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Przy marinie w Błotniku odbyła się prezentacja pływającego 
domu. Producentem jednostki jest firma Activ Jachts, która 
już teraz na pływający dom ma klientów w kraju i za granicą 
– mimo że na jego kupno potrzeba, bagatela, 90 tysięcy euro.

Ruszyła produkcja pływających domów
W BŁOTNIKU SZKOLIĆ BĘDĄ SZKUTNIKÓW
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„W Amsterdamie kanały „oblepione” są 
pływającymi domami”
 - Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego

FlashFlash

Pogotowie z własnym taborem
Pogotowie Ratunkowe zakupiło nowe karetki. 
Jego szefowa, Anna Górska mówi, że tabor, 
którym dysponuje wystarczy, by zadbać o bez-
pieczeństwo mieszkańców. 

Stomatologiczna akcja
Wraz z 1 września w Pruszczu Gdańskim ruszył 
kolejny ważny, dofinansowane z miejskich środ-
ków program profilaktyczny, dotyczący higieny 
jamy ustnej u dzieci.

Otwarcie hali już 21 września 
Hala widowiskowo-sportowa w Przywidzu jest 
niemal skończena. Końcowy rezultat będzie moż-
na podziwiać 21 września, na kiedy zaplanowano 
uroczyste otwarcie obiektu.

Szkoła jednak powstanie 
Sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania do 
inwestycji w Kowalach, a według otrzymanych 
informacji wnioskujemy, że budowa placówki bę-
dzie realizowana.
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Nasze kalendariumDLA SENIORÓW

Bezpłatne leki 
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, od 1 września mają prawo do 
bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez 
ministra zdrowia. Trzeba przy tym wiedzieć, że są one bezpłat-
ne jedynie w określonych wskazaniach, a specjalną receptę wy-
stawi lekarz POZ.

– W naszym województwie 
spośród 2307710 mieszkańców 
– 62104 to osoby w wieku 75-79 
lat, 46041 w wieku 80-84 lata 
i 37077 powyżej 85. roku życia 
– informuje Małgorzata Sworo-
bowicz, rzecznik prasowy woje-
wody pomorskiego.
Receptę może wystawić wyłącz-
nie: lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej, uprawniona pie-
lęgniarka podstawowej opieki 
zdrowotnej albo też lekarz po-
siadający prawo wykonywania 
zawodu, który zaprzestał wy-
konywania zawodu i wystawił 
receptę dla siebie albo dla mał-
żonka, wstępnych, zstępnych w 
linii prostej oraz rodzeństwa. 
– W sytuacji, gdy nie ma lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
który na co dzień opiekuje się 
seniorem – recepty na bezpłatne 
leki może wystawić inny upraw-
niony lekarz POZ zatrudniony 
lub wykonujący zawód u tego 
samego świadczeniodawcy, np. 
w przychodni zdrowia – dodaje 
Małgorzata Sworobowicz. 
Recepty dla Seniora 75+ nie 
może wystawić: lekarz specja-
lista, lekarz POZ wystawiają-
cy recepty w ramach nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej 
oraz lekarz POZ zatrudniony w 
innej placówce niż ta, do której 
pacjent jest przypisany.
Farmaceuta nie ma możliwo-
ści wpisania na recepcie kodu 
uprawnienia dodatkowego, 
określonego symbolem „S”. 
Dlatego lekarz wystawiający re-
ceptę powinien koniecznie pa-
miętać o wpisaniu w polu „kod 
uprawnień dodatkowych” sym-
bolu „S”.
– Na liście znajduje się 1129 

preparatów i 68 substancji czyn-
nych. Są to przede wszystkim 
produkty związane z leczeniem 
chorób wieku podeszłego: nad-
ciśnienia, cukrzycy, choroby 
niedokrwiennej serca, zawału 
serca, miażdżycy, udaru mó-
zgu, astmy, przewlekłej choroby 
obturacyjnej płuc, choroby za-
krzepowo-zatorowej, osteopo-
rozy, jaskry, depresji, zespołu 
otępienia – podkreśla rzecznik 
wojewody.
Leki umieszczone w wyka-
zie pokrywają ponad 81 pro-
cent zapotrzebowania pacjen-
tów powyżej 75. roku życia na 
leki refundowane z poziomem 

odpłatności 30 proc. Z danych 
Ministerstwa Zdrowia wynika, 
że osoby powyżej 75. roku życia 
wydały w 2015 roku na wszyst-
kie leki refundowane około 800 
mln zł. 
– Zatem wsparcie tej grupy pa-
cjentów kwotą blisko 600 mln 
zł rocznie już w pierwszym roku 
funkcjonowania ustawy jest 
współfinansowaniem znaczą-
cym i będzie pozwalało na wy-
danie tym pacjentom za darmo 
większości leków, jakich uży-
wają – podsumowuje Małgorza-
ta Sworobowicz.

(KL)

• 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

• 16 – 18 września (piątek – niedziela), V 
Gdyński Weekend Kuglarski, godz. 10.00, 
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9

• 18 września (niedziela), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska, godz. 11.00, Park Oruński 
(przy pomniku)

• 19 – 24 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 27 września (wtorek), The Baseballs, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 2 października (niedziela) Garmin 
MTB Series – Reda 2016, godz. 8.00, ul. 
Gniewowska w Redzie

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

• 7 października (piątek), Skye & Ross from 
Morcheeba, godz. 19.00, Stary Maneż w 
Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 8 – 9 października (sobota – niedziela), Targi 
Kosmetyczne i Fryzjerskie, AmberExpo w 
Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 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

• 14 października (piątek), Maria Peszek, godz. 
21.00, klub Scena w Sopocie, al. Mamuszki 2

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

• 16 października (niedziela), 3. AmberExpo 
Półmaraton Gdański, godz. 9.00,  
ul. Żaglowa 11

• 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

• 30 października (niedziela), Dawid Podsiadło, 
godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 4 listopada (piątek), Candy Dulfer, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

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

• 21 listopada (wtorek), Czerwone Gitary, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1
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PRACE RUSZĄ POD KONIEC ROKU

Szkoła metropolitalna jednak 
powstanie
Od jakiegoś czasu docierały do nas sygnały, że budowa pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej w Kowalach ma 
zostać wstrzymana. Powód? Planowana kolejna reforma oświaty, która zakłada powrót do 8-klasowej podstawówki przy 
jednoczesnej likwidacji gimnazjów. Sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania do inwestycji w Kowalach, a według 
otrzymanych informacji wnioskujemy, że budowa placówki będzie realizowana.

Przypomnijmy, że partnerami 
budowy szkoły w Kowalach są: 
gmina Kolbudy, miasto Gdańsk 
i gmina Pruszcz Gdański. 
– W tej chwili posiadamy decy-
zję na wykonanie przebudowy 
Potoku Kowalskiego na obsza-
rze budowy obiektu szkolnego 
w Kowalach, czy chociażby de-
cyzję na szczególne korzysta-
nie z wód, polegające na wpro-
wadzeniu wód opadowych i 
roztopowych spływających do 
projektowanej kanalizacji Po-
toku Kowalskiego z obszaru 
budowy – mówi „Panoramie” 
Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Już w maju Dyrekcja Rozbudo-
wy Miasta Gdańska w imieniu 
lidera inwestycji, a więc gmi-
ny Kolbudy, wystąpiła z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę 

szkoły w Kowalach do Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
– Postępowanie o wydanie 

decyzji zostało jednak wstrzy-
mane w związku z uwagami 
tamtejszego starostwa, do-
tyczącymi m.in. potrzeby w 

aktualizacji stanu prawnego 
działek na terenie planowa-
nej inwestycji. Teraz jesteśmy 
na etapie aktualizacji projektu 

budowlanego. Po otrzyma-
niu uaktualnionego projektu, 
wznowione zostanie postępo-
wanie o uzyskanie pozwole-
nia na budowę. Sądzimy, że 
otrzymamy je jeszcze w tym 
miesiącu – tłumaczy Michał 
Piotrowski. 
W tej chwili trwają również 
ostateczne uzgodnienia umowy 
w sprawie finansowania inwe-
stycji, a jej podpisanie odbyć się 
ma w ostatnim kwartale tego 
roku.
– Planowany termin ogłosze-
nia zamówienia publicznego 
na wybór wykonawcy robót dla 
tego zadania to również czwar-
ty kwartał 2016 roku. Przypo-
mnę tylko, że ustawowy termin 
składania ofert to 40 – 47 dni. 
Jeszcze w tym roku przetarg 
ma być rozstrzygnięty, pod-
pisana umowy z wykonawcą i 

rozpoczęcie prac budowlanych 
– dodaje Michał Piotrowski, 
zastrzegając przy tym, że uza-
leżnione jest to od terminu 
ogłoszenia zamówienia i daty 
zakończenia postępowania. – 
Te działania zależą od tego, 
czy oferty będą wymagały do-
datkowych wyjaśnień i czy nie 
będzie odwołań wykonawców 
robót, co może wydłużyć pro-
ces przetargowy. 
Nic więc nie wskazuje na to, że 
plany budowy szkoły metropo-
litalnej będą schowane do szu-
flady biurka. W kolejnych nu-
merach „Panoramy” informo-
wać będziemy o postępach w 
realizacji tej szczególnie ważnej 
inwestycji oświatowej.

Krzysztof Lubański

  Wizualizacja szkoły Kowalach

Przypomnijmy, że w wyniku 
gwałtownej nawałnicy jaka 
przeszła nad Trójmiastem  
w nocy z 14 na 15 lipca 2016 
r. - uznanej przez IMGW za 
największą ulewę ostatnich 
65 lat! - linia PKM uległa 
uszkodzeniom, w efekcie któ-
rych wstrzymany został na 
niej ruch pociągów. Już od 
19 lipca pociągi SKM wróci-
ły na trasę Kartuzy – Gdańsk 
Port Lotniczy, skąd dalej pa-
sażerowie mogli dojechać do 
Gdańska Wrzeszcza autobu-
sową komunikacją zastępczą, 
której rozkład jazdy jest zsyn-
chronizowany z pociągami. 
Ze wszystkich zidentyfiko-
wanych po ulewie 688 miejsc 
do naprawy, 56 wymagało 
wykonania przed wznowie-
niem ruchu, natomiast pozo-
stałe mogą być prowadzone 
pod ruchem, lecz z pewnymi 
ograniczeniami prędkości 
lub nawet czasowym zamy-
kaniem pewnych odcinków 
trasy. I chociaż około 75 proc. 

wszystkich szkód ma charak-
ter powierzchowny (spłynięcie 
warstwy ochronnej darniny  
i humusu z nasypów, bez 
uszkodzenia samej konstruk-
cji nasypu), to ze względu na 
dużą ilość szkód oraz ograni-
czoną możliwość dotarcia do 
niektórych lokalizacji, ich na-
prawa będzie czasochłonna. 
Dlatego PKM SA i Budimex 
SA zdecydowały o takiej orga-
nizacji prac naprawczych, aby 
możliwe było częściowe wzna-
wianie ruchu na linii PKM.  
Od 12 sierpnia – kiedy roz-
poczęły się prace naprawcze 
(wcześniej przez cały miesiąc 
realizowane były roboty zabez-
pieczeniowe i przygotowawcze 
oraz szczegółowa inwentaryza-
cja szkód dla ubezpieczyciela) 
do 31 sierpnia firmie Budimex 
udało się wykonać naprawy  
w 68 kluczowych dla przywró-
cenia ruchu miejscach (czy-
li 10% całości). Dzięki temu 
możliwy jest powrót pociągów 
na całej linii PKM pomiędzy 

linią 201 (Gdynia – Kościerzy-
na) a Gdańskiem Wrzeszczem, 
przy czym:
• na odcinku od linii 201 do 
przystanku PKM Gdańsk Brę-
towo ruch pociągów odbywać 
się będzie po dwóch torach,
• na odcinku Gdańsk Bręto-
wo – Gdańsk Strzyża pociągi  
w obu kierunkach poruszają się 
po jednym torze (nr 1),
• wjazd na stację PKP Gdańsk 
Wrzeszcz odbywa się po dwóch 
torach, dzięki rozjazdom na li-
nii PKM zamontowanym po-
między wiaduktami WK 3 (nad 
al. Grunwaldzką) i WK 2 (na 
wysokości przystanku SKM 
Gdańsk Zaspa).
Dzięki temu o cały miesiąc 
wcześniej wszystkie pocią-
gi SKM z Kartuz dojadą do 
Gdańska Wrzeszcza. Jest to 
o tyle ważne, że przed lipco-
wą ulewą ten właśnie kieru-
nek charakteryzował się naj-
większą tendencją wzrostową 
liczby pasażerów, na poziomie 
nawet 15-20 % miesięcznie, 

potwierdzając tym samym 
ogromne znaczenie linii PKM 
jako najbardziej atrakcyj-
nej dla mieszkańców regionu 
możliwości dojazdu do stolicy 
województwa.
Szybsze zakończenie naj-
ważniejszych napraw na linii 
PKM dało także możliwość 
częściowego wznowienia ru-
chu pociągów na odcinku 
aglomeracyjnym PKM – czy-
li do Gdańska Osowej i Gdy-
ni Głównej. 7 września przy-
wrócony został częściowo 
ruch pociągów na trasie Gdy-
nia Główna - Gdańsk Oso-
wa - Gdańsk Wrzeszcz. Tutaj 
czynnikiem warunkującym 

powrót wszystkich pociągów 
SKM na tę trasę jest jednak 
także zakończenie napraw po 
lipcowej ulewie prowadzonych 
przez PKP PLK na linii 201 
Gdynia – Kościerzyna. Obec-
nie pociągi jeżdżą tam tylko 
po jednym torze, w związku z 
czym przepustowość tej linii 
jest ograniczona. Według naj-
nowszych deklaracji PKP PLK 
przejazd po obu torach linii 
201 na odcinku Gdynia Głów-
na – Gdańsk Osowa możliwy 
będzie prawdopodobnie od  
1 października 2016 r. 
Naprawa pozostałych ok. 600 
miejsc na linii PKM uszko-
dzonych podczas lipcowej 

Z Kartuz do Wrzescza linią PKM
Dzięki szybszemu wykonaniu niezbędnych do wznowienia ruchu 
prac naprawczych na linii PKM, pociągi SKM z Kartuz dojeżdżają 
do Gdańska Wrzeszcza już od 4 września, a nie jak wcześniej prze-
widywano od 1 października 2016 r. 

nawałnicy prowadzona bę-
dzie równolegle z prowa-
dzonym ruchem pociągów, 
których prędkość w związku  
z tym ograniczona będzie 
do 60 km/h, a na jednym 
900-metrowym odcinku – 
gdzie na drugim torze praco-
wać będzie ciężki sprzęt – na-
wet do 30 km/h. Na wykona-
nie wszystkich pozostałych 
prac i przywrócenie ruchu po 
obu torach na całej długości 
linii PKM wykonawca ma 
czas do 30 listopada 2016 r. 
Wówczas też możliwe będzie 
przywrócenie pełnego roz-
kładu jazdy pociągów SKM 
na całej linii PKM.
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„PIĘKNA WIEŚ”

Najpiękniejszy Mokry Dwór
W ostatni piątek sierpnia 
poznaliśmy laureatów po-
wiatowych eliminacji kon-
kursu „Piękna Wieś”. Zwy-
cięzcy będą reprezentować 
powiat gdański na szczeblu 
wojewódzkim.
Konkurs „Piękna Wieś” orga-
nizowany jest już po raz 23., a 
jego przygotowaniem zajmują 
się Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego i Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku. 
Jak podkreślają jego organi-
zatorzy, głównym celem jest 
ochrona i poprawa wartości 
krajobrazu przyrodniczego 
oraz kulturowego wsi, a tak-
że podniesienie atrakcyjności 
obszarów wiejskich i integra-
cja społeczności lokalnej.
Konkurs „Piękna Wieś” roz-
grywany jest w dwóch ka-
tegoriach. Wśród „najpięk-
niejszych zagród” eliminacje 

powiatowe wygrał Zdzisław 
Solarz z miejscowości Trut-
nowy w gminie Cedry Wiel-
kie. Kolejne miejsca przyzna-
no: Bogdanie i Edwardowi 
Berbeć ze wsi Cząstkowo w 
gminie Trąbki Wielkie oraz 
Renacie i Jackowi Szalewicz z 
Żukczyna w gminie Pruszcz 
Gdański.
Jury konkursu zdecydowało, 
że „najpiękniejszą wsią” po-
wiatu gdańskiego jest w tym 
roku Mokry Dwór w gminie 
Pruszcz Gdański. Na podium 
znalazły się jeszcze Trutnowy.
Laureaci eliminacji powia-
towych otrzymali oczywi-
ście nagrody. Zwycięzców 
finału wojewódzkiego kon-
kursu „Piękna Wieś” pozna-
my natomiast pod koniec 
października. 

(KL)

  Wiesław Zbroiński, sołtys Mokrego Dworu (drugi z prawej) 
z Magdaleną Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański oraz 
Stefanem Skoniecznym, starostą gdańskim (z lewej) i Piotrem 

Ołowski, przewodniczącym Rady Powiatu  
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WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Pogotowie z własnym taborem karetek
Pruszczańskie Pogotowie Ratunkowe zakupiło nowe karetki. Anna Górska, szefowa pruszczańskiego pogotowia mówi, że tabor, 
którym dysponuje wystarczy, by zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Już wiosną informowaliśmy na 
naszych łamach, że Pogotowie 
Ratunkowe w Pruszczu Gdań-
skim otrzymało od wojewody 
pomorskiego karetkę ratunko-
wą. Dyrekcja pogotowia wspól-
nie z władzami powiatu gdań-
skiego już wtedy mówiła, że ich 
celem jest stworzenie własnego 
taboru. Cel osiągnięto.
– Do tej pory karetki były dzier-
żawione od firmy zewnętrznej. 
Nasza współpraca nie była zła. 
Realizując ten projekt, przy-
świecało nam przede wszyst-
kim bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu gdańskiego. Pod 
uwagę braliśmy również czyn-
nik ekonomiczny, ponieważ 
korzystanie z własnego taboru 
jest, jak wiadomo, korzystniej-
sze od dzierżawy – mówi nam 
Anna Górska, dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Pogoto-
wia Ratunkowego w Pruszczu 
Gdańskim. 
Nie wiadomo, jakie dokład-
ne oszczędności przynie-
sie realizacja tego projektu, 
ale koszty na pewno zostały 
zoptymalizowane. 
– Biorąc pod uwagę wojewódzki 

plan zarządzania, to na naszym 
terenie ilość karetek ratunko-
wych jest wystarczająca. Zdaje-
my sobie sprawę, że demografia 
w powiecie gdańskim jest bar-
dzo dynamiczna, dlatego by-
łoby bardzo bezpiecznie, gdy-
byśmy posiadali jeszcze jedną 
karetkę serwisową. W dalszym 
ciągu mamy jednak otwartą 
umowę z podwykonawcą i gdy-
by zaszła taka ewentualność, w 
każdej chwili będziemy mogli 
wydzierżawić od nich dodatko-
wą karetkę. Jest to jednak osta-
teczność – podkreśla szefowa 
pogotowia. 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański nie kryje, że prusz-
czańskie pogotowie potrzebo-
wało własnych karetek.
– Musimy dysponować wła-
snym sprzętem, aby oferta na-
szego pogotowia była wysoko 
oceniona w konkursach przy-
gotowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Na zakupie 
taboru nie kończymy naszego 
zadania, ponieważ wszystkie 
karetki będą jeszcze dopo-
sażone w odpowiedni sprzęt 
– mówi „Panoramie” Stefan 

Skonieczny.
– Staramy się, aby sprzęt, któ-
rym dysponuje pogotowie był 
nowoczesny, a tym samym 
świadczone usługi były na 

najwyższym poziomie. Wia-
domo, że w nagłych wypad-
kach liczy się każda sekunda, 
a nowe karetki na pewno przy-
służą się do szybszej reakcji. 

Ważne jest też to, że pojazdy 
będą naszą własnością i nie bę-
dziemy musieli ich dzierżawić 
od firmy zewnętrznej – mówi 
Ireneusz Czernecki, naczelnik 

Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowe-
go Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.

Krzysztof Lubański

  Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim ma swój własny tabor karetek
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WALCZYLI O KAŻDEGO UCZNIA

Najnowocześniejsza szkoła na Pomorzu
Pod koniec ubiegłego tygo-
dnia rozpoczął się kolejny rok 
szkolny. Wakacje były nie-
zwykle pracowite w placów-
kach oświatowych zarządza-
nych przez powiat gdański.

Szczególnie ważny dla władz 
powiatu jest Zespół Szkół 
Specjalnych w Warczu. Tu 1 
września rozpoczęło naukę 65 
uczniów w wieku od 7 do 21 
lat, z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim 
i umiarkowanym, ruchową, 
MPD, afazją, niedosłuchem, 
wadą wzroku, autyzmem, ze-
społem Aspergera i Downa.
Zespół Szkół w Warczu to 
jedna z najnowocześniejszych 
takich placówek w wojewódz-
twie pomorskim. Jej atutem są 
małe liczebnie klasy, liczące 5 
– 6 osób. Uczniowie i kadra 
pedagogiczna mogą korzystać 
z nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych. W tym roku no-
wością są dodatkowe zajęcia z 
dogoterapii oraz hipoterapii.
Anna Bartoszewska, która 
od kilku miesięcy jest dyrek-
torem szkoły w Warczu in-
formuje, że uczniowie prze-
rabiają program edukacji z 
zakresu podstawy ogólnej 
kończąc szkołę – podsta-
wówkę lub gimnazjum – ze 

standardowym świadectwem.
- Pozwala im potem na nieskrę-
powany wybór szkoły średniej 
– mówi Anna Bartoszewska.
Powiat zarządza jeszcze szko-
łami w Pruszczu Gdańskim i 
Rusocinie.
- Przez ostatnich kilka mie-
sięcy walczyliśmy o każdego 
ucznia. Nie jest to łatwe zada-
nie, ponieważ mamy do czynie-
nia z niżem demograficznym, a 
do tego większą popularno-
ścią cieszą się gdańskie szko-
ły średnie – zauważa Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. 
– Nasze szkoły muszą stworzyć 
atrakcyjniejszą ofertę, stworzyć 
komfortowe warunki do nauki. 
Są to sposoby, którymi można 
przyciągnąć uczniów.

Pomóc w tym może realizo-
wany na Pomorzu program 
„Kształtowania sieci ponad-
gimnazjalnych szkół zawodo-
wych, uwzględniającej potrze-
by subregionalnych i regional-
nego rynku pracy”, o którym 
pisaliśmy w kwietniowym nu-
merze „Panoramy”.
- Projekt ma wpłynąć na 
zwiększenie zatrudnienia ab-
solwentów naszych szkół za-
wodowych, doskonalenie kom-
petencji nauczycieli kształcenia 
zawodowego, a także co bar-
dzo ważne – na modernizację 
infrastruktury szkół zawodo-
wych. Dzięki temu przedsię-
wzięciu pracodawcy oraz śro-
dowisko akademickie zostaną 
włączeni w proces kształcenia 

zawodowego – przypomi-
na Piotr Kaliński, naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
Przypomnijmy, że wartość 
projektu powiatowego wyno-
si blisko 6 mln zł, a środki na 
ten cel pochodzą z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
- Aby otrzymać unijne dofi-
nansowanie musieliśmy speł-
nić pewne warunki. Jednym 
z nich była ilość uczniów w 
klasie. Ten wymóg udało 
się spełnić – dodaje starosta 
gdański.

(lubek)

  Szkoła w Warczu gotowa na przyjęcie uczniów

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

 



WRZESIEŃ 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 5ROZMAITOŚCI/REKLAMA

NIEBO W GĘBIE

KONFERENCJA 

Konkurs kulinarny

Europejscy historycy w Faktorii

W sobotę 18 września odbędzie 
się w Trutnowach XI Powiato-
wy Konkurs Kulinarny „Niebo 
w gębie, czyli przysmaki powiatu 
gdańskiego”. Warto jednak wie-
dzieć, że osoby, które chcą wziąć 
udział w konkursie, tylko do 10 
września mają czas na przesłanie 
swoich kulinarnych propozycji. 
Organizatorem kulinarnego 
konkursu jest Stowarzyszenie 
„Żuławy Gdańskie”. Przepisy do 
konkursu składać można do 10 
września pod adresem Stowa-
rzyszenia „Żuławy Gdańskie”, 
Trutnowy, ul. Podcieniowa 7, 

– W dniach 7-9 września w 
Międzynarodowym Bałtyckim 
Parku Kulturowym Faktoria w 
Pruszczu Gdańskim odbędzie 
się trzecia edycja konferencji 
Origines et Mutationes. W tym 
roku badacze będą rozmawiać 
o elitach w dawnych wiekach 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego i miłośnik 
historii.
Organizowany przez Wy-
dział Historyczny Uniwersyte-
tu Gdańskiego we współpracy 
z miastem Pruszcz Gdański 

83-020 Cedry Wielkie. Można 
też przysyłać je drogą mailową: 
e.kufel@wp.pl. Konkurs pro-
wadzony będzie w kilku kate-
goriach: dania żuławskie, dania 
mięsne, ryby, wypieki, nalewki, 
inne oraz domowa spiżarnia – 
przetwory z owoców i warzyw.
Impreza finałowa odbędzie się 
18 września (niedziela) o godz. 
16.00 w żuławskim domu pod-
cieniowym w Trutnowach. Or-
ganizatorzy zapewniają, że na 
wszystkich uczestników czekają 
nagrody rzeczowe.

(KL)

oraz Muzeum Historycznym 
Miasta Gdańska kongres skie-
rowany jest do historyków, któ-
rzy patrzą na przeszłość Europy 
Środkowej przez pryzmat Morza 
Bałtyckiego.
– Podczas Origines et Mutatio-
nes 3 zajmiemy się tematem elit 
z państw leżących nad Bałtykiem 
– ich pochodzeniem, znaczeniem 
społecznym czy sprawowaną 
przez nich władzą – mówi Bar-
tosz Gondek. – Uczestnicy konfe-
rencji będą mieli okazję posłuchać 
o szczegółach wyposażenia XVI-
-wiecznego dworu joannickiego, 

 Zdrowy uśmiech to teraz rzadkość

WIELKA OPERA

W małym Mokrym 
Dworze
Uznany reżyser oraz soliści 
z największych polskich te-
atrów i oper, specjalna inter-
pretacja „Strasznego Dwo-
ru” Stanisława Moniuszki, 
600 widzów na trybunach ze 
słomy podczas dwóch spek-
takli – tak otwierano sezon 
teatralny w gminie Pruszcz 
Gdański.
Już po raz trzeci sztuką w 
Skansenie Maszyn Żuław-
skich w Mokrym Dworze 
zainaugurowano sezon te-
atralny. Tym razem publicz-
ność miała okazję zobaczyć 
i wysłuchać opery – „Opo-
wieści Strasznego Dworu w 

Mokrym Dworze”. Nie za-
brakło również humorystycz-
nych akcentów. W związku z 
ograniczeniami, jakie w prze-
ciwieństwie do sceny w ope-
rze ma skansen, zamiast ma-
zura był... smaczny mazurek, 
którym częstowano gości. Ci, 
którzy kupili bilet na spektakl 
na pewno nie byli zawiedze-
ni, o czym świadczą gromkie 
brawa i owacje na stojąco. 
Na sztukę zaprosili: OKSiBP, 
Sołectwo Mokry Dwór i Sto-
warzyszenie Sołtysów Gminy 
Pruszcz Gdański.

(MB)

  Publiczność bawiła się znakomicie 
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zgłębią genealogię najważniej-
szych rodów szlacheckich, a 
nawet poznają zasady gier plan-
szowych, w które grali średnio-
wieczni możni. Oprócz elit, 
wspólnym motywem w refe-
ratach będzie Bałtyk, który od 
wieków jest pomostem w kon-
taktach politycznych, handlo-
wych i wojennych.
Dodajmy jeszcze tylko, że udział 
w Origines et Mutationes jest 
otwarty dla wszystkich słucha-
czy. Obrady prowadzone będą 
jednak w języku angielskim.

(GB)

PROFILAKTYKA I LECZENIE 

Stomatologiczna akcja w 
Pruszczu Gdańskim
Wraz z 1 września w Pruszczu Gdańskim ruszył kolejny ważny program 
profilaktyczny, dotyczący higieny jamy ustnej u dzieci.

– Można powiedzieć, że jest 
to pionierskie przedsięwzięcie. 
Na początku program będzie 
realizowany w dwóch szko-
łach – Szkole Podstawowej nr 
3 i Zespole Szkół nr 4 – mówi 
nam Jerzy Kulka, zastępca bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego 
ds. społecznych.
Realizacją programu zajmuje 
się Centrum Stomatologicz-
ne – Grunwaldzka w Pruszczu 
Gdańskim, które w obu szko-
łach zaadoptowało pomiesz-
czenia na gabinety lekarskie.
– Oba gabinety stomatolo-
giczne zostały dostosowane do 
leczenia małych pacjentów – 
mówi „Panoramie” Anna Kępa, 
menadżer Centrum Stomatolo-
gicznego – Grunwaldzka. – Jest 
to dosyć duże wyzwanie, bo 
przecież w samym tylko Ze-
spole Szkół nr 4 uczy się około 
1600 uczniów.
Rodzice uczniów otrzymają 
informacje dotyczące realizacji 

projektu oraz do podpisu zgo-
dę na leczenie dziecka, ponie-
waż wymagają tego przepi-
sy. Na początku prowadzone 
będą przeglądy jamy ustnej, 

higienizacja oraz akcja infor-
macyjna jak dbać o zęby.
– Z doświadczenia wiemy, że 
jest z tym bardzo duży pro-
blem. Do naszego centrum 

przychodzą rodzice z 6-8-let-
nimi dziećmi, którym trzeba 
już wyrywać zęby stałe – doda-
je Anna Kępa. 
Po przeprowadzeniu prze-
glądów jamy ustnej wiadomo 
będzie, które dziecko wyma-
gać będzie leczenia. Te, jeśli 
zgodzą się oczywiście rodzi-
ce, przeprowadzone będą na 
koszt Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 
– Mamy nadzieję, że rodzice 
będą współpracować z naszym 
centrum, dzięki czemu uda 
nam się wyleczyć jak najwięcej 
osób. Zdajemy sobie sprawę, że 
wiele maluchów nie było jesz-
cze w gabinecie stomatologicz-
nym, dlatego dla dzieci naj-
młodszych planujemy wizyty 
adaptacyjne w obu szkolnych 
gabinetach – podkreśla me-
nadżer Centrum Stomatolo-
gicznego – Grunwaldzka. 

(lubek)
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 Tego roku w bramie Korzenie Rocka zawisły płyty zespołów: Harlem, Kombi i Oddziału 
Zamkniętego

ROCKBLUE PRZYWIDZ FESTIVAL

Gwiazdy rocka i relacja live w USA
Do annałów historii przeszła już kolejna odsłona Rockblue Przywidz Festival. Tego roku zagrało Kombi, Oddział Zamknięty Jary 
OZ i Harlem, a do Przywidza zjechały niezliczone tłumy, co przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów imprezy.

W ubiegłym roku, w malowniczej 
scenerii jeziora, powstał w Przy-
widzu Bulwar Zespołu Czerwo-
ne Gitary oraz odsłonięto pomnik 
Korzenie Rocka, na którym swoją 
pamiątkową płytę jako pierwsze 
zawiesiły Czerwone Gitary z Je-
rzym Skrzypczykiem. Tego roku 
swoje płyty na Korzeniach Rocka 
zawiesili: Kombi, Oddział Za-
mknięty Jary OZ i Harlem.
– Strach pomyśleć, co będzie 
za rok – żartuje Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz, 

odpowiadając na pytanie, czy jest 
zadowolony z frekwencji. – Nie 
spodziewaliśmy się takich tłu-
mów. Ilość osób, która zawitała 
tego dnia do Przywidza, przero-
sła nasze oczekiwania. Takiego 
widowiska artystycznego jeszcze 
u nas nie było.
Co ciekawe, Radio Chicago 
transmitowało na żywo koncert 
z Przywidza. Wydarzeniem zain-
teresował się również „Dziennik 
Berliński”. Wszystko to świad-
czy o tym, że Rockblue Przywidz 

Festival zatacza coraz szersze 
kręgi.
– Teraz z pełną świadomością 
możemy powiedzieć, że jesteśmy 
gminą turystyczną, a marką pro-
mującą Przywidz jest już sierp-
niowy festiwal – mówi Marek 
Zimakowski.
Poza koncertami organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji dla 
całych rodzin.
– Stanęły chociażby wioska in-
diańska i wioska wojów z IX 
wieku, gdzie obywały się poka-
zy walk. Odbyła się też wystawa 
samochodów zabytkowych. Zor-
ganizowano także „Przywidzki 
folwark” – dodaje Janusz Jaromin 
z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Przywidzu.

(lubek)

  Zespół Kombi ze Sławomirem Łosowskim

  W ramach projektu docieplono chociażby budynek Zespołu 
Szkół w Przywidzu

  Zabytkowe auta w Przywidzu

  Pokazy walk rycerskich
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 KOLEJNY PROEKOLOGICZNY PROJEKT

Gmina Przywidz wykorzystuje dary natury
W końcową fazę wkracza realizacja projektu „Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej w gminie Przywidz”, finansowany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Realizacja projektu rozpoczęła 
się jeszcze w 2014 roku. Ostat-
nie prace mają zakończyć się 
już w październiku.
– Z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej otrzymaliśmy 
80-procentowe dofinansowanie 
wartości projektu. W naszym 
budżecie musieliśmy zabez-
pieczyć pozostałe środki, czyli 
około 600 tysięcy złotych, po-
nieważ inwestycja to koszt po-
nad 3 miliony złotych – wylicza 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Termomodernizacji poddane 
zostały przede wszystkim bu-
dynki oświatowe,                 a 
więc Zespół Szkół i budynek 
oświatowy przy ulicy Cisowej 
w Przywidzu oraz Szkoła Pod-
stawowa w Pomlewie, Szko-
ła Podstawowa w Trzepowie i 
Szkoła Podstawowa w Nowej 
Wsi Przywidzkiej. Poza tym 
termomodernizacja obejmuje 
również zostanie również bu-
dynek urzędu gminy.
 – Wszystkie obiekty uję-
te w projekcie zostały przede 
wszystkim docieplone. Wy-
mieniono również system ich 
ogrzewania oraz źródeł oświe-
tlenia. Niemal przy wszyst-
kich budynkach zamontowano 
pompy ciepła, a Zespół Szkół 
w Przywidzu korzystać będzie 
z ogrzewania gazowego – in-
formuje Marek Zimakowski. 
Przy okazji prac 

termomodernizacyjnych wy-
konano również szereg prac 
remontowych, które poprawi-
ły przede wszystkim estetykę 
budynków.
– Nie tylko wpłynęło to na wy-
gląd naszych obiektów. W Po-
mlewie na przykład, do tej pory 
dach szkoły docieplony był w 
dość prosty sposób – workamii 
z wiórami. Teraz prace zostały 
wykonane profesjonalnie, dzię-
ki czemu ubytki ciepła będą 
znikome – dodaje wójt gminy 
Przywidz. – Zrezygnowaliśmy 
ze standardowego oświetlenia, 
a w to miejsce zamontowano 
lampy ledowe, dzięki czemu w 
pomieszczeniach jest znacznie 
jaśniej, a przy okazji z czasem 
zaczną się pojawiać oszczędno-
ści zużycia prądu.
W budynkach oświatowych 
wszystkie prace zakończo-
no jeszcze przed 1 września. 
Ostatnie prace prowadzone są 
jeszcze tylko w siedzibie urzę-
du gminy, gdzie roboty prowa-
dzone będą w weekendy, aby 
nie utrudniać codziennej pracy 
urzędników. 
Nie jest to ostatni projekt pro-
ekologiczny, który realizowa-
ny jest na terenie przywidzkiej 
gminy. Już kilka miesięcy temu 
informowaliśmy o projekcie 
fotowoltaicznym.
– Jesteśmy po konsultacjach z 
mieszkańcami, którzy chcąc 
uczestniczyć w programie, mu-
szą przystać na pewne warunki 

biorąc pod uwagę kolejne eta-
py przygotowywania projektu. 
Zainteresowani udziałem w 
projekcie muszą zaakceptować 
nasze warunki, bo to gwaran-
tuje terminowe złożenie wnio-
sku i finansowanie. Jeżeli ktoś 
uważa inaczej, to może sam 
lub poprzez jakieś stowarzy-
szenie realizować swoje plany. 
Ustalona została już główna 
lista mieszkańców i nie ma ta-
kiej opcji, żeby kogoś wpro-
wadzić na nią, a tym bardziej 
na 1. miejsce. Zamknęliśmy 
również listę rezerwową. Prze-
prowadzany jest audyty, który 
da informację, czy w każdym 
miejscu będzie możliwe za-
instalowanie instalacji foto-
woltaicznych – tłumaczy wójt 
Zimakowski.
Zainteresowanie instala-
cjami fotowoltaicznymi jest 
duże. Przypomnijmy, że kil-
ka lat temu w ramach projek-
tu „Słońce dla Przywidza” so-
lary zamontowano na ponad 
140 budynkach. Tym razem 

zainteresowanie mieszkańców 
gminy Przywidz jest dwukrot-
nie większe. 
Dodajmy, że przy realizacji tego 
projektu można uzyskać nawet 
do 85 proc. dofinansowania. 
- Jeżeli dofinansowanie będzie 
na poziomie niższym to bę-
dziemy konsultować z miesz-
kańcami dalsze kroki. Nawet 
przy dofinansowaniu na pozio-
mie 70 proc. jest sens realiza-
cji projektu. Właściwe koszty 
instalacji poznamy dopiero po 
przetargu wyłaniającego wyko-
nawcę. Jak wiemy z doświad-
czenia ceny za instalacje bywają 
znaczenie niższe od początko-
wych szacunków– podsumo-
wuje swoja wypowiedź wójt 
Marek Zimakowski.
Wnioski o dofinansowanie zło-
żone będą w czwartym kwar-
tale tego roku, a wiosną przy-
szłego roku powinna zapaść 
decyzja, czy przywidzki projekt 
otrzyma dofinansowanie. 

Krzysztof Lubański
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ROZMAITOŚCI

 Do końca października tymczasowe przedszkole znajduje się  
w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Nowe przedszkola 
Przestronne, kolorowe i w 
pełni wyposażone placówki w 
Straszynie i Borkowie to do-
datkowe 300 miejsc dla dzieci 
w wieku przedszkolnym.  
Budowa obu placówek (nie 
licząc wyposażenia i płac) 
to koszt 5,6 mln zł. Dy-
rektorem przedszkola w 
Straszynie, w drodze kon-
kursu, została Marta Ku-
jawska–Grzeszczuk, a 
przedszkole w Borkowie 
podlega dyrekcji Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego.
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ATRAKCYJNIEJSZA MARINA

Pieniądze i głębszy tor 
Już niebawem przy przy-
stani w Błotniku rozpoczną 
się kolejne działania, które 
sprawią, że marina stanie się 
jeszcze bardziej atrakcyjna.
– Lada dzień rozpocznie się 
wydobywanie żwiru z dna 
Martwej Wisły. Dzięki temu 
tor pogłębi się o około 6 – 7 
metrów, co spowoduje, że do 
naszego portu będą mogły 
zawijać większe jednostki – 
mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Nie będzie to jedyna ko-
rzyść, płynąca z tego 
przedsięwzięcia. 
– Firma, która się tym zaj-
mie, ma pozwolenie na wy-
dobycie 2 milionów ton żwi-
ru. Z każdej wydobytej tony 
do gminnej kasy wpłynie 
natomiast 40 groszy – doda-
je Janusz Goliński.
Dodajmy, że gmina czer-
pie również zyski, ale już 

nieco mniejsze, z wydoby-
wania żwiru z dna Wisły. 
Nie wiadomo jednak, jak 
długo takie przedsięwzięcie 
będzie mogło być prowadzo-
ne, bowiem urzędnicy będą 
badać, jaki to ma wpływ na 
środowisko.
– Logicznym wydaje się, że 
im głębsze będzie koryto 
Wisły, tym mniejsza groźba 
powodzi. Jednak o tym, jak 
długo żwir będzie mógł być 
wydobywany z dna rzeki, 
zdecydują urzędnicy – mówi 
wójt. – Jest jeszcze jeden 
pozytywny aspekt wydo-
bywania piasku z rzeki. Na 
drogach naszej gminy nie 
pojawi się zagrożenie spo-
wodowane ciężarówkami, 
wożącymi z Kaszub żwir na 
budowę drogi ekspresowej. 

(GR)

- Przez ostatnie 10 lat bar-
dzo mocno inwestowaliśmy 
w rozbudowę szkół. Teraz, z 
uwagi na nowy przepis o obo-
wiązku przedszkolnym czte-
rolatków, stanęliśmy przed 
wyzwaniem budowy i roz-
budowy przedszkoli – mówi 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański.
W gminie Pruszcz Gdański 
funkcjonuje 5 przedszkoli pu-
blicznych i 18 niepublicznych. 

(MB)

  W Borkowie również cieszą się z przedszkola

  Nowe przedszkole w Straszynie
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BUDOWA RUSZY NA WIOSNĘ

Ministerstwo da pieniądze na halę
Jeszcze w tym miesiącu Ja-
nusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie podpisze 
umowę, która umożliwi prze-
kazanie żuławskiemu samo-
rządowi 2,5 mln zł na budo-
wę hali sportowej. Środki po-
chodzić będą z Ministerstwa 
Sportu. 
– Hala jest bardzo wyczeki-
waną inwestycją przez miesz-
kańców naszej gminy. W tej 
chwili – najważniejsza pla-
cówka oświatowa – szkoła 

w Cedrach Wielkich, nie ma 
hali z prawdziwego zdarzenia. 
Dzieci korzystają z małej sali, 
która nie spełnia oczywiście 
wszystkich oczekiwań – mówi 
„Panoramie” Janusz Goliński.
W pierwszej kolejności po-
wstanie hala sportowa, bo na 
nią gmina otrzyma środki. 
Jednak w planach jest jeszcze 
rozbudowa szkoły, dzięki cze-
mu pojawią się dodatkowe sale 
dydaktyczne. 
– Staramy się pozyskać 

pieniądze również w innych 
miejscach – Starostwie Powia-
towym, Państwowym Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, czy Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Zadanie wydaje się być 
karkołomne, ale liczymy, że 
zakończy się sukcesem. Szacu-
jemy, że inwestycja kosztować 
może niespełna 10 milionów 
złotych. Ze względu na wy-
soki koszt zadania, inwestycja 
realizowana będzie co najmniej 

dwa lata, a finansowanie rozło-
żymy na 3 lata – dodaje Janusz 
Goliński.
W ostatnim kwartale tego roku 
zostanie ogłoszony i rozstrzy-
gnięty przetarg na wykonawcę 
budowy hali. Natomiast pierw-
sze prace budowlane rozpocz-
ną się prawdopodobnie wiosną 
przyszłego roku, o czym oczy-
wiście poinformujemy na na-
szych łamach.

(lubek)

ZA DARMO

Porady prawne
Od września prowadzone są w 
Pruszczu Gdańskim bezpłat-
ne porady prawne. Udzielane są 
urzędzie miejskim w pokoju nr 
8A (parter).
Porady prawne udzielane będą 

co środę w godzinach 13.00 – 
17.00. Zapisy osób zainteresowa-
nych możliwe będą telefonicznie 
w poniedziałki w godzinach 11.00 
– 14.00 pod numerem telefonu 
793 875 927 lub mailowo na adres: 

adwokat@adwokat-pruszcz.pl. Je-
śli w wyznaczonym terminie kon-
takt telefoniczny będzie niemoż-
liwy lub utrudniony, chętni kon-
taktować się mogą przez sms lub 
wiadomość mailową. Porad udzie-
la zespół Kancelarii Adwokackiej 
Adwokat Monika Hałoń-Rozen-
berg w Pruszczu Gdańskim przy 
ul. Grunwaldzkiej 8.

Porady udzielane będą też co 
czwartek w godzinach 14.00 – 
19.00. Aby skorzystać z porady, 
należy umówić się telefonicz-
nie pod numerem telefonu 607 
805 018 we wtorki w godzinach 
13.00 – 18.00 lub pod adresem 
e-mail: poradaprawna@adwo-
katchmielewska.pl.

(BG)

WINNE RZĄDOWE ZMIANY

Przedszkole w Trutnowach 
od października
Przedszkole we wsi Trutnowy nie zostało – jak początkowo planowano – 
otwarte 1 września. Powodem są planowane przez rząd zmiany w oświacie.

– Na jego utworzenie oraz 
funkcjonowanie mieliśmy 
otrzymać środki zewnętrzne. 
Złożyliśmy wniosek, a wyni-
ki konkursu mieliśmy poznać 
wiele tygodni temu. Do dziś nie 
mamy żadnej decyzji. Nie wie-
my nawet, czy otrzymamy ja-
kiekolwiek pieniądze. Powód? 
Rządowe zmiany w edukacji. 
Jeśli nie otrzymamy tych środ-
ków, to we własnym budżecie 
będziemy musieli poszukać 1 
miliona złotych, bo tyle mogli-
byśmy otrzymać – mówi nam 
Janusz Goliński.
Gmina nie czeka jednak na 
rozstrzygniecie konkursu i z 
własnych środków postanowi-
ła prowadzić prace przy szkole 
w Trutnowach. Od września 
dzieci chodzą do przedszkola, 
które tymczasowo zorganizo-
wano w Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich. Ale jeszcze na jesieni 
przedszkole zostanie urucho-
miono w Trutnowach.
– Radni zgodzili się, aby z 
własnych środków zaadapto-
wać budynek na przedszkole. 
W Trutnowach potrzebne jest 
przedszkole, dlatego nie może-
my wycofać się z jego realizacji. 
Zakładamy, że w październiku 
placówka zostanie tam urucho-
miona – mówi nam wójt.
Dodajmy jeszcze 

tylko, że w Trutnowach znaj-
dzie się miejsce dla niespełna 
30 przedszkolaków.
Również od 1 września na te-
renie gminy Cedry Wielkie 
prowadzony miał być w gim-
nazjach program, którego ce-
lem ma być poprawa jakości 
nauczania. Przypomnijmy, 
że program zakłada nie tylko 
wprowadzenie dodatkowych 
zajęć lekcyjnych, ale również 

zakup pomocy dydaktycznych.
– Reforma zakłada likwida-
cję gimnazjum. A właśnie te-
sty gimnazjalne miały oceniać 
efekty realizowanego progra-
mu. Po likwidacji gimnazjów 
nie wiadomo, w jaki sposób 
ocenić, czy pieniądze zostały 
odpowiednie wydane i czy ja-
kość nauczania się poprawiła. 
Część województw wycofa-
ło te dwa projekty. Wiem, że 

urzędnicy w Gdańsku wciąż 
rozmawiają z przedstawiciela-
mi Ministerstwa Edukacji jak 
problem ten rozwiązać – infor-
muje Janusz Goliński.
O tym, czy uda się pozyskać 
rządowe środki na wprowadze-
niu obu programów edukacyj-
nych poinformujemy w jednym 
z kolejnych numerów „Panora-
my Pomorza”.

(lubek)
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SABATON W TRÓJMIEŚCIE

- Zapraszamy na koncert szwedzkiej grupy Sabaton. Szwedz-
ka grupa zagra w Ergo Arenie 27 lutego w ramach trasy pro-
mującej album „The Last Tour”. Podczas trasy szwedzkiej 
formacji towarzyszyć będzie niemiecka legenda – Accept. 
Natomiast Sabaton i Accept supportować będzie szwedz-
ka formacja Twilight Force – informuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy Ergo Areny.

(GR)

REKLAMA

SZLACHETNA PACZKA

Liderzy 
poszukiwani
– „Szlachetna Paczka” i „Aka-
demia Przyszłości” poszukują 
liderów do kolejnej edycji obu 
programów. To właśnie lide-
rzy zorganizują pracę tysięcy 
wolontariuszy w 950 lokali-
zacjach w całej Polsce i spra-
wią, że mądra pomoc dotrze 
do najbardziej potrzebujących 
– mówi Anna Formella, ko-
ordynator wojewódzki pro-
jektu „Szlachetna Paczka” w 
województwie pomorskim i 
warmińsko-mazurskim.
Lider może zyskać nie tyl-
ko satysfakcję z niesienia 
pomocy, ale przede wszyst-
kim możliwość zyskania 

kluczowych kompetencji 
cenionych na rynku pracy – 
związanych z zarządzaniem 
zespołem, project manage-
mentem, organizacją eventów 
oraz rozwój umiejętności ko-
munikacyjnych, interperso-
nalnych i wielu innych.
Więcej informacji o możli-
wości zgłoszenia na www.su-
perw.pl. 
– Twoja praca przełoży się 
nie tylko na Twój rozwój, ale 
też na pomoc dzieciom i po-
moc ubogim – apeluje Anna 
Fromella.

(GR)
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MUNDUR DO SZAFY, WĘDKA DO RĄK

Wędkowały służby mundurowe
Na stawie Komarowo w 
Pruszczu Gdańskim roze-
grano Drużynowe Zawody 
Wędkarskie Służb Munduro-
wych o puchar starosty i prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Gdańskiego. 
– Do rywalizacji przystąpiło 5 
drużyn: Policja, Morski Od-
dział Straży Granicznej, Woj-
skowe Stowarzyszenie Węd-
karskie „Czapla”, 49. Baza 
Lotnicza w Pruszczu Gdań-
skim oraz Straż Pożarna. 

Każda ekipa mogła wystawić 
od 3 do 4 zawodników. Do kla-
syfikacji generalnej liczyły się 
natomiast wyniki trzech naj-
lepszych wędkarzy w każdym 
zespole – mówi nam Andrzej 
Grzejka, prezes WSW „Cza-
pla”, które było organizatorem 
wędkarskiej imprezy.
Gospodarze okazali się mało 
gościnni, ponieważ zdomino-
wali rywalizację, zwyciężając 
w całym turnieju i zdobywa-
jąc puchar ufundowany przez 

Stefana Skoniecznego, staro-
stę gdańskiego. Na 2. miejscu 
sklasyfikowano drużynę 49. 
Bazy Lotniczej, która odebra-
ła puchar Piotra Ołowskiego, 
przewodniczącego Rady Po-
wiatu Gdańskiego. Miejscem 
na najniższym stopniu podium 
musieli się zadowolić wędkarze 
reprezentujący Policję.
– Dodać jeszcze możemy, że 
największą rybę, okonia o 
wadze 17,5 dag, złowił To-
masz Dąbrowski z 49. Bazy 

Lotniczej. Z kolei najwięk-
szą ilością ryb (przyp. red. – 
31 sztuk) mógł pochwalić się 
Marcin Kolak – dodaje An-
drzej Grzejka.
Mimo iście letnich upałów, 
nie były to idealne warunki 
do łowienia ryb, ale uczestni-
cy zawodów na stawie w Ko-
marowie zamierzają pojawić 
się już za rok, by wziąć udział 
w kolejnych zawodach służb 
mundurowych.

(lubek)   Obowiązkowa fotografia po zakończonych zawodach

 NASZE SPRAWY
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ROTMANKA

Więcej przestrzeni 
do nauki 
Z końcem sierpnia miało 
miejsce oficjalne otwarcie no-
wego skrzydła Zespołu Szkół 
w Rotmance. 
W obiekcie urządzono sześć 
nowocześnie wyposażonych 
klas lekcyjnych nauczania 
początkowego, dwie klasy 
„zerówki”, świetlicę na pod-
daszu, pokój nauczycielski, 

szatnie i sanitariaty. Inwesty-
cja pochłonęła 4 mln zł. 
Szkoła w Rotmance została 
wybudowana w 2004 roku. 
Od tego czasu powiększy-
ła się o salę sportową, orlika 
oraz o wspomniane skrzydło. 
Do zespołu szkół uczęszcza 
już ponad 750 uczniów.

(MB)

  Nowe skrzydło szkoły w Rotmance 
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TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE

Urodziny najstarszej 
mieszkanki gminy
Niezwykle piękny jubileusz setnych urodzin świętowała 18 sierpnia pani 
Antonina Szwed. 

– Ten dzień to również waż-
ne wydarzenie w historii 
Ostrowitego i gminy Suchy 
Dąb. Piękny jubileusz wieku 
życia, pełnego pięknych, ale 
i bolesnych chwil. Pani An-
tonina jest bowiem najstar-
szą mieszkanką naszej gminy 
– mówi Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb, która 
również odwiedziła seniorkę z 
Ostrowitego.
Ten wyjątkowy dzień, jubi-
latka spędziła w gronie rodzi-
ny i licznie przybyłych gości. 
Podczas uroczystości miesz-
kanka Ostrowitego nie kry-
ła wzruszenia i radości z od-
wiedzin i życzeń. Najstarszą 
mieszkankę gminy Suchy Dąb 
odwiedził również Marcjusz 
Kwidziński z Urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku, który 
złożył gratulacje i najszczersze 
życzenia w imieniu wojewody 
pomorskiego i prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego.
– Oprócz życzeń i kwiatów, 
złożył na ręce jubilatki decyzję 
o podwyższeniu świadczenia 
emerytalnego. List gratula-
cyjny z okazji setnych uro-
dzin przesłała także premier 
Beata Szydło. Pani Antonina 
otrzymała od gości mnóstwo 
życzeń, kwiatów i prezentów. 
Ze łzami wzruszenia jubilat-
ka serdecznie dziękowała za 
pamięć oraz życzenia, a że nie 
cieszy się najlepszym zdro-
wiem, dlatego jej największym 
życzeniem, jak mówi, jest wła-
śnie zdrowie – mówi nam Ma-
riusz Zawolski z Urzędu Gmi-
ny Suchy Dąb.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
Antonina Szwed urodziła się 
18 sierpnia 1916 roku w Słu-
pi Nadbrzeżnej w wojewódz-
twie świętokrzyskim. W 1945 
roku wraz z mężem Alek-
sandrem zamieszkali we wsi 
Ostrowite, gdzie prowadzili 

gospodarstwo rolne. Jubilatka 
wychowała siedmioro dzieci, 
doczekała się jedenaściorga 

wnuków, ośmiorga prawnu-
ków i dwojga praprawnuków.

(GR)

  Panią Antoninę Szwed, najstarszą mieszkankę gminy, od-
wiedziła Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb

REKLAMA
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PLACÓWKA W TRĄBKACH WIELKICH GOTOWA NA REFORMĘ

Teraz mają lepsze warunki do nauki
Początek nowego roku szkolnego był szczególnie ważny i radosny dla uczniów trąbeckiej podstawówki. Właśnie 1 września 
uroczyście otworzono rozbudowaną Szkołę Podstawową w Trąbkach Wielkich.

– Pamiętam zebrania z radami 
rodziców, którzy mówili kie-
dyś, że uczniowie w trąbeckiej 
podstawówce mają najgorsze 
w gminie warunki do nauki. 
Trudno było wtedy nie zgodzić 
się z tymi twierdzeniami. Po 
wielu konsultacjach i trudnych 

decyzjach, Rada Gminy Trąb-
ki Wielkie podjęła uchwałę w 
sprawie rozbudowy miejscowej 
szkoły podstawowej – przypo-
mina Błażej Konkol, wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie.
Rzeczywista rozbudowa rozpo-
częła się dokładnie 19 sierpnia 

ubiegłego roku, a zakończyła się 
20 lipca. Cała inwestycja kosz-
towała 2,1 mln zł. W trakcie jej 
realizacji nie obyło się oczywi-
ście bez problemów, ale dzięki 
dobrej współpracy instytucji, 
które zajmowały się odbiora-
mi, a inwestorem i wykonawcą, 

wszystkie kłopoty udawało się 
szybko rozwiązywać. 
– Dzięki rozbudowie budyn-
ku cieszyć się teraz możemy ze 
świetlicy, a także dwóch szatni. 
Powstała również profesjonal-
na stołówka z kompletnym wy-
posażeniem. Poza tym, dzięki 

inwestycji, powstało sześć do-
datkowych pomieszczeń dy-
daktycznych – informuje Bła-
żej Konkol.
Zbigniew Leszczyński, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie przyznał, że 
podjęcie uchwały o rozbudowie 
szkoły nie było łatwą decyzją. 

– Do tego nałożyły się jesz-
cze plany związane z reformą 
oświaty. Przy okazji chciałbym 
jednak powiedzieć, że zmia-
ny w systemie oświaty nas nie 
zaskoczą, a oddawany właśnie 
do użytku budynek będzie na 
pewno wykorzystany – mówi 
Zbigniew Leszczyński.

(lubek)

NAGRODA MARSZAŁKA

Dla pracowników 
społecznych
– Szukamy laureatów „Srebr-
nego Drzewka” – nagrody 
marszałka województwa po-
morskiego dla pracowników 
pomocy społecznej – informuje 
Małgorzata Pisarewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Ruszył nabór wniosków o 
przyznanie corocznej nagrody 
marszałka województwa po-
morskiego za wybitne i nowa-
torskie osiągnięcia w dziedzi-
nie pomocy społecznej dla pra-
cowników jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej z 
naszego regionu. Nagrody zo-
staną wręczone w listopadzie.
Kandydatów do nagrody 
mogą zgłaszać osoby fizyczne, 
prawne oraz instytucje i or-
ganizacje społeczne. Wnioski 
należy przesyłać do 25 wrze-
śnia – decyduje data stempla 
pocztowego. 
Dodajmy, że nagroda jest przy-
znawana w szczególności za: 
– wdrażanie projektów akty-
wizacji i integracji społecznej 
skierowanych do osób wyklu-
czonych społecznie,
– tworzenie i rozwijanie 

wysokich standardów jako-
ści usług instytucji pomocy 
społecznej,
– inicjowanie i wdrażanie pro-
gramów służących zapobiega-
niu i rozwiązywaniu proble-
mów społecznych, m.in. two-
rzonych w oparciu o partner-
stwa lokalne,
– aktywizowanie i integro-
wanie wspólnot lokalnych na 
rzecz rozwiązywania proble-
mów społecznych,
– wspieranie działalności sek-
tora ekonomii społecznej,
– wspieranie i promowanie 
wolontariatu,
– upowszechnianie dobrych 
praktyk z zakresu integracji i 
polityki społecznej,
– całokształt pracy w dziedzinie 
pomocy i integracji społecznej.
Wnioski należy wysyłać pocz-
tą tradycyjną na adres: Regio-
nalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk.

(KL)
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  Uroczyste przecięcie wstęgi

  Wielu znamienitych gości przyszło obejrzeć rozbudowaną szkołę

REKLAMA

 Z POWIATU
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  Pamiątkowe zdjęcie „kelnerów” to już tradycja. Seniorom w dniu ich święta usługiwali sołtysi, 
radni i strażacy z Jagatowa

  Seniorzy gminy Pruszcz Gdański potrafią się bawić jak 
mało kto!   Miłych gości uroczyście witali (od lewej): wójt Magdalena 

Kołodziejczak, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czer-
wińska, dyrektor ośrodka kultury Grzegorz Cwaliński oraz sołtysi 

  Doroczny Dzień Seniora w gminie Pruszcz Gdański cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem. To świetna okazja do spotkań 

nie tylko z sąsiadami

DZIEŃ SENIORA W CIEPLEWIE

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu!
Słowa Benjamina Franklina przyświecały tegorocznej edycji Dnia Seniora. Było operetkowo, musicalowo, a przede 
wszystkim biesiadnie.

W sierpniowe popołudnie 
kilkuset seniorów z całej gmi-
ny zjechało specjalnie pod-
stawionymi autobusami do 
Ośrodka Kultury, Sportu i 
Biblioteki Publicznej w Cie-
plewie. Na gości czekał już 
poczęstunek przygotowany 
przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rokitnicy oraz 

sołtysów, serwowany przez 
nich samych przy pomocy 
radnych i strażaków – ochot-
ników. Czekały też występy, 
w tym solistów i tancerzy z 
Teatru Wielkiego w Pozna-
niu. Oczywiście, nie zabra-
kło muzyki biesiadnej w wy-
konaniu zespołu Żuławskie 
Bursztynki i najpopularniej-
szych przebojów w wykona-
niu zespołu Magic, przy któ-
rym seniorzy bawili się do 
wieczora. Dodatkowo goście 
mogli skorzystać z bezpłat-
nych porad rehabilitacyjnych 
i dietetycznych. 
– Dziękuję za pomoc sołty-
som, radnym, strażakom z 
Jagatowa, paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Rokitni-
cy, strażnikom gminnym oraz 
piekarni Mielnik ze Straszyna 
– powiedział Grzegorz Cwa-
liński, dyrektor OKSiBP w 
Cieplewie.

(MB)

BIALL-NET   
Internet jutra dostępny już dziś!
Dobra wiadomość dla mieszkańców bu-
dynków wielorodzinnych w Przywidzu, 
przy ul. Jesionowej! Firma BIALL-NET 
zawarła umowę ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Wiosna” a mieszkańcy mo-
gli niedawno znaleźć w swoich skrzyn-
kach pocztowych, listy intencyjne wraz 
z ofertami. Firma BIALL-NET oferuje 
swoim klientom najnowocześniejsze roz-
wiązania na dostarczanie usług z zakresu 
dostępu do światłowodowego  Internet, 
telewizji cyfrowej w technologii IPTV, 
oraz telefonii cyfrowej (VoIP). Mamy 
już pierwszych klientów, którzy zawarli 
umowy abonenckie na usługi dostarcza-
ne przez BIALL-NET.
 
Firma rozpoczęła prace ziemne na tere-
nie osiedla, następnym krokiem będzie 
budowa sieci wewnętrznej w budynkach 
a następnie uruchomienie sygnału do 
klientów. Planowany termin uruchomie-
nia usług na osiedlu bloków wielorodzin-
nych przy ul. Jesionowej  została wyzna-
czona na dzień 30 listopada br.

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

Magdalena Możdżonek
Przedstawiciel Handlowy Þrmy BIALL-NET

Dostępna w godzinach 12-20  
od poniedziałku do piątku

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

Tomasz W—lczyński
Przedstawiciel Handlowy Þrmy 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: 
Poniedziałek - Piątek

8:00-16:00
tel. 58-727-77-77

W miejscowości Domachowo, firma 
BIALL-NET również rozpoczęła sprze-
daż usług dostarczanych w technologii 
światłowodowej. Już wkrótce mieszkańcy 
będą mogli cieszyć się najwyższą jakością 
oraz niezawodną prędkością Internetu.
Nasi przedstawiciele chętnie doradzą  
w wyborze odpowiednich pakietów dosto-
sowanych do Państwa potrzeb.

Sukcesywnie prowadzimy podłączenia 
klientów z miejscowości takich jak: Ząbr-
sko Górne, Zaskoczyn i Lisewiec.
Naszym celem jest podłączenie jak naj-
większej liczby klientów z mniejszych 
miejscowości. Dotychczasowe rozwią-
zania z zakresu dostępu do sieci Internet 
na terenach gmin Kolbudy, Przywidz oraz 
Trąbki Wielkie, opierały się głównie na 
technologii radiowej, gdzie jakość odbioru 
była uzależniona od warunków pogodo-
wych oraz odległości od masztu nadaw-
czego. Firma BIALL-NET przynosi Pań-
stwu internet jutra dostępny już dziś!

Zachęcamy do kontaktu z naszymi 
przedstawicielami handlowymi jak i z 

Biurem Obsługi Klienta.
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 Uroczyste otwarcie pływającego domu przy marinie w Błotniku

 Tak wygląda salon z aneksem kuchennym na pływającym domu

W BŁOTNIKU SZKOLIĆ BĘDĄ SZKUTNIKÓW

Ruszyła produkcja pływających domów
Przy marinie w Błotniku odbyła się prezentacja pływającego domu. Producentem jednostki jest firma Activ Jachts, która 
już teraz na pływający dom ma klientów w kraju i za granicą – mimo że na jego kupno potrzeba, bagatela, 90 tysięcy euro.
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MUZYKA ZAMIAST UŻYWKI

Wytoczyli wojnę nałogom
W ostatni weekend sierp-
nia na terenie Faktorii w 
Pruszczu Gdańskim odbył 
się festyn „Uzależnieniom 
stop! Wybieram muzykę!”. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
Luxtorpeda. 
Sierpniowa impreza była po-
kłosiem współpracy Centrum 
Kultury i Sportu z Urzędem 
Miasta Pruszcz Gdański i 
Starostwem Powiatowym. 
– Główną ideą naszej im-
prezy jest przede wszystkim 
promowanie bezpiecznego 
życia. Festyn miał pokazać, 
że lepiej wybrać muzykę niż 
używki – mówi nam Ireneusz 

  Na koniec festynu zagrała Luxtorpeda 

Czernecki, naczelnik Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego, który jest 
zarazem miejskim radnym w 
Pruszczu Gdańskim.
Na imprezie, poza atrakcja-
mi muzycznymi, nie zabrakło 
przedstawicieli policji, sane-
pidu, którzy informowali o 
zagrożeniach.
– Każdy z uczestników naszej 
imprezy otrzymał smycz, na 
której znaleźć można m.in. ha-
sło przyświecające temu wyda-
rzeniu „Nałogom stop! Wybie-
ram muzykę!” – dodaje Irene-
usz Czernecki.

Nie jest to oczywiście jedy-
na impreza, w trakcie któ-
rej promowany jest zdrowy 
styl życia. W roku ubiegłym 
z uczniami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 spo-
tkał się Maciej „Gleba” Flo-
rek. Rozmawiał on z młodymi 
ludźmi na temat dopalaczy.
– Staramy się robić co w na-
szej mocy, aby młodzi ludzie 
posłuchali naszych rad i nie 
sięgali po różnego rodzaju 
narkotyki. Mam nadzieję, że 
przynajmniej część osób uda-
ło się nam przekonać – mówi 
Ireneusz Czernecki.

(KL)

Activ Jachts od niedawna in-
westuje w Błotniku w gminie 
Cedry Wielkie. Zajmuje się 
remontem wszelkiego rodza-
ju łodzi, ale również produk-
cją motorówek oraz domów 
pływających.
– Dziś jesteśmy świadkami wo-
dowania naszego prototypu, ale 
jesteśmy już przygotowani do 
seryjnej produkcji. Posiadamy 
formy do produkcji. Dom osa-
dzony jest na pływakach, wy-
konanych z laminatu. Posiada 
zbiorniki na wodę pitną, paliwo 
oraz ścieki. Jest więc zatem sa-
mowystarczalny. Część miesz-
kalna osadzona jest na alumi-
niowej, solidnej konstrukcji, a 
ściany są ocieplone – informu-
je nas Łukasz Ścibor, prezes 
Activ Jachts. – W pływającym 
domu znajdują się po dwie sy-
pialnie i toalety, przestronny 
salon z aneksem kuchennym. 
Poza tym dom został wyposa-
żony w dwa punkty sterowni-
cze, które znajdują się w salonie 
i tarasie wypoczynkowym.
Jednostka jest bardzo nowo-
czesna, posiada niewielkie 

zanurzenie i własny napęd, 
dlatego też może stacjonować 
w jednym w miejscu, a jeżeli 
ktoś czuje się na siłach, może 
nią podróżować w różne miej-
sca na ziemi. Zdaniem jej pro-
ducentów, jest to produkt naj-
wyższej klasy.
– Naszym zdaniem rynek jest 
rozwojowy i z każdym rokiem 
rosło będzie zapotrzebowanie 
na pływające domy. Wielkie 
zainteresowanie tym produk-
tem odnotowujemy za granicą, 
ale i w Polsce są pierwsi chętni 
na kupno naszej jednostki. Nie 
mogę powiedzieć, ile dokład-
nie kosztować będzie taki dom 
pływający, ponieważ zamó-
wienia będą realizowane pod 

każdego klienta indywidual-
nie. Trzeba się jednak liczyć z 
kosztem w granicach 90 tysięcy 
euro. Można być właścicielem 
takiej jednostki albo wynajmo-
wać ją od nas, bo taka możli-
wość również istnieje – mówi 
nam prezes Ścibor.
Właściciel Activ Jachts, Enoch 
Witucki nie kryje, że rozwój 
jego firmy w Błotniku zależy od 
działań Janusza Golińskiego, 
wójta gminy Cedry Wielkie.
– To największy skarb dla 
tej gminy i jej mieszkańców 
– mówi „Panoramie” Enoch 
Witucki. – Dzięki Januszowi 
Golińskiemu pastwisko zmie-
niliśmy w ciekawy teren inwe-
stycyjny. To dzięki pasji wójta 
do żeglarstwa Błotnik zmienia 
się w okamgnieniu. My temu 
wszystkiemu towarzyszymy. 
Wybudowaliśmy halę, gdzie 
będziemy remontować, budo-
wać i przechowywać łodzie. 
Ale na tym nie koniec, ponie-
waż część terenu zamierza-
my przekształcić na potrzeby 
turystyki.
W części turystycznej najpierw 

budowany będzie budynek 
czarterowy. Pierwsze prace 
mają ruszyć już w przyszłym 
roku. Przy okazji przebudowa-
na będzie część nabrzeża.
Firma, o czym wspomina sam 
jej właściciel, posiada problemy 
z wykwalifikowanymi szkut-
nikami. Dlatego w niedale-
kiej przyszłości planowane jest 
otwarcie szkółki szkutniczej w 
Błotniku.
– Myślę, że stroną edukacyj-
ną zajmą się szkoły średnie w 
Gdańsku, natomiast w naszej 
stoczni uczniowie mogliby od-
bywać praktyki zawodowe. 
Myślę, że moglibyśmy w jed-
nym czasie kształcić 10 osób – 
dodaje Enoch Witucki.

Na uroczystości pojawił się 
również Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego, który nie omieszkał 
podkreślić, że właśnie przystań 
w Błotniku jest jedną z najpięk-
niejszych w Pętli Żuławskiej.
– Kilka lat temu niektóre osoby 
pukały się w głowę, twierdząc, 
że niemożliwym jest wybudo-
wanie przystani żeglarskiej w 
sercu Żuław. Dziś widzimy, że 
było to możliwe. Nasze inwe-
stycje pobudziły do działania 
prywatnych inwestorów, czego 
dziś jesteśmy świadkami. Nie-
dawno byłem w Amsterdamie, 
gdzie kanały „oblepione” są pły-
wającymi domami. Myślę, że 
firma Activ Jachts rynek zbytu 
znajdzie najpierw w Holandii, 
Belgii, czy Francji, a z czasem 
również w kraju, zaś żuławskie 
rzeki i kanały zapełnią się ta-
kimi obiektami. Rozmawiałem 
z prezydentem Gdańska, który 
powiedział mi, że już wyzna-
czono miejsca, gdzie takie domy 
będą mogły cumować – mówił 
Mieczysław Struk.

Marszałek Struk zauważył tak-
że, że budowa przystani w Błot-
niku była świetną decyzją władz 
gminy Cedry Wielkie.
– Nie sądziłem, że przystań w 
Błotniku cieszyć się będzie tak 
dużym zainteresowaniem. Po 
2 latach od jej uruchomienia 
nie mamy praktycznie żadnych 
wolnych miejsc. Zaczynamy już 
zarabiać. Dzisiejsza uroczystość 
jest dowodem na to, że marina 
w Błotniku stała się magnesem 
dla inwestorów. Coś, co jeszcze 
kilka lat temu było zapomnia-
ne i straszyło, dziś staje się wi-
zytówką naszej gminy – mówi 
nam Janusz Goliński.

Krzysztof Lubański
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BORKOWO

Ruszyła 
budowa 
W sierpniu nastąpiło ofi-
cjalne przekazanie placu 
budowy pod zbiornik re-
tencyjny w Borkowie. Fir-
ma SKANSKA ma zre-
alizować inwestycję do 31 
maja 2017 roku.
Budowa zbiornika de-
terminuje dalszą moder-
nizację dróg w tej miej-
scowości oraz jest waż-
nym zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym.

(MB)

ROTMANKA

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Nowe drogi

Zaprasza na dożynki!

Dobiegła końca budowa ulic 
Kościelnej (II etap), Łąkowej 
i Tulipanowej w Rotmance.
W II etapie budowy ul. Ko-
ścielnej wykonano 200 mb. 
nawierzchni asfaltowej wraz z 
kanalizacją deszczową, chod-
nikiem i oświetleniem (w I 
etapie, który miał miejsce w 
ubiegłym roku, wykonano 
150 mb. – przyp. red.).
Nowe nawierzchnie z kostki 
betonowej wraz z kanalizacją 

Nowoczesność wkroczyła do 
zagrody rolnika, ale pamięć 
o dawnych czasach nie zani-
ka – pod takim hasłem od-
będzie się tegoroczne Święto 
Plonów, na które wójt gminy 
Pruszcz Gdański zaprasza do 
Wiślinki.
Program:
12.00 – Nabożeństwo dzięk-
czynne w intencji rolników i 
wsi
13.30 – Występ Zespołu Pie-
śni i Tańca Gminy Pruszcz 
Gdański Jagódki

deszczową i oświetleniem 
zyskały ulice, a w zasadzie 
uliczki: Łąkowa (85 mb.) i 
Tulipanowa (123 mb.). 
Całkowity koszt budowy 
trzech ulic w Rotmance wy-
niósł ok. 800 tys. zł (bez I 
etapu Kościelnej).
Ponadto, trwa budowa na-
wierzchni z kostki betonowej 
na ul. Sosnowej.

(MB)

14.30 – Program artystyczny 
dla najmłodszych
16.00 – Rozstrzygnięcie kon-
kursów dożynkowych oraz 
wręczenie pucharów zwy-
cięzcom VIII Olimpiady 
Sołectw
16.30 – Biesiada w Wiślin-
ce, czyli powrót Sołtysa 
Pierdziołki
18.00 – Zabawa taneczna
21.30 – Pokaz sztucznych 
ogni
22.00 – Zakończenie imprezy

(MB)

  Ulica Tulipanowa w Rotmance 

  Uczniów z Suchego Dębu gościł w swoim gabinecie Wojciech Drelich, wojewoda pomorski

  W ubiegłym roku świętowano w Cieplewie

  Ostatnie ustalenia 
techniczne przy 

przekazaniu terenu 
wykonawcy 
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DECYZJA ZAPADNIE 12 WRZEŚNIA

Orłowski w zarządzie 
województwa? 

Na najbliższym posiedzeniu 
Rady Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, które zaplano-
wano na 12 września, podję-
ta ma być uchwała w sprawie 
uzupełnienia składu człon-
ków zarządu. Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego rekomen-
dował na to stanowisko Paw-
ła Orłowskiego – byłego po-
sła i wiceprezydenta Sopotu.

  Paweł Orłowski w Zarządzie Województwa Pomorskiego zająć ma miejsce  
Hanny Zych-Cisoń

– Wybór nowego członka za-
rządu podyktowany jest rezy-
gnacją z tego stanowiska Han-
ny Zych-Cisoń, która podała 
się do dymisji w lipcu. Nad 
kandydaturą Pawła Orłow-
skiego głosować będą radni 
sejmiku – mówi nam Sławo-
mir Lewandowski z Biura 
Prasowego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Dodajmy jeszcze tylko, że 

Paweł Orłowski od ubiegłe-
go roku jest wiceprezesem 
Zarządu Pomorskiego Fun-
duszu Rozwoju. Był wice-
ministrem w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego, 
Infrastruktury i Rozwoju, 
posłem i wiceprezydentem 
Sopotu.

(GR)

PREZENT OD WOJEWODY

Dzień wakacji w Gdańsku 
Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Suchym Dębie, na zaproszenie Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku, spędziła wakacyjny dzień na zwiedzaniu atrakcji 
grodu nad Motławą. 

Wakacje to dla uczniów czas 
na odpoczynek od zajęć szkol-
nych. Dni letnie spędzają nad 
morzem, jeziorem lub w gó-
rach. Dla tych, którzy nie mo-
gli wyjechać w atrakcyjne miej-
sca, zorganizowano wyjazd do 
Gdańska. Dzieci i młodzież 
poznała zabytki Westerplat-
te oraz pracę funkcjonariuszy 
straży granicznej. Grupa zwie-
dzała Stare Miasto i podziwiała 
panoramę Gdańska z wieży wi-
dokowej kościoła Mariackiego. 
– Patrząc z takiej perspekty-
wy, widzi się o wiele ciekawo-
stek miasta więcej, niż spaceru-
jąc jego uliczkami – mówi Jan 
Pawłowicz, gimnazjalista z Ze-
społu Szkół w Suchym Dębie. 
Uczestnicy wycieczki poznali 
pracę Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku i administracji rzą-
dowej. Przewodnikiem po ko-
rytarzach urzędu był wojewoda 
pomorski, Dariusz Drelich. 
– Uczniowie uczestniczyli w 
konferencji prasowej, poznali 
pracę i zadania administracji 

rządowej i w ten nietypowy 
sposób uczyli się samorządno-
ści podczas wakacyjnych dni – 
mówi wojewoda. 
Wiceminister Infrastruktury i 
Budownictwa Kazimierz Smo-
liński przekazał uczniom wie-
dzę o rozwoju kolejnictwa na 
Pomorzu. 

– Tyle atrakcji i informacji zdo-
bytych podczas wyjazdu, które 
przydadzą się, gdy powrócimy 
do szkolnych ławek – podsu-
mowuje inny z uczniów, Dawid 
Leśkiewicz.
– Wycieczkę dla dzieci i mło-
dzieży z gminy Suchy Dąb 
przygotował i zorganizował 

Urząd Wojewódzki w Gdań-
sku z wojewodą Dariuszem 
Drelichem na czele, za co skła-
damy serdeczne podziękowa-
nia – dziękuje Aleksandra Le-
wandowska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie.

Tomasz Jagielski
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OPOWIEŚCI HISTORYKA Z ŻUŁAWSKIEJ KRAINY

Koszwały – dom podcieniowy na 
gdańskim banknocie
Decyzją traktatu wersalskiego, 27 października 1920 roku powołano granice Wolnego Miasta 
Gdańska. Obszar jego wynosił 1893 km² i dzielił się na 5 powiatów: dwa miejskie – Gdańsk i Sopot 
oraz trzy wiejskie: Gdańsk Wyżynny, Gdańsk Nizinny i Wielkie Żuławy. 

Nowy byt państwowy miał wła-
sną konstytucję, hymn, parla-
ment oraz własną walutę. Po-
czątkowo była to marka gdań-
ska, zastąpiona 1 stycznia 1924 
roku przez guldena gdańskiego. 
Wybijano gdańskie monety i 
drukowano banknoty, na któ-
rych umieszczono charaktery-
styczne widoki Gdańska, np. 
Dwór Artusa, kościół Mariacki, 
port z Żurawiem, czy Ratusz 
Miejski. Wyjątkiem był nomi-
nał 50-guldenowy, na którym 
umieszczono wizerunek spoza 
miasta nad Motławą. Znalazł 
się na nim dom podcieniowy, 
charakterystyczny dla widoku 
Żuław Gdańskich. Ten kon-
kretny budynek znajdował się 
w Koszwałach. Zbudowano go 
w 1792 roku, o czym informo-
wała chorągiewka podcieniowa. 
Umiejscowiony w środku wsi, na 
małym wzniesieniu, przy głów-
nej drodze. Był murowanym 

budynkiem z cegły z piętrem 
nad podcieniem. Od frontu na 
osi wysunięty podcień o sied-
miu drewnianych słupach po-
łączonych arkadami, dźwigają-
cymi piętro. Układ wewnętrzny 
tworzyły sień oraz wielkie izby i 
czarna kuchnia. Drzwi główne 
barokowe. 
Naprzeciwko domu znajdowała 
się stacja kolejki wąskotorowej, 
która została oddana do użytku 
w 1905 roku. Dom w Koszwa-
łach został wyremontowany w 
1927 roku przez Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków. 
W latach 30. minionego wieku 
jego właścicielem był gospodarz 
o nazwisku Kiep. 
Taki wizerunek domu widzie-
li mieszkańcy Wolnego Miasta 
Gdańska, którzy robili zakupy, 
odbierali wypłatę lub przekazy 
pieniężne w nominale 50 gulde-
nów. Po II wojnie światowej do 
domu w Koszwałach, jak i całej 

TADEUSZ 

DZIEWANOWSKI

Gdy mylą się 
znaczenia
Krzesło brzmi jak stół
Stół brzmi płasko jak 
Mongolia 
Bóg brzmi jak stóg
Który gdy się pali
Może nieco przypominać 
krzak
Tylko że ogień dźwięczy 
tu dziwnie
Nie daje światła ani 
ciepła
„Spalam się” jest trochę 
podobne do 
Scalam się – tak 
przynajmniej brzmi
Gdy dźwięki nie 
trzymają się definicji
Ratunek może być w 
znakach
Scalam się więc od nowa 
Ze szczególnych liter
Dźwięki zostaną w 
chaosie
Dopóki nie usłyszę swego 
imienia
Wypowiedzianego w 
mowie delfinów 

okolicy, sprowadzili się nowy 
osadnicy i mieszkańcy. Prze-
szedł on pełny remont i kon-
serwację jeszcze w roku 1959. 
Linia kolejki wąskotorowej, 

przebiegająca w jego pobliżu, 
została zlikwidowana. 
Wybierając się na pieszą lub 
rowerową wędrówkę w okolice 
Koszwał, warto pamiętać, że 

kiedyś wiele osób miało wize-
runek domu podcieniowego w 
swoim portfelu na nominale 50 
guldenów gdańskich.

Tomasz Jagielski 
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  Banknot II Wolnego Miasta Gdańska o wartości 50 guldenów

PIERWSZE W EUROPIE

FUJIFILM otwiera centrum usług 

Firma Fujifilm właśnie ogło-
siła utworzenie nowego od-
działu w Gdańsku. Nowe 
centrum będzie wykonywać 
procesy operacyjne dla FU-
JIFILM w Europie głównie 
w obszarze finansów, zaopa-
trzenia i zasobów ludzkich.

Fujifilm to globalny lider no-
wych technologii. Firma za-
łożona w 1934 roku stworzy-
ła szereg zaawansowanych 
technologii na polu obrazo-
wania fotograficznego, któ-
re obecnie stosuje dla celów 
profilaktyki, diagnostyki i le-
czenia w branży medycznej i 
badaniach naukowych. Spół-
ki wchodzące w skład Fuji-
film prowadzą działalność 
w ponad 45 krajach w Euro-
pie i zatrudniają około 4500 
pracowników w obszarach 

badań i rozwoju, produkcji, 
sprzedaży oraz usług. Na te-
renie Europy obsługują branżę 
m.in.: medyczną, chemiczną, 
graficzną, materiałów elektro-
nicznych, optyczną, mediów 
rejestrujących oraz technologii 
fotograficznych. 
Firma Fujifilm ogłosiła otwar-
cie swojego pierwszego w Eu-
ropie centrum usług wspól-
nych, które będzie się mieścić 
w kompleksie biurowym Oli-
via Business Centre w Gdań-
sku. Od 1 września centrum 
zaczęło realizować procesy 
operacyjne dla Fujifilm w Eu-
ropie, głównie w dziedzinie 
finansów, zaopatrzenia i zaso-
bów ludzkich.
- Informacja o otwarciu cen-
trum usług firmy Fujifilm to 
kolejna bardzo dobra wia-
domość dla Gdańska i dla 

naszego rynku pracy. To 
potwierdzenie, że jesteśmy 
atrakcyjni jako miejsce roz-
woju biznesu dla globalnych 
firm, które szukają wykwa-
lifikowanych pracowników, 
potrafiących pracować dla 
wymagających pracodawców 
w międzynarodowej kulturze 
pracy – powiedział Andrzej 
Bojanowski, zastępca prezy-
denta Gdańska.
W najbliższych miesiącach 
FUJIFILM Europe Business 
Service (FEBS) w Gdańsku 
będzie poszukiwać zarówno 
doświadczonej kadry, jak i 
absolwentów uczelni wyż-
szych z obszarów: finansowo 
- księgowych, zasobów ludz-
kich, zakupów oraz obsługi 
klienta. 

(MP)
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WYBORY W ZWIĄZKU

Michalski  
prezesem
Bez większych zmian za-
kończyły się wybory do 
władz Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. 20 sierpnia 
delegaci pomorskich klu-
bów piłkarskich wybierali 
prezesa związku. 
Delegaci zdecydowali, że 
przez następną kadencję 
Pomorskim Związkiem Pił-
ki Nożnej kierować będzie 
– tak jak dotychczas – Ra-
dosław Michalski. Spo-
śród 109 delegatów aż 80 
głosowało na Radosława 
Michalskiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
w zarządzie zasiadają: Anna 
Moritz, Józef Dąbrowski, 
Rafał Szlas, Paweł Kry-
szałowicz, Ireneusz Sten-
cel, Marek Jankowski, Jan 

PUCHAR POLSKI

Turniej tysiąca drużyn
Pod koniec sierpnia wystar-
towała kolejna edycja pił-
karskiego Pucharu Polski. 
W turnieju tysiąca drużyn 
startować mogą wszyscy – 
zarówno drużyny zrzeszone 
w Pomorskim Związku Piłki 
Nożnej, jak również te, które 
organizowane są okoliczno-
ściowo, chociażby przy okazji 
rozgrywania Pucharu Polski.
Pierwsza runda pucharowej 

PRZYSTĘPUJĄ DO KOSZYKARSKIEGO PROGRAMU

Otwarcie hali w Przywidzu już 21 września
Hala widowiskowo-sportowa w Przywidzu jest niemal na ukończeniu. 1 września chętni mogli zobaczyć 
dotychczasowy efekt prac. Końcowy rezultat będzie można podziwiać niebawem, bowiem na 21 września 
zaplanowano uroczyste otwarcie nowego obiektu.

  W przywidzkiej hali będą mogły być rozgrywane nie tylko szkolne zawody
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Według pierwotnych planów 
budowa powinna być ukoń-
czona jeszcze przed wakacja-
mi, ale inwestor, czyli gmina 
Przywidz, zdecydował o po-
szerzeniu zakresu robót.
– Prace trwają jeszcze przy 
patio. Zdecydowaliśmy się 
również na ogrzewanie pod-
łogi boiska. W związku z 
tym oczywistym było, że 
pewne terminy uległy prze-
sunięciom. Mimo że prace 
trwać jeszcze będą przy patio 
i elewacji, to z obiektu będzie 
można już korzystać – mówi 
nam Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Przypomnijmy jeszcze tylko, 

że budowa hali rozpoczęła 
się jesienią 2014 roku. Inwe-
stycja pochłonęła ok. 11 mln 
zł, z czego 2 mln zł pochodzą 
z Ministerstwa Sportu, a 1,5 
mln zł z rezerwy rządowej. 
Marek Zimakowski przyzna-
je, że koszt inwestycji jest 
duży, ale dzięki hali widowi-
skowo-sportowej, w Przywi-
dzu będą mogły odbywać się 
znaczące imprezy sportowe, 
które przyczynią się do pro-
mocji gminy. Wójt Zima-
kowski podkreśla, że jest to 
obiekt na miarę możliwości i 
oczekiwań. Warto też zauwa-
żyć, że już są zainteresowane 
podmioty, które pertraktują 

w sprawie wynajmu części 
pomieszczeń. 
– Korzystając z okazji mogę 
już powiedzieć, że nasza 
gmina została włączona do 
programu „Szkolny Basket”, 
zainicjowanego przez Stowa-
rzyszenie Trefl Sopot. Dzię-
ki temu nasi uczniowie będą 
uczestniczyć w zajęciach ko-
szykarskich, które poprowa-
dzą zawodnicy Trefla Sopot. 
Według naszych informacji 
program ten będzie realizo-
wany już w październiku – 
dodaje wójt Zimakowski.

(lubek)

STRZELALI Z WIATRÓWKI

Seniorzy rywalizowali na strzelnicy
Na strzelnicy w Gołębiewie 
Wielkim rozegrano zawody 
w strzelaniu z broni pneuma-
tycznej. Do rywalizacji przy-
stąpili seniorzy +60, którzy 
walczyli o puchar Romana 
Zielke, prezesa GZ LZS w 
Trąbkach Wielkich.
– W zawodach wystartowało 
19 uczestników, w tym trzy 
panie. Po rozlosowaniu nu-
merów startowych i stano-
wisk strzeleckich przystąpio-
no do wykonania prób. Każdy 
uczestnik w fazie eliminacyj-
nej miał do dyspozycji pięć 
strzałów próbnych i 10 oce-
nianych. Zgodnie z regulami-
nem do drugiej fazy zawodów, 
a więc półfinału, awansowało 
ośmiu najlepszych strzelców. 
Do finału awansowała najlep-
sza czwórka, która walczyła o 
puchary, medale i pamiątko-
we dyplomy – informuje nas 

Wiesław Kempa, sekretarz GZ 
LZS w Trąbkach Wielkich. 
Wśród pań najlepszą okazała 
się Wiesława Fajgier z Trąbek 
Wielkich (44 pkt), która była 
lepsza od Ewy Kanka z Trą-
bek Małych (31 pkt) i Krystyny 
Łangowskiej z Trąbek Wiel-
kich (18 pkt). Z kolei wśród 

seniorów bezkonkurencyjny w 
wielkim finale okazał się Wie-
sław Kanka z Trąbek Małych 
(25 pkt). Na podium znaleź-
li się jeszcze: Zenon Ziarko z 
Gołębiewa Wielkiego (21 pkt) i 
Tadeusz Fajgier z Trąbek Wiel-
kich (19 pkt). 
– Najstarszym uczestnikiem na 

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników strzeleckich zawodów, które odbyły się w Gołębiewie Wielkim

  Radosław Michalski 
ponownie rządzić będzie 

Pomorskim Związkiem Piłki 
Nożnej

strzeleckiej imprezie był Al-
bert Dajda, który ukończył 
już 80 lat. Nie przeszkodziło 
mu to jednak w walce o półfi-
nał pokonać wielu młodszych 
uczestników zawodów – do-
daje Wiesław Kempa.

(GR)
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karuzeli już za nami. Dla kil-
ku zespołów właśnie na tym 
etapie zakończyła się przygo-
da z tymi rozgrywkami. Z pu-
charami pożegnali się piłkarze 
GTS Rokitnica, którzy 0:14 
polegli z drużyną Nadmorskiej 
Ligi Szóstek. Ich los podzie-
lili zawodnicy KS Wocławy, 
którzy przegrali 1:9 z GTS 
Goszyn. Z awansu do kolej-
nej rundy PP cieszyć się mogą 

reprezentanci Orła Straszyn, 
którzy 5:2 ograli Marko-Gol 
Gdańsk.
Dodajmy, że w kolejnych 
rundach do rozgrywek przy-
stąpią zespoły z wyższych 
lig. Zwycięzcę pomorskie-
go Pucharu Polski poznamy 
wiosną. 

(GR)

Ponulak, Olaf Dramowicz 
oraz Marek Gałczyński.

(KL)



WYDARZENIA

PRZEŻYJMY TO 
JESZCZE RAZ!

AKT RÓWNOLEGŁY 13

KABANOS

ORKIESTRA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

PRZYGODY PSZCZÓŁKI MAI

LUXTORPEDA

RAZ DWA TRZY

KAMIL BEDNAREK

PEŁNIA SZCZĘŚCIA

REZERWAT

EMILIA KOMARNICKA & LOLA BAND

KABARETON 

SEANS

KOZIOŁEK MATOŁEK
UWIEDZENI


