEST JASKRA?

Jaskra jest jedną z naj-
częstszych przyczyn utraty 
wzroku na świecie. To po-
stępujące i nieodwracalne 
uszkodzenie nerwu wzro-
kowego i komórek zwo-
jowych siatkówki, prowa-
dzące do pogorszenia lub 
utraty wzroku. Główną 
tego przyczyną jest wzrost 
ciśnienia wewnątrz gałki 
ocznej. Chorobę można 
leczyć farmakologicznie 
i operacyjnie. Świato-
wa Organizacja Zdrowia 
uznała jaskrę za chorobę 
społeczną.

obwody szkolne pozostają 
bez zmian. Natomiast część 
wschodnią dzielimy na dwa 
obwody szkolne. Granicą bę-
dzie ulica Emilii Plater i wszy-
scy uczniowie mieszkający od 
niej w stronę Roszkowa uczyć 
się będą w popularnej „czwór-
ce”, a dzieci z pozostałej czę-
ści osiedla – znajdującego się 

w stronę torów kolejowych 
– chodzić będą do „jedynki” 
– reasumuje Jerzy Kulka, za-
stępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego ds. społecznego.
Zaznaczyć trzeba, że w Szkole 
Podstawowej nr 3 przez naj-
bliższe dwa lata nie będzie VII 
i VIII klasy. Uczniowie tych 
klas (całymi oddziałami) na-
ukę kontynuować będą w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1, a więc podobnie jak 
to miało miejsce w przypadku 
gimnazjum. 
Pewien problem stanowić 
może kwestia zatrudnienia 
nauczycieli.
– Kiedy wprowadzono ostatnią 
reformę, która nakładała obo-
wiązek szkolny na 6-latków, 
musieliśmy zatrudnić dodat-
kowych nauczycieli nauczania 
początkowego. Teraz, przy 
kolejnej reformie, może być 
kłopot ze znalezieniem zajęcia 
dla tych wszystkich nauczycie-
li. W dużej mierze zależeć to 
też będzie od tego, czy rodzice 
poślą swoje dzieci do szkoły, 
czy zostawią je w przedszkolu. 
Zachęcamy rodziców, aby po-
słali swoje pociechy do szkół, 
ale nie wiemy jak duży odse-
tek zdecyduje się na takie po-
sunięcie. Za wcześnie jest więc 
mówić, czy faktycznie będzie-
my mieli problem z pracą dla 
nauczania początkowego. Od-
mienna jest sytuacja z pedago-
gami przedmiotowymi, bo są-
dzę, że ci będą mieli znacznie 
więcej pracy niż dotychczas 

– tłumaczy Jerzy Kulka.
Karolina Mik podkreśla nato-
miast, że możliwe są ruchy ka-
drowe między pruszczańskimi 
placówkami oświatowymi. 
– Jeżeli w jednej szkole nie bę-
dzie pracy, to zaproponujemy 
takiemu nauczycielowi etat w 
innej podstawówce. Poza tym 
czekamy jeszcze na wszystkie 
rozporządzenia wykonawcze 
do nowych ustaw, bo właśnie 
na nich bardzo precyzyjnie 
będziemy mogli określić przy-
szłość na następnych kilka lat 
– mówi Karolina Mik.
W Pruszczu Gdańskim or-
ganizowane będą dni otwar-
te szkół, podczas których ro-
dzice zachęcani będą do tego, 
aby ich pociechy 6-letnie w 
oddziałach przedszkolnych 

realizowały roczne przygoto-
wanie szkolne, a więc chodziły 
do tzw. „zerówek”.
– Więcej danych, na podsta-
wie których można planować 
nowy rok szkolny, uzyskamy 
po przeprowadzeniu rekruta-
cji. Już teraz wielu rodziców 
dzwoni i pyta, kiedy rozpocz-
nie się proces rekrutacyjny. 
Dodać należy, że od tego roku 
ustawa nałożyła na nas obo-
wiązek zabezpieczenia miejsc 
w przedszkolu dla 3-latków i 
myślę, że z tego obowiązku się 
wywiążemy – mówi Karolina 
Mik.
Warto jednak wiedzieć, że 
wprowadzenie reformy po-
ciąga za sobą również pewne 
koszty. Miasto będzie musiało 
przebudować część ZSO nr 1 

na potrzeby uczniów najmłod-
szych. Mowa tu chociażby o 
remoncie łazienek, aby dosto-
sować je do potrzeb dzieci 6- i 
7-letnich. 
– To nie wszystko, ponie-
waż będziemy musieli jeszcze 
zorganizować stołówkę, od-
powiednio przystosować sale 
lekcyjne, czy też zakupić do 
biblioteki książki dla najmłod-
szych. Z kolei w „trójce” zmu-
szeni jesteśmy utworzyć kilka 
klasopracowni, a koszt jednej 
to kwota rzędu nawet 150 ty-
sięcy złotych – wylicza zastęp-
ca burmistrza. – Środki na ten 
cel mamy zabezpieczone w re-
zerwie budżetowej. Dopiero 
czas pokaże, ile kosztować nas 
będzie reforma oświaty. 

Krzysztof Lubański
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Odkryjmy razem 
zasoby talentów
Ośrodek Kultury, Sportu 
i Biblioteka Publiczna jest 
benef icjentem programu 
Dom Kultury + Inicjatywy 
lokalne 2017. W ramach 
projektu, w marcu ośrodek 
kultury wraz z mieszkańca-
mi gminy Pruszcz Gdański 
rozmawiał o tym, jak samo-
dzielnie inicjować działania 
kulturalne i kreować wła-
sne otoczenie. Podczas spo-
tkań każdy uczestnik mógł 
wziąć udział w warszta-
tach badawczych. Wnioski 
z twórczej pracy zaprezen-
towane będą na spotkaniu 
podsumowującym. 
OKSiBP zaprasza wszyst-
kich mieszkańców, przed-
stawicieli organizacji poza-
rządowych, stowarzyszeń, 
KGW, grup nieformalnych, 
radnych, sołtysów oraz rad 
sołeckich gminy na spotka-
nie, które odbędzie się 26 
kwietnia o godz. 18.00, do 

siedziby ośrodka w Cieple-
wie przy ul. Długiej 20a.
W programie spotkania za-
planowano prezentację wy-
ników diagnozy w zakresie: 
analizy możliwości kultu-
rotwórczych gminy Pruszcz 
Gdański, badania zapo-
trzebowania na wydarzenia 
kulturalne, odkrywania po-
tencjału mieszkańców oraz 
wstępnym aktywizowaniu 
ich do działań kultural-
nych. Odbędzie się również 
dyskusja oraz prezentacja 
założeń i zasady konkur-
su „Lokalnie Kulturalnie 
2017”. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
program dofinansowano ze 
środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach 
Programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne.

(AT)

TEATR WYBRZEŻE

Dni 
otwarte 
teatru
- Z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Teatru 
serdecznie zapraszamy 
na Drzwi Otwarte w 
Teatrze Wybrzeże. 25 i 
26 marca po raz jedena-
sty odkryjemy przed pu-
blicznością na co dzień 
skrywane tajemnice sce-
ny i otworzymy podwoje 
teatralnych pracowni. W 
programie m.in.  zwie-
dzanie Dużej Sceny, gra 
terenowa, Escape Room i 
szybkie kursy specjaliza-
cji teatralnych – zaprasza 
Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże.
Więcej szczegółów na 
ten temat znaleźć można 
na stronie www.teatrwy-
brzeze.pl.

(GR)

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

Zapraszamy na jarmark
Kiermasze świąteczne organizowane przez Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców. Nic zatem dziwnego, że są 
wyczekiwane z niecierpliwością przez wielu pruszczan.

– W tej chwili czekamy jesz-
cze na zgłoszenie wystawców, 
którzy chcieliby zaprezento-
wać swoje wyroby podczas te-
gorocznego Jarmarku Wielka-
nocnego, który tradycyjnie już 
odbędzie się na terenie Faktorii 
– mówi nam Piotr Pułkowski, 
dyrektor Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim. 
Wystawcy zgłaszać się mogą do 
24 marca. Formularz zgłosze-
niowy jest na stronie interneto-
wej CKiS (www.ckis-pruszcz.
pl) lub też w kasie Faktorii. 
– Czekamy na osoby, które zaj-
mują się rękodziełem, czy re-
stauratorów, zajmujących się 
slow foodem, ale też inne oso-
by, które chciałyby pokazać 
swój dorobek artystyczny – do-
daje Piotr Pułkowski.
Tegoroczny Jarmark Wielka-
nocny odbędzie się w Fakto-
rii w dniach 8 – 9 kwietnia. 
Podczas kiermaszu przepro-
wadzony zostanie konkurs dla 
dzieci na najładniejszą palmę 
wielkanocną. 

– Organizowane przez nas jar-
marki wpisały się już w kalen-
darz imprez naszego miasta 
i cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców. 
Cieszymy się też z tego, że 
wystawcy chcą do nas przyjeż-
dżać. Już teraz mogę powie-
dzieć, że bożonarodzeniowy 

jarmark zmieni swą scenerię i 
formułę, a przede wszystkim 
rozmach. Nadal organizowa-
ny będzie jednak w Faktorii – 
uchyla rąbka tajemnicy dyrek-
tor Pułkowski.

(KL)
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DRZEWNY HIT INWESTYCYJNY

Oxytree? Dobra lokata kapitału!!!
W Chinach uprawia się je od co najmniej 2600 lat, w Polsce od 2015 roku. Jednak w tym roku liczba plantacji coraz 
bardziej popularnego w Polsce drzewa Oxytree na pewno wzrośnie.

„Bohater” naszego artykułu 
to drzewo z gatunku paulow-
ni, którego uprawa przynosi 
same korzyści. Ze względu na 
swoje właściwości uprawia-
ne jest na skalę przemysłową, 
a jego plantacje znajdują się 
przede wszystkim na Dalekim 
Wschodzie, ale też w Amery-
ce Północnej, Nowej Zelandii, 
RPA czy Australii. Od nie-
dawna uprawą tego zdumie-
wającego drzewa zajmują się 
także Europejczycy. A co w 
nim takiego zdumiewającego?
Oxytree to szybko rosnące 
drzewo liściaste o wyjątko-
wych właściwościach. Jest ro-
śliną odporną i mało wymaga-
jącą. Bez trudu znosi tempe-
ratury w zakresie -25 do +45 
stopni C. Drzewa Oxytree 
dobrze się czują na glebach 
luźnych, przepuszczalnych, 
dlatego można je sadzić m.in. 
na piaszczystych ugorach  
i nieużytkach. W związku z 
intensywnym wzrostem drze-
wa potrzebują stosunkowo 
dużo wody – ok. 800 mm/m² 

rocznie, ważne jest również, aby 
poziom wód gruntowych znaj-
dował się poniżej 2 m.
W pierwszym roku drzewo do-
rasta nawet do ponad 2 m wy-
sokości, jednak taką roślinę 
przycina się na wysokości ok. 5 
cm, co wzmacnia jej system ko-
rzeniowy oraz poprawia jakość 
pozyskiwanego później drewna. 
W drugim roku drzewo dorasta 
nawet do 3 metrów wysokości. 
W wieku 6 lat drzewo osiąga ok. 
18 m wysokości i średnicę pnia 
ponad 30 cm i jest gotowe do 
pozyskania. W tym momencie 
tych, którzy nie znają tego ga-
tunku – wprawimy w osłupie-
nie. Zdumiewające jest to, że 
Oxytree odrasta, a po 4 latach 
ponownie jest gotowe do ścin-
ki. Plantatorzy mogą liczyć, że 
z jednego sadzenia będą aż czte-
rokrotnie zbierać żniwa.
Nic zatem dziwnego, że uprawa 
Oxytree jest opłacalnym przed-
sięwzięciem. Każde drzewo daje 
ok. 0,5 m³ drewna. Z jednego 
hektara uzyskamy ok. 250 m³ 
drewna o wartości ok. 100 tys. 

zł. W ciągu 18 lat (cztery cy-
kle) teoretycznie uzyskamy 
więc przychody w wysokości 
ok. 400 tys. zł. Szacowane 
koszty związane z plantacją 
w tym okresie to ok. 125 tys. 
zł. Wyliczony zysk w kwocie 
16,6 tys. rocznie nie wyglą-
da może imponująco, jednak 
przy wzroście wielkości plan-
tacji do np. 10 ha, Oxytree sta-
je się interesującą inwestycją 
długoterminową.
Mieszkańcy powiatu gdań-
skiego posiadają wiele grun-
tów, które stanowią nieużyt-
ki, bo jakakolwiek uprawa nie 
daje oczekiwanych zysków. 
Może więc warto zainwesto-
wać w Oxytree? Dzięki temu 
nasze nieużytki zostaną zale-
sione, a przy okazji może to 
być dobra lokata kapitału. 
Zapraszamy do oglądania na-
szej plantacji w Kazimierzo-
wie gdzie na miejscu można 
przekonać się jak wygląda 
uprawa.

Grzegorz Rudnicki

W razie jakichkolwiek pytań, Team Oxytree jest do Twojej dyspozycji! 
Skontaktuj się z nami! U nas każdy klient jest ważnym klientem!

Obsługa klienta: +48 (71) 726 00 16
E-mail: oxytree.pl@oxytree.com
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RANKING MINISTERSTWA

CIEPLEWO

Dobre miejsce powiatu

Seniorzy w kinie! 

Ministerstwo Finansów 
opublikowało wskaźni-
ki dochodów podatkowych 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dla wszystkich 
powiatów w Polsce na 2017 
rok. Według danych z 30 
czerwca ubiegłego roku, po-
wiat gdański plasuje się na 
73. pozycji. 
Jak wynika z danych Mi-
nisterstwa Finansów, śred-
nie dochody podatkowe 
na jednego mieszkańca dla 
wszystkich powiatów w kra-
ju wyliczono na 216,38 zł. 
W rankingu uwzględniono 
dane wszystkich, a więc 380 
powiatów, a 82 z nich odno-
towały dochody podatkowe 
przekraczające średnią. W 
gronie tym znalazł się oczy-
wiście powiat gdański.
– Miejsce nie jest do końca 
adekwatne do rzeczywistej 
sytuacji. W powiecie gdań-
skim mieszka nieco ponad 
30 tysięcy osób, które nie są 
zameldowane i tym samym 

Już od 5 zł można obejrzeć 
najlepsze kinowe hity. Ośro-
dek Kultury, Sportu i Bi-
blioteka Publiczna wycho-
dzi naprzeciw seniorom. W 
każdy wtorek, o godzinie 
17.00, w Cieplewie wyświe-
tlane są ekranizacje, poprze-
dzone krótką prelekcją dy-
rektora ośrodka, Grzegorza 
Cwalińskiego. 
– W marcu zapraszamy na 
dramat historyczny „Ber-
nadetta. Cud w Lourdes” 
o czternastoletniej dziew-
czynie, której objawiła się 
Matka Boska. Natomiast 

płacą podatek w innych 
miastach. Realnie patrząc, 
pierwsza „40” jest w naszym 
zasięgu – komentuje Ma-
rian Cichon, wicestarosta 
gdański.
Najzamożniejszym powia-
tem, według danych resor-
tu finansów, jest Warszawa, 
której dochody podatkowe 
wyniosły dokładnie 582,54 
zł na jednego mieszkańca. Z 
kolei na drugim biegunie – z 
najmniejszymi dochodami z 
podatku – znalazł się powiat 
kazimierski z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, gdzie 
wpływy te osiągnęły tylko 
75,33 zł.
W gronie 380 jednostek sa-
morządowych powiat gdań-
ski uplasował się na 73. 
miejscu, a dochód podatko-
wy w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca wyniósł 
227,27 złotego. 

(GR)

sympatyków dokumentów 
zachęcamy do poznania nie-
zwykłej drużyny siatkar-
skiej, w skład której wcho-
dzą „Optymistki” w wieku 
od 66 do 98 lat – zaprasza 
Małgorzata Chalimoniuk-
-Kowalska z ośrodka w 
Cieplewie.
Pełna oferta „Kina za Ro-
giem” w Cieplewie dostępna 
jest na stronie www.oksi-
bp.pruszczgda.pl oraz pod 
numerem telefonu 728 415 
566.

(GR)

  Przykładowe stanowisko  egzaminacyjne

  Kino w Cieplewie czeka na seniorów

  Pogotowie przy Raciborskiego otwarte zostanie już w lipcu
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WYKORZYSTUJĄ UNIJNE PIENIĄDZE

Nowe pracownie i sprzęt 
w naszych szkołach 
Nowe pracownie, niespotykany dotąd sprzęt. Dzięki środkom pozyskanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego możemy 
realizować w podległych nam placówkach oświatowych zintegrowany projekt 
edukacyjny, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w 
powiecie gdańskim – mówi nam Piotr Kaliński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

W ramach projektu, o którym 
pisaliśmy już w jednym z po-
przednich wydań „Panoramy”, 
powstaną nowoczesne pracow-
nie kształcenia zawodowego, 
wyposażone w nowoczesny 
sprzęt i technologie – takie, 
które wykorzystywane są u 
pracodawców. 
– Rozbudowanie bazy dydak-
tyczno-szkoleniowej dla zawo-
du technik mechatronik w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Ru-
socinie obejmie utworzenie pra-
cowni pneumatyki i hydrauliki 
oraz elektrycznej i elektronicz-
nej, a także obsługi urządzeń i 
systemów mechatronicznych. 
Poza tym powstaną pracownie 
projektowania i programowa-
nia oraz komunikacji w języ-
ku obcym. Projekt przewiduje 
także utworzenie mobilnych 
stanowisk egzaminacyjnych, 
wyposażonych w odpowied-
nie elementy przyłączeniowe i 
montażowe, umożliwiających  
szkole prawidłową realizację 
egzaminów zawodowych w za-
wodzie technik mechatronik  – 
wyjaśnia Piotr Kaliński.
Projekt zakłada również 

powstanie i wyposażenie pra-
cowni dla dwóch zawodów w 
Zespole Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim (technik eko-
nomista i technik logistyk). W 
ramach rozbudowy bazy dydak-
tyczno-szkoleniowej dla zawo-
du technik ekonomista powsta-
ną pracownie: – ekonomiczna, 
– techniki biurowej, 
– komunikacji w języku obcym.
Dla zawodu technik logistyk 
powstaną pracownie:
– logistyki, środków transportu, 

gospodarki materiałowej, 
– komunikacji w języku obcym. 
– Pracownie te zostaną wypo-
sażone m.in. w sprzęt kompu-
terowy z nowoczesnym i specja-
listycznym oprogramowaniem, 
drukarki laserowe, projekto-
ry multimedialne, tablety czy 
plansze wielkoformatowe. W 
pracowniach logistyki, gospo-
darki materiałowej i środków 
transportu znajdą się także wóz-
ki widłowe, sztaplarki, wózki 
platformowe czy drukarki ety-
kiet magazynowych. Młodzież 

będzie miała również dostęp do 
nowoczesnego oprogramowa-
nia, by wspomnieć chociażby o 
wirtualnych laboratoriach logi-
styczno-spedycyjno-magazyno-
wych czy systemie monitoringu 
satelitarnego transportu drogo-
wego – mówi Stefan Skoniecz-
ny, starosta gdański.
Całkowita wartość projektu 
to 5,5 mln zł, z czego unijne 
wsparcie wynosi 4,8 mln zł. 

Grzegorz Rudnicki

INWESTYCJA WARTA 10 MILIONÓW

Nowe pogotowie już w lipcu
Szybkimi krokami zbliża się do końca budowa siedziby Samodzielnego Publicznego 
Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim. Termin zakończenia 
inwestycji nie jest zagrożony i budynek zostanie oddany do użytku już w lipcu.

– Budynek ma zostać oddany 
do użytku 10 lipca. W tej chwili 
trwają ostatnie prace dekarskie. 
Obiekt jest równocześnie do-
cieplany, natomiast wewnątrz 
montowane są różnego rodzaju 
instalacje. Z kolei wokół bu-
dynku prowadzone są roboty 
związane z wykonaniem drogi 
dojazdowej oraz parkingiem – 
mówi „Panoramie” Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.
Kosz inwestycji początkowo (po 
przetargu) wynosił 8,3 mln zł, 
ale jak informuje Marian Ci-
chon, umowa była aneksowana 
i teraz – łącznie z wyposaże-
niem – zadanie to pochłonie ok. 
10 mln. zł. Warto powiedzieć w 

tym miejscu, że cała inwestycja 
finansowana jest ze środków 
własnych powiatu gdańskiego.
– Część wyposażenia zostanie 
przeniesiona z obecnej siedziby 
pogotowia. Zaraz po oddaniu 
budynku do użytku zajmiemy 
się jego umeblowaniem i wy-
posażeniem, aby najpóźniej pod 
koniec lipca nasze pogotowie 
funkcjonowało już w nowej sie-
dzibie – dodaje Marian Cichon.
Dodajmy jeszcze tylko, że w bu-
dynku przy ulicy Raciborskiego 
swoją nową siedzibę mieć rów-
nież będzie Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie.

(KL)
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Kliknij lubię to i bądź na bieżąco!

Oglądaj nas na facebooku!
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  Prace rozbiórkowe zostały już zakończone

W SKRÓCIE

WYSTAWA PLAKATU
Do 7 maja zwiedzający 
oddział gdańskiego mu-
zeum w Ratuszu Głów-
nego Miasta Gdańska 
będą mogli zobaczyć 60 
plakatów Luigiego Ca-
stiglioniego – w tym dwa 
najważniejsze nawiązu-
jące do Solidarności. 

MASSARANDUBA NAD 
MOTŁAWĄ 
Egzotyczne drewno 
Massaranduba będzie 
budulcem z którego 
wykonane zostaną ele-
menty wykończenio-
we powstającej kładki 
nad Motławą. Projek-
tant kładki wskazał ten 
materiał ze względu na 
jego wysoką trwałość i 
naturalną odporność na 
biodegradację.

JUŻ OD NOWEGO ROKU

Kino ponownie w Pruszczu Gdańskim
Już niebawem mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego będą mogli ponownie cieszyć się z własnego kina. Trwa 
w tej chwili adaptacja pomieszczeń Centrum Kultury i Sportu, w którym działać będzie pruszczańskie 
kino. Warto wiedzieć, że swego czasu w naszym mieście funkcjonowały dwie sale kinowe.

W tej chwili zakończyły się 
wszystkie prace rozbiórkowe 
i trwają roboty mające na celu 
wzmocnienie konstrukcji. 
– Budynek jest drewniany i 
zabytkowy, dlatego prace te 
były niezbędne. Wymieniana 
jest również instalacja central-
nego ogrzewania. Swoje pra-
ce zakończył także archeolog, 
ponieważ przed budynkiem 
powstał wykop, w którym z 
kolei znajdować się będzie 
klatka schodowa z windą. Bę-
dzie ona pomagała dostać się 
do kina – tłumaczy nam Piotr 
Pułkowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim.
Harmonogram inwestycji za-
kłada, że do końca tego roku 
wszystkie prace budowlane zo-
staną zakończone. Przy okazji 
uruchomienia kina zamienione 
zostaną również funkcje tego 
budynku.
– Dotychczasowe pomiesz-
czenia biurowe przeznaczone 
zostaną na działalność sekcji, 
funkcjonujących przy naszym 
centrum. W tej chwili – z racji 

remontu – grupy, które skupia-
ją dzieci i młodzież działają w 
różnych miejscach miasta. Na-
tomiast biura zostaną przenie-
sione nad salę, a więc mniej do-
stępną część naszego centrum 
– dodaje Piotr Pułkowski.
Pruszczańskie kino powinno 
zostać uruchomione pod ko-
niec tego lub na początku przy-
szłego roku. Zależy to nie tylko 
od postępu prac budowlanych, 
ale też od uzyskania pozwoleń 
na użytkowanie obiektu.
– Nie będzie to tradycyjny mul-
tipleks, z którymi spotykamy 
się chociażby w Trójmieście. 
Będzie to raczej kino studyj-
ne, w którym nie będzie można 
zobaczyć najnowszych nowo-
ści filmowych, ponieważ nie 
stać nas na wykupienie licencji 
takich produkcji. Więcej o re-
pertuarze będę mógł powie-
dzieć dopiero później. Teraz 
mogę jedynie powiedzieć, że 
będziemy dążyć do tego, aby 
był on maksymalnie ciekawy. 
Pytań o kino, a przede wszyst-
kim o repertuar jest bardzo 
dużo, stąd też wnioskuję, że 

zainteresowanie projektem jest 
takie same. Przypomnę, że 
to sami mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego chcieli tego kina, 
które powstaje w ramach bu-
dżetu obywatelskiego – przy-
pomina dyrektor CKiS.

Sala kinowa w CKiS pomieścić 
będzie mogła 100 widzów – tyle 
zaprojektowano miejsc siedzą-
cych i wydaje się, że na potrze-
by Pruszcza Gdańskiego jest 
to ilość wystarczająca. Jednak 
będzie ona wykorzystywana 

również do innych celów, a 
więc koncertów, wykładów czy 
prelekcji.
Więcej na temat repertuaru 
kina w Pruszczu Gdańskim bę-
dziemy mogli podać na jesieni.

(lubek)

Flash

ZADZWOŃ 
PO REKLAMĘ !

tel. 790 486 988
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KWITNIE WSPÓŁPRACA Z SYCYLIĄ

Nasze dzieci pojadą na Sycylię
Z inicjatywy włoskiej gmi-
ny Ragusa odbyła się kolejna 
wizyta studyjna na Sycylii. 
Stronę polską reprezentowali 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie oraz Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu. 
Przypomnijmy, że współpraca 
Cedrów Wielkich z włoskim 
miastem Ragusa rozpoczęła 
się dzięki Polskiemu Związko-
wi Żeglarskiemu, który zapro-
sił Włochów do odwiedzenia 
Trójmiasta. Jednym z punktów 
programu okazał się Błotnik, 
gdzie od kilku lat z powodze-
niem działa przystań żeglar-
ska, a od niedawna gmina uru-
chomiła tu również szkółkę 
żeglarstwa dla młodych adep-
tów sportów wodnych. 
– Finałem ich wizyty było za-
proszenie, które otrzymaliśmy 
w ubiegłym roku od włoskich 
samorządowców na Sycylii. 
Kontakty między nami do-
prowadziły do kolejnej wizy-
ty we Włoszech. Tym razem 
spotkaliśmy się z dyrektora-
mi miejscowych szkół oraz 
kurator oświaty, ale również 
z przedstawicielami klubów 
żeglarskich w Ragusie. Co 
ciekawe, we Włoszech trzeba 
zapłacić za naukę żeglarstwa. 

Tam trzeba dysponować łodzią 
optymist, zapłacić wpisowe i 
dopiero wtedy klub prowadzi 
zajęcia z wykwalifikowanym 
trenerem. U nas na potrzeby na-
uki mamy łódki gminne – mówi 
nam Janusz Goliński.
Bardzo ważnym elementem wi-
zyty było podpisanie listu inten-
cyjnego pomiędzy gminą Ce-
dry Wielkie – Mariną Błotnik 
a Marina di Ragusa. Godnym 
odnotowania jest również fakt, 
że Marina di Ragusa – w odróż-
nieniu od przystani w Błotniku 

– jest przedsięwzięciem prywat-
nym. Wizyta zagraniczna miała 
na celu omówienie szczegółów 
współpracy w zakresie wymia-
ny dzieci z Włoch i Polski w 
ramach 10-dniowych obozów 
żeglarskich, w których udział 
wezmą pretendenci do żeglar-
stwa, a więc dzieci i młodzież w 
wieku 7 – 13 lat z terenu gminy 
Cedry Wielkie. 
– Zaplanowaliśmy, że w lipcu 
przyjedzie do nas młodzież z 
Ragusy, natomiast nasi młodzi 
adepci żeglarstwa pojadą na 

 Budowa kanalizacji to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie 

  Umowę na dofinansowanie projektu podpisali Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego (z prawej) i Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie

CEDRY WIELKIE

CEDRY WIELKIE

Przetarg 
ogłoszony 

Wymieniają 
wodociągi

Ogłoszony został w końcu 
przetarg, który wyłonić ma 
wykonawcę budowy hali spor-
towej przy szkole w Cedrach 
Wielkich.
– Chcemy nie tylko wybudo-
wać obiekt sportowy, ale prze-
prowadzić takie inwestycje, 
dzięki którym szkoła ta będzie 
na miarę XXI wieku – mówi 
nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
W planach pozostaje budowa 
łącznika między budynkiem 
szkolnym a halą, co kosztować 
może dodatkowe 4 mln zł. 
– Chcielibyśmy to realizować 
równolegle z budową hali. Je-
dynym warunkiem jest otrzy-
manie ministerialnego dofi-
nansowania. Jeśli tak będzie, 
to 1 września 2019 roku obiekt 
będzie gotowy – zapowiada Ja-
nusz Goliński.

(GR)

Na terenie gminy Cedry 
Wielkie istnieją jeszcze sieci 
wodociągowe, które wyko-
nane są z azbestu. Każdego 
roku, dzięki gminnym fun-
duszom, sukcesywnie sta-
re sieci są wymieniane na 
nowe.
– Takie działania prowadzi-
my przede wszystkim na te-
renach po byłych gospodar-
stwach PGR – między in-
nymi w Trutnowach, gdzie 
tego typu prace wykonali-
śmy 2 lata temu. Przy okazji 
zniknął problem związany z 
ciśnieniem wody – mówi Ja-
nusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Ostatnio prace takie prowa-
dzono w Cedrach Małych, a 
w planach są także w Miło-
cinie. Koszt takiej wymiany 
uzależniony jest od długości 
sieci, jaką trzeba wymienić. 
Na nowe wodociągi czekają 
jeszcze mieszkańcy Cedrów 
Małych czy Błotnika. 
– Chcemy zakończyć to 
jak najszybciej, aby miesz-
kańcy nie utyskiwali na ja-
kość wody – dodaje Janusz 
Goliński.

(GR)

PRZEDSZKOLE W TRUTNOWACH JUŻ OD WRZEŚNIA

1,4 mln zł z Unii Europejskiej 
dla gminy Cedry Wielkie
Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie – to cel projektu, dzięki któremu 
25 dzieci z tego terenu będzie mogło uczęszczać do przedszkola, a łącznie 100 dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. W tej sprawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu o wartości 1,6 mln zł, z czego 1,3 mln zł 
pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Głównym celem projektu reali-
zowanego przez gminę Cedry 
Wielkie jest zwiększenie do-
stępności edukacji przedszkolnej 
dla dzieci poprzez stworzenie 
25 miejsc w nowym oddziale 
zamiejscowym przedszkola sa-
morządowego w Trutnowach. 
Środki przeznaczone na ten cel 
pozwolą również na wsparcie 8 
nauczycieli w zakresie doskona-
lenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych.
– Długo czekaliśmy na ten mo-
ment. Myślę, że w kwietniu, w 
drodze przetargu wyłonimy wy-
konawcę remontu budynku po 
byłej szkole w Trutnowach. Je-
stem przekonany, że 1 września 
przedszkole będzie już funk-
cjonowało – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Można powiedzieć, że wewnątrz 
potrzeba gruntownego remontu, 
aby budynek dostosować na po-
trzeby przedszkola. Same prace 
budowalne kosztować mogą bli-
sko 400 tys. zł. 
– Myślę, że w maju podpiszę 
umowę na dofinansowanie ze 
środków unijnych prac związa-
nych z termomodernizacją byłej 
szkoły. Przy okazji chcemy wy-
mienić dach i tym samym dopro-
wadzić do tego, by stan budynku 
był co najmniej dobry – dodaje 

Janusz Goliński, który podkreśla, 
że mieszkańcy gminy z niecier-
pliwością czekają na uruchomie-
nie przedszkola w Trutnowach.
Po wprowadzeniu reformy oświa-
ty, gdzie 6-latki mogą pozostać w 
przedszkolach, na terenie gminy 
Cedry Wielkie pojawi się pro-
blem z brakiem wolnych miejsc. 
Jak mówi nam wójt Goliński 
rodzice dowożą swoje dzieci do 
przedszkoli w Pruszczu Gdań-
skim, Grabinach-Zameczku, a 
nawet w Gdańsku.
– Musimy płacić dość duże pie-
niądze właśnie na dzieci, które 
chodzą do przedszkoli poza na-
szą gminą. Mam nadzieję, że 
po uruchomieniu przedszkola w 
Trutnowach problem ten w ja-
kimś stopniu zostanie rozwiązany 
– mówi wójt. 
Wspomniana już reforma oświa-
towa nieść może za sobą pro-
blem z zatrudnieniem wszystkich 
obecnie pracujących nauczycie-
li. Uchwała przyjęta przez Radę 

Gminy Cedry Wielkie mówi, że 
w okresie przejściowym, a więc 
przez najbliższe 2 lata, wszystkie 
podstawówki będą szkołami z 
klasami I – VIII. Po tym okresie 
placówka w Giemlicach powinna 
być szkołą trzyklasową, być może 

czteroklasową. 
– Innego typu problem mamy 
w Wocławach, gdzie uczniów 
jest dużo, ale marne są warunki 
do nauki. Przy szkole ośmiokla-
sowej musielibyśmy wprowa-
dzić dwuzmianowość. Aby tego 

uniknąć, trzeba przeprowadzić 
poważne inwestycje, a więc wy-
budować salę gimnastyczną, a 
obecną zaadaptować na dwa od-
działy lekcyjne. Przypomnę, że 
kiedy budowano szkołę w Wo-
cławach, zakładano, że będzie to 

tylko podstawówka z czterema, a 
nie ośmioma klasami – tłumaczy 
wójt.
Wszyscy przyznają, że inwesty-
cja w Wocławach jest potrzeb-
na, ale na przeszkodzie realizacji 
stoi brak wystarczających środ-
ków finansowych. Sam obiekt 
sportowy kosztować może ok. 3 
mln zł, do tego trzeba również 
doliczyć remont budynku, dla-
tego władze gminy zakładają, że 
inwestycja ta mogłaby być zre-
alizowana w ciągu najbliższych 
kilku lat. Wiadomo jednak, że w 
tym roku uruchomiona ma być 
sala komputerowa z prawdziwego 
zdarzenia. W ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy przy szkole w Wo-
cławach wybudowane zostanie 
również boisko wielofunkcyjne, 
także dofinansowane ze środków 
unijnych. Dodajmy, że podobne 
obiekty powstaną w Giemlicach i 
prawdopodobnie w Długim Polu.

(lubek)
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Sycylię we wrześniu. Plany 
dotyczące naszej współpracy 
są bardzo rozległe. Włosi są 
zainteresowani kontaktami 
z Polską, o czym świadczyć 
może chociażby fakt, że w 
spotkaniach z nami uczestni-
czyło też wielu przedsiębior-
ców. Padł nawet pomysł, aby 
również zorganizować wy-
mianę seniorów – dodaje Ja-
nusz Goliński. 

(lubek)
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  Po wielu latach starań, gmina Pruszcz Gdański przejęła kontrowersyjny budynek w StraszynieLISTOPAD W GDAŃSKIM IKM

WYDARZENIA

TEMAT ROZWIĄZANY

„Sopociak” w rękach gminy
Po latach starań, gmina Pruszcz Gdański przejmie od miasta Sopotu budynek 
wielorodzinny przy ul. Spacerowej w Straszynie. 

CZYTAJĄ CORAZ WIĘCEJ

Wyniki konkursu „Czytel-
nik Roku 2016” pokazują, że 
gmina Pruszcz Gdański nie 
poddaje się powszechnym 
tendencjom. Nasi mieszkań-
cy czytają coraz więcej, a po 
książki sięgają zarówno doro-
śli, jak i dzieci.
Wszystkie wskaźniki czytel-
nictwa w gminie za rok 2016, 
mimo zamkniętej na okres 5 
miesięcy biblioteki w Straszy-
nie (w związku z przeniesie-
niem do nowej siedziby), po-
kazują wzrost!
– Liczba czytelników wzrosła 
średnio o 200 osób rocznie w 
stosunku do roku 2014.
– Liczba wypożyczeń od 
2014 roku wzrosła o 6500.
– Liczba zakupionych książek 
wzrosła 28%.
– W 2016 roku zakupiono za 
64328 zł nowości do księgo-
zbiorów w trzech bibliote-
kach na terenie gminy.

STRASZYN

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI 

Oczytana gmina Pruszcz Gdański

Przebudowa ul. Kwiatowej

Ruszyła z 
EcoHarmonogramem

Daniel Kulkowski, zastępca 
wójta gminy Pruszcz Gdań-
ski podpisał z wykonawcą 
– Przedsiębiorstwem Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usłu-
gowym „Sombud” z siedzibą 
w Somoninie – umowę doty-
czącą wykonania przebudowy 
ulicy Kwiatowej w Straszynie.
Planowany termin zakończe-
nia inwestycji to 14 sierpnia, 
a jej koszt – 547350 złotych 
brutto.

Mieszkańcy gminy Pruszcz 
Gdański mogą już pobrać 
aplikację EcoHarmonogram, 
która poinformuje nas o ter-
minie odbioru naszych odpa-
dów, zarówno tych segrego-
wanych, jak i zmieszanych. 
Aplikację na telefon moż-
na pobrać BEZPŁATNIE 
z Google Play, Apple Store 
oraz Windows Phone Store.
Aplikacja zacznie działać, 
gdy:
– ją pobierzemy, 
– wybierzemy miejscowość 
oraz nazwę ulicy, 
– określimy z jakim wyprze-
dzeniem telefon ma nas po-
informować o planowanym 

– Umową na przebudowę 
ulicy Kwiatowej rozpoczyna-
my sezon budowlany, który 
będzie bardzo pracowity za-
równo dla wykonawców, jak 
i dla pracowników urzędu. W 
związku z możliwymi utrud-
nieniami związanymi z reali-
zacją drogi, prosimy miesz-
kańców o wyrozumiałość – 
dodaje wicewójt.

(MB)

odbiorze odpadów.
Pozostałe funkcje aplikacji:
– Gdzie wrzucać odpady?
– Jak segregować?
– Informacja o PSZOK,
– Informacja o 
aktualnościach,
– Informacja o terminach 
i wysokości opłat za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi.
Na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański dostępny jest do-
datek do EcoHarmonogra-
mu, w którym znajdują się 
takie same informacje, jak w 
aplikacji.

(MB)

  Ulica Kwiatowa w Straszynie będzie przebudowana  
do połowy sierpnia

  Bogaty księgozbiór i system elektroniczny jego przeglądania to atuty naszych bibliotek:  
w Straszynie, Cieplewie i Wiślinie
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Od początku tego roku w 
gminnych bibliotekach wpro-
wadzono elektroniczne karty 
czytelnika. Tym samym czy-
telnik może on-line przeglą-
dać zasoby bibliotek i w ten 
sposób rezerwować książki lub 
multimedia.
Bogaty księgozbiór i nowocze-
sna forma jego przeglądania 
niewątpliwie przyczyniły się do 

wzrostu czytelnictwa w gmi-
nie. Pokazują to wyniki kon-
kursu na największą ilość prze-
czytanych książek w minionym 
roku:
– kat. do 6 lat – czytelnik ze 
Straszyna, 71 książek,
– kat. 7-9 lat – czytelnik ze 
Straszyna, 94 książki,
– kat. 10-14 – czytelnik z Wi-
śliny, 85 książek,

– kat. 15-17 – czytelniczka z 
Wiśliny, 53 książki,
– kat. dorośli – czytelnik z 
Wiśliny, 190 książek.
Jury przyznało również po-
zaregulaminową nagrodę dla 
„Superrodziny czytelniczej” 
z Wiśliny, której członkowie 
przeczytali w ubiegłym roku 
w sumie 520 książek!

BUDOWA SZKOŁY

Poznaliśmy cenę
Jak informuje Michał Pio-
trowski z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku trzy firmy są za-
interesowane budową szkoły 
metropolitalnej w Kowalach. 
10 marca w siedzibie Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdań-
ska otwarto oferty złożone w 
drugim etapie przetargu na tę 
inwestycję. 
– Pierwszy etap przetargu 
polegał na wyłonieniu pię-
ciu firm, które uzyskały naj-
większą liczbę punktów, 
spośród trzynastu zaintere-
sowanych budową obiektu. 
Wybrani wykonawcy zostali 

zaproszeni do składania ofert 
cenowych. W wyznaczonym 
terminie oferty złożyło trzech 
wykonawców – przypomina 
Michał Piotrowski. 
Najwyższą cenę (40,7 mln zł) 
zaproponowała spółka Erbud 
z Warszawy. Z kolei najniż-
szą zaoferowało konsorcjum, 
którego liderem jest spółka 
Strabag (35,6 mln zł). Trzeci 
oferent – konsorcjum, które-
mu lideruje Mostostal za wy-
budowanie szkoły oczekuje 
37,5 mln zł.

 (lubek)
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Obiekt przy ul. Spacerowej 
powstał w latach 80. jako biu-
rowiec Zakładu Robót Hydro-
technicznych i Budowlanych 
Energetyki „Straszyn”. Kiedy 
zakład upadł, budynek ten (po-
dobnie jak hale produkcyjne) 
został w 1994 roku postawiony 
w stan likwidacji, a następnie 
sprzedany. Obiekt, zamiast do 
gminy, która miała prawo pier-
wokupu, trafił do dwóch spół-
dzielni oraz miasta Sopot, któ-
re stworzyło tu mieszkania so-
cjalne dla osób eksmitowanych 
ze swojej miejscowości. 
Okazuje się, że o rezygna-
cji z prawa pierwokupu 

zadecydowały ówczesne wła-
dze gminy. Ponadto, ówcze-
sne władze udzieliły nowym 
współwłaścicielom (miastu 
Sopot i dwóm spółdzielniom 
– przyp. red.) „pozwolenia na 
zmianę sposobu użytkowania 
budynku administracyjno-so-
cjalnego położonego w Stra-
szynie przy ul. Spacerowej 22 
z przeznaczeniem na miesz-
kania rotacyjne” (Decyzja BA-
712/236/95/96), co przypieczę-
towało zasiedlenie budynku. 
Magdalena Kołodziejczak, wójt 
gminy Pruszcz Gdański wielo-
krotnie rozmawiała z władza-
mi Sopotu na temat lokowania 

eksmitowanych mieszkańców 
w Straszynie. Podczas jedne-
go z takich spotkań z wicepre-
zydentem Marcinem Skwie-
rawskim ustaliła, że kolejnych 
lokatorów nie będzie przyby-
wać. Przez cały czas zabiegała 
również o przekazanie obiektu 
gminie.
– Nie było to proste, gdyż kil-
ka lokali należało nie do miasta 
Sopotu, a do prywatnych wła-
ścicieli – opowiada wójt, która 
w pierwszej kolejności przejęła 
lokale spółdzielcze. – Wreszcie 
udało się zakończyć negocja-
cje z Sopotem. Kwotę wykupu 
ustaliliśmy na 200 tys. zł. Teraz 

czeka nas decyzja rady gminy i 
opracowanie dalszej drogi po-
stępowania. O stanowisko rady 
jestem spokojna, ponieważ 
wielokrotnie o takim rozwiąza-
niu rozmawialiśmy, a na część 
już wykupionych lokali od 
spółdzielni rada wyraziła zgo-
dę. Będziemy mogli zagospo-
darować budynek po swojemu 
i przede wszystkim przepro-
wadzić remont. Ponadto, bę-
dziemy bacznie się przyglądać 
tym, którzy nie płacą czynszu. 
Osobom permanentnie zale-
gającym z opłatami będziemy 
szukać innych mieszkań. 

(MB)
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ŁATWIEJSZY DOJAZD DO GDAŃSKA

Dwie kładki dla 
rowerzystów
Pruszcz Gdański stawia na 
turystykę rowerową, a co za 
tym idzie inwestuje w infra-
strukturę, która ma ułatwić 
jeżdżenie po naszym mieście. 
W jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy” informowa-
liśmy, że w tym roku wybu-
dowane zostaną dwie kładki 
rowerowe na kanale Raduni. 
Niedawno poznaliśmy fir-
mę, która zajmie się budową 
pierwszej – w sąsiedztwie 
mostu drogowego w ciągu 
ulicy Raciborskiego.
– Przetarg wygrała firma 
„Mosty Kujawy”, proponując 
cenę nieco niższą od naszych 
szacunków. Jestem prze-
konany, że z tej inwestycji 
ucieszą się pruszczańscy ro-
werzyści – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Umowa z wykonawcą zosta-
ła już podpisana, a harmo-
nogram inwestycji zakłada, 
że przedsięwzięcie zostanie 

   Po drugiej stronie mostu wybudowana zostanie kolejna 
kładka dla rowerzystów

  Po otrzymanym stypendium wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia

PSZCZÓŁKI

Dzień Kobiet w Bibliotece
– Z okazji Dnia Kobiet w 
naszej bibliotece odbył się 
koncert, podczas którego za-
prezentował się chór męski 
„Echo” z Tczewa. Zespół 
wystąpił z okolicznościowym 
repertuarem i z dużą dawką 
dobrego humoru – informuje 
nas Renata Ziółek, pełniąca 

  Przed publicznością w Pszczółkach wystąpił chór „Echo” z Tczewa

ZA NAUKĘ I WYNIKI SPORTOWE

Najlepsi otrzymali 
stypendia
Po raz pierwszy w gminie Suchy Dąb odbyła się uroczystość wspierania 
edukacji w formie stypendiów przyznawanych za wyniki w nauce i za wybitne 
osiągnięcia sportowe, uczniom szkół podstawowych i gimnazjum – informuje 
Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb. 

Aby uzyskać takie wyróżnie-
nie uczniowie musieli wyka-
zać się wysokimi wynikami 
w nauce (w przypadku szkół 
podstawowych średnia ocen 
to minimum 5.3 oraz śred-
nia ocen ucznia z gimnazjum 
5.25), a dodatkowo należało 
mieć wzorowe zachowanie. 
Stypendia zostały wręczone 
przez Barbarę Kamińską i Jana 
Heś, przewodniczącego Rady 
Gminy Suchy Dąb.
Stypendiami naukowymi wy-
różnieni zostali: Amelia Kus-
sauer (kl. 1b), Maksymilian 
Frąckowiak (kl. 2a), Hanna 
Okrój (kl. 3a), Martyna Dzie-
dzic (kl. 3a) i Patrycja Heinrich 
(kl. 3a) – wszyscy z gimnazjum 
w Zespole Szkół w Suchym 
Dębie oraz Zuzanna Bartkow-
ska i Katarzyna Korzeniewska, 

uczennice klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół 

w Suchym Dębie.
Z kolei za wybitne osiągnięcia 

sportowe stypendia odebrali: 
Patrycja Michalczyk i Zuzan-
na Łukaszewicz, uczennice 
klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół w Suchym 
Dębie oraz Mateusz Sasnal 
z klasy I Gimnazjum Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Malborku.

(GR)
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ukończone na początku 
czerwca. Nowa, północ-
na kładka, zepnie używa-
ną przez rowerzystów drogę 
technologiczną na wale kana-
łu Raduni, ze ścieżką rowero-
wą po jego zachodniej stronie. 
W ten sposób zapewniony zo-
stanie bezpieczny i wygodny 
zjazd z drogi technologicznej.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
inwestycja kosztować będzie 
dokładnie 296562 zł. Kon-
strukcja nowej kładki wyko-
nana jest ze stali, a pomost z 
dębu. 
– To nie koniec dobrych wia-
domości dla rowerzystów – 
zwłaszcza dla tych, którzy 
szczególnie upodobali sobie 
trasę do Gdańska. Jeszcze w 
tym roku powstanie kompo-
zytowy mostek na kanale przy 
granicy Pruszcza Gdańskiego 
i Gdańska – zapowiada Ja-
nusz Wróbel.

(KL)
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obowiązki dyrektora Biblioteki 
Publicznej w Pszczółkach.
Publiczność dopisała, o czym 
świadczyć może chociażby wy-
pełniona sala biblioteki, w któ-
rej koncertu wysłuchało ponad 
70 osób.
– Większość stanowiły oczy-
wiście panie. Po koncercie 

wszyscy zebrani wzięli udział 
w słodkim poczęstunku. Są-
dzę, że impreza się udała, 
bo panie dobrze się bawiły – 
podsumowuje Renata Ziółek.

(GR)

REKLAMA
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OSP Jodłowno  
z nowym wozem
– 18 lutego 2017 roku to data, 
która na długo zostanie w pa-
mięci strażaków ochotników 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
Jodłowno. To właśnie w tym 
dniu nastąpiło uroczyste prze-
kazanie nowo zakupionego 
wozu bojowego na potrzeby na-
szych druhów – informuje nas 
Arkadiusz Paździora, naczelnik 
OSP Jodłowno.
Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy, a po niej wszyscy goście 
zebrali się przy remizie, gdzie 
podziękowano staroście i wój-
towi za przekazanie środków 
finansowych, które umożliwi-
ły zakup samochodu bojowe-
go. Podziękowano także spółce 
Energa Operator, dzięki po-
mocy której zakupiono specja-
listyczną pompę wraz z osprzę-
tem. Nowy samochód OSP to 
Mercedes 1222 z 1987 roku.
 – Strażacy sami sprowadzi-
li go z Niemiec, a dokładnie z 
Berlina. Zastąpił on już bardzo 
wysłużony samochód marki 
Magirus – dodaje naczelnik 
Paździora.
Całkowity koszt samochodu 
wyniósł 98000 zł. Kwota ta zo-
stała pokryta z dotacji Urzędu 

Gminy Przywidz w wysokości 
30000 zł i takiej samej dotacji 
z budżetu powiatu gdańskiego, 
natomiast reszta kwoty – jak 
podaje Arkadiusz Paździora – 
to wkład własny jednostki OSP 
Jodłowno.
– Można powiedzieć, że w za-
kupie samochodu partycypo-
wali również strażacy z przy-
widzkiej jednostki …. – mówi 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Dodajmy, że w uroczystości 
uczestniczyli również Stefan 
Skonieczny – starosta gdański, 
Ireneusz Czernecki – naczel-
nik Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim, radni 
gminy Przywidz oraz poczty 
sztandarowe i delegacje z jed-
nostek OSP Pręgowo, OSP 
Lublewo, OSP Kolbudy, OSP 
Nowa Wieś Przywidzka, OSP 
Przywidz.
Miejmy nadzieję, że wóz OSP 
Jodłowno służyć będzie jedynie 
podczas lokalnych imprez, w 
których nasi strażacy pokazy-
wać go będą zainteresowanym 
dzieciom.

(KL)

  Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP Jodłowno 

  Porozumienie podpisali Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz (z lewej) i Bogusław 
Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego

Z ŻYCIA GMINY PRZYWIDZ

POMORSKA GALA ŻEGLARSKA

KSIĘGOWE OTRZYMAJĄ STAŻE

Moda na Przywidz

Szkolenia finansowane przez UE

Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz wspólnie z Bogusławem Witkowskim, 
prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego podpisali porozumienie, w myśl 
którego Arena Przywidz będzie miejscem Pomorskiej Gali Żeglarskiej.

  Obowiązkowa fotka na zakończenie projektu „księgowość i ja”

Gala to święto żeglarstwa, któ-
re trwa cały dzień. Podczas im-
prezy, która tym razem odbę-
dzie się w Przywidzu, odbędą 
się spotkania ze znanymi żegla-
rzami, pokazy filmowe – zwią-
zane oczywiście z tym sportem 
oraz wystawy. Będzie również 
okazja do korzystania z symu-
latorów żeglarskich. Co ważne, 
wstęp na imprezę jest bezpłat-
ny. Finałem imprezy będzie 
Pomorska Gala Żeglarska, 
podczas której prezentowani są 
najlepsi żeglarze regionu, ho-
norowani „Kryształowym Ża-
glem” – nagrodą Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego.
– Już teraz mogę powiedzieć, 
że żeglarska gala odbędzie się 
2 grudnia, a miejscem wszyst-
kich wydarzeń organizowa-
nych tego dnia będzie nasza 
hala widowiskowo-sportowa 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski. – Podczas spotkania z pre-
zes Witkowskim ustaliliśmy, że 
w tym roku dzieci i młodzież z 
naszej gminy wezmą udział 
w bezpłatnych wyprawach 

Stowarzyszenie „Podaj rękę”, 
wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, organizowało 
kurs księgowości dla matek z 
terenu gminy Przywidz. Szko-
lenia ukończyło 12 osób, a pięć 
najlepszych kursantek otrzy-
ma staże w Urzędzie Gminy 
Przywidz.
Projekt „księgowość i ja” re-
alizowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego reali-
zowany był na terenie gminy 
Przywidz. 
– W kursie mogły uczestni-
czyć matki z małymi dzieć-
mi, które nie są aktywne za-
wodowo albo przebywają na 
urlopach wychowawczych. 
Warunkiem wzięcia udziału 
w szkoleniu było też posiada-
nie średniego lub wyższego 
wykształcenia. Kurs zakoń-
czył się egzaminem Stowarzy-
szenia Księgowych Polskich. 
Przeprowadzone w Przywidzu 
szkolenie wynikało z potrzeby 
rynku. Przedsiębiorcy szukają 
księgowych, które zajmą się na 
przykład opisaniem faktury, 
zadekretowaniem czy współ-
pracą z Urzędem Skarbowym. 
Powiem tylko, że w powiecie 
gdańskim brakuje 360 księ-
gowych – tłumaczy nam Ta-
deusz Podymiak, koordynator 
projektu.

żaglowcem „Zawisza Czarny”.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wcześniej podobne imprezy 
odbywały się w Wejherowie, 
Tczewie i Kartuzach.
– To kolejna duża impreza, 
która odbędzie się w naszej 
gminie. W ostatnim czasie 

Dodajmy, że pięć pań, które 
osiągnęły najlepsze oceny pod-
czas egzaminu, otrzyma 3-mie-
sięczne płatne staże w Urzędzie 
Gminy Przywidz (finansowa-
ne ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego). Po 
zakończeniu stażu zostaną one 
zatrudnione przez urząd na pół 
etatu na kolejne trzy miesiące.
– Niespodziewanie pojawił się 
problem ze skompletowaniem 
grupy. Jest to mała miejscowość 
i panie nie zawsze chciały wyjść 
z domu. Muszę powiedzieć, że 
przeprowadziliśmy dosyć cięż-
ką pracę marketingową, ale jak 
widać udało się. Nasze wysiłki 
nie spełzły na niczym, będziemy 
organizować kolejne szkolenia, 

zaobserwowaliśmy, że nastała 
moda na odwiedzanie Przywi-
dza. Powiem przy okazji, że już 
niebawem odbędą się na na-
szym terenie zawody duathlo-
nowe. Na stałe do kalenda-
rza imprez sportowych wpisał 
się Ultramaraton Kaszubski, 

do których chętni zgłaszają się 
już sami. Przykładem może być 
chociażby rozpoczęty niedawno 
kurs kelnerski – dodaje Anna 
Zulewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przywidzu. 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz, podczas wręcza-
nia certyfikatów podkreślał, że 
warto się edukować i zmieniać 
zakres swojej wiedzy.
– Wiedzy księgowej powinno 
uczyć się już w szkole średniej, 
aby potem odpowiednio bu-
dować domowe budżety i nie 
wpadać w finansowe pułapki – 
zauważa Marek Zimakowski. – 
Jest to drugi projekt finansowa-
ny ze środków unijnych. Wcze-
śniej udało się przeprowadzić 

organizowany w kwietniu 
przez KRS Formoza. Są to po-
ważne imprezy, które przycią-
gną do Przywidza tysiące osób 
z całego Pomorza – zauważa 
Marek Zimakowski.

(lubek)

kursy dwóch języków obcych 
oraz obsługi komputera. 
– Kurs miał dwie zalety. 
Przede wszystkim mogłyśmy 
podnieść swoje zawodowe 
kwalifikacje. Szkolenia miały 
też aspekt społeczny, bo więk-
szość z nas mieszka w Przywi-
dzu, ale dopiero teraz miały-
śmy okazję bliżej poznać się i 
zintegrować – zauważyła Ali-
cja Andrzejuk, jedna z osób 
biorących udział w kursie.
Na uroczystym wręczeniu cer-
tyfikatów obecny był też Ry-
szard Świlski, członek zarządu 
województwa pomorskiego. 

(lubek)
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DZIEŃ SOŁTYSA

Docenić ich aktywność
11 marca obchodzony jest w 
naszym kraju Dzień Sołtysa. Z 
tej okazji sołtysi z 
gminy Przywidz spotkali się 
w Karczmie Przywidzkiej, a 
na spotkaniu – poza władza-
mi gminy – obecny był rów-
nież Ryszard Świlski, czło-
nek zarządu województwa 
pomorskiego.
– Funkcja sołtysa wiąże się 
niekiedy z ciężką pracą. Lu-
dzie ci pracują w terenie i mają 
bardzo dobrą wiedzę na temat 
swojego sołectwa oraz potrzeb 

jego mieszkańców. W naszej 
gminie organizujemy cyklicz-
ne spotkania z sołtysami, aby 
porozmawiać o bieżących 
sprawach i o problemach. Soł-
tysi z naszej gminy są aktyw-
ni, a podczas ich święta warto 
spotkać się i docenić ich pracę 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Dodajmy, że w gminie Przy-
widz jest 18 sołectw, a w więk-
szości funkcję sołtysa sprawują 
panie.

(KL)

  Spotkanie sołtysów gminy Przywidz
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NIE BĄDŹ GORSZY – TEŻ KORZYSTAJ ZE ŚWIATŁOWODU

Telewizja kablowa również na wsi
Jeszcze kilka lat temu z do-
brodziejstw internetu świa-
tłowodowego i telewizji ka-
blowej mogli cieszyć się je-
dynie mieszkańcy miast, i to 
tych większych. Mieszkańcy 
większości polskich mia-
steczek i wsi skazani byli na 
internet słabej jakości, a tele-
wizja dostępna była jedynie  

z talerza satelitarnego.
Tendencje te zmienia jednak 
firma BIALL-NET, która wy-
budowała już główną magistra-
lę światłowodu, która biegnie 
od Otomina przez Kolbudy do 
Przywidza i dalej do Trąbek 
Wielkich. W tej chwili trwa 
podłączanie pojedynczych 
klientów do sieci w Przywidzu. 
– Z naszych usług lada 
dzień będą mogli korzystać 

mieszkańcy osiedla przy ulicy 
Jasionowej w Przywidzu. Tak 
naprawdę ci, którzy podpisa-
li umowy od 1 kwietnia, będą 
mogli korzystać z naszych 
usług – telewizji, internetu  
i telefonii. Dodam w tym miej-
scu, że zajmujemy się wszyst-
kimi sprawami związanymi  
z przeniesieniem numeru tele-
fonu stacjonarnego. Klient nie 
musi nic w tej sprawie robić,  
a wręcz ostrzegamy, aby klien-
ci sami nie wypowiadali nu-
meru, bo już go nie odzyska-
ją – mówi nam Marek Koper, 

koordynator ds. sprzedaży 
spółki BIALL-NET.
Umowy nie są standardowe, po-
nieważ BIALL-NET ze swo-
imi usługami indywidualnie 
dopasowuje się do potrzeb każ-
dego klienta i nie dotyczą tylko 
telewizji, internetu i telefonii, 
ale również telewizji przemy-
słowej czy zdalnego dostępu 
do obsługi monitoringu, czym 
szczególnie zainteresowani po-
winni być przedsiębiorcy. 
– Chcemy być transparentni 
wobec naszych klientów, dla-
tego staramy się dokładnie 
przedstawić nasze propozy-
cje. Nie jesteśmy akwizyto-
rami, którzy za wszelką cenę 
chcą sprzedać swój towar.  

W Przywidzu zorganizowali-
śmy spotkania z mieszkańca-
mi spółdzielni mieszkaniowej, 
aby przedstawić swoją ofertę. 
Dyżurowaliśmy przez dwa dni  
i mam nadzieję, że w tym czasie 
odpowiedzieliśmy na wszystkie 
nurtujące naszych przyszłych 
klientów pytania – dodaje Ma-
rek Koper.
Dodajmy, że podobne spotka-
nia organizowane będą nie-
bawem w Babim Dole, gdzie 
część mieszkańców korzysta 
już z usług BIALL-NETU,  
i być może jeszcze  
w Przywidzu.
– Z kolei już wiosną chcemy 
podłączyć do naszej sieci osie-
dle domków jednorodzinnych 
w Trąbkach Wielkich, a więc 
ulice Świerkową, Sosnową i 

M AREK KOPER
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 12-20
od poniedziałku do piątku

Telefon: 571-335-547
e-mail: marek.koper@biall-net.pl

TOM ASZ WÓLCZ Y ŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Wtorek: 8:00 - 14:00

Czwartek: 12:00 - 18:00
tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany w technologii światłowodowej! 
Nasi handlowcy czekają na Ciebie!

Lipową. Z naszych usług 
korzystać będzie również 
miejscowy urząd gminy oraz 
obie szkoły i podstawówka  
w Czerniewie. Na terenie 
gminy Trąbki Wielkie z na-
szych usług korzystają już 
mieszkańcy Domachowa  
i Zaskoczyna, a niebawem do 
sieci podłączony będzie Dom 
Pomocy Społecznej – infor-
muje Tomasz Wólczyński, 
koordynator ds. sprzedaży 
spółki BIALL-NET.
Na terenie gminy Kolbudy 
sieć rozbudowywana jest te-
raz w miejscowości Pręgo-
wo. Jeśli będą zainteresowa-
ni, to usługa BIALL-NETU 
dostępna będzie na osiedlu 
domków zlokalizowanych  
w sąsiedztwie stadionu pił-
karskiego w Kolbudach.

Bal Seniora 2017
w Gminie Suchy Dąb



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MARZEC 201712 ŻYCIE POWIATU

RODACY BOHATEROMWYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH

Pamiętają o Polakach 
na Kresach 

Stypendia wręczone

Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego nie ustaje w 
niesieniu pomocy naszym rodakom na Wschodzie. Niedawno jego 
członkowie odwiedzili kombatantów Armii Krajowej na Białorusi, 
w Wołkowysku.

Na marcowej sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie wręczono stypendia. 
Otrzymali je uczniowie, który osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, 
ale też ci, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami artystycznymi 
i sportowymi.

– Mieszka tam sporo starszych 
osób, które pomimo wielu lat 
rozłąki z ojczyzną, nadal krze-
wią polskość na Kresach i są z 
niej dumni. Jesteśmy szczę-
śliwi, że mogliśmy przekazać 
paczki – ten skromny symbol 
pamięci – mówi Jacek Świs, 
prezes Stowarzyszenia Trau-
gutt.org.
Kolejnym etapem na mapie 

Stypendiami nagrodzeni zosta-
li uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z terenu 
gminy Trąbki Wielkie. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się: Julia 
Kraińska z Mierzeszyna, Julia 
Miernik z Kłodawy, Wiktoria 
Czyż z Czerniewa, 

działalności wolontariuszy z 
Pruszcza Gdańskiego była wi-
zyta na Wileńszczyźnie. Pod-
czas eskapady doszło do spo-
tkania z merem rejonu wileń-
skiego – Marią Rekść. Wszyscy 
zgodnie uznali, iż należy kon-
tynuować współpracę i dalej ją 
rozwijać w zakresie edukacji, 
wymiany uczniów i kolejnych 
projektów. 

Wiktor Lewandowski z Czer-
niewa, Kacper Gutorski z So-
bowidza oraz gimnazjaliści 
Helena Górska, Wiktoria Bu-
dnik i Nikodem Ostrowski 
(stypendia naukowe). Za osią-
gnięcia artystyczne wyróżnieni 
zostali: Dominik Zarzeczny z 

– Spotkani rodacy prosili o 
przekazanie podziękowań dla 
wszystkich darczyńców i zaan-
gażowanych osób, dzięki któ-
rym akcja „Rodacy Bohaterom” 
rozwija się w takiej formie – 
przekazuje Jacek Świs.

(TJ)

Sobowidza, Dominika Budych 
z Czerniewa i Weronika Ro-
sanowska z Kłodawy. Z kolei 
stypendia sportowe odebrali 
gimnazjaliści Agnieszka Kor-
kowska i Maciej Preuss.

(GR)

  Członkowie Stowarzyszenia Traugutt.org zawieźli paczki dla rodaków z Białorusi

  Wspólne zdjęcie stypendystów z władzami gminy
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NIEMCY I FRANCUZI KUSZĄ UKRAIŃSKICH PRACOWNIKÓW 

Trudna sytuacja na rynku pracy
Powiat gdański i Gdańsk to 
rejon, gdzie jest najmniej-
sza stopa bezrobocia w wo-
jewództwie pomorskim. W 
ubiegłym roku spadła z 6,1 do 
5,6 proc., a w samym Gdań-
sku wyniosła dokładnie 3,6 
proc.
– W samym Gdańsku kan-
dydatów do pracy jest coraz 
mniej. Na rynku pracy mamy 
taką sytuację, że z jednej stro-
ny migracja naszych rodaków 
za granicę sprawia, iż poten-
cjalnych pracowników jest co-
raz mniej. Do tego przyczynia 
się również niż demograficz-
ny. Musimy się niestety do 
tego przyzwyczajać, bo jeże-
li nic się nie zmieni, to taka 
sytuacja może potrwać przez 
następnych kilkanaście lat – 
mówi Roland Budnik, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Gdańsku.
Już teraz – w niektórych za-
wodach – brakuje odpowied-
nio wykwalifikowanych pra-
cowników. Dlatego trzeba 
dbać o pracowników, których 
już mamy. Starać się zatrud-
niać najlepszych z najlepszych 
i tworzyć im dobre warunki 
do pracy. 
– Tylko w naszym wojewódz-
twie złożono zapotrzebowa-
nie na zatrudnienie 60 tysięcy 

osób z zagranicy, z czego aż 
połowę w gdańskim urzędzie 
pracy. W 90 procentach do-
tyczy to obywateli Ukrainy. 
Mieszkańcy części państw Eu-
ropy Wschodniej mogą przy-
jeżdżać do Polski i pracować 
bez zezwolenia przez okres 6 
miesięcy. Znając sytuację na 
rynku pracy, postanowiłem 
utworzyć specjalny referat do 
spraw zatrudniania cudzoziem-
ców, w którym pracuje osiem 
osób, a wśród nich Ukrainka 
i Rosjanka, aby kontakt mię-
dzy zagranicznymi pracowni-
kami, a nami i pracodawcami 
był znacznie łatwiejszy. Udało 
nam się doprowadzić do takiej 
sytuacji, że pracodawca czeka 
maksymalnie pięć dni na zare-
jestrowanie oświadczenia o po-
wierzeniu pracy cudzoziemco-
wi – tłumaczy Roland Budnik.
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że żaden inny polski 
urząd pracy nie ma w swoich 
strukturach referatu ds. za-
trudniania cudzoziemców. 
Zdaniem dyrektora Budnika 
już niebawem może być nawet 
problem z zatrudnieniem pra-
cowników również z Europy 
Wschodniej.
– Wiem, że władze niemiec-
kie i francuskie przygotowują 
odpowiednie programy, które 

mają zachęcić Ukraińców do 
osiedlania się właśnie w tych 
krajach. Są to programy, które 
dają m.in. możliwość bezpłat-
nego studiowania, czy dające 
mieszkania. Wiadomo, że cu-
dzoziemcy nie załatwią nam 
wszystkich problemów na ryn-
ku pracy, tym bardziej, że nie 
pomagają nam pracodawcy, 
którzy źle traktują zatrudnio-
ne osoby. Stracimy na tym, jeśli 
Ukraińców będziemy zatrud-
niać za niższe pieniądze niż 
Polaków. Tak samo będzie, je-
śli w miejsce polskich pracow-
ników zatrudniać będziemy za-
granicznych – tłumaczy dyrek-
tor Budnik.
W samym Gdańsku pracow-
nicy z Ukrainy wypracowali w 
ubiegłym roku dochód w wyso-
kości 500 mln zł. Natomiast w 
całym kraju 170 tysięcy Ukra-
ińców odprowadza składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 
– Sytuacja na rynku pracy nie 
jest dobra. Jeśli nie będziemy 
mieli pracowników, to pol-
skie firmy nie będą mogły się 
rozwijać. Dlatego też ważne 
jest, aby stworzyć jak najlepsze 
warunki, aby nasi sąsiedzi zza 
wschodniej granicy mogli u nas 
pracować – podsumowuje Ro-
land Budnik.

  Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdańsku ostrzega, że niebawem pomorskie firmy mogą mieć 

problem ze znalezieniem pracowników 
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Powiatowy Urząd Pracy w 
Gdańsku dysponować będzie w 
tym roku 30 mln zł, które prze-
znaczone będą na organizacje 
staży, szkoleń, przyznawanie 
dotacji i refundację ponoszo-
nych przez pracodawców kosz-
tów wynagrodzenia czy wypo-
sażenia stanowisk pracy. Do-
datkowo – przez najbliższe 5 
lat – urząd będzie dysponował 
60 mln zł, które na podobne 

działania będzie można wy-
dawać na terenie Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego. 
Po środki z tego programu 
pracodawcy będą mogli zgła-
szać się bezpośrednio do swo-
ich urzędów gmin.

Krzysztof Lubański

UMOWA PODPISANA

Będzie 
rozbudowa 
drogi wo-
jewódzkiej
W Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku 
podpisano umowę ze 
spółką Skanska, któ-
ra zajmie się przebudo-
wą drogi wojewódzkiej 
Gdańsk – Starogard 
Gdański. Na ten cel wła-
dze województwa pomor-
skiego przekażą blisko 85 
mln zł. Prace potrwają do 
połowy 2019 roku.
Inwestycja realizowana 
będzie z podziałem na 5 
odcinków, a zdecydowa-
na ich większość znajdu-
je się na terenie powiatu 
gdańskiego. Przebudo-
wane zostaną odcinki: 
Gdańsk – Straszyn, Stra-
szyn – Żuława, Żuława 
– Trąbki Wielkie, Gołę-
biewo Wielkie – Gołę-
biewko oraz Godziszewo 
– Starogard Gdański.
Więcej o tej inwestycji 
podamy w kolejnym nu-
merze „Panoramy”.

(KL)
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ZNANI PROJEKTUJĄ DLA RESERVED

LPP planuje ekspansję na wschód
Jedną z wiodących firm na Pomorzu, która intensywnie zdobywa zagraniczne rynki, jest spółka LPP, będąca właścicielami 
takich marek jak Mohito, Reserved, Cropp, House czy Sinsey.

Spółka LPP ma łącznie już ok. 
1700 sklepów, a tylko w ostat-
nim roku otworzono ich 100. 
– Staramy się budować swoją 
obecność na Bliskim Wscho-
dzie, a więc w Egipcie, Arabii 
Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie, 
czy też Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. W tej chwili 
mamy tam osiem sklepów – 
mówi Jacek Kujawa, wiceprezes 
spółki LPP. – Najważniejszym 
dla nas wydarzeniem ubiegłego 
roku było otwarcie olbrzymiego 
sklepu o powierzchni 3500 me-
trów kwadratowych przy naj-
bardziej reprezentatywnej uli-
cy Monachium. Doszły do nas 
słuchy, że jest to najpiękniejszy 
sklep na tej ulicy. Dodam, że 
zatrudniamy tam 60 osób, a jest 
to nasz 16 sklep w Niemczech. 
Do końca tego roku planujemy 
otworzyć kolejnych 20. 
Pomorska spółka odzieżowa 
ponownie chce rozpocząć eks-
pansję w Rosji, w której po-
wierzchnia sklepów wzrosnąć 
ma o 14 proc.. Otworzony został 
już sklep w prestiżowej galerii 
handlowej w Sankt Petersburgu 

oraz w Moskwie. LPP chce 
również otwierać swoje punkty 
na Ukrainie i Białorusi. 
– W zeszłym roku bardzo moc-
no postawiliśmy na naszą obec-
ność on-line, na sprzedaż wie-
lokanałową. Cztery najmłodsze 
marki, czyli Sinsey, Mohito, 
House i Cropp pojawiły się on-
-line w: Czechach, Niemczech, 
Rumunii oraz na Słowacji i Wę-
grzech, a na ten rok zaplanowa-
liśmy taką samą możliwość dla 
naszych klientów w Wielkiej 
Brytanii, Rosji oraz na Ukra-
inie, Litwie, Łotwie i w Estonii. 
W roku 2016 pojawiliśmy się 
również w Serbii, a w maju pla-
nujemy kupić tam pierwszy sa-
lon – informuje prezes Kujawa.
Po 9 miesiącach ubiegłego roku 
spółka LPP zanotowała obrót 
w wysokości ponad 4 mld zł, a 
wzrost sprzedaży na poziomie 
17 proc. W ciągu kilku najbliż-
szych lat, dzięki sprzedaży on-
-line, ma ona wzrosnąć o kolej-
nych 7 – 8 proc. 
– Inwestujemy w technologię, 
logistykę, ale również w dział 
projektantów. W ubiegłym roku 

zatrudniliśmy jednego z topo-
wych japońskich projektantów, 
który pracuje właśnie nad ko-
lekcją damską. Również dla nas 
pracuje bardzo dobry projektant 
z Australii, który pomaga nam z 
kolei przygotować kolekcję mę-
ską. Wszystko po to, aby popra-
wić atrakcyjność naszych towa-
rów. Będziemy mogli to zaob-
serwować już niebawem – wraz 
z wejściem do sklepów nowej 
kolekcji – dodaje Jacek Kujawa. 

(lubek)
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MŁODZIEŻOWA RADA

Wybrali swoich kandydatów 
Już po raz trzeci spotkali się 
przedstawiciele Młodzieżo-
wej Rady Gminy Suchy Dąb. 
Młodzi rajcy debatowali nad 
wyborem przedstawicieli do 
Młodzieżowej Rady Woje-
wództwa Pomorskiego. Po 
dyskusji i wyborach wyło-
niono dwoje przedstawicieli 
z gminy Suchy Dąb: Patrycję 
Heinrich, Jana Pawłowicza.
Nad prawidłowym przebie-
giem wyborów czuwała Ko-
misja Skrutacyjna w składzie: 

  Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego

  W ubiegłym roku LPP otworzyło sklep Reserved w niemieckim Hamburgu
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REKLAMA

Karolina Rzepecka – przewod-
nicząca, Marta Chęcińska – 
przedstawiciel, Julia Kołodziej 
– przedstawiciel.
Gośćmi spotkania młodych 
radnych byli: Barbara Kamiń-
ska – wójt gminy Suchy Dąb, 
Aleksandra Matusz – sekre-
tarz gminy Suchy Dąb, Prze-
mysław Dymarkowski – radny 
gminy Suchy Dąb i opiekun 
MRG Suchy Dąb, Aleksandra 
Lewandowska – dyrektor Ze-
społu Szkół w Suchym Dębie, 

Sebastian Ptach – przewod-
niczący Rady Rodziców Ze-
społu Szkół w Suchym Dębie 
i Jerzy Wiśniewski – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Koźlinach.
Gratulujemy przedstawicie-
lom Młodzieżowej Rady Wo-
jewództwa Pomorskiego, ży-
cząc owocnej i udanej pracy w 
jej strukturach.

(TJ)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MARZEC 201714 EDUKACJA/KULTURA

NAGRODY DLA BLISKO 100 UCZNIÓW

Stypendia burmistrza wręczone
Tradycją stały się już stypendia, które co semestr przyznaje burmistrz Pruszcza Gdańskiego. Tym 
razem otrzymało je kilkadziesiąt osób.

– Po ilości wyróżnionych osób 
widać, że uczniowie starają się i 
zależy im na nagrodzie. Mamy 
ustalone warunki, jakie musi 
spełnić uczeń, aby otrzymać 
stypendium. Takich osób jest 
naprawdę wiele, a suma, któ-
rą asygnujemy z budżetu mia-
sta jest niemała, ale na takie 
cele przeznaczamy ją z przy-
jemnością – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Wśród uczniów gimnazjów, 
którzy odebrali stypendia zna-
leźli się: Aleksandra Bilicka, 
Jakub Bronowski, Filip Bryła, 
Justyna Buczek, Róża Choj-
nowska, Marta Drąg, Kornelia 
Gardzielewska, Gabriel Go-
liński, Mikołaj Gwizdowski, 
Patrycja Idźkowska, Domini-
ka Kruk, Mateusz Krzyżosta-
nek, Weronika Matejuk, Piotr 
Marcinkowski, Jakub Moskwa, 
Patrycja Nowaczyk, Konrad 
Obernikowicz, Filip Ortman, 
Nadia Romaniecka, Zuzan-
na Rudaś, Wiktoria Skoczylas, 
Maciej Smeja, Ewa Solecka, 
Maciej Stęsicki, Magdalena 
Sychta, Karol Symonowicz, 

Konrad Ślusarz, Martyna Wią-
cek, Anna Włodarczyk, Wero-
nika Wołek, Tomasz Zduńczyk, 
Zofia Zielińska, Bartosz Zwo-
liński, Jakub Birunt, Aleksan-
dra Borsuk, Bartosz Brylowski, 
Hubert Bugajewski, Martyna 
Cichoń, Kinga Domel, Daria 
Gebert, Jan Kaliński, Antoni 
Kania, Patrycja Kuczmańska, 

REKLAMA REKLAMA

Agnieszka Pachulczak, Wikto-
ria Panasewicz, Karolina Puł-
kotycka, Agata Rutkowska, 
Natalia Siemko, Wiktoria Zie-
lińska, Nikola Żurawska.
Stypendia wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych otrzymali: 
Adam Borsuk, Szymon Gebler, 
Natalia Goździak, Jan Grub-
ba, Martyna Kasprzyk, Oliwia 

Leszek, Krzysztof Łepkow-
ski, Klaudia Nowak, Karolina 
Orzechowska, Julia Patalon, 
Julia Patyk, Piotr Richert, Jakub 
Robaczewski, Monika Rogow-
ska, Marta Rudaś, Olga Rybak, 
Michał Sarnowski, Domini-
ka Sieniawska, Klaudia Solska, 
Krzysztof Szafrański, Paweł 
Sledz, Przemysław Czerwiński, 

Jacek Falkiewicz, Jakub Kar-
nath, Weronika Kraska, Patry-
cja Kuba, Aleksandra Ławni-
czak, Aleksandra Nankiewicz, 
Julia Schulte-Noelle, Aleksan-
dra Szadkowska, Agnieszka 
Śliwińska, Paweł Śliwiński i 
Cezary Tchórzewski.

(GR)
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  Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych stypendystów 

WWW.FILHARMONIA.GDA.PL    BILETY@FILHARMONIA.GDA.PL    TEL. 58 320 62 62 • TEL. 58 323 83 62    WWW.FACEBOOK.COM/FILHARMONIA

KUP BILET www.bilety24.pl i wydrukuj na domowej drukarce, w kasach biletowych PFB Gdańsk, Ołowianka 1, w Biurze Podróży „Barkost” Gdynia, Świętojańska 100 Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie
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Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

19

03 03/03 PIĄTEK 19:00 
PERŁY MUZYKI MOZARTA, 
CZĘŚĆ II

Tomasz Tomaszewski – skrzypce, dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Mozart – Uwertura do opery „Uprowadzenie  
z Seraju”, III Koncert skrzypcowy G-Dur KV 216, 
Serenada Haffnerowska, Marsz KV 249

10 10/03 PIĄTEK 19:00
SŁONECZNY PEJZAŻ

Jakub Chrenowicz – dyrygent
Soyoung Yoon – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna PFB
Gershwin – „Uwertura kubańska”, Piazolla – „Pory 
roku”, Mussorgski/Ravel – „Obrazki z wystawy”

13 13/03 PONIEDZIAŁEK 
9:00, 11:15
20/03 PONIEDZIAŁEK 11:15
KONCERTY EDUKACYJNE  
ANTONIO VIVALDI – CZTERY 
PORY ROKU DLA DZIECI.  
WIOSNA

1414/03 WTOREK 9:00,  
11:15, 13:00
KONCERTY EDUKACYJNE  

BAŚŃ O CESARSKIM SŁOWIKU 

Gdańska Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Gdański Zespół Piosenki i Tańca „Don – Don”
Zofia i Anna Korneluk – przygotowanie
Zespół Instrumentów Dętych Polskiej  
Filharmonii Bałtyckiej
Karolina Sołomin – sopran
Aleksandra Bieg-Piaseczna – fortepian
Barbara Żurowska-Sutt - opracowanie  
i prowadzenie koncertów
Koncert cyklu „Fan Club Muzyki Wielkiej”. Dzięki 
historia opartej na baśni „Słowik” Andersena  
słuchacze koncertu poznają m.in. pojęcie motywu 
muzycznego, który jest przyporządkowany każdej 
z postaci. Przedstawiony zostanie też chiński  
taniec z wachlarzami oraz szerokie spektrum 
dźwięku instrumentów dętych i możliwości  
kolorystycznych sopranu.

17 17/03 PIĄTEK 19:00
HARMONIJNE ZMIANY,  
INSPIRUJĄCE WSPOMNIENIA

19/03 NIEDZIELA 12:00
KONCERT FAMILIJNY  

ZACZAROWANE DĘCIAKI 

24 24/03 PIĄTEK 19:00 
HAYDNOWSKA GŁĘBIA

Agnieszka Duczmal – dyrygent
Karolina Jaroszewska – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB 
Haydn – Symfonia nr 44 Trauersymphonie, Kon-
cert wiolonczelowy C dur, Bizet/R. Szczedrin – 
Carmen Suite (na smyczki i perkusję)

26 26/03 NIEDZIELA 17:00 
Z CYKLU MISTRZOWSKIE  
RECITALE: SZLACHETNOŚĆ  
I POTĘGA KRÓLA  
INSTRUMENTÓW

Michel Bouvard – organy
M.in.: Mendelssohn/Smits - Variations sérieuses op. 54,  
Franck – Chorał nr 3 a-moll, Bouvard - Variations 
on a Basque Christmas

3131/03 PIĄTEK 19:00 
INAUGURACJA GDAŃSKIEGO 
FESTIWALU MUZYCZNEGO 

Maxim Vengerov – dyrygent 
Mischa Maisky – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: Czajkowski, Bruch, Dworzak

71. SEZON
2016/2017

WYDARZENIA IMPRESARYJNE

 4/03 SOBOTA 18:00 
ARTUR ANDRUS - CZŁOWIEK ORKIESTRA 

 5/03 NIEDZIELA 19:00 
KULT AKUSTIK

 6/03 PONIEDZIAŁEK 19:00 
KULT AKUSTIK

 7/03 WTOREK 19:00 
BESAME MUCHO

 8/03 ŚRODA 19:00 
BRODSKI BEATLES SHOW

 9/03 CZWARTEK 19:00 
MAREK TORZEWSKI  
„NIC NIE DANE JEST NA ZAWSZE”

 11/03 SOBOTA 17:00 
ZESPÓŁ ŚLĄSK - KONCERT GALOWY 

 13/03 PONIEDZIAŁEK 19:00  
NABUCCO

 16/03 CZWARTEK 19:00 
EDYTA GEPPERT Z ZESPOŁEM VASIE 

 18/03 SOBOTA 19:00 
SYMPHONICA 2 

 19/03 NIEDZIELA 19:00 
TOMMY EMMANUEL

 23/03 CZWARTEK 19:00 
PIWNICA POD BARANAMI   
„TA NASZA MŁODOŚĆ” 

 25/03 SOBOTA 20:00 
BEATA KOZIDRAK B3 EXCLUSIVE

 29/03 ŚRODA 19:00 
TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ

Nie masz pomysłu na prezent? 
Spraw swoim bliskim…

UPOMINEK 
Z NUTĄ KULTURY!

Najlepszy muzyczny prezent 
w Trójmieście! 
Doładuj kartę za minimum 25 zł, 
a wybór koncertu pozostaw obdarowanemu. 
Karta podarunkowa do nabycia 
w kasach PFB na Ołowiance. 

Regulamin karty na www.filharmonia.gda.pl

02 02/03 CZWARTEK 19:00 
PERŁY MUZYKI MOZARTA, 
CZĘŚĆ I

Robert Kwiatkowski – skrzypce, dyrygent
Iwona Hossa – sopran
Orkiestra Symfoniczna PFB 
Mozart - Vado, ma dove KV 583, Rondo C dur na 
skrzypce i ork. KV 373, Le nozze di Figaro  
- Contessa - Dove sono, Koncert skrzypcowy nr 2 
D dur KV 211, Bella mia fiamma KV 528, Symfonia 
nr 41 C dur KV 551 „Jowiszowa”

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

Zatosowanie zapisu

Solistka – Natalia Walewska – skrzypce 
Muzycy Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej
Aktorzy Teatru Miniatura w Gdańsku
Anna Bona, Natalia Walewska - pomysłodawcy cyklu
Kolejna odsłona cyklu „Antonio Vivaldi- Cztery 
pory roku dla dzieci”. Po zimie natura budzi się do 
życia. Ptaki radosną pieśnią ogłaszają przybycie 
wiosny. Vivaldi wraz z przyjaciółmi trafia do  
tajemniczego ogrodu, gdzie zaskakują go cuda 
przyrody. Czy uda mu się zrozumieć odgłosy wiosny?

Ernst van Tiel – dyrygent
George Tchitchinadze – dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – prowadzenie
Beethoven – Uwertura „Coriolan” op.62,  
Mozart – Symfonia nr 36 C-dur KV 42,  
Czajkowski – Symfonia nr 5 e-moll op. 64 

Orkiestra Dęta Zespołu Państwowych  
Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Jarosław Praszczałek - dyrygent, prowadzenie 
koncertu 
Podczas koncertu w Filharmonii Bałtyckiej młodzi 
słuchacze będą mogli posłuchać przebojów muzyki 
filmowej, melodii z bajek i programów telewizyj-
nych, w oryginalnych aranżacjach na instrumenty 
dęte. Nie zabraknie również opowieści o historii 
i budowie poszczególnych instrumentów dętych 
drewnianych i blaszanych.

PATRONAT HONOROWY: 

Robert Kwiatkowski
fot. Piotr Roda

Soyoung Yoon

Ernst van Tiel
fot. I. Lewandowska

George Tchitchinadze 
fot. Gela Megrelidze

Agnieszka Duczmal 
fot. K. Babka

Jarosław Praszczałek

Mischa Maisky

Michel Bouvard
fot. J. C. Guidarini

Tomasz Tomaszewski

PIOTR 
SZCZEPAŃSKI

oddaliliśmy 
się od siebie o 
przestrzeń o łzę 
niepotrzebną 
ten dramat 
w stylu lecz 
bez klasy 
podzielił nam 
codzienność lecz 
nie powinien 
dzielić nas 
ten dramat 
no cóż tak się 
wydarzyło 
wiatr 
zawiał ślady 
pogubiliśmy 
imiona to chyba 
nie była miłość
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TENISOWO W WOCŁAWACH

O puchar proboszcza
Turnieje tenisa stołowego w 
Wocławach, gdzie głównym 
trofeum jest puchar probosz-
cza miejscowej parafii, już na 
stałe wpisały się w kalendarz 
sportowych imprez w gmi-
nie Cedry Wielkie. Każdego 
roku zawody przyciągają do 
Wocław wielu miłośników 
ping-ponga.
Tego roku do rywalizacji 
przystąpiło 75 tenisistów, 
których organizatorzy po-
dzielili na kategorie wiekowe. 
Puchary i nagrody przypadły 
21 osobom, a najmłodsi mo-
gli liczyć na specjalne upo-
minki przygotowane przez 
organizatorów.
Wśród dziewcząt do lat 13 
zwyciężyła Julia Chuda, a ko-
lejne dwa miejsca przypadły w 
udziale kolejnym Juliom: Zo-
nek i Peda. W grupie chłop-
ców na trzech pierwszych 
miejscach sklasyfikowano 
kolejno: Marcela Gajosa, 
Kamila Maczugę i Szymona 
Łagowskiego.
W kategorii wiekowej 13 – 18 
lat bezkonkurencyjna oka-
zała się Wiktoria Łagowska, 
a miejsca na podium zaję-
ły także Marta Langowska i 

Monika Piechowska. Daniel 
Kobryń był najlepszy w gru-
pie chłopców, a w pokona-
nym polu pozostawił Macieja 
Goncerzewicza i Krzysztofa 
Łanię.
Kamil Kotuca zwyciężył w 
kategorii 18 – 35 lat. Na 2. 
miejscu zawody ukończył Pa-
tryk Szerszeń, a 3. pozycją 
musiał zadowolić się Mar-
cin Wiachowski. Natomiast 
wśród pań (18+) zwyciężyła 
Magdalena Labuda. 2. miej-
sce zajęła Mariola Łach, a 3. 
Magdalena Pisowacka. W 
najstarszej kategorii wieko-
wej najlepszym zawodnikiem 
okazał się Dariusz Matyjas, 
który okazał się lepszy od To-
masza Wirkusa i Grzegorza 
Kobryń.
Najmłodsi uczestnicy turnie-
ju – Martyna Łach i Natalia 
Narkiewicz – otrzymali na-
grody specjalne. Dodajmy, że 
w pojedynku o nagrodę głów-
ną zagrali wszyscy zwycięzcy 
danych kategorii wiekowych, 
a tu najlepszym okazał się 
Dariusz Matyjas.

(KL)

 W tym roku w Wocławach zagrało ponad 70 tenisistów

  Miłośnicy karcianej gry chętnie przyjeżdżają na brydżowe 
zawody do Pruszcza Gdańskiego

ZOBACZ FINAŁ 

Polska-
Rumunia
Polska kadra piłkarzy ręcz-
nych przechodzi ostatnio 
kryzys. Ani igrzyska olim-
pijskie, ani mistrzostwa 
świata nie zakończyły się 
sukcesem naszych zawod-
ników. Dobrze nie wyglą-
dają również eliminacje do 
mistrzostw Europy, które w 
przyszłym roku rozegrane 
zostaną w Chorwacji. 
Eliminacje do mistrzostw w 
Chorwacji na szczęście jesz-
cze się nie skończyły i nasi 
zawodnicy wciąż mają szan-
sę awansu. Grupę 2. elimi-
nacji, poza Polską, tworzą 
jeszcze Rumunia, Białoruś 
oraz Serbia. Do tej pory 
rozegrano dwie kolejki me-
czów. Podopieczni Talan-
ta Dujszebajewa przegrali 
32:37 z Serbami i 23:28 z 
Rumunami. W najbliższym 
czasie nasza kadra dwukrot-
nie zmierzy się z Białoru-
sią i aby myśleć o awansie, 
oba mecze trzeba wygrać. 
W przedostatniej kolejce 
Polacy pojadą na arcyważ-
ny mecz do Serbii, by 18 
czerwca meczem z Rumunią 
w Ergo Arenie zakończyć 
eliminacje do mistrzostw w 
Chorwacji. 
– Meczem z Rumunią w 
Ergo Arenie polscy piłkarze 
ręczni zakończą kwalifika-
cje do Mistrzostw Europy 
2018. Sytuacja w polskiej 
grupie jest na tyle skom-
plikowana, że pojedynek w 
hali na granicy Gdańska i 
Sopotu może zdecydować 
o losach awansu do EHF 
EURO w Chorwacji. Do 
starcia biało-czerwonych z 
reprezentacją Rumunii doj-
dzie w niedzielę, 18 czerw-
ca. Godzina rozpoczęcia 
meczu nie jest jeszcze zna-
na. Bilety są już w sprzedaży 
– informuje Bartosz Tobień-
ski, rzecznik prasowy Ergo 
Areny. 

(GR)

W ROCZNICĘ POWROTU

Zapraszamy na 
festiwal brydżowy
– Z okazji 71. rocznicy powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy, 
w dniach 25-26 marca, w małej sali sportowej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 odbędzie się XIX Festiwal Brydżowy  
o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Turniej będzie dwudniowy – 
informuje Wojciech Dąbrowski 
z Centrum Kultury i Sportu, 
które jest organizatorem bry-
dżowej imprezy.
W sobotę 25 marca o godz. 
10.00 rozpocznie się turniej par 
na zapis maksymalny, a o godz. 
16.00 turniej par na punkty 
meczowe. Z kolei w niedzielę 
od godz. 10.00 rozpocznie się 
dwusesyjny turniej par na zapis 
maksymalny i potrwa do godz. 
18.30, o której planowane jest 
uroczyste zakończenie i wrę-
czenie nagród zwycięzcom. 
– Niedzielny turniej wchodzi 
w skład cyklu Grand Prix 2017 
PWZBS Gdańsk. Nagrody fi-
nansowe za każdy turniej będą 
wręczone zgodnie z regula-
minem PZBS. Zapraszamy 
wszystkich miłośników brydża 
do uczestnictwa w turnieju – 
mówi Wojciech Dąbrowski. 
Dodajmy, że wszystkie nagrody 

rzeczowe i puchary ufundowa-
ło miasto i CKiS. Informacje 
dodatkowe można uzyskać u 
Tadeusza Koronowskiego (tel. 
58 683 14 39). Sędzią zawodów 

będzie natomiast Marcin Wa-
słowicz (504 072 129).

(KL)

Fo
t.

 C
K

iS

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

O PUCHAR BURMISTRZA

ZŁOTO DLA TRĄBEK WIELKICH

WĘDKARZE NA LODZIE

„Piłeczka” była najlepsza

Futsalowe mistrzostwa powiatu

O puchar przewodniczącej
Drużyna „Piłeczka” zwy-
ciężyła w Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej Piłeczka Cup o 
puchar burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. Poza miejsco-
wymi drużynami do rywa-
lizacji przystąpiły zespoły z 
Morąga, Tczewa, Starogardu 
Gdańskiego, Gdańska, Do-
brego Miasta i Malborka.
Jak twierdzą organizatorzy 
imprezy, turniej stał na wy-
sokim poziomie piłkarskim, 
a zwycięzcy zawodów stracili 

Drużyna „Piłeczka” zwy-
ciężyła w Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej Piłeczka Cup o 
puchar burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. Poza miejsco-
wymi drużynami do rywa-
lizacji przystąpiły zespoły z 
Morąga, Tczewa, Starogar-
du Gdańskiego, Gdańska, 
Dobrego Miasta i Malborka.
Jak twierdzą organizatorzy 
imprezy, turniej stał na wy-
sokim poziomie piłkarskim, 
a zwycięzcy zawodów stra-
cili we wszystkich meczach 

Tego roku pogoda dopisa-
ła wędkarzom, którzy lubują 
się w podlodowym łowieniu 
ryb. W poprzednim numerze 
informowaliśmy o zawodach 
klubowych Wojskowego Sto-
warzyszenia Wędkarskiego 
„Czapla”. A niedawno węd-
karze walczyli o puchar Mał-
gorzaty Czarneckiej-Szafrań-
skiej, przewodniczącej Rady 
Miasta Pruszcz Gdański.
– Do walki o trofeum przy-
stąpiło kilkunastu zawodni-
ków. Jednak zwycięzcą mogła 

we wszystkich meczach tyl-
ko dwa gole. Dodajmy, że 2. 
miejsce zajął Huragan Mo-
rąg, a na najniższym stop-
niu podium zameldowali się 
młodzi piłkarze tczewskiego 
Gryfa.
Najlepszym strzelcem tur-
nieju został Grzegorz Masz-
talerz (8 goli) z AS Piłecz-
ka, a najlepszym piłkarzem 
– jego klubowy kolega Oskar 
Żakowiecki.

(KL) 
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być tylko jedna osoba. Bezkon-
kurencyjny okazał się Wiesław 
Wejher ze Steblewa, który zło-
wił 23 ryby o łącznej wadze 
650 gram – informuje nas An-
drzej Grzejka, prezes WSW 
„Czapla”.
Na 2. miejscu zawody ukończył 
Wincenty Zackiewicz z Prusz-
cza Gdańskiego (17 ryb, 530 g). 
Dodajmy, że mieszkaniec na-
szego miasta złowił tego dnia 
największą rybę – okonia o wa-
dze 200 gram. Na najniższym 
stopniu podium stanęła Beata 

Matyśkiewicz (18 ryb, 510 g).
– Najlepszym wędkarzom na-
grody wręczyli Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska oraz 
Marek Krawyciński, wiceprze-
wodniczący rady miasta. Po 

części oficjalnej spotkaliśmy 
się przy ognisku, gdzie mogli-
śmy porozmawiać i wymienić 
się doświadczeniami węd-
karskimi – dodaje Andrzej 
Grzejka.

(GR)

GMINA TRĄBKI WIELKIE

Przemysław Mejer – 
Cezary Kusaj, 
Filip Drożyński, 
Sebastian Bara, 
Marcin Laga, 
Jakub Pelowski,
Łukasz Mejer, 
Dawid Chmielewski.

 Uczestnicy zawodów o puchar  
Małgorzaty Czarneckiej-Szafrańskiej
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SAMORZĄDOWCY NIE DALI SZANS RYWALOM

Młodzi piłkarze grali 
o puchary Elnaft 
W hali sportowej w Trąbkach Wielkich odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Chłopców Elnaft Cup. W piłkarskich zmaganiach rywalizowali piłkarze mający 11 
– 13 lat. Imprezą towarzyszącą był trójmecz z udziałem drużyn: Samorządowcy, 
Elnaft Team i Przyjaciele Elnaft-u.

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

ZAPRASZAMY DO SOPOTU

Piosenki Marka 
Dutkiewicza
– Młodzieżowy Dom Kultury 
w Sopocie serdecznie zapra-
sza dzieci i młodzież z całej 
Polski do wzięcia udziału w 
V Ogólnopolskim Konkur-
sie Piosenki „Piosenki Marka 
Dutkiewicza”. Konkurs od-
będzie się 20 marca w sopoc-
kim MDK – zaprasza Edyta 
Dawidowska z Miejskiego 
Domu Kultury w Sopocie, 
która jest koordynatorem 
konkursu.
Młodych artystów oceniać 
będzie jury, w którym zasia-
dać będą: Katarzyna Rogal-
ska – skrzypaczka Cappelli 
Gedanensis, Krystyna Rej-
nowicz – muzykolog, wie-
loletnia dziennikarka Radia 
Gdańsk, Jerzy Rajczyk – wo-
kalista, muzyk i Paweł Orli-
kowski – muzyk, wokalista. 
– Gościem specjalnym kon-
kursu będzie Marek Dutkie-
wicz, który wysłucha wokali-
stów, odpowie na pytania oraz 
wręczy nagrody laureatom. 

Marek Dutkiewicz jest au-
torem kilkuset tekstów pio-
senek, z których wiele stało 
się przebojami. 21 marca or-
ganizujemy także spotkanie 
z Markiem Dutkiewiczem 
promujące jego książkę „Jol-
ka, Jolka pamiętasz”, któ-
re odbędzie się o godzinie 
17.00 w Sopotece – II pię-
tro nowego dworca – Sopot 
Centrum – informuje Edyta 
Dawidowska.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
muzyczny konkurs przepro-
wadzony będzie w siedzibie 
MDK w Sopocie przy al. Nie-
podległości 763 – początek o 
godz. 9.00. Więcej wiadomo-
ści na temat konkursu poznać 
można dzwoniąc do MDK 
(tel. 58 551 41 31).
Dodajmy, że patronat praso-
wy nad imprezą objęła m.in. 
„Panorama Pomorza”.

(lubek)

 Marek Dutkiewicz współpracował z wieloma gwiazdami 
polskiej sceny muzycznej

 Pamiątkowe zdjęcie zawodników uczestniczących w trójmeczu
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Piłkarski turniej trwał dwa 
dni. Jako pierwsi przystąpili do 
rozgrywek zawodnicy roczni-
ka młodszego. W tej kategorii 
wiekowej zmagało się 10 dru-
żyn: Czarni Pruszcz Gdań-
ski, Jaguar Gdańsk Południe, 
Jaguar Gdańsk Północ, Polo-
nia Gdańsk, Pomezania Mal-
bork, Portowiec Gdańsk, So-
kół Ełganowo, Sztorm Mosty 
oraz Elana Toruń i Olimpia 
Grudziądz. 
– Zwycięzcą turnieju został 
Jaguar Gdańsk Południe, któ-
ry wygrał wszystkie mecze, 
zdobywając w nich 17 bramek 
i tracąc tylko jedną. Gdańsz-
czanie w finale wygrali z Elaną 
Toruń. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się drużyny: Jagu-
ara Gdańsk Północ i Sztormu 
Mosty. W turnieju nagrodzo-
no także wyróżniających się 

piłkarzy. Najlepszym zawod-
nikiem został Bartosz Borkow-
ski z Jaguara Gdańsk Północ, 

najlepszym bramkarzem – 
Mateusz Ryszewski z Jaguara 
Gdańsk Południe, a najlepszym 

strzelcem – zdobywca dziesię-
ciu bramek Oliwier Olewiń-
ski z Elany Toruń – informuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich, który był organiza-
torem piłkarskiego turnieju.
Następnego dnia do zmagań 
przystąpiła kolejna grupa. Tu 
również o zwycięstwo walczy-
ło 10 zespołów (GTS Pruszcz 
Gdański, Jaguar Gdańsk Biali, 
Jaguar Gdańsk Zieloni, Sokół 
Ełganowo, Elana Toruń, Gol 
Brodnica, Olimpia Grudziądz, 
Concordia Olsztyn i Naki 
Olsztyn oraz Warta Poznań). 
– Zwycięzcą turnieju zosta-
ła Olimpia Grudziądz, któ-
ra w finale pokonała 4:1 Naki 
Olsztyn. Na kolejnych miej-
scach sklasyfikowano Concor-
dię Elbląg, Jaguara Gdańsk 
Biali, Jaguara Gdańsk Zieloni 
i Gol Brodnica. Najlepszym 

zawodnikiem turnieju został 
Mikołaj Trembicki z Olsztyna, 
najlepszym bramkarzem – Mi-
chał Cieślik z Grudziądza, a 
najlepszym strzelcem zdobyw-
ca dziewięciu bramek – Bartło-
miej Kula z Jaguara Biali – do-
daje Leszek Orczykowski.
Imprezą towarzyszącą 

turniejom halowej piłki noż-
nej Elnaft Cup był trójmecz z 
udziałem drużyn: Samorzą-
dowcy, Elnaft Team i Przyja-
ciele Elnaft-u. Grano 2 razy po 
10 minut. 

(GR)

 Futbolowe święto w Trąbkach Wielkich trwało dwa dni
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