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Kiedy większość pomorskich samorządów czeka w blokach startowych na pienią-
dze z nowego unijnego rozdania, na terenie Pruszcza Gdańskiego realizowanych 
jest szereg inwestycji drogowych. Jest to możliwe, gdyż gmina miejska otrzymała 
na przełomie 2015/2016 roku dodatkową dotację w wysokości 9 mln zł na zreali-
zowaną kilka lat temu obwodnicę. Poza tym, urząd bardzo wcześnie ogłosił prze-
targi na większość prac, dzięki czemu teraz można realizować inwestycję.

Drogowa rewolucja na osiedlu wschód
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W tym roku koncentrujemy się 
na modernizacji ulic istniejących. 
Skutecznie wykorzystujemy prezent z 
Unii Europejskiej o wartości 9 milionów, 
jaki otrzymaliśmy na początku roku. 

FlashFlash

Książka o powojennej historii
W miejskiej kasie przez 3 kolejne lata zabez-
pieczono niespełna 5 mln zł na remont budyn-
ku przy ul. Krótkiej 6, w którym swoje miejsce 
znajdzie muzeum 

Bogatsza oferta turystyczna
Wójt gminy Cedry Wielkie, podpisał umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
przystani kajakowych w miejscowościach Błot-
nik i Trzcinisko. 

Dramowicz zostanie prezesem Pom. ZPN? 
Za kilka dni odbędą się wybory do władz Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej. Delegaci klubów 
wybiorą nowego prezesa oraz zarząd na kolejną 
kadencję. 

Sprawniej i komfortowo 
W ostatnim czasie Wydział Komunikacji zmie-
nił się nie do poznania. Dzięki remontowi znacz-
nie usprawniła się przede wszystkim obsługa 
petentów.
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PATRONAT MEDIALNY

Nasze kalendariumZAPRASZAMY ORGANIZACJE SENIORALNE

Ruszyły przygotowania do 
Sopockich Targów Seniora
Choć tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się 
jesienią – 22 i 23 października, już teraz rozpoczęły się przygo-
towania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, 
instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą ofertę dla 
seniorów, do zaprezentowania się na targach. 

Już po raz siódmy w jesienny 
weekend odbędą się w Sopo-
cie Targi Seniora, które co roku 
przyciągają kilka tysięcy osób 
odwiedzających z całego wo-
jewództwa. To propozycja na 
ciekawy, aktywny weekend nie 
tylko dla seniorów, ale i dla ca-
łej rodziny. 
– Każdy z nas ma w swoim oto-
czeniu osoby starsze i każdy z 
nas kiedyś będzie seniorem, 
dlatego warto być otwartym na 
potrzeby i problemy osób star-
szych i wspólnie zadbać o dobrą 
jakość życia obecnych i przy-
szłych seniorów – mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie – pomysłodawca i 
współorganizator targów. 
Jak co roku osoby odwiedzają-
ce targi będą miały możliwość 
zapoznania się z szerokim i 

różnorodnym wachlarzem pro-
duktów i usług dostosowanych 
do potrzeb osób starszych, 
dzięki którym mogą oni dłużej 
cieszyć się zdrowiem, sprawno-
ścią fizyczną oraz radzić sobie 
w codziennym życiu. Mile wi-
dziane są firmy, które posiadają 
w swojej ofercie ciekawe propo-
zycje dla seniorów. 
– Jest to świetna okazja, aby po-
kazać się szerszej grupie odbior-
ców – zachęcają organizatorzy.
Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno-kultu-
ralny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i artystycz-
ne, wykłady na temat zdrowego 
stylu życia i odżywiania. Bę-
dzie również możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. 
– Zapraszamy organizacje se-
nioralne z całego województwa 

pomorskiego – kluby seniora, 
uniwersytety III wieku i inne 
podmioty, które organizują 
ciekawe zajęcia dla seniorów, 
np. koła gospodyń wiejskich, 
do współtworzenia programu 
edukacyjno-kulturalnego – za-
prasza Anna Jarosz. – Podmio-
ty, które przedstawią najcie-
kawsze propozycje zaprosimy 
do udziału w targach. 
Firmy oraz organizacje zainte-
resowane udziałem w Sopoc-
kich Targach Seniora, mogą 
zgłaszać swoją ofertę do 31 
sierpnia. 
Szczegółowe informacje w Biu-
rze Organizacyjnym Sopoc-
kich Targów Seniora: e-mail: 
biuro@targiseniora.pl, tel. 58 
551 17 10 w. 251.

Agnieszka Niedałtowska

  Targi seniora to okazja do wzięcia udziału w różnego
rodzaju atrakcjach przygotowanych przez organizatorów
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• 30 lipca – 21 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 12 sierpnia (piątek), Lechia Gdańsk – Korona 
Kielce, godz. 18.00, Stadion Energa Gdańsk

• 14 sierpnia (niedziela), Rockblu Przywidz 
Festiwal (koncert Kombi i Oddziału 
Zamkniętego), Zielona Brama w Przywidzu

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

• 15 sierpnia (poniedziałek), 22. Maraton 
Solidarności, godz. 9.00

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

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

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

• 21 – 27 sierpnia (niedziela – sobota), 
Mozartiana 2016, Park Oliwski, Dom 
Uphagena, Katedra Oliwska

• 26 sierpnia – 4 września, Festiwal 
Goldbergowski, kościół pw. Świętej Trójcy w 
Gdańsku

• 27 sierpnia (sobota), Kronos Quartet, godz. 
20.00, Europejskie Centrum Solidarności, pl. 
Solidarności 1

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

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

• 10 września (sobota), 54. Bieg Westerplatte, 
godz. 11.30, Westerplatte

• 17 września (sobota), Yawning Man, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 14 – 17 września (środa – piątek), XVI 
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, godz. 9.00, 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego

• 19 – 24 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 6 października (czwartek), Gala 11. Festiwalu 
Filmów Jednominutowych, godz. 19.00, 
Centrum św. Jana w Gdańsku, Świętojańska 50

• 9 października (niedziela), Behemoth, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 13 października (czwartek), Imany, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

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

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

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

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

Sprawniej i komfortowo w 
wydziale komunikacji 
W ostatnim czasie Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim zmienił się nie do poznania. 
Dzięki przeprowadzonemu remontowi znacznie usprawniła się przede wszystkim obsługa petentów.

Od wielu miesięcy prowadzo-
ne są remonty kolejnych po-
mieszczeń siedziby powiatu 
przy ulicy Wojska Polskiego 
w Pruszczu Gdańskim. Kilka 
lat temu z nowoczesnych po-
mieszczeń cieszyć się mogli 
pracownicy Wydziału Geo-
dezji. Z kolei kilka miesięcy 
temu do budynku przy ulicy 
Grunwaldzkiej przeniesio-
no pruszczański SANEPID. 
Dzięki temu w budynku sta-
rostwa zwolniło się kilka po-
mieszczeń. Przeniesiono Wy-
dział Organizacyjny, a jego 
dotychczasowe pomieszczenia 
zostały wyremontowane i za-
adoptowane na potrzeby Wy-
działu Komunikacji.
- Remont sprawił, że pomiesz-
czenia naszego wydziału nie 
odbiegają od zachodnich urzę-
dów. Jesteśmy szczęśliwi, że 
możemy pracować w takich 
warunkach. Zadowoleni po-
winni być również nasi klien-
ci, ponieważ komfort ich ob-
sługi znacznie się poprawił. 

Po remoncie w oddzielnej sali 
obsługiwane są podmioty go-
spodarcze – mówi nam Anna 
Petter, naczelnik Wydziału 
Komunikacji. 
Po remoncie obsługa klientów 
stała się sprawniejsza, a będzie 
jeszcze lepiej. 
- Już od września nasz zespół 
zostanie powiększony. W tej 
chwili prowadzimy nabór na 
dodatkowe stanowiska pracy. 
Liczymy więc, że od września 
kolejki powinny zniknąć z na-
szego wydziału – zapewnia 
Anna Petter.
W tym miejscu warto powie-
dzieć, że środkami powiatu od 
kilka lat wprowadzane są roz-
wiązania, które mają uspraw-
nić funkcjonowanie wydziału 
komunikacji. 
- Jeszcze kilkanaście lat temu 
prowadziliśmy tradycyjny 
system numerkowy. Potrze-
bowaliśmy jednak nowocze-
śniejszych rozwiązań, dlatego 
zdecydowaliśmy się na system 
komputerowy, który nie do 

końca spełniał nasze oczeki-
wania. W końcu wdrożyliśmy 
w pełni profesjonalny sys-
tem do „zarządzania” kolejką. 
Klienci mogą też rejestrować 
się przez internet. Dodam, 
że w międzyczasie przepro-
wadziliśmy remont głównej 
sali przyjęć interesantów. To 
wszystko sprawia, że komfort 
przyjmowania interesantów 
jest moim zdaniem bardzo wy-
soki – dodaje szefowa wydzia-
łu komunikacji.
Warto przy okazji powiedzieć, 
że modernizacji poddano rów-
nież archiwa wydziału. Dzię-
ki temu, dostęp do wszystkich 
archiwalnych dokumentów 
jest znacznie lepszy, ale rów-
nież i szybszy.
Kolejne zmiany w siedzibie 
powiatu czekają nas już nie-
bawem, bowiem w przyszłym 
roku do nowego budynku przy 
ulicy Raciborskiego przepro-
wadzone będzie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

Krzysztof Lubański

  Stefan Skonieczny, starosta gdański i Anna Petter, kierownik Wydziału
Komunikacji dumni są z pozytywnych zmian zachodzących w budynku starostwa
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Pierwszy krok już zrobili
Tydzień temu w Zatoce Sztuki 
w Sopocie odbyła się impreza 
charytatywna, z której dochód 
przeznaczony będzie na wy-
danie książek i audiobooków z 
bajkami opowiadającymi o nie-
pełnosprawnych sportowcach. 
Zebrano 1 tysiąc złotych, ale 
potrzeba 60 razy tyle. 
Do sopockiej Zatoki Sztuki 
nie przybyło zbyt wiele osób. 
Zdaniem głównej organiza-
torki imprezy zawiodły lokal-
ne media, które w ogóle nie 
były zainteresowane promocją 
wydarzenia.
- Na mój apel w sprawie wy-
promowania imprezy odpowie-
działa jedynie redakcja „Pano-
ramy”. Pozostałe media albo 
nie odpowiedziały albo w ogóle 
nie były zainteresowane naszą 
akcją. Widać dla nich najważ-
niejsza jest ludzka tragedia, a 
nam jako organizatorkom tego 
projektu wydaje się, że zagad-
nienie, jakie w nim poruszyły-
śmy, jest niezmiernie ważne i 
należy o nim mówić jak najczę-
ściej i w jak największej ilości 

mediów – mówi nam rozżalona 
Magdalena Kulczewska, orga-
nizatorka imprezy i główna po-
mysłodawczyni akcji wydania 
książek i audiobooków.
Na imprezie nie zawiedli jed-
nak goście specjalni, wśród 
których nie zabrakło chociażby 
Grażyny Wolszczak, czy Bo-
żeny Stachury. Wśród zapro-
szonych gości znalazł się także 
Michał Bogdan – siedmiokrot-
ny mistrz Polski w podnoszeniu 
ciężarów niepełnosprawnych 
w kategorii porażeń mózgo-
wych, były reprezentant Pol-
ski w arm wrestlingu. Wstał z 
wózka po wypadku 8 lat temu, 
a teraz stara się propagować 
aktywny tryb życia i integra-
cję środowisk osób zdrowych i 
niepełnosprawnych
- Odbyły się wszystkie zapla-
nowane przez nas atrakcje. 
Przeprowadziliśmy również 
akcję. Owszem, liczyliśmy na 
większy przychód z tej impre-
zy, ale nie zwieszamy głów. 
Działamy i szukamy pienię-
dzy, dzięki którym naszą akcję 

doprowadzimy do sukcesu. Z 
naprawdę ogromnej ilości róż-
nych przedmiotów przekaza-
nych przez osoby publiczne 
podczas imprezy udało się zli-
cytować: książkę przekazaną 
przez Ewę Wachowicz opa-
trzoną jej autografem, piłkę 
przekazaną przez zawodników 
gdyńskiej drużyny rugby z ich 
autografami oraz audiobooka 
czytanego przez Piotra Fron-
czewskiego. Przedmioty, któ-
re jeszcze nie zostały zlicyto-
wane trafią na organizowaną 
przez nas już wkrótce licytację 
internetową, na której każdy 
będzie mógł znaleźć dla sie-
bie coś ciekawego i cennego. 
O szczegółach tej licytacji bę-
dziemy informować na bieżąco 
na naszym Fan Page’u na Fa-
cebooku – dodaje Magdalena 
Kulczewska. 
- Na konferencji poruszyli-
śmy nie tylko tematy związane 
ściśle z naszym projektem, ale 
również wspólnie z Micha-
łem podzieliliśmy się naszy-
mi prywatnymi odczuciami 

  Po festynie zorganizowano również konferencję prasową, na której
pojawiła się Grażyna Wolszczak
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dotyczącymi traktowania osób 
niepełnosprawnych przez 
swoich pełnosprawnych 
rówieśników. 
Przypomnijmy, że Magdalena 
Kulczewska wspólnie ze swo-
imi przyjaciółmi, planuje opu-
blikować autorskie bajki, które 
mają pokazać, że osoby niepeł-
nosprawne mogą żyć tak samo 

aktywnie jak ich pełnosprawni 
rówieśnicy.
- 29 lipca udało nam się otrzy-
mać wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego, co w bardzo 
dużym stopniu ułatwi nam 
pozyskiwanie funduszy po-
trzebnych do realizacji zamie-
rzonych celów. Teraz będziemy 
szukać prywatnych sponsorów, 

którzy będą chcieli nam po-
móc. Dzięki założeniu stowa-
rzyszenia będziemy starać się 
również o publiczne środki, 
które dadzą nam większe moż-
liwości niż fundusze pozyski-
wane od sponsorów – podkreśla 
Magdalena Kulczewska.

(lubek)
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Drogowa rewolucja na osiedlu wschód
Kiedy większość pomorskich samorządów czeka w blokach startowych na pieniądze z nowego unijnego rozdania, na te-
renie Pruszcza Gdańskiego realizowanych jest szereg inwestycji drogowych. Jest to możliwe, gdyż gmina miejska otrzy-
mała na przełomie 2015/2016 roku dodatkową dotację w wysokości 9 mln zł na zrealizowaną kilka lat temu obwodnicę. 
Poza tym, urząd bardzo wcześnie ogłosił przetargi na większość prac, dzięki czemu teraz można realizować inwestycję.

Pruszczański urząd już na po-
czątku roku ogłaszał przetargi 
na realizację inwestycji dro-
gowych. A warto wiedzieć, że 
od połowy kwietnia do koń-
ca lipca,  z punktu prawne-
go, bardzo utrudnione było 
ogłaszanie przetargów przez 
lokalne samorządy, ponieważ 
w Polsce nie obowiązywała 
jeszcze nowa ustawa o zamó-
wieniach publicznych, a sta-
ra nie była zgodna z unijnymi 
dyrektywami. 
- Pieniądze z dotacji oraz 
wcześnie ogłoszone przetargi 
sprawiły, że na terenie całe-
go miasta prowadzimy bardzo 
wiele inwestycji drogowych, 
a niebawem ruszą kolejne, za-
planowane na ten rok, przed-
sięwzięcia – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Zakończono już budowę par-
kingu przy ulicy Horsztyń-
skiego oraz część układu 

drogowego przy ulicy Fantaze-
go. Z kolei lada dzień drogow-
cy powinni skończyć pracę na 
ulicach: Paderewskiego, Gło-
wackiego, Staszica, Wyspiań-
skiego i Konopnickiej. Nato-
miast już we wrześniu zakoń-
czy się budowa parkingu przy 
ul. Wita Stwosza. Zaawan-
sowana jest przebudowa ulicy 
Kochanowskiego.
- W tym roku koncentrujemy 
się na modernizacji ulic istnie-
jących. Skutecznie wykorzy-
stujemy prezent z Unii Euro-
pejskiej o wartości 9 milionów, 
jaki otrzymaliśmy na początku 
roku. Poza tym, w przetargach 
osiągamy świetne ceny, dlatego 
możemy wykonać tak dużo prac 
drogowych w naszym mieście – 
szczególnie na osiedlu Wschód. 
Powiem przy okazji, że w tym 
roku niemal w 2/3 wybudowa-
na, zostanie ulica Korzeniow-
skiego, a przypomnę, że na ten 
rok planowaliśmy wybudować 

tylko 1/3 tej ulicy. Można po-
wiedzieć, że na osiedlu Wschód 
odbywa się w tej chwili rewo-
lucja drogowa – mówi Janusz 
Wróbel. 
Tak szeroko zakrojone działa-
nia drogowe powinny ucieszyć 
kierowców z Pruszcza Gdań-
skiego. W tym miejscu warto 
jeszcze przypomnieć, że trwa 
jeszcze przebudowa jednego 
w najbardziej newralgicznych 
skrzyżowań w naszym mie-
ście, a więc ulicy Raciborskie-
go z Grunwaldzką. Dzięki tej 
inwestycji, realizowanej przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad,  znacz-
nie usprawni się ruch kołowy, 
szczególnie w tej części nasze-
go miasta. Dodajmy, że prace te 
mają być ukończone do końca 
września. 

Krzysztof Lubański   Przebudowa Raciborskiego z Grunwaldzką usprawni ruch w tej części
Pruszcza Gdańskiego

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE
 PROJEKT „OBUDŹ  SWÓJ  POTENCJAŁ” – 

MAMY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCĄ ŁĄCZNIE WSZYSTKIE
PONIŻSZE KRYTERIA

 wiek 18-24 lata
 osoba pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się
 osoba niezarejestrowana w Urzędzie Pracy

 mile widziane osoby posiadające orzeczenie o stopniu     
          niepełnosprawności  

CO OFERUJEMY?
Indywidualne i kompleksowe podejście do każdego z uczestników, formy pomocy
skonstruowane tak, aby pomagać rozwiązywać problemy konkretnej młodej osoby.

 kurs  zawodowy  –  magazynier  z  obsługą  wózka  widłowego  
lub spawacz

 staż zawodowy ze stypendium
 kurs językowy
 kurs komputerowy ECDL 
 kurs prawa jazdy kat. B
 warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
 zajęcia z doradcą zawodowym
 wsparcie psychologiczne

              SZCZEGÓŁY I ZAPISY
      Młodzieżowe Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim

                             ul. Polskich Kolejarzy 4 
                          e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl / tel.: 58 305 43 78

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

REKLAMA

PRZETARGI OGŁOSZONE

Basen i kino już za rok
Jeszcze w tym miesiącu mają 
zostać rozstrzygnięte prze-
targi na dwie ważne inwesty-
cje, na które z utęsknieniem 
czekają mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego.
– Wierzę, że w sierpniu do-
wiemy się kto zajmie się budo-
wą basenu oraz kina na tere-
nie Centrum Kultury i Sportu 
przy ulicy Chopina – mówi 
nam Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Przypomnijmy, że obie in-
westycje są zadaniami, które 
zgłoszono w ramach ubiegło-
rocznego Budżetu Obywa-
telskiego. Po konsultacjach z 
pomysłodawcami obu projek-
tów, postanowiono rozszerzyć 
zakres działań, co doprowa-
dziło do tego, że oba zadania 
stały się poważnymi wyzwa-
niami również dla budżetu 
gminy miejskiej.
– Nowoczesny obiekt rekre-
acyjny będzie się składał z 
dwóch niecek basenowych: 
dużej dla dorosłych, której 
najdłuższy bok będzie miał 
długość 25 metrów oraz 
mniejszej dla dzieci, drew-
nianego pomostu, komplek-
su techniczno-sanitarnego 
i plaży. W przyszłości przy 
kąpielisku wybudowana ma 

być również siłownia i skate park 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Pierwsze prace budowlane roz-
poczną się prawdopodobnie na 
jesieni, aby obiekt został od-
dany do użytku już w połowie 
przyszłego roku – jeszcze przed 
sezonem urlopowym. Dodajmy 
tylko, że w miejskiej kasie zabez-
pieczono na ten cel 4,8 mln zł.
W tym roku rozpocząć się ma 

również przebudowa budyn-
ku Centrum Kultury i Spor-
tu, gdzie znajdzie się miejsce 
na kino. Inwestycja, która 
według szacunków kosztować 
może niespełna 3 mln zł, fi-
nansowana będzie w trzech 
kolejnych latach, ale otwarcie 
kina planowane jest na gru-
dzień 2017 roku.

(lubek)

  W tym miejscu za rok powstanie basen pływacki 
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DLA DZIECI ŻŁOBKOWYCH

Wsparcie dla rodziców
Gmina Pruszcz Gdański, 
jako jedna z nielicznych w 
Polsce, będzie wspierać ro-
dziców dzieci żłobkowych co-
miesięczną kwotą w wysoko-
ści 300 zł.
Przypomnijmy, że pruszczań-
ska gmina od maja 2014 do 
grudnia 2015 roku dotowała 
pobyt dziecka w żłobku. Pie-
niądze były wypłacane żłob-
kom, które adekwatnie obni-
żały opłatę dla rodzica. Kie-
dy jednak jeden z właścicieli 
żłobków zaskarżył uchwałę 
gminy (zarzucając, że gmina 
powinna dotować pobyt dzie-
ci nie tylko ze swojego terenu) 
i mimo, że Ustawa o opiece 
nad dzieckiem w wieku do 

Na Przystani Żeglarskiej w 
Błotniku odbyło się pierw-
sze wydarzenie w ramach 
cyklu międzyregionalnych 
konkurencji sportowo-rekre-
acyjnych „Wysp vs Cedry” – 
Turniej Piłki Siatkowej. 
W zawodach udział wzię-
ło łącznie 20 osób. Każda z 
reprezentacji zobowiązana 
była do wystawienia 5 dru-
żyn 2 osobowych. W dniu 
rozgrywek na terenie przy-
stani zostało przeprowadzo-
ne losowanie drużyn uczest-
niczących w turnieju oraz 
ustalono kolejność rozgry-
wanych meczy. Każda dru-
żyna rozegrała jeden mecz, 
a za zwycięstwo otrzymała 
1 punkt do klasyfikacji ogól-
nej, natomiast za przegraną 
0 punktów. Po zaciętej ry-
walizacji, grze pełnej zaan-
gażowania i emocji, a także 
nieustającemu dopingowi 
kibiców, ostatecznie wygrała 
ekipa z Cedrów Wielkich. 
Kolejne zmagania już 18 
sierpnia, od godz. 21.00 – 
podchody nocne w terenie na 
Wyspie Sobieszewskiej. 

(AT)

BŁOTNIK

Siatka na 
przystani

ŻEGLARSKIE ZAKOŃCZENIE SEZONU

Enej zagra w Kolbudach

Półmetek sezonu żeglarskiego 
już za nami i wielkimi kroka-
mi zbliża się jego zakończe-
nie. Dla miłośników białych 
żagli jest to smutny okres, ale 
w Kolbudach tak nie będzie, 
bo organizowana będzie im-
preza, na której zagra Enej.
W Kolbudach bardzo hucz-
nie powitaliśmy lato, ale rów-
nie emocjonująco ma być 10 
września, kiedy to odbędzie 
się Żeglarskie Pożegnanie 
Lata.
- Impreza rozpocznie się już 
o godz. 11.00 od regat żeglar-
skich. Potem od godziny 17.00 

zapraszamy dzieci, dla których 
przygotowaliśmy bardzo wie-
le ciekawych atrakcji. Nie za-
braknie chociażby ulubionych 
przez maluchów dmuchańców. 
Wszystkich niespodzianek nie 
jestem jednak w stanie wymie-
nić – mówi nam Jacek Grązie-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Kolbudy. 
Dodajmy, że również o godz. 
17.00 rozpocznie się live co-
oking oraz koncert zespołu 
Mitra. Z kolei o godz. 19.00 
wystąpi znany ze scen kabare-
towych Grzegorz Halama. 
- Gwiazdą tegorocznego 

Żeglarskiego Pożegnania 
Lata w Kolbudach będzie ze-
spół Enej. Koncert rozpocz-
nie się o godz. 21.00 – dodaje 
Jacek Grąziewicz.
Enej ma na swym kon-
cie pięć singli bijących re-
kordy popularności w sie-
ci i królujących na listach 
przebojów wszystkich naj-
większych rozgłośni radio-
wych w Polsce. Są to „Radio 
Hello”, „Skrzydlate ręce”, 
„Tak smakuje życie”, „Lili” i 
„Symetryczno-Liryczna”.

(lubek)

  W Kolbudach wystąpi zespół Enej

lat trzech nie precyzuje tego, 
Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny uchwałę uchylił, 
wójt Magdalena Kołodziej-
czak wyszła z inicjatywą, by 
środki te otrzymywali bezpo-
średnio rodzice. 
Projekt zaakceptowały po-
szczególne komisje Rady 
Gminy Pruszcz Gdański, a 
ostatnio radni podjęli uchwa-
łę w tej sprawie. Tak zwany 
bon opiekuńczy dla rodzi-
ców z terenu gminy Pruszcz 
Gdański wejdzie w życie 1 
września. Do tego czasu po-
jawi się na naszej stronie sto-
sowny wniosek dla rodziców. 

(MB)

MUZEUM PRUSZCZA PRZY KRÓTKIEJ 6

Miasto wyda książkę o powojennej historii
W miejskiej kasie przez 3 kolejne lata zabezpieczono niespełna 5 mln zł na kapitalny remont budynku przy ul. Krótkiej 6, 
w którym swoje miejsce znajdzie Muzeum Pruszcza Gdańskiego. Jednak zdaniem burmistrza Janusza Wróbla, inwesty-
cja będzie znacznie tańsza.

– Nie ma sensu wymieniać 
szczegółowych prac, które 
trzeba wykonać w budynku 
przy ulicy Krótkiej 6, ponie-
waż jest ich za dużo. Trzeba 
tam właściwie wykonać ge-
neralny remont całego bu-
dynku – mówi „Panoramie” 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Obiekt pochodzi z XIX wie-
ku, a jego stan techniczny 
pozostawia wiele do życze-
nia, dlatego budowlańcy będą 
mieli pełne ręce roboty. Bę-
dzie to technicznie trudniej-
sza i zarazem kosztowniej-
sza inwestycja, niż budowa 
od podstaw zupełnie nowego 
obiektu. 
– Z utworzeniem muzeum 
naszego miasta nosiliśmy 
się już od kilku lat. Od kie-
dy zaczęliśmy mówić i pisać 
o historii Pruszcza Gdań-
skiego, to ten pomysł nabie-
rał kształtów. Budynek przy 
Krótkiej 6 ma swoją historię 
i swój urok, dlatego właśnie 

tam chcemy umieścić mu-
zeum. Można powiedzieć, że 
jest to jedyne miejsce, któ-
re może być przeznaczone 
na ten cel – tłumaczy Janusz 
Wróbel.
Dodajmy, że w budynku przy 
ulicy Krótkiej 6 znajdować 
ma się nie tylko muzeum. 
Część pomieszczeń przezna-
czonych ma być chociażby na 
kawiarnię.
– Zdajemy sobie sprawę z 
tego, że samym muzeum nie 
przyciągniemy dziesiątek ty-
sięcy zwiedzających. Stąd też 
pomysł na różne funkcje tego 
budynku, które mają oży-
wić Krótką 6. Mam jednak 
nadzieję, że nasze muzeum 
przynajmniej raz odwiedzi 
każdy pruszczanin. Chce-
my, aby ta placówka badała 
i uzupełniała historię Prusz-
cza Gdańskiego. Historia na-
szego miasta jest bogata, ale 
wciąż mało znana – zauważa 
gospodarz naszego miasta.
Stąd też pomysł na wydanie 

książki, która odkrywałaby 
powojenne dzieje Pruszcza 
Gdańskiego. Autorzy publi-
kacji, która ukaże się jeszcze 
w tym roku, zajmują się So-
lidarnością, ówczesną partią 
rządzącą i aparatem władzy. 
– Podobnych opracowań jest 
bardzo mało. Podejrzewam, 
że jesteśmy jednymi z pierw-
szych w kraju, którzy podjęli 
się takiego wyzwania i zajęli 
się tymi tematami. W przy-
gotowaniu książki pomagają 
nam historycy z IPN, którzy 
podjęli się opisania tej hi-
storii. Jest ona spisana, a my 
prowadzimy już techniczne 
prace nad przygotowaniem 
książki – dodaje burmistrz 
Wróbel. 
Dokładnej daty publikacji 
jeszcze nie znamy, ale o pro-
mocji historycznej książki na 
pewno poinformujemy na ła-
mach „Panoramy”.

(lubek)   Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa tego budynku, w którym znajdzie się miejsce 
na Muzeum Pruszcza Gdańskiego
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  Na 300 złotych liczyć mogą rodzice dzieci żłobkowychFo
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DROGIE INWESTYCJE OŚWIATOWE

Sala w Pręgowie na Boże Narodzenie

200 OSÓB Z 4 KRAJÓW NA OBOZIE W BACHORZU

Na Jeziorze Charzykowy uczyli się 
żeglowania
Ponad 1000 osób wzięło udział w obozach żeglarskich, które od 10 lat organizowane są przez kolbudzki samorząd. Tylko w tym 
roku z takich wakacji cieszyło się 200 dzieciaków. Co ważne – tego lata był to obóz międzynarodowy, a wzięli w nim udział młodzi 
ludzie z Ukrainy, Polski, Litwy i Niemiec.

Historia letnich obozów że-
glarskich ma już 10-letnią tra-
dycję. Jak przypomina Jacek 
Grąziewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy Kolbudy, na 
samym początku były to obozy 
tylko dla mieszkańców.
- Początkowo organizowali-
śmy je w Gołuniu, następnie 
w Borsku i Wdzydzach Ki-
szewskich, a od tego roku w 
Bachorzu. W obozach wzięło 
dotychczas udział ponad ty-
siąc mieszkańców naszej gmi-
ny, a wiele osób z tej formy 
wypoczynku korzystało wielo-
krotnie. Od kilku lat młodym 
adeptom żeglarstwa z terenu 
naszej gminy towarzyszą też 
grupy dzieci i młodzieży miast 
partnerskich gminy Kolbudy 
– początkowo z ukraińskiego 
Jaworowa,  litewskiego Nie-
menczyna, a w tym roku po 
raz pierwszy, również z nie-
mieckiego Uffenheim – mówi 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. 
Wójt Grombala – wielki mi-
łośnik żeglarstwa, a jednocze-
śnie propagator sportów wod-
nych – podkreśla, że zaprosze-
nie na obóz gości z miast part-
nerskich było przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę.
- Przyjaźnie, które zostały za-
wiązane podczas nauki nie-
łatwej sztuki żeglarstwa, z 

pewnością nie zakończyły się z 
chwilą powrotu do rodzinnych 
domów. Docierają do nas sy-
gnały, że młodzież kontaktuje 
się ze sobą i nie może doczekać 
się kolejnych spotkań. A mogę 
już zdradzić, że okazje do tego 
pojawią się niebawem. We 
wrześniu młodzieży z Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach 
udaje się do bawarskiego Uf-
fenheim. To nie wszystko, po-
nieważ po raz kolejny będzie 
organizowany również wyjazd 
do Niemenczyna. Najtrudniej-
sza - ze względu na sytuację 
na Ukrainie – jest organizacja 
wyjazdu grupy do Jaworowa, 
jednak nie przekreślamy tego 
pomysłu – podkreśla Leszek 
Grombala.
Warto przy okazji powie-
dzieć, że młodych żeglarzy 
nad Jeziorem Charzykowskim 
odwiedziła także Monika 
Kończyk, Pomorska Kurator 
Oświaty, która słusznie za-
uważyła, że uczestnicy obozu 
uczą się nie tylko żeglowania, 
ale przede wszystkim uczą się 
czegoś bardzo wartościowego: 
współpracy w grupie i uczenia 
się od siebie nawzajem.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
obóz zorganizowano w Ośrod-
ku Wypoczynkowym Natura. 
- Podczas trzech turnusów 

 Pamiątkowe zdjęcie na żeglarskim obozie w Bachorzu

 Prace na budowie w Pręgowie postępują bardzo szybko
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- Nie będę chwalił wykonaw-
cy, bo jeszcze zapeszę, ale w 
tej chwili roboty przebiegają 
zgodnie z harmonogramem i 
liczę, że nową salę sportową 
przy szkole w Pręgowie odda-
my w terminie. Umowa z wy-
konawcą mówi, że wszystkie 
roboty mają być ukończone 
do końca listopada, dlatego 
sądzę, że przed Bożym Naro-
dzeniem dzieciaki będą ćwi-
czyć w nowej sali – mówi „Pa-
noramie” Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Budowa obiektu sportowego 
w Pręgowie ruszyła na po-
czątku czerwca. Sala znaj-
dować się będzie oczywiście 
przy miejscowej szkole pod-
stawowej, a oba obiekty połą-
czone zostaną ze sobą łączni-
kiem. Dodajmy, że w budyn-
ku wygospodarowane zostaną 
również szatnie, sanitariaty 
i zaplecze dydaktyczne. Na-
tomiast w budynku szkol-
nym przebudowana zostanie 
kotłownia gazowa. Zgodnie 
z projektem powierzchnia 
użytkowa hali z zapleczem 
wyniesie niemal 600 m2. W 
części sportowej sala będzie 
jednokondygnacyjna. Część 
zaplecza będzie natomiast 
budynkiem dwukondygna-
cyjnym. Obie będą miały 

jednakową wysokość, krytą da-
chem dwuspadowym. Budynek 
w części sali sportowej zapro-
jektowano w technologii z ram 
z drewna klejonego, a w części 
zaplecza i łącznika w technolo-
gii murowanej z bloczków wa-
pienno piaskowych.
Prace rozpoczęły się od wy-
burzenia pomieszczeń gospo-
darczych, które znajdowały się 
wzdłuż szkolnego boiska. Pra-
ce ziemne zostały zakończone, 
a teraz trwa stawianie ścian.  
- Budowa sali w Pręgowie 
nie jest wcale małym i tanim 
przedsięwzięciem. Inwestycja 

kosztować nas będzie ponad 
2,5 miliona złotych. Mamy 
zapewnienia z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku, że 
otrzymamy 33 procentowe do-
finansowanie – dodaje Leszek 
Grombala.
Kolbudzki samorząd przymie-
rza się już do innej ważnej in-
westycji, a mianowicie rozbu-
dowy szkoły w Lublewie.
- Moim zdaniem będzie to 
najkosztowniejsza oświato-
wa inwestycja w najbliższym 
czasie. W Lublewie budować 
będziemy salę sportową. Poza 
tym dobudujemy kilka sal 

dydaktycznych. Powstanie 
tam też nowe przedszkole. W 
tej chwili pracownicy urzędu 
szacują, ile kosztować nas bę-
dzie inwestycja w Lublewie – 
mówi nam wójt.
W zawieszeniu pozostaje na-
tomiast budowa szkoły me-
tropolitalnej w Kowalach. 
- Słyszymy w mediach, że 
znów nastąpić ma reforma 
oświaty. Nie wiem, czy po jej 
wdrożeniu nasz pomysł bę-
dzie miał jeszcze rację bytu – 
dodaje wójt Gombala.

Krzysztof Lubański

obozu uczestnicy doskonalili 
swoje umiejętności żeglarskie 
na gminnym sprzęcie, w skład, 
którego wchodzą Ancory, 

Optymisty, Omegi, Sasanka, 
kajaki oraz deski windsurfin-
gowe i RIB ratowniczy – in-
formuje Jacek Grąziewicz. 

Ci, którzy nie wybrali się na 
organizowany przez gminę 
obóz żeglarski, mają czego ża-
łować. Nic jednak straconego, 

ponieważ już za rok nadarzy 
się kolejna taka okazja. 

(KL)

BUSZKOWY

Otwarcie placu rekreacyjnego 
W miejscowości Buszkowy 
w gminie Kolbudy dokona-
no uroczystego otwarcia placu 
rekreacyjnego.
- Jest miejsce do zabawy dla 
najmłodszych, siłownia pod 
chmurką, a także boiska do 
siatkówki i piłki nożnej. Można 
palić ogniska, grillować, czy-
li… miło spędzać wolny czas – 
mówi „Panoramie” Roman No-
wak z Urzędu Gminy Kolbudy. 

- Nie było tradycyjnego prze-
cinania wstęgi. Symbolicznego 
otwarcia furtki, w towarzystwie 
mieszkańców, dokonał Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy. W tym ważnym dla miesz-
kańców sołectwa wydarzeniu 
udział wzięli również przedsta-
wiciele Rady Gminy Kolbudy.

(GR)

  Sprzęt sportowy sprawdza się bez zarzutu, o czym oso-
biście przekonał się wicewójt Marek Goliński

Fo
t.

 R
om

an
 N

ow
ak

/U
G

 K
ol

bu
dy

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

 



SIERPIEŃ 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 7WYDARZENIA

ROZMAITOŚCI

WE WRZEŚNIU ODBĘDZIE SIĘ GŁOSOWANIE

Rusza forum dyskusyjne nad Budżetem 
Obywatelskim
Już za kilka dni, 16 sierpnia, dla mieszkańców naszego miasta uruchomione zostanie forum, na którym będzie można dyskutować 
na temat przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski funkcjo-
nuje w naszym mieście od 3 
lat. Zaangażowanie mieszkań-
ców jest niemałe, ale jak mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego – mogło-
by być większe.
Jeszcze w lipcu Komisja ds. 
Budżetu Obywatelskiego Rady 
Miasta Pruszcz Gdański za-
kończyła weryfikację wnio-
sków zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2017.
– Komisja pozytywnie zaopi-
niowała 23 wnioski, a 5 nega-
tywnie. Wniosek dotyczący bu-
dowy chodnika przy ulicy An-
drzeja Frycza Modrzewskiego 
– po konsultacjach z autorem 
projektu, został na jego prośbę 
wycofany z uwagi na pokrycie 
zakresem z pozytywnie zaopi-
niowanym innym wnioskiem 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Wszystkie zaproponowane za-
dania, które zostaną skiero-
wane pod głosowanie miesz-
kańców opiewają na kwotę 
2080000 zł, ale w budżecie 
miasta zarezerwowano na ten 
cel 600000 zł.
– Wszystkie zgłoszone wnio-
ski zostały opublikowane na 
stronie internetowej urzędu w 
zakładce „Mieszkaniec/Budżet 
Obywatelski 2017/Lista zadań 
zweryfikowanych i zatwierdzo-
nych” z podaniem uzasadnienia 
w przypadku negatywnego za-
opiniowania zgłoszonego pro-
jektu – dodaje Bartosz Gondek. 
–Od 16 do 31 sierpnia urucho-
mione zostanie forum dysku-
syjne dla mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, dotrze do 
mieszkańców również broszura 

informacyjna, zawierająca listę 
zatwierdzonych zadań wraz z 
opisami projektów oraz wzór 
karty do głosowania. Głosowa-
nie nad Budżetem Obywatel-
skim 2017 odbędzie się od 12 
do 26 września.
– Jak każdego roku projek-
ty były różne – jedne ciekawe, 
inne już nieco mniej. Miesz-
kańcy zaproponowali chociaż-
by rewitalizację parku przy ka-
nale Raduni, budowę miastecz-
ka ruchu drogowego, czy mon-
taż kurtyn wodnych – mówi 
Janusz Wróbel. – Mówimy o 
projektach małych, do 100 ty-
sięcy złotych. Dziś widzimy, że 

jest to dobre rozwiązanie, po-
nieważ niemal każdy duży pro-
jekt powodował kłopoty, a do 
tego jego realizacja zawsze po-
wodowała znaczne przekrocze-
nie kosztów. Będziemy starać 
się działać jak inne miasta – re-
alizacji poddawane będą tylko 
projekty, które będzie można 
wykonać w jednym roku.
Za naszym pośrednictwem, 
burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go wszystkich mieszkańców 
zaprasza najpierw do dyskusji, 
a potem do wzięcia udziału we 
wrześniowym głosowaniu.

(GR)

 W ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano chociażby grillowisko

PRUSZCZ GDAŃSKI

Pierwsza stacja 
rowerowa 
Jak informuje Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy bur-
mistrza Pruszcza Gdańskie-
go, przy pętli autobusowej i 
trakcie rowerowym nieopodal 
ulicy Dworcowej, powstała 
pierwsza w naszym mieście 
stacja naprawy rowerów z in-
frastrukturą dodatkową.
Wojciech Gawkowski, za-
stępca burmistrza ds. komu-
nalnych, mówi z kolei, że przy 
okazji montażu stacji posta-
nowiono stworzyć coś więcej.
- Dlatego zamontowaliśmy 
tam także ławeczkę i zdrój 
z wodą. Przyłącze wykona-
ła bezpłatnie spółka WiK. 
Traktujemy ten projekt pi-
lotażowo. Jeżeli stacja się 
sprawdzi i nie ulegnie szyb-
kiej dewastacji, planujemy 
stworzenie w przestrzeni 
miejskiej kolejnych takich 

miejsc – zapowiada Wojciech 
Gawkowski. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
koszt inwestycji to ok 10000 
złotych. Dla tych, którzy lu-
bią rowerowe podróże, mamy 
kolejną dobrą wiadomość. Je-
żeli komuś zepsuje się rower 
w Gdańsku, to tam również 
może skorzystać z darmo-
wych stacji rowerowych. Sta-
cje naprawcze pojawiły się 
w Parku Regana przy wej-
ściach od: ul. Piastowskiej, 
Krainy Zabaw, ul. Obroń-
ców Wybrzeża, od Jelitkow-
skiego Dworu oraz przy ul. 
Kołobrzeskiej (hala miejska), 
skrzyżowaniu ulic Chłop-
skiej i Obrońców Wybrzeża, 
w ciągu ul. Jagiellońskiej i na 
deptaku między ul. Chłopską 
a ul. Dąbrowszczaków. 

(GR)

  Pruszczańscy rowerzyści chętnie korzystają  
ze stacji naprawczej 

POWIAT
Nowy szlak
Powiat Gdański oraz Lo-
kalna Organizacja Tury-
styczna pracuje nad nowym 
szlakiem turystycznym, 
prowadzącym z Przywidza, 
aż do granic powiatu, czyli 
do Wyspy Sobieszewskiej. 
- Szlak będzie miał 50 ki-
lometrów i będzie jednym 
z dłuższych nie tylko na 
naszym terenie, dłuższego 
nie mają również sąsiednie 
powiatu – informuje Syl-
wia Makrucka ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.

(GR)
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WAKACJE Z GOKSIR I GBP 
- sierpień 2016

11 SIERPNIA (CZWARTEK)
11.00 – spektakl „Dwie Do-
rotki” w Szkole Podstawowej w 
Czerniewie
11.00 – wakacyjne czyta-
nie, i nie tylko, w bibliotece w 
Mierzeszynie

12 SIERPNIA (PIĄTEK)
10.00 – zajęcia multimedial-
ne w GOKSiR w Trąbkach 
Wielkich 
11.00 – zajęcia na ścianie wspi-
naczkowej w Pawłowie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim
16.30 – turniej piłki nożnej dla 
dziewcząt i chłopców (r.2001-
2003, 2004 – 2006) na Orliku

13 SIERPNIA (SOBOTA)
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

14 SIERPNIA (NIEDZIELA)
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

16 SIERPNIA (WTOREK) 
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Zaskoczynie
12.00 – turniej tenisa stołowe-
go w Sobowidzu
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim
17.30 – zajęcia plastyczne w 
GOKSiR

17 SIERPNIA (ŚRODA)
9.00 – wycieczka do Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku dla dzieci z so-
łectw: Czerniewo, Graniczna 
Wieś, Postołowo, Cząstkowo, 
Pawłowo i Drzewina, koszt 20 
zł, zapisy u sołtysów
16.30 – turniej piłki nożnej dla 
dziewcząt i chłopców (r.2001-
2003, 2004 – 2006) na Orliku
18.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej przy SP w Trąbkach 
Wielkich

18 SIERPNIA (CZWARTEK)
10.00 – zajęcia świetlicowe w 
Ełganowie
10.00 – zajęcia kulinarne dla 

dzieci w GOKSiR
11.00 – wakacyjne czyta-
nie, i nie tylko, w bibliotece w 
Mierzeszynie

19 SIERPNIA (PIĄTEK)
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Świetlicy w Pawłowie
11.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej w Domachowie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim
16.30 – turniej piłki nożnej dla 
dziewcząt i chłopców (r.2001-
2003, 2004 – 2006) na Orliku

20 SIERPNIA (SOBOTA)
15.00 – zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży w Kaczkach
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

21 SIERPNIA (NIEDZIELA)
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

22 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
10.00 – zajęcia multimedialne 
w Szkole w Warczu 
10.00 – zajęcia plastyczne w 
GOKSiR
15.00 – zajęcia świetlicowe w 
Zaskoczynie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

23 SIERPNIA (WTOREK) 
10.00 – zajęcia świetlicowe w 
Ełganowie
11.00 – spektakl „Królew-
na Śnieżka i 7 krasnolud-
ków” w Szkole Podstawowej w 
Sobowidzu
12.00 – turniej tenisa stołowe-
go w Trąbkach Małych
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

24 SIERPNIA (ŚRODA)
9.00 – wycieczka do Kaszub-
skiego Parku Miniatur i Gi-
gantów w Stryszej Budzie dla 
dzieci z sołectw: Trąbki Wiel-
kie, Ełganowo, Kleszczewo, 
cena 20 zł, zapisy u sołtysów
16.30 – turniej piłki noż-
nej dla dziewcząt i chłopców 

(r.2001-2003, 2004 – 2006) na 
Orliku
18.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej przy SP w Trąbkach 
Wielkich

25 SIERPNIA (CZWARTEK)
10.00 – zajęcia świetlicowe w 
Ełganowie
11.00 – wakacyjne czyta-
nie, i nie tylko, w bibliotece w 
Mierzeszynie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

26 SIERPNIA (PIĄTEK)
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim
16.30 – turniej piłki nożnej dla 
dziewcząt i chłopców (r.2001-
2003, 2004 – 2006) na Orliku

27 SIERPNIA (SOBOTA)
11.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej w Granicznej Wsi
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

28 SIERPNIA (NIEDZIELA)
14.00 – Mistrzostwa Gmi-
ny w konkursach golfowych w 
Postołowie
14.00 – festyn odpustowy w 
Mierzeszynie
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

29 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
10.00 – zajęcia plastyczne w 
GOKSiR
15.00 – zajęcia świetlicowe w 
Zaskoczynie

30 SIERPNIA (WTOREK) 
10.00 - FESTYN: ZAKOŃ-
CZENIE WAKACJI W 
TRĄBKACH WIELKICH
12.00 – turniej tenisa stołowe-
go w Trąbkach Wielkich
16.00 – zajęcia świetlicowe w 
Gołębiewie Średnim

31 SIERPNIA (ŚRODA)
18.00 – zajęcia na ściance wspi-
naczkowej przy SP w Trąbkach 
Wielkich

 

WIZYTA TEATRU „ART-RE”

Aladyn w Mierzeszynie
Świetlica w Mierzeszynie 
była miejscem prezentacji 
spektaklu „Cudowna lampa 
Aladyna” w wykonaniu akto-
rów Studia Małych Form Te-
atralnych, Scenografii i Reży-
serii „Art-Re” z Krakowa. 
- 25 dzieci miało okazję po-
znać jedną z najbardziej zna-
nych baśni Szeherezady, opo-
wiadającą o magicznej lampie, 
która znalazła się w posiada-
niu biednego, ale sprytnego 

chłopca o imieniu Aladyn. 
Aktorzy w zabawny sposób, 
np.wierszem, opowiedzieli o 
przygodach Aladyna, zachęca-
jąc dzieci do wspólnej zabawy i 
występów na scenie. A ponie-
waż nawiązali oni od razu bar-
dzo dobry kontakt z publiczno-
ścią, dzieci chętnie brały udział 
w przedstawieniu – informuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 

Wielkich.
Barwne kostiumy, elementy 
scenografii oraz orientalna 
muzyka przybliżyły dzieciom 
egzotyczny świat Dalekiego 
Wschodu. Nie zapomniano 
także o walorach edukacyj-
nych zwracając uwagę na zna-
czenie uczciwości, szacunku i 
odpowiedzialności.

(GR)
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FESTYN W ŁAGUSZEWIE

Ścianka dla odważnych
Największą atrakcją festy-
nu sportowo-rekreacyjnego 
w Łaguszewie była mobilna 
ścianka wspinaczkowa usta-
wiona obok świetlicy. Korzy-
stali z niej zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. 
- Ale najwięcej radości spra-
wiła ona jednej osobie. Była 
to Oliwia –  młoda miesz-
kanka Łaguszewa, która we-
szła na ściankę aż 27 razy w 
ciągu 2 godzin. Zdobyła ją 
ze wszystkich stron, zarów-
no łatwymi wejściami, jak i 
trudnymi. Nie interesowały ją 
żadne gry i zabawy odbywa-
jące się równocześnie na bo-
isku. A było tam, i ciekawie, 
i zabawnie. Najpierw odbyło 
się malowanie twarzy, po-
tem zabawy z chustą anima-
cyjną, biegi w workach i na 
piłkach, rzuty do celu i wiele 
innych – relacjonuje Leszek 

  Dla Oliwii ścianka wspinaczkowa nie stanowiła żadnej 
przeszkody 

Orczykowski, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich, który wspólnie z miejsco-
wą radą sołecką był organizato-
rem festynu.
Dodajmy jeszcze tylko, że 

wszystkie dzieci otrzymały 
drobne upominki, a na za-
kończenie także lody. 

(GR)

ODWIEDZILI MEGA PARK

Z Kłodawy na Dziki Zachód
Uczniowie ze szkoły w Kło-
dawie wzięli udział w wy-
cieczce do Mega Parku w 
Grudziądzu, gdzie czekały na 
nich liczne niespodzianki. 
Oprócz westernowego mia-
steczka, które samo w sobie 
jest wielką atrakcją, ogrom-
ne wrażenie na wszystkich 
uczestnikach zrobiły poka-
zy w wykonaniu tamtejszych 
kowboi. Ich gonitwy i bójki 
wprawiły oglądających we 
wspaniały nastrój, a pokaz pi-
rotechniczny był bardzo wi-
dowiskowy i równie głośny. 

Wycieczkowicze wzięli też 
udział w lekcji tańca do pio-
senki zespołu Rednex „Cotton 
Eye Joe”.
Jednak wycieczka nie była tyl-
ko zabawą, bo jej uczestnicy 
przeszli również 800-metrową 
ścieżkę edukacyjną, która opo-
wiada o życiu na Ziemi milio-
ny lat temu. Niewątpliwym 
atutem były rekonstrukcje di-
nozaurów i innych zwierząt w 
skali 1:1. Oprócz nich, moż-
na było podziwiać realistycz-
ne rzeźby owadów w ogrom-
nym powiększeniu. Koniec 

ścieżki to Kraina Baśni, Bajek 
i Legend, która szczególnie 
spodobała się najmłodszym.
Przy wyjściu z parku, na dzie-
ci czekały żywe zwierzęta: 
osioł, lamy, wielbłądy, stru-
sie i wiele innych. W stawie, 
oprócz lilii, pływały kolorowe 
ryby. 
Wiadomo, że aby wycieczkę 
uznać za udaną, trzeba być 
w... Mc Donaldzie. I tak też 
się stało. Wszyscy wrócili 
uśmiechnięci i... najedzeni.

(LO)
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ZABAWA POŁĄCZONA Z EDUKACJĄ

Robotyka na wakacje
W dwóch ostatnich tygo-
dniach lipca dzieci z tere-
nu gminy Trąbki Wielkie, w 
wieku 7 – 13 lat, uczestniczy-
ły w warsztatach z robotyki. 
Zajęcia obejmowały 10 spo-
tkań, które odbywały się w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich oraz 
w jej filii w Sobowidzu.
- Podczas zajęć młodzi kon-
struktorzy budowali rozma-
ite konstrukcje dopasowane 
do ich umiejętności opierając 
się na własnej wyobraźni, jak 
również korzystając z goto-
wych projektów, dzięki cze-
mu krok po kroku poznawa-
li zestawy edukacyjne Lego 
Mindstorms EV3. Kolejnym 
etapem zajęć było zaprogra-
mowanie robota zgodnie z 
założoną funkcjonalnością, 
tak by jechał prosto, skręcał, 
po napotkaniu przeszkody 
zatrzymał się, czy odgadywał  Zajęcia multimedialne w Sobowidzu

kolory. Bardzo emocjonują-
cą częścią spotkań okazały się 
zawody między zespołami – 
informuje nas Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Fizycznej i 
Sportu w Trąbkach Wielkich.
Zajęcia były doskonałą oka-
zją do pozyskania nowych 

umiejętności z zakresu współ-
czesnych technologii. Oprócz 
świetnej zabawy dzieciom to-
warzyszyła nauka koncentra-
cji, logicznego myślenia oraz 
twórczego rozwiązywania 
problemów.

(GR)

 ŻYCIE GMINY TRĄBKI WIELKIE
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PRZEZ POWIAT GDAŃSKI NA DWÓCH KÓŁKACH

IX Żuławski Rajd Rowerowy 
Już po raz IX odbył się Żuławski Rajd Rowerowy. Miłośnicy podróżowania na dwóch kołach z całego województwa pomorskiego, 
pokonali trasy powiatu gdańskiego. Wśród uczestników rajdu były całe rodziny, młodzież i młodzi duchem. 

  Obowiązkowa, pamiątkowa fotka uczestników rajdu

  Na trasie nie zabrakło młodych i starszych miłośników 
rowerowej rekreacji

  Przy okazji można było zobaczyć żuławskie zabytki

  Chwilowy odpoczynek od pedałowania   Mimo rekreacyjnego charakteru imprezy, zmęczenie 
dawało znać o sobie
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– Wysoka frekwencja bar-
dzo nas uradowała i poka-
zała, że taka aktywna forma 
spędzania wolnego czasu i 
zwiedzania jest bardzo po-
trzebna – powiedział Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich, który był 
głównym organizatorem ro-
werowej imprezy. 
Trasa wyprawy wiodła od 
startu w Cedrach Wielkich 
przez Pszczółki – Trąbki 

Wielkie – Pruszcz Gdański i 
Lędowo do mety w Cedrach 
Wielkich. W tym roku do 
pokonania było 71 km. Ro-
werzyści odwiedzili również 
tereny gminy Suchy Dąb. Po-
znali zabytki i walory tury-
styczne tego zakątka Żuław 
Gdańskich. Odkryli historię 
ruin świątyni w Steblewie oraz 
przeszłość jego mieszkań-
ców. Na zakończenie rajdu na 
wszystkich jego uczestników 
czekało ognisko, przy którym 
snuto opowieści rowerowe. 
Wszyscy zgodnie orzekli, że 
za rok również będą uczest-
niczyć w rajdzie. Zachęca-
my wszystkich do udziału w 
przyszłorocznym wypadzie na 
rowerach, który będzie wyjąt-
kowy, bo już dziesiąty. Orga-
nizatorzy już szykują niespo-
dzianki i nowe, ciekawe trasy 
do podróżowania. 

(TJ)

BĘDZIE PRZYSTAŃ KAJAKOWA

Bogatsza oferta turystyczna
W jednym z poprzednich 
numerów „Panoramy” infor-
mowaliśmy o planach rozbu-
dowy przystani żeglarskiej w 
Błotniku. Na inwestycji sko-
rzystają nie tylko żeglarze, ale 
również kajakarze, bowiem 
pojawi się niebawem pomost 
dla kajaków.
Jeszcze w lipcu Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry 
Wielkie, podpisał umowę na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy przystani 

kajakowych w miejscowościach 
Błotnik i Trzcinisko. 
- Planujemy budowę przystani 
kajakowych wzdłuż linii brze-
gowej Martwej Wisły. Projekt 
przewiduje w miejscowości 
Błotnik budowę przystani z 
pomostem pływającym, stojak 
na rowery, tablicę informacyj-
ną, toaletę i sanitariaty oraz 
stojaki na kajaki – informuje 
Janusz Goliński. – Natomiast 
w miejscowości Trzcinisko za-
planowano budowę pomostu 

pływającego oraz zagospodaro-
wanie terenu. 
Już teraz, o czym informowa-
liśmy wcześniej, baza żeglar-
ska w Błotniku cieszy się nie-
przerwanym zainteresowaniem 
przez cały rok. A inwestycja 
sprawi, że oferta stanie się 
atrakcyjniejsza.
- Naszym celem jest stwo-
rzenie odpowiedniej bazy do 
aktywnego wypoczynku i re-
kreacji. Budowa przystani ka-
jakowych będzie wpływała na 

rozszerzenie grup turystycz-
nych odwiedzających gminę 
i poznawania jej uroków. Po-
wstanie kompleks turystycz-
ny, który stanie się wizytówką 
naszej gminy. Bo jak już mó-
wiłem wcześniej nasza gmina 
nie może utrzymywać się tylko 
na bazie rolnictwa. Szukamy 
innych rozwiązań, a jednym z 
nich jest właśnie turystyka – 
podsumowuje wójt Goliński.

(GR)
 W Błotniku powstanie niebawem również przystań dla 

kajaków

Fo
t.

 



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  SIERPIEŃ 201610

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

Mniej CO2 do 2020 roku
Gmina Miejska Pruszcz Gdań-
ski zobligowała się do ograni-
czenia emisji dwutlenku węgla 
(CO2) o co najmniej 20 proc. 
do 2020 roku. Nasz samorząd 
złożył takie zobowiązanie, po-
nieważ jest sygnatariuszem Po-
rozumienia Burmistrzów.
Jak tłumaczy nam Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, Porozumienie Burmi-
strzów to oddolna międzyna-
rodowa inicjatywa wspierana 
przez Komisję Europejską, w 
ramach której lokalne władze 
dobrowolnie zobowiązują się 
do realizacji unijnych celów po-
lityki energetyczno-klimatycz-
nej na terenie własnych miast 
i gmin. 
- Do porozumienia przyłączy-
ło się już ponad 6860 miast i 
gmin, co oznacza, że ponad 
212 mln mieszkańców aktyw-
nie uczestniczy w działaniach 
na rzecz ochrony klimatu po-
przez ograniczanie zużycia 
energii, zwiększanie efektyw-
ności energetycznej, wyko-
rzystanie odnawialnych źró-
deł bądź zmianę codziennych 
nawyków na pro-ekologiczne. 
W Polsce postanowienia Po-
rozumienia Burmistrzów są 
aktywnie realizowane przez 
56 samorządów lokalnych. Do 
grona ambitnych miast i gmin, 
dobrowolnie podejmujących 
się działań na rzecz ochrony 
klimatu, dołączyło również 
nasze miasto – dodaje Bartosz 
Gondek.
W związku z tym, pruszczań-
ski samorząd zobowiązał się, 
że do 2020 roku emisja CO2 
spadnie o 20 proc. Aby osią-
gnąć założony cel, opracowano  
szczegółowe zadania.

- Należy sporządzić Bazo-
wą Inwentaryzację Emisji. W 
ciągu roku od podpisania po-
rozumienia musimy opraco-
wać Planu Działań na rzecz 
Zrównoważonej Energii, którą 
powininna przyjąć nasza rada 
miasta, a potem przedłożyć 
do Biura Porozumienia Bur-
mistrzów. Poza tym, musimy 
regularnie sporządzać raporty 
monitoringowe, informujące o 
postępach we wdrażaniu planu 
oraz osiągniętych rezultatach. 
Będziemy także promować po-
dejmowane przez nas działania 
i angażować w nie mieszkań-
ców oraz lokalnych interesariu-
szy – mówi rzecznik. 
Dodajmy jeszcze tylko, że plan 
działań na rzecz zrównoważo-
nej energii dla Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, wpisuje się w 
ramy polityki energetycznej na 
poziomie krajowym i unijnym. 
Poza tym, dokument ten jest 
zgodny z polityką energetyczną 
przedstawianą w dokumentach 
strategicznych szczebla lokal-
nego, wojewódzkiego, krajo-
wego i Unii Europejskiej. 
- Realizacja planu przyczyni się 
do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia 
udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, redukcji 
zużycia energii, poprawy efek-
tywności energetycznej budyn-
ków i instalacji oraz wpłynie 
na poprawę jakości powietrza 
– zauważa Bartosz Gondek. 
- Optymalizacja zużycia ener-
gii w budynkach i instalacjach 
komunalnych przyniesie rów-
nież oszczędności w budżecie 
miasta. 

(GR)

TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE

Żłobek jeszcze w tym roku
Jeszcze w tym roku w Pruszczu Gdańskim wybudowany będzie nowy żłobek. 
Przypomnijmy, że na ten cel pruszczański samorząd otrzymał rządowe pieniądze.

- Budowa jeszcze się nie roz-
poczęła, ale nie robimy z tego 
żadnego problemu, bo wierzę, 
że termin zostanie dotrzyma-
ny. Przypomnę, że inwestycja 
realizowana jest w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Wy-
konawca jest trakcie pracy nad 

projektem. Trzeba jeszcze uzy-
skać pozwolenie na budowę. Je-
śli wszystkie sprawy formalne 
zostaną dopełnione, to budo-
wa przebiegać będzie szybko, 
ponieważ obiekt zbudowany 
zostanie z modułów – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 

Pruszcza Gdańskiego.
Przypomnijmy, że rząd prze-
kazał na budowę żłobka ponad 
2,2 miliona złotych. Nowa pla-
cówka oświatowa, o pow. po-
nad 1200 m kw., wybudowany 
zostanie na osiedlu Bursztyno-
wym, a przyjętych ma być do 

niego 120 maluchów. Oprócz 
obiektu przy ulicy Romera na 
Osiedlu Bursztynowym, wy-
budowana będzie także droga 
dojazdowa.

(GR)

ŚWIĘTO POLICJI

W uznaniu za trud i 
poświęcenie
Podczas Powiatowego Święta 
Policji w Pruszczu Gdańskim 
przyznano awanse funkcjona-
riuszom mundurowym oraz 
pochwały pracownikom cy-
wilnym. Wręczono również 
nagrody wójtów.
Nagrody Wójta Gminy 
Pruszcz Gdański otrzyma-
li: sierż. sztab. Szymon Lip-
ka, mł. asp. Błażej Krefta, 
sierż. sztab. Kornelia Stor-
ma, podkom. Jacek Domaga-
ła i asp. Sebastian Pieczyński 
– Bogaczyk. 
- Dziękujemy za wasz trud, 

poświęcenie, za podejmowa-
nie ryzyka. Dzięki wam mo-
żemy czuć się bezpiecznie. 
Przyjmijcie życzenia wszel-
kiej pomyślności i satysfakcji 
z wykonywanej pracy – po-
wiedział Marek Kowalski, 
przewodniczący Rady Gminy 
Pruszcz Gdański.
Policja to najliczniejsza for-
macja czuwająca nad naszym 
bezpieczeństwem, powołana 
do życia 97 lat temu – 24 lipca 
1919 r. 

(MB)

  Nad naszym bezpieczeństwem Policja czuwa już 97 lat Fo
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SUKCES MŁODZIKÓW W OPOLU

Osiczanka wizytówką gminy Suchy Dąb
Klub z małej miejscowości również może osiągać sportowe sukcesy. Dobitnym tego przykładem może być Osiczanka 
Osice, która z całą pewnością jest jedną najlepszych wizytówek gminy Suchy Dąb.

Osiczanka znana jest w kraju z 
turnieju piłkarskiego, który od 
kilku lat zawsze organizowany 
jest pod koniec czerwca. Do 
niewielkich Osic każdego roku 
przyjeżdżają zespołu z różnych 
zakątków naszego kraju, które 
bardzo chwalą sobie organiza-
cję i atmosferę na piłkarskiej 
imprezie.
Osiczanka odnosi jednak rów-
nież sukcesy sportowe. Chłop-
cy reprezentujący klub z Osic 
uczestniczyli w Mistrzostwach 
Polski Młodzików LZS, któ-
re na początku lipca odbywały 

się w Opolu. W mistrzostwach 
nie grały przypadkowe zespoły, 
ponieważ finałowa impreza po-
przedzona była eliminacjami. 
Te przeprowadzono w każdym 
województwa. Na Pomorzu 
bezkonkurencyjna okazała się 
Osiczanka.
Mistrzostwa w Opolu rozpo-
częły się od meczów elimina-
cyjnych w grupach. Nasi mło-
dzi bohaterowie trafili do grupy 
z Cukrownikiem Pszenna oraz 
Ceramiką Opoczno. Młodzi 
Osiczanki walkę o mistrzostwo 
Polski rozpoczęli od bardzo 

REKLAMA

mocnego uderzenia. Na powi-
tanie z opolskim turniejem 5:0 
rozgromili ekipę Cukrownika, 
a na listę strzelców wpisali się: 
Mikołaj Szumarski, Oliwier 
Gara, Dawid Krygier, Patryk 
Urbański, Mateusz Sasnal. W 
drugim pojedynku lepsi okaza-
li się chłopcy z Opoczna zwy-
ciężając 2:1, a honorowego gola 
dla Osiczanki strzelił Oliwier 
Gara. Mimo tej porażki, dru-
żyna z Osic wywalczyła awans 
do ćwierćfinału, a więc do gro-
na 8 najlepszych drużyn w kra-
ju. Tu nasi zawodnicy trafili na 
faworyta turnieju – słubicką 
Polonię. Osiczanka nie złoży-
ła jednak tak łatwo broni  i po 
regulaminowym czasie gry był 
remis 1:1. O zwycięstwie ry-
wali zdecydowały rzuty karne, 
które lepiej egzekwowali pił-
karze ze Słubic. Mimo to wy-
nik Osiczanki należy uznać na 
wielki sukces.

(lubek)

KADRA OSICZANKI

ZAGRAJ W OSICZANCEFilip Łobaczewski, 
Dominik Tłuścik, 
Dawid Krygier, 
Mikołaj Szumarski, 
Mateusz Sasnal, 
Patryk Urbański, 
Sebastian Prócheński, 
Stanisław Pawlak, 
Mateusz Sarnowski, 
Oliwier Gara oraz Michał 
Stępniak – trener i Piotr 
Szumarski i Krzysztof Sasnal 
– kierownicy zespołu.

Wszystkich miłośników piłki nożnej zapraszamy na zajęcia, 
które organizuje Osiczanka Osice. Z zaproszenia skorzystać 
mogą dzieci roczników 2000-2002 ( więcej informacji pod 

numerem telefonu 509 655 481) oraz roczników 2003-2004 
(tel. 511 587 357 ).

Do Osiczanki dołączyć mogą również seniorzy. Pierwsze 
treningi już za nami, ale dla chętnych piłkarzy drzwi klubu  

z Osic są nadal otwarte tel. 509 655 841.
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POMORSKIE DLA ZDROWIA

Bezpłatne badania na 
Jarmarku św. Dominika
Podczas Powiatowych Indywi-
dualnych Biegów Przełajowych, 
które odbyły się w Przywidzu, 
startowały drużyny z terenu ca-
łego powiatu. Wśród młodych 
zawodników wystąpili również 
reprezentanci Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie. Na dystansie 
800 metrów dziewcząt, pod-
czas biegu odbywającego się w 
malowniczej scenerii lasów i 
jeziora, na 4. miejscu dobiegła 
Marta Chęcińska z ZS w Su-
chym Dębie, uzyskując jedno-
cześnie kwalifikację do finału 

GMINNA INWESTYCJA

Bogatka znów ma staw 
Kompletnie zarośnięty staw 
w Bogatce został całkowicie 
oczyszczony z mułu, chwa-
stów i… niewybuchów!
Zbiornik wodny w sąsiedz-
twie świetlicy wiejskiej do-
czekał się rewitalizacji. 
Oczyszczono go z błota, mułu 
i roślin bagiennych. Uporząd-
kowano również teren wokół 
stawu i odtworzono dawną 
drogę dojazdową. 
Zbiornik przeszukano także 
pod kątem niewybuchów z 
okresu II wojny światowej.
- O tym, że w zbiorniku 
mogą znajdować się mate-
riały wybuchowe, jeszcze na 
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etapie planowania czyszcze-
nia stawu, gminę poinfor-
mowali mieszkańcy – mówi 
Marek Tułowiecki, inspektor 
ds. wojskowych, zarządza-
nia kryzysowego i przetwa-
rzania informacji niejawnych 
w Urzędzie Gminy Pruszcz 
Gdański. - Znaleziono 21 
niewybuchów, które firma sa-
perska przekazała patrolowi 
wojskowemu z Elblągu w celu 
likwidacji na poligonie. 
Prace w Bogatce pochłonęły 
51 tys. zł. 

(MB)

 Przed rekultywacją

  Staw po rekultywacji

wojewódzkiego. W ślad swojej 
koleżanki podążyli chłopcy, 
którzy podczas biegu na dystan-
sie 1000 metrów uplasowali się 
kolejno na 3. i 4. miejscu: Dawid 
Krygier oraz Dominik Tłuścik.
Młodzi zawodnicy z Suche-
go Dębu obok rówieśników z 
Wojanowa, Łęgowa, Pruszcza 
Gdańskiego i Kolbud zakwa-
lifikowali się do rywalizacji na 
szczeblu wojewódzkim, które 
odbędą się w Człuchowie.

(TJ)

NAD JEZIOREM PRZYWIDZKIM

Rowerowy rajd w Pomlewie
Gmina Przywidz zaprasza do siebie na kolejną ciekawą imprezę sportową. Tym razem 
13 sierpnia (sobota) odbędzie się w Pomlewie Otwarty Rajd Rowerowy o Puchar Wójta 
Gminy Przywidz.

Organizatorzy zapowiada-
ją, że trasa liczy ok. 15 km i 
biegnie wokół malowniczego 
jeziora Przywidzkiego. Li-
nia startu usytuowana jest w 
Pomlewie, skąd uczestnicy 
pojadą wokół jeziora Przy-
widzkiego duktem leśnym i z 

powrotem do Pomlewa.
Celem imprezy jest propago-
wanie zdrowego trybu życia 
oraz aktywnego wypoczynku 
w gronie rodzinnym, przy-
jaciół, ale też promowanie 
turystyki rowerowej na tere-
nie gminy Przywidz, a także 

integracja rodzin i społeczno-
ści lokalnej, konsolidacja wię-
zi rodzinnych poprzez sport, 
turystykę i rekreację.
Start zaplanowano na godz. 
17.30. Zapisy prowadzone 
są drogą elektroniczną (ht-
tps://elektronicznezapisy.pl/

event/610.html) oraz na miej-
scu w dniu imprezy, w godz. 
15.00 – 17.00 (boisko szkolne 
Pomlewo, ul. Szkolna). Udział 
w rajdzie jest darmowy, a 
uczestnicy nie będą dzieleni 
na kategorie wiekowe. 

(KL)

REKLAMA
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GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Nowe drogi 
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NOWE OBLICZE DWORCASPEŁNILI OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW

Otwarcie 
jesienią!

Rosną nowe przedszkola

Budynek dawnego dworca, a 
jednocześnie nowego centrum 
kulturalnego w Straszynie, jest 
już po odbiorach technicznych. 
Obecnie trwa procedura kon-
kursowa związana z wyposaże-
niem obiektu (w tym biblioteki 
multimedialnej) i uruchomie-
niem kawiarni. 
Zabytkowy budynek dawne-
go dworca z przeznaczeniem na 
centrum kultury i siedzibę or-
ganizacji pozarządowych gmina 
– po długich staraniach – kupiła 
od PKP. 
Prace budowlane rozpoczęły 
się w czerwcu ubiegłego roku. 
Polegały z jednej strony na 

Z dniem 1 września funkcjo-
nowanie rozpoczną dwa nowe 
gminne przedszkola: w Bor-
kowie i Straszynie. Zapisano 
do nich w sumie 300 dzieci. 
Przedszkole w Straszynie 
przy ul. Pocztowej 19 ma już 
dyrektora. W drodze kon-
kursu została nim Marta 
Kujawska-Greszczuk. 
Nowe przedszkole w Bor-
kowie będzie podle-
gało dyrekcji Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 
Budowa obu placówek (nie 
licząc wyposażenia i płac), to 
koszt 5,6 mln zł.
Przedszkole w Straszynie 
przyjęło 200 dzieci, a w Bor-
kowie – 100. 
– Zainteresowanie utwierdza 

RUSZYŁA INWESTYCJA W LĘDOWIE

Nowy most na Żuławach
Na przełomie lipca i sierpnia ruszyła budowa mostu w Lędowie. Inwestycję realizuje 
powiat gdański, który pozyskał 50 proc. dofinansowania z rezerwy budżetu państwa.

Most w ciągu drogi powiatowej 
czeka generalna przebudowa. 
Zostanie całkowicie rozebrany 
i wybudowany od nowa. Będzie 
miał nośność 40 ton. Przy tej 
okazji powstanie chodnik, łą-
czący się z istniejącym szlakiem 
pieszo-rowerowym.
18 lipca została podpisana 
umowa z wykonawcą, firmą 
SKANSKA, która wygrała 
przetarg. 
Budowa mostu potrwa do póź-
nej jesieni i wiąże się z utrud-
nieniami dla kierowców – poja-
wieniem się objazdów (zostaną 
oznakowane). Również jedna 
linia autobusowa zmieni swój 
kurs (szczegóły w ramce obok).
Koszt inwestycji to 2,2 mln zł, 
ok. 1 mln zł to środki krajowe. 
Swój niewielki wkład ma rów-
nież gmina Pruszcz Gdański.
Most w Lędowie jest dru-
gą taką inwestycją w gmi-
nie Pruszcz Gdański, która 
otrzymała rezerwę z budżetu 
państwa (pierwsza to most w 
Krępcu).

(MB)

 

  Straszyn, ul. Wesoła. Prace obejmowały kanalizację 
deszczową i nawierzchnię z kostki betonowej. Koszt – 300 tys. zł

 Lędowo, ul. Jesionowa. 355 tys. zł pochłonął kolejny 
etap budowy ul. Jesionowej (odwodnienia, nowa 

powierzchnia asfaltowa)

 Wiślinka, ul. Kryształowa. Na odcinku 200 m b. wyko-
nano kanalizację deszczową i nawierzchnię z kostki 

betonowej. Koszt inwestycji – 264 tys. zł

 Zapomniany dworzec kolejowy w Straszynie stanie się 
nowym centrum kultury 

 Ostatnie prace wykończeniowe 
rewitalizacji istniejącego budynku 
(odnowieniu elewacji, dachówek i 
kamiennego cokołu), przebudowie 
jego wnętrza (pod kątem kawiarni, 
świetlicy, biur organizacji pozarzą-
dowych i sali do celów artystycz-
nych na poddaszu), a z drugiej – na 
rozbudowie obiektu o bibliotekę 

w przekonaniu, że wójt przed-
stawiła bardzo dobre rozwią-
zanie – mówią zgodnie Ma-
rek Kowalski, przewodniczący 
Rady Gminy Pruszcz Gdański 
i Ewa Romik, przewodnicząca 

multimedialną z zapleczem.
Budynek oraz jego otoczenie to 
połączenie historii z nowoczesno-
ścią i funkcjonalnością. Oficjalne 
otwarcie centrum nastąpi jesienią. 
Koszt inwestycji to ok. 3,5 mln zł.

(MB)

komisji oświaty. – Dzisiaj cie-
szymy się z tego, że wyszli-
śmy naprzeciw oczekiwaniom 
naszych mieszkańców. 

(MB)

Trasa autobusów linii 841 wykonujących zajazd do Lędowa, Kolonia zostanie skrócona – będą 
one zawracać na wysokości przystanku „Bystra”. W związku z brakiem możliwości przejazdu, 
nie będą obsługiwane przystanki:
 •  Lędowo, Dębowa,
 •  Lędowo, Sportowa,
 •  Lędowo, Nad Motławą,
 •  Lędowo, Czarna Łacha,
 •  Lędowo, Kolonia.
Rozkład jazdy autobusów na pozostałych odcinkach trasy nie zmieni się.

SZÓSTOKLASIŚCI Z GMINY

Najlepsi w powiecie gdańskim!
Na sprawdzianie 6-klasisty 
najlepiej w powiecie wypadli 
uczniowie z gminy Pruszcz 
Gdański, którzy osiągnęli 
średni wynik 63 proc. Oka-
zuje się, że najmocniejsi są w 

języku polskim (72 proc.) i w 
języku angielskim (73 proc.). 
Gmina Pruszcz Gdański od 
wielu jest w ścisłej czołówce 
powiatu, jeśli chodzi o wyniki 
sprawdzianu 6-klasisty.

– To zasługa zarówno inwe-
stycji w infrastrukturę oświa-
tową, pomoce dydaktyczne, 
jak i kadrę oraz zajęcia do-
datkowe – uważa wójt gminy 
Pruszcz Gdański Magdalena 

Kołodziejczak i nie kryje ra-
dości. – Serdecznie gratuluję 
dyrekcji, nauczycielom, ro-
dzicom i przede wszystkim 
szóstoklasistom. 

(MB)
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EDUKACJA KULTUROWA NA POMORZU

Zdobądź środki na swój projekt! 
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ogłosił otwarty konkurs na wsparcie finansowe projektów 
łączących edukację i kulturę. Jak informuje nas Marta Bednarska z IKM, o pieniądze może się starać 
każdy. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września.

- Chcemy wzmocnić współpra-
cę między sektorem edukacji i 
kultury, zachęcić nauczycieli i 
edukatorów, animatorów kul-
tury do wspólnego realizowa-
nia przedsięwzięć z zakresu 
edukacji kulturowej. Spośród 
przesłanych propozycji wyło-
nimy 6 do 7 projektów z budże-
tem do 5000 zł i dwa projekty z 
budżetem do 15000 zł – mówi 
Agata Andrasiak, koordyna-
torka programu Sieć Kultury. 
Wnioski należy złożyć do 6 
września w siedzibie Insty-
tutu Kultury Miejskiej (ul. 
Długi Targ 39/40). Wszel-
kie niezbędne dokumen-
ty znaleźć można na stro-
nie sieckultury.pl/2016/07/
konkurs-siec-kultury-2016/.
- Konkurs skierowany jest do 
nauczycieli, edukatorów, ani-
matorów, osób prywatnych, 
zespołów nieformalnych, a 
także instytucji czy organizacji 
pozarządowych. Najważniej-
sza jest idea połączenia edu-
kacji i kultury w planowanych 

działaniach. Instytut Kultury 
Miejskiej, w ramach prowa-
dzonego programu Sieć Kultu-
ry, zapewnia jego uczestnikom 
i uczestniczkom wsparcie me-
rytoryczne w trakcie tworzenia 
projektów oraz indywidualne 
konsultacje podczas warsz-
tatów „Budowanie projektów 
edukacji kulturalnej”, które w 
dniach 29 – 30 sierpnia popro-
wadzi w Gdańsku Ewa Kokot, 
edukatorka sztuki i animatorka 
– informuje Marta Bednarska.
Dodajmy tylko, że rekrutacja 
na warsztaty trwa pod adre-
sem: bit.ly/budowanieprojek-
tow_warsztaty. 
Przy okazji warto powiedzieć, 
że „Sieć kultury. Edukacja 
kulturowa w województwie 
pomorskim” to program, któ-
ry wspiera osoby zajmują-
ce się edukacją kulturową na 
Pomorzu.
- W latach 2016 – 2018 odbę-
dą się szkolenia, giełdy pomy-
słów, spotkania informacyjne, 
konkursy grantowe, diagnoza 

REKLAMA

ANNA  
GOLDSCHMID  
(FRANCJA)

ostateczne 
rozwiązanie
jest takie, że idę 
dobrowolnie.
pod bramą robi mi się 
słabo
od zagłady. bolą mnie 
zęby
i strzyka w kościach.

żłobię zakazaną 
piosenkę,
aż po mierzeję wiślaną;
dostaję depresji
i spadam. poniżej morza

zaglądam do komory,
a tam - cztery tysiące z 
cyklonem
na ustach. otto knott
śmieje się do rozpuku,
kiedy czyszczę latrynę

ze smrodu. rozpacz
wpada w kratkę.
i ja tą rynienką.

środowiska kultury w woje-
wództwie pomorskim oraz spo-
tkania sieciujące osoby zajmują-
ce się edukacją kulturową. Pro-
gram Sieć Kultury jest częścią 

ogólnopolskiego programu 
„Bardzo Młoda Kultura”, który 
służy upowszechnianiu eduka-
cji kulturowej i zwiększeniu jej 
roli w działaniach instytucjach 

kultury i oświaty. Program jest 
prowadzony przez Narodowe 
Centrum Kultury – wyjaśnia 
Marta Bednarska. 

(GR)
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  Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom i uczestniczkom wsparcie merytoryczne w trakcie 
tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów

JUŻ W NAJBLIŻSZY WEEKEND

Baltic Games ekstremalnie 
widowiskowy
– Tegoroczna edycja festi-
walu Cropp Baltic Games 
to większe areny, nowe kon-
kurencje i wyjątkowi artyści. 
Widowiskowy festiwal odbę-
dzie się od 12 do 14 sierpnia 
na Placu Zebrań Ludowych 
w Gdańsku. Dla publiczno-
ści, do skakania na rowerze 
lub do swobodnego spadania, 
dostępne będą dwie poduchy 
pneumatyczne – informuje 
Olimpia Schneider z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.
Tym, którzy jeszcze nie wie-
dzą powiedzmy, że Cropp 
Baltic Games to największy 
festiwal sportów ekstremal-
nych i muzyki w Polsce. To 
przede wszystkim zawody de-
skorolkowe i BMX-owe. 
– Nie zabraknie również no-
wości w postaci nowej kon-
kurencji DIRT BMX oraz 
DIRT MTB. Ta ostatnia zo-
stała przypisana do przystan-
ków Mistrzostw Świata w tej 
kategorii. Zawody DIRT to 
nic innego, jak ogromne loty 
na specjalnie przygotowanym 
torze, wykonanym z piasku 
bądź drewna. MTB to skrót 

oznaczający rower górski. Po-
łączenie konkurencji MTB z 
zawodami Dirtowymi to jed-
no z najbardziej popularnych i 
efektownych widowisk świata 
ekstremalnego – dodaje Olim-
pia Schneider.
Na widzów czekać będą rów-
nież: dwie sceny muzyczne, 
dwa skateparki, na których 
odbywać się będą zawody oraz 
jeden otwarty dla publiczno-
ści, tor do skoków DIRT oraz 
minirampa. Pula nagród w te-
gorocznych konkursach w tym 

roku wynosi ok. 20000 zł. 
Dodajmy jeszcze, że podczas 
Baltic Games odbędzie się 
Festiwal Parkouru z warsz-
tatami. Dla publiczności do-
stępne będą dwie poduchy 
pneumatyczne do skakania na 
rowerze lub do swobodnego 
spadania. Dodatkową atrak-
cją jest w tym roku również 
Silent disco. 
Szczegółowy program impre-
zy: www.balticgames.co.

(OS)

  Takich widowiskowych ewolucji spodziewać się możemy 
podczas tegorocznego Baltic Games
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CZY DRAMOWICZ ZOSTANIE PREZESEM POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ?

Młodość, dynamika, kompetencje
Za niespełna kilka dni odbędą się wybory do władz Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Delegaci pomorskich klubów 
wybiorą nowego prezesa oraz zarząd na kolejną kadencję. 

  Olaf Dramowicz, jako prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, chce zjednoczyć 
poróżnione środowisko futbolowe

TENISOWE MISTRZOSTWA 

Niesamowity 10-latek
Do Mistrzostw Gminy w te-
nisie przystąpiły ostatecznie 
22 osoby. 
- Wszystkich zaskoczył i 
wprawił w podziw 10-letni 
uczeń Szkoły Podstawowej 
w Kłodawie Leon Zaorski 
z Trąbek Małych. Najpierw 
pokonał ubiegłorocznego wi-
cemistrza gminy Dariusza 
Pettke, następnie rozprawił 
się z Mateuszem Janczurewi-
czem i Patrykiem Mejerem. 
W finale trafił na…swojego 
ojca – Mariusza i nie dał już 
rady wygrać – mówi nam Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich,
Po zakończonym meczu 
młody zawodnik przyznał, 

że wstyd byłoby, gdyby tata 
przegrał.
- Za 3 lata wygram i z nim – 
zapewnił Leon Zaorski. 
W meczu o 3. miejsce Ta-
deusz Mientki z Gołębiew-
ka pokonał Patryka Mejera z 
Trąbek Wielkich 6:2.
Wśród tenisistek pierwsze 
trzy miejsca zajęły mieszkan-
ki wsi Kaczki. Najlepszą oka-
zała się Beata Blejder, która 
pokonała w finale Michali-
nę Perkę. Zuzanna Wrona 
w meczu o 3. miejsce poko-
nała Natalię Konarzewską z 
Czerniewa.
W klasyfikacji druży-
nowej zwyciężyły Trąb-
ki Małe, przed Kaczkami i 
Czerniewem.

(GR)

 Leon Zaorski ze swoim tatą Mariuszem

Cztery lata temu niespodzie-
wanie wygrał Radosław Mi-
chalski. Nie był faworytem, ale 
poparły go największe kluby 
– Lechia Gdańsk i Arka Gdy-
nia. Wyprzedził konkurenta 
na ostatniej prostej. Zwycię-
żył powiew świeżości. Gorycz 
porażki musiał przełknąć peł-
niący obowiązki prezesa – An-
drzej Szczepański
20 sierpnia rywalizacja wy-
borcza wraca na Pomorze. Ra-
dosław Michalski zmierzy się 
ponownie z Andrzejem Szcze-
pańskim. Tym razem wybory 
nie będą dwubiegunowe. Do 
rywalizacji o szefa pomorskich 
struktur piłkarskich przystąpi 
jeszcze jeden kandydat – Olaf 
Dramowicz. Każdy z kandy-
datów ma swój dorobek życia. 
Michalski był bardzo dobrym 
piłkarzem. Szczepański to były 
senator oraz wojewoda słupski. 
Najmłodszy kandydat, Dra-
mowicz, ma opinię sprawnego 
menadżera i działacza społecz-
nego. Ukończył zarządzanie 
i marketing na Uniwersyte-
cie Gdańskim, włada biegle 

kilkoma językami. Rozpozna-
walny jest szczególnie przez 
pryzmat pracy dla lokalnej spo-
łeczności w Klubie Sportowym 
„Olivia”, który założył z zakon-
nikiem cysterskim. Wspólnie 
z mieszkańcami Oliwy reak-
tywował kultowy obiekt pił-
karski „Viktorii” i od podstaw 
stworzył profesjonalne szkole-
nie grup młodzieżowych. Przy 
wsparciu Macieja Płażyńskie-
go zorganizował wyjątkowe 
zgrupowanie w Argentynie 
dla najmłodszych pasjonatów 
piłki nożnej. Od sześciu lat 
organizuje jeden z najlepszych 
turniejów międzynarodowych 
dla młodzieży „Euronadzieje”. 
Od dwóch lat – o czym infor-
mowaliśmy na łamach „Pano-
ramy” – zabiega o reaktywację 
boiska wybudowanego na po-
trzeby Euro 2012 w Oliwie. 
Przypomnijmy, że obiekt prze-
kazany miastu przez niemiecką 
federację piłkarską na potrze-
by szkoleniowe dla młodych 
piłkarzy tuż po Euro 2012, 
nie wiedzieć czemu uległ za-
pomnieniu i dewastacji. Jest 

szansa, że w przyszłym roku na 
zieloną murawę wybiegną mło-
dzi adepci futbolu.
Olaf Dramowicz liczy na po-
parcie małych klubów. 
– To właśnie małe kluby są naj-
bardziej niedocenione przez 
władze Pomorskiego ZPN – 
mówi kandydat na prezesa Po-
morskiego Związku Piłki Noż-
nej. Dodajmy, że za główny cel 
w swoim programie wybor-
czym Dramowicz postawił so-
bie zjednoczenie poróżnionego 
podziałami środowiska piłkar-
skiego, aby Pomorze było w 
końcu jedną drużyną. Chce po-
stawić na zarządzanie związ-
kiem, a nie administrowanie 
nim, co powinno przynieść wy-
raźne zredukowanie wydatków, 
które ponoszą kluby. Chciałby 
nawiązać współpracę   z zagra-
nicznymi odpowiednikami Po-
morskiego ZPN. Będzie szukał 
możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych na poprawę 
szkolenia oraz infrastruktury 
obiektów sportowych, między 
innymi z programów unijnych. 
Zamierza dostosować wymogi 
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licencyjne do potrzeb małych 
klubów. Obecnie, przez admi-
nistracyjne utrudnienia, już na 
starcie zabijany jest największy 
potencjał pomorskiej piłki. A 

przecież droga do profesjonal-
nej piłki zaczyna się daleko od 
pięknych stadionów. To w ma-
łych miejscowościach, daleko 
od szosy, tworzy się prawdziwa 

historia piłki nożnej. Nie 
wszyscy o tym pamiętają po 
wyborach…

Grzegorz Rudnicki
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KOLBUDZKI SUKCES NA PLAŻY

Brązowy medal Mistrzostw Polski 
Gmina Kolbudy nie należy 
do potentatów w tradycyjnej – 
11-oosbowej piłki nożnej. Jed-
nak w wersji plażowej zalicza 
się do ścisłej krajowej czołów-
ki, co udowodniła w ostatni 
weekend lipca. Reprezentacja 
Futsal&Beach Soccer Kolbu-
dy wywalczyła brązowy medal 
Mistrzostw Polski, które odby-
wały się na gdyńskiej plaży.
Sam udział w Mistrzostwach 
Polski nie był żadnym zasko-
czeniem, ponieważ już wcze-
śniej kolbudzka drużyna star-
towała w tym championacie. 
Droga na plażę w Gdyni była 
jednak długa, a do turnieju fi-
nałowego kwalifikowało się tyl-
ko sześć najlepszych drużyn w 
kraju, które wyłonione zostały 
w dwóch turniejach eliminacyj-
nych. Na szczęście w gronie tym 
znaleźli się nasi reprezentanci. 
Finałowe potyczki na plaży w 
Gdyni rozpoczęły się od dwóch 
gładko wygranych spotkań. 
Najpierw podopieczni Łukasza 
Wołejko bez problemów upo-
rali się z wicemistrzami Polski 
ze Sztutowa, wygrywając 7:1, 
a w kolejnym meczu, w drodze 
do półfinału, 5:1 ograli Tonio 
Team Sosnowiec. W półfina-
le nasi plażowi piłkarze mu-
sieli niestety uznać wyższość 
zdobywców Pucharu Polski 

– KP Łódź, przegrywając 1:4. Na 
szczęście nasi zawodnicy nie za-
łamali się i ambitnie walczyli w 
tzw. finale pocieszenia, gdzie po-
nownie przyszło im się zmierzyć 
z drużyną ze Śląska. Tym razem 
ekipa z Sosnowca straciła 9 goli, 
ale zdołała nam wbić tylko 3, i 
dlatego z brązowego medalu cie-
szyła się kolbudzka drużyna.
Dodajmy jeszcze tylko, że BSC 
Grembach Łódź został mistrzem 
Polski Seniorów w piłce nożnej 
plażowej. W meczu finałowym 
Grembach pokonał 3:1 KP Łódź.

 Piłkarze z Kolbud zdobyli brązowe medale w plażowej odmianie piłki nożnej 

BRĄZOWI MEDALIŚCI
Łukasz Kalinowski, Grzegorz Ciecholewski, Paweł 
Żuk, Maksym Demianchuk, Sebastian Krysiński, 
Radosław Łaszczuk (kapitan), Olgierd Stanisław-
ski, Arkadiusz Romankiewicz, Tomasz Ciecholew-

ski, Kamil Borkowski, Łukasz Kwaśnik, Stavros 
Amanatidis, Konstantinos Papastathopoulos oraz 

Łukasz Stasiak, Wojciech Pietrzkiewicz i trener 
Łukasz Wołejko.



WYDARZENIA
Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy Faktoria
Pruszcz Gdański, ul. Zastawna (wjazd od ul. Grunwaldzkiej)

www.faktoriakultury.pl

Mecenasem Faktorii Kultury 2016 jest Saur Neptun Gdańsk S.A.

Na wszystkie imprezy w ramach 
Faktorii Kultury WSTĘP WOLNY!!!

organizatorzy: partnerzy: patroni medialni :

JANUSZ WRÓBEL
BURMISTRZ
PRUSZCZA GDANSKIEGO
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