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Powstanie 11 węzłów integracyjnych z drogami dojazdowymi, 13 
parkingów dla aut i rowerów, nowe ścieżki rowerowe, przystanki  
i wiaty. Takie udogodnienia będą dla mieszkańców Gdańska, Somonina, 
Redy, Pruszcza Gdańskiego, Cieplewa, Pszczółek i Rumi. Szacuje się, 
że w ciągu roku z inwestycji skorzysta ponad 27 mln pasażerów.

Nowe węzły integracyjne. Inwestycje za 170 mln zł
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FlashFlash

Pogotowie musi mieć nocną obsługę
Budowa pogotowia w Pruszczu Gdańskim zo-
stała praktycznie ukończona. Niebawem roz-
poczną się odbiory, prace związane z wyposaże-
niem placówki i przeprowadzka.

Rusza budowa hali 
Tylko trzy firmy były zainteresowane budową 
hali widowiskowo-sportowej przy szkole w Ce-
drach Wielkich, a cena inwestycji oscylowała 
wokół kosztorysu. 

Koszykarki w półfinale MP!  
Po trzech dniach fenomenalnych meczy w 
ćwierćfinale Mistrzostw Polski, koszykarki 
GTS Karol Rotmanka znalazły się w półfina-
łach najlepszych 16 drużyn klubowych w Polsce.

Żłobek na Osiedlu Bursztynowym
Jeszcze w tym roku wybudowany zostanie żło-
bek w Pruszczu Gdańskim. Umowa z wyko-
nawcą została już podpisana, a prace budowlane 
mają zostać ukończone do 15 grudnia.

STR. 5 STR. 9 STR. 15STR. 3

STR. 4

Budowa węzłów integracyjnych  
w pomorskich miastach to klucz 
do zrównoważonego transportu na 
całym obszarze województwa - mówi 
wicemarszałek Ryszard Świlski.
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Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański   664 430 371

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

• Urząd Miasta Pruszcz Gdański     (58) 682 34 51

• Urząd Gminy Cedry Wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy Kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy Pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy Przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy Pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy Suchy Dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy Trąbki Wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 691 15 01

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   (58) 773 20 86

• Komenda Powiatowa Policji     (58) 785 42 22

• Informacja PKP      197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

• 7 – 9 czerwca (czwartek – sobota), Polfish 
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
i Produktów Rybnych, godz. 10.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 10 – 11 czerwca (sobota – niedziela),  
Dni Pruszcza Gdańskiego

• 16 – 17 czerwca (piątek – sobota), Fląder 
Festiwal, godz. 18.00, plaża w Brzeźnie

• 17 czerwca (sobota), Powitanie Lata, 
Robert Janowski – godz. 19.30, Krzysztof 
Krawczyk – godz. 21.30, przystań żeglarska 
w Kolbudach, ul. Adama Ważnego

• 17 czerwca (sobota), Serca Gwiazd – 
Halina Kunicka, godz. 19.00, Zatoka Sztuki 
w Sopocie, al. Mamuszki 14

• 18 czerwca (niedziela), mecz piłki ręcznej 
Polska – Rumunia, godz. 18.00, Ergo Arena

• 19 – 21 czerwca (poniedziałek – środa), 
Festiwal Dwa Teatry w Sopocie

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

• 22 czerwca (czwartek), Johnny Mastro & 
Mama’s Boys, godz. 19.30, Blues Club  
w Gdyni, ul. Portowa 9

• 24 czerwca (sobota), Zucchero, godz. 
18.30, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 25 czerwca (niedziela), Kabaret Smile, 
godz. 20.00, tarasy przy Aquaparku  
w Sopocie, Zamkowa Góra 3/5

• 28 czerwca – 1 lipca (środa – sobota), 
Open’er Festiwal

• 30 czerwca – 2 lipca (piątek – niedziela), 
48. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd 
Piosenki Studenckiej „Bazuna”, Przywidz

• 2 lipca (niedziela), Paweł Domagała, godz. 
19.00, tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5

• 4 lipca (wtorek), Mastodon, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 8 – 16 lipca, Sopot Film Festiwal

• 8 lipca (sobota), Jean-Michel Jarre,  
godz. 18.00, Ergo Arena

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 
20.00, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12

• 9 lipca (niedziela), Three Days Grace,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 13 – 16 lipca, XXI Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych 
FETA, Dolne Miasto w Gdańsku

• 19 – 23 lipca, Globaltica 2017, Park 
Kolibki w Orłowie, al. Zwycięstwa 291

• 27 – 30 lipca, Targi Wiatr i Woda w Gdyni

• 28 lipca – 6 sierpnia, 21. Festiwal 
Szekspirowski w Gdańsku,  
Teatr Szekspirowski 

• 30 lipca (niedziela), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 19.00, tarasy przy 
Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5
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  Umowa na budowę żłobka została już podpisana 

MIEJSC STARCZY DLA WSZYSTKICH

Żłobek na Osiedlu Bursztynowym
Jeszcze w tym roku wybudowany zostanie żłobek w Pruszczu Gdańskim. 
Umowa z wykonawcą została już podpisana, a prace budowlane mają zostać 
ukończone do 15 grudnia.

Pruszcz Gdański to jedno z 
najprężniej rozwijających się 
miast na Pomorzu, które coraz 
częściej wybierają młode rodzi-
ny. Logicznym jest więc fakt, że 
miasto robi wszystko, aby życie 
w Pruszczu Gdańskim było 
komfortowe. Przypomnijmy, 
że żłobek na Osiedlu Bursz-
tynowym miał powstać już w 
roku ubiegłym, ale z przyczyn 
niezależnych od miasta inwe-
stycja nie została zrealizowana.
– To była moja największa po-
rażka – mówił nam niedaw-
no Janusz Wróbel, burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, który 
kolejny raz udowodnił, że za-
wsze dotrzymuje składanych 
obietnic. – Również w tym 
roku otrzymaliśmy rządowe 
pieniądze, które pozwolą na 
budowę żłobka. Rozmawiałem 
z przedstawicielami wykonaw-
cy i otrzymałem zapewnienie, 
że nie będzie żadnego proble-
mu z wybudowaniem żłobka do 
15 grudnia.
Do przetargu stanęły tylko trzy 
podmioty. Wygrała zaś firma 
Eco Zet Mirosław Zblewski 

z Kalisk, która za wybudowa-
nie żłobka oczekuje ponad 6,2 
mln zł. W tym miejscu trzeba 
dodać, że miasto otrzymało 
rządowe wsparcie z programu 
„Maluch+” w wysokości 1,2 
mln zł.
– Spodziewaliśmy się, że do 
przetargu przystąpi nieco 
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więcej firm. Stało się jednak 
inaczej. Przypuszczam, że po-
wód tkwi w rynku pracy, na 
którym brakuje rąk do pracy – 
mówi nam Janusz Wróbel.
Mimo że inwestycja ma być 
zakończona do 15 grudnia, to 
otwarcie żłobka planuje się na 
pierwszy kwartał przyszłego 

roku. Dodajmy jeszcze tylko, 
że w nowym żłobku znajdzie 
się miejsce dla 120 maluchów, 
co – jak przypuszcza burmistrz 
Wróbel – powinno zagwaran-
tować miejsce dla wszystkich 
dzieci z Pruszcza Gdańskiego.

(lubek)

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

„Pruszcz zatrzymany 
w kadrze”
Tydzień temu poznaliśmy 
zwycięzców tegoroczne-
go konkursu fotograficzne-
go „Pruszcz zatrzymany w 
kadrze”, który jak zwykle 
cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem miłośników 
fotografii.
Tego roku do konkursu zgło-
szono prace 31 autorów. Jak 
informuje komisja konkur-
sowa prace urzekły jury wy-
sokim poziomem artystycz-
nym, oryginalnym sposobem 
ukazania piękna naszego 
miasta oraz różnorodnością 
tematyki. Jury zdecydowało 
przyznać 1. miejsce Joannie 
Sałacie. 2. miejsce zajął Ka-
mil Szymański, a 3. ex aequo: 
Sara Lipińska i Przemysław 
Pancer. Wyróżnieniami mu-
sieli zadowolić się: Dariusz 

Pischke, Kamil Lappe, Mi-
chał Narwojsz, Klaudia Ko-
złowska, Andriy Gaiduk, Ju-
lia Deszczyńska.
– Każdego roku dostajemy 
piękne zdjęcia, które zatrzy-
mują nasze miasto w zaska-
kującym i ciekawym kadrze. 
Zawsze pojawia się problem 
z wyborem tej najpiękniej-
szej fotografii. Konkursowe 
zdjęcia eksponowane będą 
na stronie internetowej mia-
sta oraz tablicach. Fotogra-
fie trafiają również do ka-
lendarza wydawanego przez 
urząd miasta – mówi „Pano-
ramie” Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska, przewodni-
cząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.

(KL)

  Konkursowe zdjęcie Joanny Sałaty

REKLAMA
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  Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie dzięki unijnym środkom 
zyska nowe pracownie

NOWE KIERUNKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 

PRUSZCZ GDAŃSKI DOSTAŁ PONAD 22 MILIONY

Niemiecki gigant zatrudni księgowych  
z Pruszcza Gdańskiego

Nowe węzły integracyjne. Inwestycje za 170 mln zł

Od nowego roku szkolnego w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych, dzięki unijnym środkom, uruchomione zostaną 
nowe kierunki nauczania. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim kształcił będzie w 
zawodzie logistyka, a Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie – mechatronika. 

Powstanie 11 węzłów integracyjnych z drogami dojazdowymi, 13 parkingów dla aut i rowerów, nowe ścieżki rowerowe, 
przystanki i wiaty. Takie udogodnienia będą dla mieszkańców Gdańska, Somonina, Redy, Pruszcza Gdańskiego, 
Cieplewa, Pszczółek i Rumi. Szacuje się, że w ciągu roku z inwestycji skorzysta ponad 27 mln pasażerów.

Unia Europejska dofinansuje 
utworzenie nowych pracowni, 
które zostaną wyposażone w od-
powiedni sprzęt do nauki zawo-
dów logistyka i mechatronika. 
Przypomnijmy tylko, że wartość 
projektu oszacowano na 5,5 mln 
zł, z czego unijne wsparcie wy-
nosi 4,8 mln zł. 
– Rozstrzygnęliśmy konkurs, 
który wyłonił wykonawcę prac 
w pruszczańskim „ogrodniku”. 
Przetarg na prace w Rusocinie 
musieliśmy unieważnić, ponie-
waż wpłynęła tylko jedna oferta, 
która znacznie przekraczała na-
sze szacunki – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
W pruszczańskiej szkole sale zo-
staną zmodernizowane oraz wy-
posażone w odpowiedni sprzęt 
dydaktyczny. Przypomnijmy, że 
w tym samym czasie prowadzo-
na będzie termomodernizacja 
placówki, która polegać będzie 

nie tylko na dociepleniu ścian, 
ale również na wymianie sto-
larki okiennej i drzwiowej oraz 
na wymianie instalacji ciepłow-
niczej i elektrycznej. Wszystkie 
te prace – jak podkreśla starosta 
– powinny zakończyć się przed 
rozpoczęciem kolejnego roku 
szkolnego.
Warto w tym miejscu poinfor-
mować, że władze powiatu pro-
wadzą rozmowy na temat współ-
pracy z niemieckim Thyssen-
Krupp – światowym koncernem 
przemysłowym, który otworzył 
niedawno w Gdańsku Globalne 
Centrum Usług Wspólnych. W 
centrum planowana jest obsługa 
korporacyjnych procesów biz-
nesowych obejmujących finanse 
i rachunkowość, administrację, 
procesy HR, naliczanie wyna-
grodzeń, a także zarządzanie 
nieruchomościami.
– W myśl porozumienia 

niemiecka firma chce finanso-
wać naukę języka niemieckiego 
uczniów Techniku Ekonomicz-
nego, umożliwi im praktyki, a 
potem zatrudni. Przedstawiciele 
ThyssenKrupp liczą, że każdego 
roku zatrudnionych będzie co 
najmniej połowa absolwentów 
pruszczańskiego technikum. 
Chodzi głównie o księgowych. 
Jedynym warunkiem jest zna-
jomość języka niemieckiego. 
Powiem jeszcze, że strona nie-
miecka z własnych środków po-
kryje nadprogramowe lekcje ję-
zyka niemieckiego, a dodatkowo 
gwarantuje praktyki zawodowe 
w swoim gdańskim centrum. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
całość pilotuje gdański urząd 
marszałkowski – mówi nam Ste-
fan Skonieczny.
Kolejny przetarg, który ma wyło-
nić wykonawcę prac w Rusocinie 
został już ogłoszony, a władze 

powiatu wierzą, że uda się je za-
kończyć w trakcie wakacji. 
– Rozbudowanie bazy dydak-
tyczno-szkoleniowej dla zawodu 
technik mechatronik w Zespole 
Szkół Rolniczych w Rusocinie 
obejmie utworzenie pracowni 
pneumatyki i hydrauliki oraz 
elektrycznej i elektronicznej, a 
także obsługi urządzeń i syste-
mów mechatronicznych. Poza 
tym powstaną pracownie projek-
towania i programowania oraz 
komunikacji w języku obcym. 
Projekt przewiduje także utwo-
rzenie mobilnych stanowisk 
egzaminacyjnych, wyposażo-
nych w odpowiednie elementy 
przyłączeniowe i montażowe, 
umożliwiających szkole prawi-
dłową realizację egzaminów za-
wodowych w zawodzie technik 
mechatronik – wyjaśnia Piotr 
Kaliński, naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
O zainteresowaniu nowymi kie-
runkami oraz przygotowaniach 
do nowego roku szkolnego na 

pewno poinformujemy na na-
szych łamach.

Krzysztof Lubański
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Marszałkowie Mieczysław 
Struk, Wiesław Byczkowski 
oraz Ryszard Świlski 29 maja 
br. podpisali z samorządow-
cami z Gdańska, Rumi, Redy, 
Pruszcza Gdańskiego, Somo-
nina sześć umów o dofinanso-
wanie projektów z RPO WP 
2014-2020 na budowę nowych 
lub przebudowę dotychczaso-
wych węzłów integracyjnych. 
Podpisane dotąd umowy opie-
wają na kwotę 4 mld zł, co sta-
nowi 54 proc. przeznaczonych 
do podziału dla województwa 
pomorskiego.
 
Z CZEGO SKORZYSTAJĄ 
PODRÓŻNI?
Powstaną nowe węzły inte-
gracyjne wraz z drogami do-
jazdowymi, przystankami 
i zatokami autobusowymi. 
Wybudowane zostaną rów-
nież trasy rowerowe, parkin-
gi dla samochodów i rowerów,  
a także nowe wiaty dla rowerów 
przy przystankach tramwajo-
wych i autobusowych. Pasażer 
będzie mógł zostawić auto na 

parkingu i kontynuować podróż 
transportem publicznym. Dzię-
ki zamontowaniu monitoringu i 
oświetlenia będzie bezpieczniej. 
Dla pieszych zostaną wybudo-
wane nowe chodniki oraz kład-
ki lub przejścia naziemne.
Planuje się też przeprowadzenie 
akcji informacyjno-edukacyj-
nych mających zachęcić do ko-
rzystania z publicznego trans-
portu zbiorowego.
Łatwiejszy dojazd do węzłów, 
możliwość przesiadki na różne 
środki transportu, np. tramwaj, 

autobus, pociągi Szybkiej Kolei 
Miejskiej czy Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej zwiększą 
konkurencyjność komunikacji 
zbiorowej. Będzie szybciej i ta-
niej, z kolei nowe trasy rowe-
rowe zachęcą do korzystania  
z dwóch kółek. To odciąży ruch 
drogowy, zwiększy bezpieczeń-
stwo oraz ograniczy emisje spa-
lin do środowiska.
– Budowa węzłów integracyj-
nych w pomorskich miastach 
to klucz do zrównoważonego 
transportu na całym obszarze 

województwa. To także sy-
gnał dla mieszkańców, że war-
to zostawić auto pod domem 
lub na parkingu i skorzystać  
z komunikacji zbiorowej – 
podkreśla wicemarszałek  
Ryszard Świlski.  
Wartość projektów wynosi pra-
wie 170 mln zł, z czego ponad 
83 mln zł pochodzi z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

(UMWP)

Projekt zakłada budowę 3 węzłów transportowych (węzeł 
Pruszcz Gdański, węzeł Cieplewo, węzeł Pszczółki). War-
tość inwestycji to 37,4 mln zł, a dotacja z RPO WP 2014-
2020 wyniesie prawie 22,5 mln zł. W ramach węzła Pruszcz 
Gdański wybudowane zostaną parkingi: park&ride przy uli-
cy Dworcowej dla 78 samochodów i 102 rowerów; parking na 
16 miejsc postojowych przy dworcu PKP. Przebudowanych 
lub wybudowanych zostanie ponad 2,6 km dróg (ul. Dwor-
cowa, Dąbrowskiego i Skalskiego). W ramach projektu po-
wstanie prawie 8,5 km ścieżek rowerowych lub pieszo rowe-
rowych umożliwiających łatwy dostęp do węzła dla pieszych 
i rowerzystów z okolic Pruszcza i centrum miasta. W ramach 
węzła Cieplewo powstanie infrastruktura: parking rowerowy 
i samochodowy (30 miejsc) oraz zatoka autobusowa, drogi 
dojazdowe i oświetlenie. Zbudowany zostanie fragment ulicy 
Rataja. W ramach węzła Pszczółki wykonane zostaną par-
kingi dla samochodów osobowych, monitoring i oświetlenie, 
16 stojaków z wiatą na 32 rowery. Przebudowana zostanie 
droga powiatowa 2226 G w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczół-
kach - powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 600 
m. Powstanie droga dojazdowa z kostki betonowej do par-
kingu przy dworcu PKP. Utworzone zostaną trasy rowerowe  
o długości 6,3 km: wzdłuż drogi krajowej nr 91 z Kolnika do 
Pszczółek, na trasie Żelisławki – Sobowidz oraz w ciągu ul. 
Ogrodowej. Miasto Pruszcz Gdański szacuje, że z wybudo-
wanej infrastruktury w powiecie rocznie skorzysta blisko 1,3 
mln pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

WĘZŁY W POWIECIE GDAŃSKIM
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W TYM ROKU POZNAMY PROJEKT

Ośrodek zdrowia będzie remontowany

Nie od dziś mieszkańcy gmi-
ny Kolbudy debatują na te-
mat prywatyzacji przychodni 
zdrowia. Wiadomo, że budy-
nek ośrodka będzie remon-
towany, władze gminy pro-
wadzą również rozmowy ze 
specjalistami, którzy mieliby 
otworzyć praktyki w gminnej 
przychodni.
Budynek gminnego ośrodka 
zdrowia ma już swoje lata. 
Dłużej nie można już zwle-
kać z jego remontem, ponie-
waż stan techniczny budynku 
pozostawia wiele do życze-
nia. W związku z tym jesz-
cze w tym roku przygotowa-
ny zostanie projekt, według 

którego budynek zostanie prze-
budowany. Konkretne prace 
budowlane ruszą natomiast w 
przyszłym roku. Dalej prowa-
dzone będą zaś rozmowy z le-
karzami-specjalistami, którzy 
będą chcieli prowadzić swoją 
praktykę.
Wstępne koncepcje rozbudo-
wy przychodni są już przygo-
towane. Pierwszy z wariantów 
zakłada m.in. dobudowę pod-
piwniczonego skrzydła bu-
dynku w którym miałyby się 
znaleźć dodatkowe gabinety 
lekarskie, a piwnica miałaby 
zostać zagospodarowana przez 
gabinety przeznaczone do re-
habilitacji. Ta koncepcja jest 

najdroższa i jej zrealizowa-
nie kosztować może nawet 
ponad 1 mln zł. Kolejny wa-
riant zakłada dobudowanie 
skrzydła bez podpiwniczenia 
i jest to opcja, która koszto-
wać może jedynie 0,5 mln zł. 
Z kolei trzeci wariant zakła-
da podobny zakres inwestycji 
jak w wariancie pierwszym, z 
tym, że piwnice pozostałyby 
niezagospodarowane.
Do tematu oczywiście po-
wrócimy w kolejnych wyda-
niach „Panoramy”.

(lubek)

  Budynek ośrodka zdrowia w Kolbudach pamięta zamierzchłe czasy
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  W tej chwili trwają prace porządkowe przed budynkiem pogotowia

NIEBAWEM PRZEPROWADZKA

Pogotowie musi mieć nocną obsługę
Budowa pogotowia w Pruszczu Gdańskim została praktycznie ukończona. 
Niebawem rozpoczną się odbiory, prace związane z wyposażeniem placówki i 
przeprowadzka. Swoją działalność w nowej siedzibie przy ulicy Raciborskiego 
pogotowie rozpocznie w sierpniu.

Władze powiatu podjęły już 
decyzję o zakupie odpowied-
niego sprzętu biurowego oraz 
medycznego. 
– Znacznie wcześniej do no-
wych pomieszczeń przepro-
wadzi się Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, które nie 
potrzebuje przecież specjali-
stycznego sprzętu, a jedynie 
odpowiedniego wyposażenia 
biurowego – mówi Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Nowa placówka medyczna ma 
być nie tylko zwykłym po-
gotowiem, ale również miej-
scem, które przyciągać będzie 
specjalistów różnych dziedzin 
medycznych. 
– Sądzę, że na początku będą to 
kontrakty prywatne, ale mam 
nadzieję, że z czasem będziemy 
uruchamiać dodatkowe usługi. 
Zależy nam przede wszystkim 
na nocnej obsłudze medycznej, 
chirurgii i pomocy ratunkowej. 
Mam nadzieję, że uda nam się 
podpisać kontrakty z NFZ. Je-
śli się tak nie stanie, to mamy 
wyjście awaryjne, które zakłada 

finansowanie z własnego bu-
dżetu – informuje nas starosta 
gdański. 
W tej chwili decyzja o wysłaniu 
karetki do potrzebujących zapa-
da w Gdańsku.
– Ratownicy wyjeżdżają niemal 
do każdego zgłoszenia, przez co 
wyjazdów jest znacznie więcej, a 
tym samym rosną koszty, które 
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i tak pokryć musi nasz powiat. 
Nie wyobrażam sobie, żeby na-
sze pogotowie funkcjonowa-
ło bez nocnej obsługi. Powiat 
gdański nie ma szpitala, dlatego 
nasze pogotowie spełniać ma w 
pewnym sensie rolę SOR – pod-
kreśla Stefan Skonieczny.
Dodajmy jeszcze tylko, że po-
mieszczenia, które zajmuje teraz 

PCPR, zajmie Wydział Or-
ganizacyjny. Znajdzie się tam 
również punkt przyjmowania 
interesantów niepełnospraw-
nych. Z kolei pomieszczenia 
po pogotowiu przejmie Powia-
towy Lekarz Weterynarii i Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.

(lubek)

GDAŃSK

Kolejne 
dofinansowanie z EU
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego podpi-
sał w miniony poniedziałek 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku umowę na ter-
momodernizację pruszczań-
skich budynków użyteczności 
publicznej.
Za pieniądze unijne prze-
prowadzone zostaną prace 
modernizacyjne w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3, 
trzech budynkach Zespołu 
Szkół nr 4, a także czterech 
budynkach komunalnych 
przy ul. Powstańców Warsza-
wy 2, 3 i 30 oraz Wojska Pol-
skiego 54. Całkowita wartość 
projektu to ponad 3,1 mln zł, 
z czego blisko 64 proc., a więc 
1760328 złotych pochodzi ze 
środków unijnych. 
– Prace modernizacyjne 

przeprowadzimy w 2018 
roku. Zaczniemy od budyn-
ków komunalnych, a w waka-
cje skupimy się na moderni-
zacji placówek oświatowych. 
W szkołach, w których były 
już prowadzone prace termo-
modernizacyjne, czyli „trójce” 
oraz budynkach „czwórki” 
przy ul. Jana Kasprowicza 16 
i Obrońców Westerplatte 30, 
wymienimy światła na oświe-
tlenie LED. Gruntownej ter-
momodernizacji zostanie za 
to poddany budynek oddzia-
łów przedszkolnych przy ul. 
Kochanowskiego 8. Zły stan 
tego obiektu wymaga pracy 
zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynku – infor-
muje Janusz Wróbel.

(GR)

  Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego (pierwszy z lewej) 
podpisuje kolejną umowę na unijne pieniądze

REKLAMA



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  CZERWIEC 20176 Z POWIATU

Fo
t.

  N
ad

es
ła

ne

Fo
t.

 C
K

iS

  Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku chętnie biorą też 
udział w zajęciach nordic walking 

RYNGRAF KS. WALĄGA TRAFI DO MUZEUM

Wyjątkowa sesja rady miasta
Bardzo długa zapowiada się najbliższa sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański, którą 
zaplanowano na 9 czerwca. Będzie to jednak szczególnie wyjątkowe posiedzenie, 
ponieważ wręczane będą nagrody pruszczanom, którzy są laureatami konkursów i 
zawodów sportowych. Lista wyróżnionych osób jest bardzo długa.

– Są to konkursy, które mają 
nie tylko charakter miejski, ale 
również wojewódzki i krajowy. 
Po raz pierwszy, w tym roku, 
nagrodzeni zostaną stypendy-
ści, którzy kończą już eduka-
cję. Dotychczas było tak, że 
młodzież licealna otrzymuje 
stypendium na pierwszy se-
mestr ostatniej klasy. Za drugi 
semestr nie możemy udzielać 
stypendiów, dlatego posta-
nowiliśmy ich uhonorować w 
nieco inny sposób – mówi nam 
Małgorzata Czarnecka-Sza-
frańska, przewodnicząca Rady 
Miasta Pruszcz Gdański.
Warto również powiedzieć, że 
z roku na rok liczba osób od-
noszących sukcesy w różnych 
konkursach jest coraz większa, 
a jak mówi Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, warto taki-
mi osobami się chwalić. 
– W tym licznym gronie jest 
również uczennica klasy IV 
Szkoły podstawowej nr 4, Na-
talia Kocot, która jest wicemi-
strzynią w gimnastyce arty-
stycznej. Tytuł ten wywalczyła 
w październiku ubiegłego roku 
podczas mistrzostw odbywają-
cych się w Serbii. Na co dzień 
Natalka trenuje w gdańskim 
klubie „Arabeska”. Cieszy nas 
fakt, że mieszkańcy Prusz-
cza Gdańskiego odnoszą suk-
cesy – informuje Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.
Podczas sesji będzie miał 

miejsce jeszcze jeden miły ak-
cent. Państwo Zander zaprzy-
jaźnieni z księdzem Walągiem 
przekażą miastu pamiątki po 
zmarłym księdzu. Szczegól-
nie cenny jest ryngraf księdza 
Waląga, który trafi do muzeum 
naszego miasta. 
– Będzie to również okazja, aby 
Elżbiecie Urbanowicz podzię-
kować za prowadzenie Uni-
wersytetu III Wieku. Uczelnia 

dla seniorów rozwija się fan-
tastycznie, jest już ponad 300 
słuchaczy, którzy do wyboru 
mają bardzo szeroki wachlarz 
zajęć – od językowych, przez 
komputerowe do artystycznych 
i rekreacyjnych – mówi nam 
szefowa pruszczańskiej rady.

(lubek)

FAKTORIA KULTURY 2017

Wiemy, kto zagra 
W końcu doczekaliśmy się lata. 
Za nieco ponad dwa tygodnie 
rozpoczynają się wakacje, a 
wraz z nimi atrakcje, które za-
planowano w ramach Faktorii 
Kultury w Pruszczu Gdańskim.
Koncerty i przedstawienia te-
atralne dla dorosłych i dzieci 
od samego początku istnienia 
Faktorii Kultury przyciągają do 
Pruszcza Gdańskiego prawdzi-
we tłumy. Wydarzenie ma już 
nie tylko charakter lokalny, ale 
co najmniej wojewódzki.
Dokładny repertuar tegorocz-
nej Faktorii Kultury nie jest 
jeszcze znany. 
– Cały czas rozmawiamy z 
wykonawcami oraz pracujemy 
nad repertuarem Sceny Letniej 
Teatru Wybrzeże. Niebawem 
poznamy szczegóły oraz reper-
tuar Sceny Teatralnej dla naj-
młodszych – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Wiadomo już jednak jakie 
koncerty odbędą się podczas 

tegorocznego lata. Na sam po-
czątek (2 lipca) wystąpi legen-
darna grupa TSA. Tydzień 
później pojawi się w naszym 
mieście Artur Andrus, a 16 i 
30 lipca z koncertami wystą-
pi Orkiestra Miasta Pruszcz 
Gdański. 23 lipca zapraszamy 
na koncert Teresy Werner, a 13 
sierpnia na pruszczańskiej sce-
nie wystąpi Kortez. Fanów Julii 
Marcell zapraszamy 20 sierp-
nia, natomiast koncert Jelonka 
odbędzie się 26 sierpnia. Na za-
kończenie tegorocznej Faktorii 
Kultury zapraszamy na Kaba-
reton, gwiazdami którego będą 
Kabaret Pod Wyrwigroszem i 
Nowaki.
Przypomnijmy, że wstęp na 
wszystkie koncerty i przedsta-
wienia teatralne jest oczywiście 
bezpłatny. Dokładny rozkład 
jazdy Faktorii Kultury podamy 
w lipcowym wydaniu „Panora-
my Pomorza”.

(lubek)

  W ubiegłym roku zagrał w Pruszczu Gdańskim zespół 
„Raz dwa trzy”

Wiktoria Krysiak, Maja 
Drzazgowska, Kornela 
Bietka, Amelia Leśnikow-
ska, Marcelina Rudzińska, 
Michał Pawłojć, Mikołaj 
Wadowski, Kuba Jeszke, 
Oliwia Błaszczuk, Zosia 
Przybysz, Krzysztof Sza-
frański, Magdalena Wię-
cek, Róża Wojtkiewicz, 
Konrad Obernikowicz, 
Tomasz Zduńczyk, Piotr 
Marcinkowski, 

LISTA LAUREATÓW

NA PODBÓJ BRUKSELI

Sukces młodego 
Polaka
Młody mieszkaniec Kolbud, 
Maciej Kułakowski, został fi-
nalistą prestiżowego konkursu 
„Concours Reine Elisabeth” w 
Belgii, który dedykowany jest 
młodym muzykom. 
Maciej Kułakowski był je-
dynym Polakiem i zarazem 
najmłodszym uczestnikiem, 
którego jury wybrało do fina-
łowej 12. Konkurs odbywał 
się w Brukseli. Wraz z na-
szym młodym wiolonczelistą 
w gronie najwyżej ocenionych 
muzyków znaleźli się m.in. 
reprezentanci: Francji, Ko-
lumbii, Stanów Zjednoczo-
nych, Chin, Białorusi, Japonii 
i Korei. 
Maciej Kułakowski grę na 
wiolonczeli rozpoczął w wie-
ku 6 lat. Kształcił się w Ho-
chschule für Musik und Dar-
stellende Kunst w Mannheim, 

a teraz jest studentem Univer-
sität der Künste Berlin i Aka-
demii Muzycznej im. Stani-
sława Moniuszki w Gdańsku. 
W październiku 2011 roku 
wystąpił w koncercie inau-
gurującym działalność Euro-
pejskiego Centrum Muzyki 
w Lusławicach pod batutą 
Krzysztofa Pendereckiego. 
Koncertował w wielu krajach 
Europy i świata. Od 2015 roku 
jest członkiem Tria im. Wił-
komirskich – wraz ze skrzy-
paczką Celiną Kotz i piani-
stą Łukaszem Trepczyńskim. 
Trio otrzymało przywilej no-
szenia nazwy, po funkcjonu-
jącym ponad 60 lat Trio Wił-
komirskich od prof. dr honoris 
causa Wandy Wiłkomirskiej i 
Józefa Wiłkomirskiego. 

(RN)

Plan Wakacyjny 2017
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WYSTĄPILI W BYDGOSKIEJ ADRII 

Sukces teatru  
z Czerniewa
Uczniowie koła teatralnego 
Szkoły Podstawowej w Czer-
niewie zajęli 3. miejsce w IV 
Międzywojewódzkim Prze-
glądzie Inscenizacji Teatral-
nych dla Szkół Podstawowych 
„Antonówka” w Bydgoszczy. 
– Na scenie kinoteatru „Ad-
ria” zaprezentowało się 11 
zespołów teatralnych z róż-
nych rejonów Polski – m.in. 
z Poznania, Włocławka, 
Tucholi, Gniezna, Kruszy-
ny. Poprzez śmiech i zabawę 
na prawdziwej scenie mali 
aktorzy propagowali zdrowy 
styl życia i racjonalne odży-
wianie. Przegląd został zor-
ganizowany przez Oddział 
Terenowy Agencji Rynku 
Rolnego w Bydgoszczy oraz 
dostawców owoców i warzyw 

 Aktorzy z Czerniewa na scenie teatru Adria w Bydgoszczy
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  W gdańskim zoo liczą, że w tym roku pobiją rekord 
frekwencji

CHCĄ POBIĆ REKORD

Bilet do zoo bez kolejki 
Jak informuje nas Cyprian Maciejewski z gdańskiego magistratu, Gdański Ogród Zoologiczny uruchomił usługę zakupu biletów poprzez 
stronę internetową. Rozwiązanie pozwala kierować się bezpośrednio do bramy wejściowej zoo, z pominięciem kas i kolejek. 

Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska podkreśla, 
że miastu zależało, aby usługę 
wprowadzić jeszcze przed te-
gorocznym latem. 
– To duże ułatwienie dla gości 
naszego ogrodu. Bilety mogą 
zakupić przez internet w do-
wolnej, dogodnej dla siebie 

chwili. Strona jest przyjazna, 
a system zakupu prosty i intu-
icyjny, zaś cała operacja zaku-
pu nie powinna zająć więcej 
niż kilka minut – mówi Piotr 
Grzelak.
Płatności obsługuje platforma 
PayU i można je wykonać on-
-line w ponad 20 bankach. Z 

wydrukowanym biletem lub bi-
letem w formie elektronicznej 
wyświetlonym na smartfonie, 
można się kierować od razu do 
wejścia do zoo, omijając strefę 
kas. 
Michał Targowski, dyrektor 
oliwskiego zoo dodaje z ko-
lei, że trwa w tej chwili akcja 

promująca sprzedaż biletów 
on-line.
– Liczymy, że usługa nie tyl-
ko przyniesie praktyczne uła-
twienie dla naszych gości, ale 
też pozytywnie przełoży się 
na frekwencję. Magiczną dla 
nas liczbą jest pół miliona od-
wiedzających w roku – dodaje 

dyrektor Targowski. 
Dodajmy jeszcze tylko, że aby 
zakupić bilet należy wejść na 

stronę: bilety.zoo.gda.pl/.

(GR)

uczestniczących w programie 
„Owoce w szkole” – informuje 
Mariola Jankowska ze szkoły 
w Czerniewie.
Grupa teatralna z Czernie-
wa wystąpiła w Bydgoszczy 
z przedstawieniem „Żywy 
ogród”, za co jury przyznało 
jej trzecie miejsce. 
– Serdecznie dziękujemy Ka-
tarzynie i Krzysztofowi Lan-
gowskim, właścicielom K2- 
EKOMILK z Borzechowa, 
za pomoc finansową w zor-
ganizowaniu wyjazdu. Dzięki 
tej hojności mogliśmy uczest-
niczyć we wspaniałym przed-
sięwzięciu, jakim był konkurs 
„Antonówki” – dodaje Ma-
riola Jankowska.

(GR)

REKLAMA
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PRZYWIDZ

Powstanie akademia 
Siódmiaka
Od momentu otworzenia hali 
widowiskowo-sportowej, Przy-
widz stał się miejscem wielu 
ciekawych imprez sportowych. 
W szkole z kolei postawiono 
na piłkę nożną i koszykówkę. 
Niebawem ruszą zajęcia piłki 
ręcznej, które firmuje fundacja 
Artura Siódmiaka. 
– Były reprezentant w pił-
ce ręcznej zainteresowany jest 
założeniem akademii, w któ-
rej trenowaliby nawet ucznio-
wie IV klasy. Będzie to kolejna 

alternatywa dla dzieci, które 
chciałyby uprawiać jakiś sport. 
Wiadomo, że dla maluchów 
jest to jeszcze zabawa, ale być 
może będzie to początek drogi 
do wielkiej sportowej kariery. 
Od jakiegoś czasu działa już 
szkółka futsalu. To jednak nie 
wszystko, ponieważ latem od-
bywać się będzie w Przywidzu 
obóz koszykarski – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. 

(GR)

ŻYCIE GMINY PRZYWIDZ

  Dzięki unijnym środkom odnowiona zostanie  
m.in. remiza w Jodłownie 

   Na rzeźbie „Korzenie rocka” zawiśnie w sierpniu kolejna płyta legendy polskiej muzyki

ROZBUDUJĄ REMIZĘ W JODŁOWNIE

ROCKBLU PRZYWIDZ FESTIWAL

Kolejne pieniądze dla Przywidza

Golden Live zagra z przyjaciółmi

W miniony poniedziałek, 5 czerwca, Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz 
podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej.

Zespół Golden Live będzie najprawdopodobniej gwiazdą tegorocznej edycji 
Rockblu Przywidz Festiwal, który odbędzie się 13 sierpnia. Organizatorzy 
imprezy liczą, że podobnie jak w latach ubiegłych, do Przywidza przyjedzie 
wielu fanów dobrego, polskiego rocka.

Realizacja tego projektu to 
dla gminy przede wszystkim 
mniejsze rachunki za ogrzewa-
nie i zużycie energii budynków, 
których samorząd jest właści-
cielem. To więcej pieniędzy w 
budżecie do wykorzystania na 
nowe, ważne dla władz gminy 
i jej mieszkańców inwestycje – 
remonty dróg czy budowę in-
frastruktury społecznej. 
Warto wiedzieć, że gmina 
Przywidz nie jest jedynym be-
neficjentem unijnych środków. 
Realizowanych będzie aż 11 
projektów na łączną kwotę 121 
mln zł. Na terenie gminy Przy-
widz prace prowadzone będą w 
budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jodłownie, biblio-
tece i Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Przywidzu. Ze wszyst-
kich 11 projektów to właśnie 
przywidzkie mają być zakoń-
czone najwcześniej, bo do koń-
ca tego roku.
– W Jodłownie planujemy 
dodatkowe prace, ponieważ 
strażakom brakuje zaplecza 
socjalnego, dlatego remiza 
będzie rozbudowywana. Po 

W tym roku zmieni się miej-
sce imprezy. Tym razem fe-
stiwal gościł będzie Bulwar 
Czerwonych Gitar nad jezio-
rem w Przywidzu. Podobnie 
jak w roku ubiegłym odbędzie 
się Przegląd Rockowo-Blu-
esowych Zespołów Pomorza. 
Zwycięzca otrzyma możliwość 
profesjonalnego startu w mu-
zyczną karierę. Poza tym pod 
rzeźbą „Korzenie rocka” au-
torstwa Adama Stachowiaka 
odbędzie się ceremonia uho-
norowania kolejnej legendy 
polskiego rocka. Dodajmy, że 
kapela obchodzi w tym roku 
30-lecie swojej pracy artystycz-
nej. Głównym punktem impre-
zy będzie oczywiście koncert 
zespołu Golden Live.
– To nie wszystko, ponieważ 
razem z zespołem wystąpią 
goście, którzy byli związani 
z kapelą, a więc w Przywidzu 
wystąpią: Marek Kościkiewicz 
z DeMono, Krzysztof Skiba z 
Big Cyc, Krzysztof Jawor Ja-
worski z Harlemu, Krzysztof 

zrealizowaniu tego projek-
tu wszystkie gminne budyn-
ki będą korzystały z rozwią-
zań ekologicznych – mówi 
nam Marek Zimakowski, wójt 
gminy. 
Niebawem gmina ogłosi prze-
targ, dzięki któremu wyłoniony 
zostanie wykonawca wszyst-
kich trzech zadań wchodzą-
cych w skład projektu. Do-
dajmy jeszcze tylko, że gmina 
Przywidz otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 1,8 mln 
zł, co stanowi ok. 70 proc. ca-
łego projektu.
– Modernizacja energetyczna 
budynków to nie tylko wypeł-
nienie przez region wymogów 
stawianych przez Unię Eu-
ropejską co do zmniejszenia 
emisji szkodliwych substancji 
do środowiska oraz zapotrze-
bowania regionu na energię. 
To także ważne i pozytyw-
ne zmiany dla mieszkańców i 
władz gminy – mówi Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego.
Przypomnijmy, że gmina Przy-
widz, jako jedyna z powiatu 

Jaryczewski z Oddziału Za-
mkniętego czy Kuba Sienkie-
wicz z Elektrycznych Gitar 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Jednak muzyka to nie wszyst-
ko. W trakcie imprezy odbę-
dzie się jarmark, podczas któ-
rego zaprezentują się wytwórcy 
produktów regionalnych. Swo-
je pięć minut będą mieli miło-
śnicy motoryzacji, ponieważ w 
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PĘTELKA PRZYWIDZKA

Biegniemy dla 
hospicjum 
Miłośników zdrowego stylu 
życia oraz tych, którzy lubią 
bezinteresownie pomagać 17 
czerwca zapraszamy do Przy-
widza, gdzie już po raz trze-
ci Fundacja Hospicyjna św. 
Franciszka Ksawerego zapra-
sza na „Przywidzką pętelkę”.
Jak podają organizatorzy bie-
gowej imprezy, jedyna w swo-
im rodzaju pętelka pomocy 
wokół Jeziora Przywidzkiego 
odbywa się na dystansie 10 
km. Dla rodzin przygotowa-
ny został natomiast mini ma-
raton na 1 km.
Jednak bieg wokół jeziora to 
nie jedyna atrakcja, która tego 
dnia przygotowywana jest 
w Przywidzu. Na chętnych 
czekać będą łódki i rowery 
wodne, swoimi umiejętno-
ściami będą mogli popisać się 
miłośnicy waterpolo. W pro-
gramie imprezy przewidzia-
no również mecz siatkówki, 

pokazy ratownictwa medycz-
nego, pokazy psów ratowni-
czych, turbo-kozaka, loterię 
fantową, pokazy kulturystów 
i zawodniczek fittness, kon-
cert rock&rollowy i szanty. 
W imieniu organizatorów 
zapraszamy również do stre-
fy gastronomicznej, gdzie na 
amatorów dobrego jedzenia 
czekać będą specjały kuch-
ni regionalnej. Nie zabraknie 
aukcji przedmiotów. Cały do-
chód z imprezy przeznaczony 
będzie na rzecz Fundacji Ho-
spicyjnej św. Franciszka Ksa-
werego w Przywidzu.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
zapisy do maratonu „Przy-
widzka pętelka” odbywają 
się przez internet (elektro-
nicznezapisy.pl/event/1882.
html). Impreza rozpocznie się 
o godz. 13.00.

(lubek)

  Razem pobiegnijmy dla przywidzkiego hospicjum

  Artur Siódmiak (drugi z prawej) gościł niedawno w Przywidzu

gdańskiego i nieliczna na Po-
morzu, zrealizowała w 2011 
roku projekt „solarny”. Wyko-
nana została już termomoder-
nizację urzędu gminy i szkół ze 
środków NFOŚiGW.
Obecnie gmina oczekuje na 
rozstrzygnięcie konkursu na 
dofinansowanie projektu „foto-
woltaicznego” (rozstrzygnięcie 
przesunięto na listopad).

Przywidzu po raz kolejny od-
będzie się zlot oldtimerów. To 
nie wszystkie atrakcje. Będą 
również niespodzianki przy-
gotowane dla dzieci, młodzieży 
oraz całych rodzin. 
– Rockblu Przywidz Festiwal 
stał się już imprezą rozpozna-
walną nie tylko w powiecie 
gdańskim, ale i na Pomorzu. 
Jeszcze na wiele tygodni przed 
imprezą w różnych miejscach 

Przypomnijmy też, że w gmi-
nie Przywidz organizuje się 
Gminny Miniklaster Energe-
tyczny w ramach Fundacji Zie-
lona Brama.
- Stan powietrza w gminie 
turystycznej do podstawa do-
brego i zdrowego wypoczyn-
ku – podsumowuje Marek 
Zimakowski.

(KL)

Pomorza pytany jestem o sierp-
niowy festiwal – dodaje Marek 
Zimakowski.
Dotychczas na Rockblu Przy-
widz Festiwal wystąpili: Czer-
wone Gitary, Kombi, Oddział 
Zamknięty oraz Harlem. 
Więcej o sierpniowej imprezie 
w kolejnych wydaniach „Pano-
ramy Pomorza”.

(lubek)
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KONKURS

Gminne  
zmagania
W Zespole Szkół w Cedrach 
Wielkich odbył się już po raz 
12. Gminny Konkurs „Żuła-
wy Gdańskie – Nasza Mała 
Ojczyzna”. Miał on na celu 
ukazanie walorów regionu 
Żuław, a w tym roku dodat-
kowo przybliżenie uroków 
Wisły.
Do zmagań konkursowych 
przystąpiły czteroosobowe 
reprezentacje szkół podsta-
wowych z Wocław, Cedrów 
Małych, Giemlic i Cedrów 
Wielkich. Drużyny zapre-
zentowały układ taneczny 
przy muzyce, zdobywały 
punkty rozwiązując krzy-
żówkę i test wiedzy o Żuła-
wach oraz rozpoznawały na 
zdjęciach zwierzęta, ważne 
obiekty gminy, ryby wystę-
pujące w Wiśle i wskazywały 
na mapie miasta, przez które 
przepływa Wisła. Ostatnią 
konkurencją było wykonanie 
różnymi technikami pracy 
plastycznej, której inspiracją 
była treść legendy „Strażnik 
wałowy z Koźlin”. 
Zwyciężyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Ce-
drach Wielkich, a na kolej-
nych miejscach znalazły się 
zespoły z Cedrów Małych, 
Wocław i Giemlic.

(NN)

  Wizualizacja hali sportowej w Cedrach Wielkich

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Rusza budowa hali  
w Cedrach Wielkich
Tylko trzy firmy były zainteresowane budową hali widowiskowo-sportowej przy 
szkole w Cedrach Wielkich, a cena inwestycji oscylowała wokół kosztorysu. 
Wygrała firma z Pruszcza Gdańskiego, która za zrealizowanie inwestycji 
oczekuje blisko 10 mln zł. 

Budowa sportowego obiektu, na 
który od wielu lat czekają wszy-
scy mieszkańcy gminy, ruszy 
niebawem. 
– Budujemy halę sportową z peł-
nowymiarowym boiskiem do 
piłki ręcznej, siatkówki i koszy-
kówki. Do tego zaplanowaliśmy 
stałe trybuny, na których będzie 
mogło zasiąść 200 osób. Kolejne 
200 osób będzie mogło usiąść na 
tzw. trybunie tymczasowej. W 
hali znajdzie się również ścianka 
wspinaczkowa. Obiekt posiadał 
będzie oczywiście całe zaplecze 
sanitarno-socjalne – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
W planach jest również budo-
wa łącznika hali ze szkołą. Prace 
ruszyłyby jednocześnie, gdyby 
gmina dostała zewnętrzne dofi-
nansowanie. Dzięki temu zada-
niu powstanie dodatkowych 6 

pracowni dydaktycznych, a wa-
runki nauki stałyby się znacznie 
lepsze.
– Tak naprawdę, to czasu na 
zrealizowanie inwestycji nie ma 
zbyt dużo, ponieważ zadanie 
musi być wykonane do końca 
przyszłego roku. Wykorzysty-
wać będziemy różne rozwiązania 
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GOŚCIE Z ŁUGAŃSKA

CEDRY WIELKIE

Ukraińcy w 
Cedrach Wielkich

Emocje wokół bobrów

Ostatniego dnia maja Cedry 
Wielkie odwiedziła delega-
cja z obwodu ługańskiego na 
Ukrainie, która miała oka-
zję poznać gminę z perspek-
tywy wybranych obiektów 
turystycznych i gminnych 
instytucji. 
– Zaprezentowaliśmy naszą 
gminę w aspekcie społecz-
nym, gospodarczym, a także 
turystycznym. 15-osobowa 
grupa ukraińskiej delega-
cji odwiedziła nasz urząd, w 
którym zaprezentowaliśmy 
funkcjonujący system moni-
torowania i alarmowania, a 

W Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich odbyła się konfe-
rencja związana z działal-
nością Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w 
Gdańsku i współpracy po-
między różnymi podmiotami.
W ramach konferencji zapre-
zentowane zostały tematy, 
które bezpośrednio dotyczy-
ły wszystkich zebranych go-
ści, zarówno mieszkańców, 
przedsiębiorców, a także sa-
morządowców. Omawiano 
chociażby problematykę roz-
woju gospodarczego, w kon-
tekście ochrony środowiska, 
czy interpretację obowiązują-
cych przepisów dotyczących 
wycinki drzew i krzewów. 

tym samym stan przygoto-
wania samorządu w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. 
Goście z Ukrainy zwiedzi-
li m.in. dom podcieniowy w 
Trutnowach, Żuławski Ośro-
dek Kultury i Sportu w Ce-
drach Wielkich, Gminną Bi-
bliotekę Publiczną, Słoneczne 
Okienko Przedszkolne i mia-
steczko ruchu drogowego w 
Cedrach Wielkich oraz przy-
stań żeglarską w Błotniku.

(GR)

Wśród tematów pojawiła 
się także ocena oddziaływa-
nia na środowisko w świetle 
nowelizacji ustawy OOŚ, a 
także procedury uzgadniania 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go. Goście debatowali także 
o porozumieniu o współpracy 
zawartym pomiędzy RDOŚ a 
Agencją Nieruchomości Rol-
nych, w celu ochrony zadrze-
wień śródpolnych na terenach 
rolnych.
Jak mówi nam Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry 
Wielkie, najwięcej emocji 
wzbudził temat zapobiegania 
szkodom wyrządzanym przez 
bobry na terenie Żuław.

(GR)

  Ukraińska delegacja zawitała również na przystań  
do Błotnika 

ekologiczne, które w przyszłości 
pozwolą na ekonomiczne utrzy-
manie obiektu. Budynek, na da-
chu którego zainstalowane będą 
instalacje fotowoltaiczne, będzie 
dla przykładu ogrzewany pom-
pą ciepła – tłumaczy nam Janusz 
Goliński.
Inwestycja nie będzie w całości 

finansowana z budżetu gminne-
go. 2,5 mln zł przekazało Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, ko-
lejne 200 tys. zł dołożył powiat 
gdański. Wójt Goliński dofinan-
sowania spodziewa się również 
z kasy samorządu województwa 
pomorskiego.

(lubek)

UCIESZĄ SIĘ ROWERZYŚCI

Będą nowe trasy rowerowe

Mamy dobrą wiadomość dla 
miłośników turystyki rowe-
rowej. Już niebawem roz-
pocznie się inwestycja, dzięki 
której powstaną kolejne kilo-
metry ścieżek rowerowych na 
terenie gminy Cedry Wielkie.
W tej chwili urzędnicy z Ce-
drów Wielkich przygotowują 
wszystkie niezbędne doku-
menty zezwalające na rozpo-
częcie inwestycji. 
– Niebawem z marszałkiem 
województwa pomorskie-
go podpiszemy umowę na 
dofinansowanie rowerowej 
inwestycji. Na naszym tere-
nie ścieżka budowana będzie 
od miejscowości Giemlice, 

poprowadzona będzie po wale 
przeciwpowodziowym przez 
Leszkowy do Błotnika i dalej 
do Cedrów Wielkich. Łącznie 
będzie to około 15 kilometrów 
– mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Budowa ścieżki rowerowej wy-
daje się zapewne prostym zada-
niem inwestycyjnym. Potrzeba 
jednak wielu uzgodnień z za-
rządcami dróg.
– Nasza ścieżka łączyć się bę-
dzie w Kiezmarku z obecnym 
mostem na Wiśle, który po wy-
budowaniu nowej drogi ekspre-
sowej będzie obiektem pieszo-
-jezdnym, na którym również 
wytyczona zostanie trasa dla 

rowerów. Będzie więc można 
przejechać rowerem na drugą 
stronę rzeki. Z kolei na grani-
cy z Gdańskiem ścieżka dalej 
będzie poprowadzona rów-
nież w kierunku Sobieszewa 
– informuje Janusz Goliński.
To jednak nie wszystko, bo 
wójt Goliński rozmawia jesz-
cze z przedstawicielami Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w sprawie 
budowy ścieżki rowerowej z 
Cedrów Małych do Koszwał. 
Ta łączyłaby się z trasą do 
miejscowości Bystra i dalej do 
Gdańska.

(lubek)

 Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie pokazuje przebieg tras rowerowych 
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W TROSCE O ZDROWIE
Zapobieganie 
zakażeniom HIV i AIDS
Wicemarszałek województwa 
pomorskiego Paweł Orłowski 
wręczył akty powołania człon-
kom powstałego właśnie Zespo-
łu ds. realizacji Krajowego Pro-
gramu Zapobiegania Zakaże-
niom HIV i Zwalczania AIDS 
na lata 2017 – 2021.
– W skład zespołu wchodzą: 
konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie chorób zakaźnych, przed-
stawiciele: marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, wojewody 
pomorskiego, Gdańska, Gdyni 
i Sopotu, Pomorskiego Kuratora 
Oświaty, Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego i Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Samorząd naszego wojewódz-
twa od lat wspiera działania 
dotyczące edukacji zdrowotnej 
związane z profilaktyką HIV i 
AIDS. Obecnie władze regionu 

wspierają finansowo funkcjono-
wanie punktu konsultacyjno-
-diagnostycznego w Słupsku.
– Na świecie żyje z HIV blisko 37 
mln osób. To liczba zbliżona do 
liczebności populacji Polski. Na 
świecie każdego dnia zakaża się 
około 6 tysięcy osób, a około 4,5 
tysiąca umiera z przyczyn zwią-
zanych z HIV i AIDS. W Polsce 
każdego roku wykrywanych jest 
kilkaset zakażeń HIV. To zna-
czy, że codziennie w Polsce 2-3 
osoby dowiadują się o zakażeniu. 
Po 30 latach od wykrycia w Pol-
sce pierwszego zakażenia szacuje 
się, że nawet 35 tysięcy osób żyje 
z HIV, a blisko co druga o tym 
nie wie i może nieświadomie za-
każać. Od wdrożenia badań w 
1985 roku do 30 listopada 2016 
roku zakażenie HIV stwierdzo-
no u 21052 osób, odnotowano 
3431 zachorowań na AIDS, 
1355 chorych zmarło – informuje 
Małgorzata Pisarewicz.

(GR)

  W Kolbudach zagra z zespołem również Robert Janowski

PRUSZCZ GDAŃSKI

Absolutorium udzielone
Radni gminy Pruszcz Gdań-
ski jednogłośnie przyznali 
wójt Magdalenie Kołodziej-
czak absolutorium za wykona-
nie zeszłorocznego budżetu. 

Z ŻYCIA POWIATU

KRAWCZYK I JANOWSKI W KOLBUDACH

Wspólnie powitamy lato
Krzysztof Krawczyk i Robert Janowski to niekwestionowane gwiazdy imprezy, która 
odbędzie się 17 czerwca. Lato z gwiazdami witać będziemy tym razem na kolbudzkiej plaży.

Od kilku lat organizowana jest 
w Kolbudach impreza, podczas 
której witamy lato. Każdego 
roku przyjeżdżają do nas gwiaz-
dy z najwyższej półki polskiej 
estrady.
– Przy doborze repertuaru kon-
certu kierujemy się głosami sa-
mych mieszkańców, które bar-
dzo często są skrajne, i które 
bardzo często nie są do zreali-
zowania ze względu na potęż-
ne koszty. Mieszkańcy ocze-
kują koncertów disco polo, ale 
wbrew pozorom jest to potężne 
przedsięwzięcie, którego koszty 
są ogromne. Staramy się, aby na 
takich imprezach pojawiało się 
jak najwięcej osób, a dotychcza-
sowe festyny pokazały, że wie-
my, czym przyciągnąć tłumy. W 
tym roku zdecydowaliśmy się na 
Krzysztofa Krawczyka, z kon-
certu którego ucieszą się nieco 
starsi. Robert Janowski, który 
zagra z zespołem również jest 
nietuzinkowym artystą – mówi 
nam Jacek Szmyt, kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kolbudach.
Tegoroczne powitanie lata roz-
pocznie się o godz. 18.00 od 

imprezy dla dzieci, którą po-
prowadzi Teatr Klapa – Kope-
rek i Kminek. Na godz. 19.00 
zaplanowano oficjalne otwarcie 
imprezy, natomiast pół godziny 
później na scenie pojawi się Ro-
bert Janowski z zespołem.
– Krzysztof Krawczyk wystąpi u 
nas pierwszy raz, ale Robert Ja-
nowski gościł już w Kolbudach 
w latach 90. Kiedy prowadziłem 
zespół muzyczny „Fantazja” za-
prosiłem Roberta Janowskiego 
do wspólnego koncertu, który 

odbył się nad jeziorem. Co cie-
kawe, dziewczyny z tamtego 
zespołu z powodzeniem brały 
udział w telewizyjnym progra-
mie „Szansa na sukces” – przy-
pomina Jacek Szmyt.
Na godz. 21.00 zaplanowano 
konkurs dla publiczności, na-
tomiast po jego zakończeniu na 
scenę wyjdzie Krzysztof Kraw-
czyk. Na zakończenie imprezy 
wszystkich miłośników dobrej 
zabawy zapraszamy na dyskote-
kę – Non Stop Disco Polo, która 

potrwa niemal do białego rana.
Poza strawą dla ducha goście 
imprezy będą mieli okazję po-
krzepić się strawą przygotowa-
ną na stoiskach gastronomicz-
nych. Dla dzieci i młodzieży 
uruchomiony zostanie luna-
park, gdzie zabawa jest niemal 
gwarantowana.
17 czerwca nie może Cie-
bie zabraknąć na przysta-
ni żeglarskiej w Kolbudach. 
ZAPRASZAMY.

(lubek)
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Z takim wnioskiem, po po-
zytywnej ocenie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, wyszła 
komisji rewizyjna rady.

(GR)

DZIEŃ DZIECKA W SUCHYM DĘBIE
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PODSUMOWANIE KONKURSU

„Szczęśliwy dom, 
szczęśliwa rodzina”
W siedzibie Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdań-
skim odbyło się podsumo-
wanie konkursu plastycznego 
„Szczęśliwy dom, szczęśliwa 
rodzina”. W tym roku komi-
sja konkursowa oceniła 240 
prac przygotowanych przez 
uczniów szkół podstawowych 
i placówek rewalidacyjnych z 
powiatu gdańskiego. Nagro-
dzonym gratulował i nagrody 
wręczał Marian Cichon, wi-
cestarosta gdański.
W grupie OREW najwyżej 

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu i władz powiatu

oceniono pracę Kamila Ciba z 
Giemlic. 2. miejsce przyznano 
Michałowi Byzdra, a 3. Do-
minice Olszewskiej. Z kolei w 
kategorii klas 0 – III wygrała 
Katarzyna Kiedyk z Pruszcza 
Gdańskiego. Kolejne miejsce 
przyznano: Magdalenie Po-
błockiej z Trąbek Wielkich i 
Bartłomiejowi Pukownikowi 
z Kłodawy. Wyróżniono zaś 
prace: Zuzanny Barc z Sobowi-
dza, Aleksandry Baranowskiej 
z Giemlic i Kamila Kruczyń-
skiego z Trąbek Wielkich. W 

najstarszej grupie wiekowej, 
a więc wśród uczniów klas IV 
– VI bezkonkurencyjny oka-
zał się Igor Zybała z Czernie-
wa. 2. miejsce jury przyznało 
Amelii Lataszewicz z Kłoda-
wy, a 3. Lidii Gliszczyńskiej 
z Czerniewa. Wyróżnienia 
odebrali natomiast Julia Przy-
bylska z Giemlic i Julia Mier-
nik z Kłodawy.

(GR)
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   Pamiątkowe zdjęcie młodych radnych z Suchego Dębu

INTEGRACJA W GRODZIE KRAKA

Suchodębscy radni na Wawelu
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. 
Celem wyjazdu była integracja, a także edukacja i pogłębianie współpracy w zespole koleżeńskim. 
Spacer ulicami miasta Kraka i poznanie jego zabytków oraz atrakcji pozwolił na rozwinięcie tych 
wszystkich elementów.
Poznanie miasta nad Wisłą 
rozpoczęło się przed Pomni-
kiem Grunwaldzkim. Powstał 
on w 1910 roku, w 500. roczni-
cę wiktorii grunwaldzkiej. 
Jego fundatorem był Ignacy 
Paderewski, a Maria Konop-
nicka z tej okazji napisała sło-
wa pieśni patriotycznej „Rota”. 
Poznanie Barbakanu, Bramy 
Floriańskiej i Rynku Starego 
Miasta to kolejne przystanki 
wycieczki. Wizyta w Kościele 
Mariackim i poznanie ołtarza 
Wita Stwosza pozwoliło na 
podróż w czasie do przeszło-
ści. To wybitne dzieło średnio-
wiecznego gotyku powstało w 
latach 1477 – 1489. Podczas 
jego otwarcia można w pełni 
podziwiać kunszt i precyzję 
wykonania. Wysłuchanie hej-
nału z wieży Kościoła Mariac-
kiego, wizyta w Sukiennicach 
i spacer po największym rynku 
Europy w tłumie turystów z 
całego świata pozwolił na re-
fleksję, że to ważne miejsce nie 
tylko dla Polaków. 24 marca 

1794 roku na krakowskim ryn-
ku złożył przysięgę Tadeusz 
Kościuszko i rozpoczął insu-
rekcję – powstanie. W tym 
roku mija 200. rocznica od 
śmierci polskiego generała. 
Wizyta na zamkowym wzgó-
rzu na Wawelu, miejscu wielu 
wydarzeń z historii, to kolejny 
element wycieczki. Koronacje 
władców Polski i wydarze-
nia religijne ważne dla Polski 
związane są z tym miejscem. 
Na Wawelu pochowano wielu 
władców Polski i wybitnych 
poetów. Dziedziniec zamkowy 
i jama smoka wawelskiego to 
kolejne etapy naszej eskapady. 
Franciszkańska 3 to krakowski 
adres, przy którym zatrzymy-
wał się Jan Paweł II, gdy od-
wiedzał swoje miasto. Colle-
gium Maius to najstarsza część 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w murach którego studiowa-
ło wielu wybitnych uczonych, 
m.in. Mikołaj Kopernik. 
Z okazji Europejskiej Nocy 
Muzeów radni z Suchego 

Dębu złożyli wizytę w domu 
polskiego malarza Jana Ma-
tejki. Poznali jego pracow-
nię i wyposażenie pracowni 

wielkiego polskiego artysty. 
Miłe wspomnienia i wie-
le pozytywnych wrażeń po-
zostaną na długo w pamięci 

SUCHY DĄB

Jednogłośne 
absolutorium 
Radni gminy Suchy Dąb 
jednogłośnie przyznali ab-
solutorium wójt Barbarze 
Kamińskiej. Pozytywną 
opinię wydała również Re-
gionalna Izba Obrachunko-
wa w Gdańsku.
– W naszej sytuacji wykona-
nie budżetu jest niezwykle 
trudnym zadaniem. Starali-
śmy się zrealizować wszyst-
kie zaplanowane działania, 
ale z niektórych zadań mu-
sieliśmy zrezygnować. Cie-
szę się jednak, że udało się 
wykonać wszystkie przed-
sięwzięcia zaplanowane w 
ramach funduszy sołec-
kich. Wywnioskować z tego 
mogę, że mieszkańcy naszej 
gminy czują się gospodarza-
mi swoich miejscowości – 
mówi „Panoramie” Barbara 
Kamińska.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
dochody gminy ogółem zre-
alizowano w kwocie 17,3 
mln zł, a więc w blisko 96 
proc. Z kolei wydatki wy-
niosły nieco ponad 17,1 mln 
zł, co stanowi 97 proc. pla-
nu. Co ciekawe, w ubiegłym 
roku udało się zmniejszyć 
nieco zadłużenie gminy Su-
chy Dąb.

(GR)

uczestników wyjazdu do 
Krakowa.

(TJ)

REKLAMA
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10-lecie DKK 
Dyskusyjny Klub Książki 
dla dorosłych w Powiatowej i 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Pruszczu Gdańskim 
świętował jubileusz 10-lecia. 
Pierwsze spotkanie odbyło 
się 10 maja 2007 roku.
– Początkowo było cicho, a 
rozmowy bardziej przypomi-
nały kurtuazyjną pogadankę, 
aniżeli dyskusję. Z czasem to 
się zmieniło. Teraz modera-
torka – Anna Krawycińska, 
musi stopować klubowiczki, 
które debatowałyby do nocy. 
Oprócz ożywionych dyskusji 
na temat wspólnie przeczy-
tanych książek, klubowicze 
mają również możliwość spo-
tkania się z pisarzami – mówi 
Anita Kotwa-Kąkol z prusz-
czańskiej biblioteki. 
Przypomnijmy tylko, że go-
śćmi w ramach projektu byli 
m.in.: Anna Onichimowska, 
Hanna Cygler, Małgorzata 
Gutowska-Adamczyk, Woj-
ciech Kuczok, Jerzy Samp, 
Stefan Chwin, Andrzej Jure-
wicz czy Łukasz Orbitowski. 
– Uczestnicy DKK mają 
możliwość wzięcia udziału w 
konkursach na recenzję pisa-
ną i rysowaną – adresowaną 
do najmłodszych uczestni-
ków, organizowanych przez 

Instytut Książki. Modera-
torzy uczestniczą w różno-
rodnych, bezpłatnych szko-
leniach, dotyczących m.in. 
dialektyki książki, form pracy 
z czytelnikiem dorosłym oraz 
niedorosłym – dodaje Anita 
Kotwa-Kąkol.
Dyskusyjny Klub Książki to 
projekt realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Pro-
mocja Czytelnictwa Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Kluby powstały z 
inicjatywy Instytutu Książki i 
działają przy jego wsparciu fi-
nansowym i merytorycznym. 
Pomysł oparty jest na założe-
niu, że potrzebne są miejsca, 
w których można w małym, 
kameralnym gronie, rozma-
wiać o wspólnie czytanych 
książkach oraz że nie trzeba 
być krytykiem, by czerpać 
przyjemność z dyskutowania 
o literaturze.
– Na spotkania klubu może 
przyjść każdy, kto potrzebu-
je wspólnej rozmowy o prze-
czytanej książce w miłym 
towarzystwie, a przy okazji 
pragnie poszerzyć swoją wie-
dzę literacką – mówi Anita 
Kotwa-Kąkol.

(GR)

  

  Jurek Kornacki jest autorem monografii Wiśliny. 
Interesują go jednak całe Żuławy

PROPAGUJĄ PROEKOLOGICZNE DZIAŁANIA

CZŁOWIEK WIELU PASJI

Konkurs z pięknem w tle

Z miłości do Żuław

Jak każdego roku w okresie letnim przeprowadzone zostaną dwa konkursy „Rodzinny Ogród 
Działkowy oraz Działka roku”, „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza 
Gdańskiego”. Zgłoszenia przyjmowane są odpowiednio do 26 czerwca i 7 lipca.

Z wykształcenia leśnik, z zawodu policjant, z zamiłowania historyk, a po godzinach strażak, 
opiekun zabytkowej dzwonnicy i organizator rajdów rowerowych. Przy tym wszystkim 
wielki pasjonat i znawca Żuław, w szczególności swojej małej ojczyzny – Wiśliny.

– Konkurs „Rodzinny Ogród 
Działkowy oraz Działka roku” 
dedykowany jest wszystkim, 
którzy uprawiają swoje ogród-
ki działkowe w Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych na 
terenie Pruszcza Gdańskiego. 
Oceniane są zarówno działki 
rekreacyjne, jak i owocowo-
-warzywne. Komisja konkur-
sowa podczas oceny bierze pod 
uwagę zagospodarowanie czę-
ści produkcyjnej bądź rekre-
acyjnej, w zależności od typu 
działki. Oceniany jest zarówno 
porządek i czystość na dział-
ce, jak i stan altany. Brane pod 
uwagę jest również czy prawi-
dłowo prowadzona jest pryzma 
kompostowa, a także racjonal-
ne wykorzystanie terenu. Waż-
na jest także prawidłowo pro-
wadzona gospodarka odpada-
mi – informuje Anna Mrówka 
z pruszczańskiego magistratu.
Komisja konkursowa zwraca 
również uwagę na stan i utrzy-
manie trawnika oraz na małą 
architekturę na działce (płotki, 
murki, pergole, oczka wodne 
czy domki i budki dla ptaków). 

Jurek Kornacki to człowiek 
wielu pasji, z których najwięk-
szą jest historia Żuław – od 
kolonizacji w XII w. po czasy 
współczesne. Wyszukuje in-
formacje zarówno o architek-
turze, jak i ciekawych ludziach. 
Dobrze zna tutejsze zabytki i 
tajemnice, jakie skrywają. Go-
dzinami może rozmawiać o 
sylwetkach pochodzących stąd 
podróżników Forsterów. Dzię-
ki wiedzy, jaką posiada i swa-
dzie, z jaką opowiada, wiele 
osób uważa go za zawodowe-
go przewodnika. Tymczasem 
z czystej przyjemności opro-
wadza grupy turystów czy wy-
cieczki szkolne, zwłaszcza po 
zabytkowej dzwonnicy menno-
nickiej w Wiślinie, o której od-
restaurowanie zabiegał i której 
w 2006 r. (po remoncie) stał się 
oficjalnym opiekunem.
Żuławy są tematem wielu ar-
tykułów Jurka Kornackiego, 
które stale publikuje w „Tekach 
Kociewskich”. Ponadto, jest 
autorem monografii swojej ro-
dzinnej miejscowości „Wiślina. 

Celem konkursu jest propago-
wanie działań proekologicz-
nych oraz pozytywne kształto-
wanie postaw pruszczan. 
– Urządzanie i utrzymywanie 
zadrzewień, zakrzewień oraz 
produkcja własnych ekologicz-
nych produktów to przedsię-
wzięcia, dzięki którym miesz-
kańcy rozwijają i promują za-
sadę zrównoważonego rozwoju 
– podkreśla Anna Mrówka.
Z kolei konkurs „Najpięk-
niejsza posesja, najpiękniejszy 
balkon Pruszcza Gdańskiego” 

Zarys dziejów”.
W Wiślinie mieszka od uro-
dzenia. To właśnie tu w 1947 
r. osiedli jego dziadkowie. Poza 
badaniem historii wsi, działa 
społecznie na jej rzecz. Przez 
wiele lat był członkiem rady 
sołeckiej, a od nastolatka, kie-
dy to należał do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wiśli-
nie – jest aktywnym druhem. 
Obecnie pełni funkcję Ko-
mendanta Gminnego Związku 
OSP RP i skarbnika OSP w 
Wiślinie. Za swoje zasługi dla 
pożarnictwa został odznaczony 
brązowym medalem, a ponadto 
odznaką „Wzorowy Strażak”.
Również w pracy zawodowej – 
oficera policji w Gdańsku – jest 
doceniany. Ma na swoim kon-
cie brązowy medal „zasłużone-
go policjanta”.
Prywatnie Jurek Kornacki jest 
mężem i ojcem dwójki dzieci. 
Jak podkreśla, to właśnie ro-
dzina jest dla niego najważniej-
szą wartością.

(MB)

skierowany jest do indywidual-
nych osób posiadających pięk-
nie zagospodarowane przydo-
mowe posesje w domkach jed-
norodzinnych oraz balkony w 
blokach. 
– Urządzanie i utrzymywanie 
zadrzewień, zakrzewień, a tak-
że terenów zielonych we wła-
snym zakresie podnosi estetykę 
najbliższego otoczenia i wpły-
wa na wizerunek całego miasta. 
Komisja konkursowa, przy-
dzielając nagrody rzeczowe, 
bierze pod uwagę kompozycję 

zieleni, zawarte w niej elemen-
ty małej architektury, różno-
rodność nasadzeń krzewów i 
drzew oraz kolorystykę roślin.
Zachęcamy mieszkańców na-
szego miasta do wzięcia udzia-
łu w konkursach – zachęca 
Anna Mrówka. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu 58 775 99 31.

(GR)
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BĘDZIE REMONT TRAKTU
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na 
kolejny etap modernizacji nawierzchni ul. Trakt Św. Woj-
ciecha. Realizacja obejmować będzie odcinek od posesji 
przy ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37 (budynek „ZREMB”) 
do wiaduktu Biskupia Górka. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poprawę stanu na-
wierzchni ulicy poprzez wykonanie nakładki bitumicznej 
wraz z warstwą przeciwspękaniową na istniejącej kon-
strukcji jezdni. Dodatkowo wykonane zostaną nowe chod-
niki, krawężniki, zjazdy i zatoki autobusowe.
Firmy zainteresowane przetargiem mają czas na składanie 
ofert do 20 czerwca, a prace powinny być zakończone do 
30 września. 

JEST SUBWENCJA NA MOST 
Gdański samorząd otrzymał 11 mln zł dofinansowania z 
ministerialnej rezerwy subwencji ogólnej na budowę mostu 
w Sobieszewie w 2017 roku. 
Budowa mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Sobie-
szewie zapewni bezpieczne i sprawne połączenie wyspy 
ze stałym lądem. Nowa przeprawa zastąpi istniejący most 
pontonowy, ułatwiając przeprawę zarówno kierowcom, jak 
i żeglarzom.
Za budowę odpowiedzialne jest, wyłonione w przetargu, 
konsorcjum firm Metrostav i Vistal. Zaoferowana przez 
konsorcjum cena to 57 mln zł przy gwarancji przedłużonej 
z 36 do 60 miesięcy. Budowa rozpoczęła się w 2016 roku, 
a gotowy obiekt ma być oddany do użytku na przełomie 
2017 i 2018 roku. W maju 2016 rząd potwierdził przy-
znanie dotacji na realizację pierwszego etapu inwestycji w 
kwocie 16,6 mln zł, a obecnie przyznał ok. 11 mln zł na 
kontynuację prac.

(GR)
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POMORZE

Badanie 
statystyczne
Do 15 lipca na terenie woje-
wództwa pomorskiego prze-
prowadzane jest pilotażowe 
„Rozpoznawanie upraw na 
podstawie zobrazowań rada-
rowych i optycznych uzyska-
nych z satelit Sentinel l i Senti-
nel 2”. Badanie polegać będzie 
na rozpoznaniu przez pracow-
ników Urzędu Statystycznego 
w Gdańsku upraw i ich opi-
sie (łącznie z wykonywaniem 
zdjęć) na wybranych dział-
kach. W celu prawidłowego 
wykonania zdjęć konieczne 
będzie wejście pracownika 
na teren działki, na odległość 
około 30 m od granicy. 
Rozpoznanie upraw na pod-
stawie zobrazowań satelitar-
nych (pozyskanych z Cen-
trum Badań Kosmicznych 
PAN) i porównanie ich z 
opisem wykonanym w terenie 
przez pracowników urzędu 
statystycznego, jest niezbęd-
ne dla właściwej interpre-
tacji danych satelitarnych w 
celu określenia powierzchni 
wybranych upraw. W razie 
wszelkich pytań i niejasności 
kontaktować się można z Ali-
cją Smoleń (tel. 58 76 83 163, 
695 254 089, e-mail: a.smo-
len@stat.gov.pl).

(GR)

77 LAT OD WYJŚCIA NA OSTATNI PATROL 

W poszukiwaniu zaginionego okrętu
23 maja minęło 77 lat od czasu wyjścia w morze jednostki wojskowej ORP „Orzeł”, chluby Marynarki 
Wojennej, która zaginęła w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach. Grupa historyków, 
hydrografów oraz nurków wchodzących w skład ekspedycji Santi Odnaleźć Orła wyruszyła śladami 
legendarnego okrętu podwodnego, by wyjaśnić historyczną zagadkę.
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 Archiwalne zdjęcie ORP „Orzeł”

23 maja 1940 roku ORP „Orzeł” 
wyszedł na swój ostatni, szósty 
patrol, z którego z niewyjaśnio-
nych do dzisiaj przyczyn nie 
powrócił do bazy w Rosyth. 
Istnieją liczne hipotezy na te-
mat zaginięcia „Orła”. Przez 
wiele lat upatrywano przyczynę 
zatonięcia „Orła” w wejściu na 
niemiecką minę morską lub w 
ataku niemieckiego samolotu. 
Inne teorie mówiły o pomył-
kowym storpedowaniu przez 
holenderski okręt podwodny, 
defekcie mechanizmów okrętu, 
a także błędzie nawigacyjnym 
załogi. Spośród hipotez najbar-
dziej prawdopodobną wydaje 
się ta, według której przyczynę 
zatonięcia okrętu podwodnego 
„Orzeł” należy upatrywać w 
omyłkowym ataku lotniczym 
na okręt podwodny, przepro-
wadzonym przez samolot RAF 
w odległości ok. 150 Mm na 
wschód od brytyjskiego portu 
Rosyth.
Lada dzień zakończy się eks-
pedycja Santi Odnaleźć Orła, 

której celem jest odnalezienie 
zaginionego okrętu. Jej człon-
kowie weryfikują hipotezę, we-
dług której przyczyną zatonię-
cia polskiego okrętu mógł być 
atak bombowy brytyjskiego 
samolotu. W tegorocznej wy-
prawie szczególnym jest fakt, 
iż w celu przeprowadzenia ba-
dań załoga pokonuje historycz-
ną trasę legendarnego okrętu, 
którą przebył w październiku 
1939 roku po ucieczce z por-
tu w Tallinie, zmierzając do 
Wielkiej Brytanii. Wyposa-
żeni w specjalistyczny sprzęt 
członkowie ekspedycji zbadają 
obszar dna Morza Północnego 
o powierzchni 1350 km² wokół 
pozycji domniemanego ataku 
lotniczego.
ORP „Orzeł” został zbudo-
wany w 1939 roku z dobro-
wolnych składek polskiego 
społeczeństwa. Po wybuchu 
II wojny światowej został in-
ternowany w estońskim porcie 
Tallinn, skąd uciekł w wyniku 
brawurowej akcji załogi okrętu. 

Ścigany przez niemiecką i ra-
dziecką flotę, bez map przedarł 
się przez Bałtyk i Morze Pół-
nocne do brzegów Wielkiej 
Brytanii, gdzie u boku bry-
tyjskiej Marynarki Wojennej 
odbył sześć patroli bojowych. 
Podczas jednego z nich zatopił 
niemiecki transportowiec „Rio 

de Janeiro” przewożący wojsko, 
demaskując w ten sposób roz-
poczynającą się inwazję hitle-
rowskich Niemiec na neutralną 
Norwegię. W czerwcu 1940 
roku ORP „Orzeł” z niewyja-
śnionych do dnia dzisiejszego 
przyczyn, nie powrócił do bazy 
z realizowanego na Morzu 

Północnym szóstego patrolu 
bojowego.
Do tematu oczywiście powró-
cimy w jednym z kolejnych wy-
dań „Panoramy”.

Katarzyna Piątek 

REKLAMA REKLAMA
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 Powietrzna pompa ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u.

Odnawialne źródła energii w naszych domach
Wraz z rozwojem technologii odnawialne źródła energii (OZE) coraz śmielej pukają do naszych drzwi. W tym krótkim 
artykule skupimy się na wykorzystaniu ekologicznych technologii w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej  
(c.w.u.) w gospodarstwach domowych. 
Od pewnego czasu naturalne dla 
nas jest to, że w naszych kranach 
płynie ciepła woda i nie wyobraża-
my sobie już zmywania, czy mycia 
się w zimnej wodzie. Nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę z kosztów jej 
przygotowania. Te wynoszą około 
20% naszych rocznych wydatków 
na ogrzewanie budynku. Najczę-
ściej woda jest przygotowywana 
w tradycyjnych bojlerach elek-
trycznych lub zasobnikach podłą-
czonych do kotła węglowego czy 
gazowego. W nielicznych domach 
w ostatnich latach zainstalowano 
tzw. solary (termiczne kolektory 
słoneczne) i to przede wszystkim 
one kojarzą nam się z ekologią
 w kontekście c.w.u.. Warto zwró-
cić uwagę na rozwiązanie zyskują-
ce na popularności w naszym kra-
ju - powietrzną pompę ciepła.
Zanim przejdziemy do wspo-
mnianego urządzenia usys-
tematyzujmy naszą wiedzę 
o kolektorach słonecznych.  
W naszym kraju słońce niestety 
nie świeci codziennie i to powodu-
je podstawowy problem z komfor-
tem przy zastosowaniu termicz-
nych kolektorów słonecznych.  
Z badań wynika, że najlepiej 

nasłonecznione w Polsce są oko-
lice Lublina. Tam zamontowane 
„solary” dadzą nam około 60% 
rocznego zapotrzebowania na  
ciepłą wodę. 
W dniach kiedy słońca nie ma 
musimy podgrzewać wodę innym 
źródłem (minimum 40% rocz-
nego zapotrzebowania) i tu znów 
pojawia się grzałka elektryczna 
lub kocioł węglowy. Drugim „mi-
nusem” jest też dosyć inwazyjny 
montaż, ponieważ kolektory sło-
neczne muszą zostać zamonto-
wane na dachu, a to wiąże się np.  
z odpowiednim zabezpieczeniem 
otworów montażowych itp. Są też 
plusy, a właściwie  jeden podsta-
wowy - wtedy gdy świeci słońce 
produkują nam ciepłą wodę pra-
wie za darmo.
Pompy ciepła powietrze-wo-
da to urządzenia kompaktowe  
i praktycznie bezobsługowe. Taki 
zestaw ma najczęściej 200-300 li-
trów pojemności, około 2 metrów 
wysokości i średnicę około 60 cm. 
Można je zamontować praktycz-
nie w każdym pomieszczeniu np. 
piwnica czy garaż. Montaż zajmu-
je hydraulikowi zazwyczaj kilka 
godzin i nie wymaga znaczących 

ingerencji w budynek i instala-
cję grzewczą. Zasadę działania 
powietrznej sprężarkowej pom-
py ciepła można w uproszcze-
niu przedstawić tak:  energia po-
trzebna do przygotowania ciepłej 
wody w zbiorniku w 2/3 pocho-
dzi z powietrza (wentylacyjnego 
lub zewnętrznego), a tylko 1/3 
z energii elektrycznej pobranej 
przez sprężarkę. Nie będzie więc 
przekłamaniem stwierdzenie, że 
koszt przygotowania ciepłej wody 
za pomocą pompy ciepła jest trzy-
krotnie niższy od kosztów bojlera 
elektrycznego i około połowę niż-
szy niż z gazu ziemnego.
Średnie miesięczne zużycie energii 
elektrycznej przy zastosowaniu ta-
kiego urządzenia, przy założeniu, 
że komfortowo z ciepłej wody ko-
rzysta w domu czteroosobowa ro-
dzina to 75kWh, w przeliczeniu – 
około 40 zł.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, 
jeżeli energię elektryczną potrzeb-
ną do zasilenia sprężarki pracują-
cej w pompie wytwarzali byśmy 
również z wykorzystaniem OZE, 
co ograniczyłoby koszty eksplo-
atacyjne urządzenia do minimum. 
Dlatego montaż pompy ciepła 

najlepiej połączyć z instalacją elek-
trowni fotowoltaicznej, co pozwoli 
ograniczyć nam koszty eksploata-
cji tego urządzenia do minimum.
Wszelkie porównania nie miał-
by sensu gdyby nie uwzględ-
nić kosztów inwestycyjnych dla 

omawianych urządzeń. Poni-
żej szacunkowe zestawienie dla   
4 osobowej rodziny:
-powietrzna pompa ciepła z za-
sobnikiem c.w.u. o pojemności 
260 l  ok. 10.000 zł
- zestaw 3 kolektorów słonecznych 

z zasobnikiem o pojemności 300 l 
ok. 11 500 zł
Warto pamiętać, że wszelkie in-
westycje związane z OZE są ob-
jęte szerokim wachlarzem dofi-
nansowań ze środków Unii Eu-
ropejskiej (do 85%)  w ramach 
konkursów prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej czy Agencję 
Rozwoju Pomorza. Programy ta-
kie często realizowane są w imie-
niu mieszkańców przez Urzędy 
Gminy i to tam powinni Państwo 
zasięgnąć informacji na ten temat.

al. Zwycięstwa 96/98, 
blok IV E/223 
81-451 Gdynia

tel.  58 746 99 00

e-mail: 
biuro@globaleco.pl

 
www.globaleco.pl

tel.  502 757 003
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SUKCESY GTS KAROL ROTMANKA

Koszykarki w półfinale 
mistrzostw Polski!

– Nasze zawodniczki szybko 
zdobywały przewagę i spo-
kojnie kontrolowały mecze 
nawet z najpoważniejszymi 
przeciwnikami – cieszy się 
trener Roman Pawłowski. 
Nad drużyną czuwają tak-
że pierwszy trener Marek 
Sadłowski, który wzmoc-
nił sztab w tym sezonie oraz 
trener koordynator Marek 
Gotartowski.
– Współpraca naszej trójki 
przynosi efekty. Przy okazji 
dziękuję również rodzicom, 
na których zawsze moż-
na liczyć – dodaje Roman 
Pawłowski. 
To nie jedyny sukces ko-
szykarek w tym sezonie. 

Dziewczęta zostały mistrzy-
niami ligi międzywojewódz-
kiej „Młodziczek – U14 K”, 
organizowanej przez Pomorski 
Okręgowy Związek Koszy-
kówki (POZK). Z kolei przed 
mistrzowskimi ćwierćfinałami 
zwyciężyły w mocno obsadzo-
nym „I Ogólnopolskim Wiel-
kanocnym Turnieju Koszy-
kówki Kobiet” w Bydgoszczy. 
Zawodniczki z Rotmanki zo-
stały zauważone przez trenera 
Kadry Pomorza i powołane do 
reprezentacji. Kaja Pastuszyń-
ska i Daria Gebert reprezento-
wały Kadrę Pomorza w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Bochni.
Sukcesy zespołu z Rotmanki 

motywują koszykarki z GTS 
Straszyn. Młodsze dziewczę-
ta zostały w tym sezonie wice-
mistrzyniami ligi wojewódz-
kiej POZK. Ponadto zespół 
ze Straszyna zajął 4. miejsce 
na 20 drużyn startujących na 
XXI Ogólnopolskim Turnie-
ju Koszykówki Kobiet „Elba-
sket” w Elblągu. Dziewczęta 
powtórzyły ubiegłoroczny 
sukces koleżanek z Rotman-
ki, zostając trzecią drużyną 
województwa pomorskiego 
w rozgrywkach szkolnych or-
ganizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy.

(MB)

  Półfinalistki Mistrzostw Polski z trenerami
  Na gdańskich kąpieliskach znów zawiśnie błękitna flaga
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PRZYZNANO BŁĘKITNE FLAGI

Gdańsk ponownie liderem 
Aż 10 błękitnych flag będzie powiewało w zbliżającym się sezonie na 
gdańskich plażach oraz przystaniach żeglarskich. To duży prestiż, który 
przekłada się również na poczucie bezpieczeństwa dla turystów oraz 
gdańszczan odpoczywających nad wodą. Po trzech dniach fenomenalnych meczy w ćwierćfinale Mistrzostw 

Polski, koszykarki GTS Karol Rotmanka znalazły się w półfinałach 
najlepszych 16 drużyn klubowych w Polsce z 1. miejscem w grupie! Międzynarodowe wyróżnienie 

jest potwierdzeniem najwyż-
szych standardów zarządzania 
bezpieczeństwem, ekologią i 
infrastrukturą dla tego typu 
obiektów – mówi Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy Gdań-
skiego Ośrodka Sportu.
Jak się dowiadujemy błękitne 
flagi zawisną w tym sezonie na 
kąpieliskach: Jelitkowo, Molo 
Brzeźno, Dom Zdrojowy, Sto-
gi, Sobieszewo oraz Orle, ale 
też na przystaniach: Marina 
Gdańsk, Żabi Kruk, Tamka 
oraz po raz pierwszy – Sienna 
Grobla.
Leszek Paszkowski, dyrektor 
Gdańskiego Ośrodka Spor-
tu podkreśla, że podczas zbli-
żającego się sezonu letniego, 
Gdańsk po raz kolejny z dumą 
będzie eksponował błękitną 
flagę aż na dziesięciu obiektach. 
– Procentują nasze sukcesywne 
działania związane z podno-
szeniem jakości i bezpieczeń-
stwa wypoczynku na plaży oraz 
w gdańskich portach żeglar-
skich. Uczestniczymy w tym 
prestiżowym programie od je-
denastu lat. Jesteśmy dumni, 
że nasze wysiłki po raz kolejny 
zostały docenione przez mię-
dzynarodowe jury. Zaprasza-
my do odpoczynku nad wodą 
w Gdańsku – zachęca Leszek 
Paszkowski.
Wyróżnienie certyfikatem błę-
kitnej flagi jest przyznawane 
kąpieliskom i marinom, dzia-
łającym zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 
Muszą one jednak spełnia kry-
teria związane z jakością wody, 
działaniami na rzecz edukacji 
i ekologii, zarządzaniem śro-
dowiskowym oraz bezpieczeń-
stwem i jakością prowadzonych 
usług.
– Błękitna flaga jest to między-
narodowy program zainicjowa-
ny w 1985 roku przez Fundację 
Edukacji Ekologicznej z sie-
dzibą w Kopenhadze. Celem 
programu jest wyróżnianie za-
rządzanych zgodnie z zasada-
mi zrównoważonego rozwo-
ju kąpielisk i marin. W ciągu 
ostatnich lat program stał się 
certyfikatem rozpoznawanym 

oraz respektowanym na arenie 
międzynarodowej – wyjaśnia 
Grzegorz Pawelec, który doda-
je, że na ten sezon błękitne flagi 
przyznano dla 4286 obiektów z 
47 krajów, w tym 3574 kąpie-
lisk, 662 marin i 50 łodzi tu-
rystycznych. – W Polsce przy-
znano dla 39 obiektów, w tym 
31 kąpielisk i 8 marin. Dzięki 
ujednoliconym, międzynaro-
dowym kryteriom możliwe 
jest osiągnięcie w skali global-
nej wspólnego celu, jakim jest 
ochrona środowiska oraz dba-
nie o odpowiedzialny rozwój 
– podsumowuje rzecznik GOS.

(GR)

SPŁAWIKOWE ZAWODY W KACZKACH

Turniejowe moczenie kija
Na stawie w Kaczkach odbyły 
się zawody w wędkarstwie spła-
wikowym dla dzieci i młodzieży, 
w których uczestniczyły 24 oso-
by z Gdańska, Pruszcza Gdań-
skiego, Trąbek Wielkich, So-
bowidza, Domachowa, Trąbek 
Małych, Kaczek, Łaguszewa. 
Rozgrywane były one w dwóch 
kategoriach: do 10 lat i od 11 do 
14 lat. 
– Podczas zawodów złowiono 
436 ryb o wadze 13,81 kg. Były 
to głównie płotki, ale zdarzały 
się także uklejki i okonie. Pierw-
sze miejsce w młodszej kategorii 

zajął 6-letni Dominik Hinz z 
Pruszcza Gdańskiego, który 
złowił wspólnie z dziadkiem 62 
ryby o wadze 1400 g, natomiast 
w starszej grupie największą 
zdobyczą mógł się pochwalić 
14-letni Krystian Żyła z Sobo-
widza. Najcięższą rybę złowił 
5-letni Mateusz Biedrzycki z 
Trąbek Małych. Była to płotka 
o wadze 430 gram – informuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Trąbkach Wielkich. 

(GR)

 Młodzi wędkarze podczas zawodów w Kaczkach

DZIEWCZĘTA NA 3. MIEJSCU

Finał nie dla nas
Piłka nożna zyskuje coraz 
większe rzesze fanów wśród 
dziewcząt i kobiet. Rywaliza-
cja żeńskich drużyn staje się 
bardzo popularna i zyskuje 
na znaczeniu. Jedną z odsłon 
tej fascynacji była rywaliza-
cja w półfinale wojewódzkich 
rozgrywek futbolowych, któ-
ra odbywała się na obiektach 
Zespołu Szkół w Suchym 
Dębie. 
Obok miejscowej drużyny, 
która reprezentowała powiat 
gdański, do rozgrywek sta-
nęły ekipy z Chojnic (powiat 
chojnicki), Łubiany (powiat 
kościerski) i Pinczyna (po-
wiat starogardzki). Stawką 
zawodów był udział w finale 
wojewódzkim, który zostanie 
rozegrany w Gdyni. Zespół 
z Żuław rozpoczął turniej 
efektownym zwycięstwem 
nad ekipą z Pinczyna 7:3. 
Zmęczenie i kontuzje oraz 
dobra forma innych drużyn 

doprowadziły do zakończenia 
zawodów przez Zespół Szkół 
Suchy Dąb na trzecim miejscu. 
– Życzymy zwycięzcom suk-
cesów w finale drużynowym, 
a my postaramy się w przy-
szłym roku o kolejne sukcesy i 

wygrane – powiedział Krzysz-
tof Zyszczak, trener naszego 
zespołu. 
W drużynie z powiatu gdań-
skiego zagrały: Marta Chęcin-
ska, Małgorzata Cichorz, Mar-
tyna Drapiewska, Weronika 

Hynek, Wiktoria Kopania, 
Katarzyna Korzeniewska, 
Nadia Kowalska, Karolina 
Kussauer, Zuzanna Łukasze-
wicz, Agata Sasnal. 

(TJ)

  Drużyna z Suchego Dębu tym razem nie awansowała do ścisłego finału




