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Takiej imprezy na Pomorzu jeszcze nie było. W najbliższy weekend 19 – 20 maja na terenach giełdy 
w Pruszczu Gdańskim odbędzie się Nafri Truck – Zlot Samochodów Ciężarowych. Jest to jedyna tego 
typu impreza w północnej Polsce i druga co do wielkości w kraju.

Wszystkie drogi prowadzą do Pruszcza Gdańskiego
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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

• 17 maja (środa), Enrique Iglesias,  
godz. 19.00, Ergo Arena

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

• 19 maja (piątek), Piotr Rubik,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 20 maja (sobota), Kuban, godz. 20.00, 
Protokultura w Gdańsku,  
ul. Niterów 298 (teren stoczni)

• 20 maja (sobota), Rajd na Orientację 
„Kaszubska Włóczęga”, godz. 9.00, Przywidz

• 21 maja (niedziela), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska, godz. 10.30,  
Kiełpino Górne

• 24 maja (środa), Hard Rock Rising, godz. 
19.00, Hard Rock Cafe w Gdańsku, 
 ul. Długi Targ 35/38

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

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

• 29 – 30 maja, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Autostopowe 

• 2 czerwca (piątek), Ludovico Einaudi, godz. 
18.00, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12

• 3 czerwca (sobota), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic, Gdańsk Zaspa

• 3 – 4 czerwca (sobota – niedziela), Weteran 
Bazar Gdańsk, godz. 7.00, SKS Polonia 
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 177

• 6 czerwca (środa), Gojira, godz. 19.00,  
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

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

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

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

• 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

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

• 20 maja (sobota), MTB Pomerania 
Maraton, godz. 10.30, Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

• 17 czerwca (sobota), Powitanie Lata, Robert 
Janowski – godz. 19.30, Krzysztof Krawczyk – 
godz. 21.30, Przystań Żeglarska w Kolbudach, 
ul. Adama Ważnego
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www.OsiedleOlszewskiego.pl

Zlokalizowane w centrum Pruszcza Gdańskiego 
przy nowo powstającym Parku Miejskim.

Dojazd do centrum Gdańska zajmuje 15min, 
a do trójmiejskiej obwodnicy zaledwie 5min.

Kameralne osiedle z pełną infrastrukturą.

Budynki tylko 3 kondygnacyjne wyposażone 
w windy, zapewniające komfort mieszkania.

Mieszkania budowane przy zastosowaniu nowoczesnych 
technologii i rozwiązań architektonicznych.

Dodatkowym atutem osiedla - z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców - jest własne ogrodzenie. 

Tylko u nas zamieszkasz aktywnie już w II kwartale 2018 r.

Powierzchnie mieszkań dostępne już od 24,97 m2 do 69,27 m2 
- przy czym jesteśmy otwarci na łaczenie mieszkań.

KUPUJĄC MIESZKANIE NA OSIEDLU OLSZEWSKIEGO W CENIE OTRZYMASZ UDZIAŁ W OSIEDLOWYM KLUBIE FITNESS.

Mieszkania dostępne w programie MDM w cenie już od 4 350 zł/m2

BIURO SPRZEDAŻY
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 549/2

TERENOWE BIURO SPRZEDAŻY
Pruszcz Gdański, na terenie inwestycji.
Ul. Olszewskiego (przy ul. Z. Wróblewskiego 7)

Tel. +48 575 057 240
Biuro@OsiedleOlszewskiego.pl 

NAFRI TRUCK – ZLOT SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Wszystkie drogi prowadzą do 
Pruszcza Gdańskiego
Takiej imprezy na Pomorzu jeszcze nie było. W najbliższy weekend 19 – 20 maja na terenach giełdy w Pruszczu Gdańskim 
odbędzie się Nafri Truck – Zlot Samochodów Ciężarowych. Jest to jedyna tego typu impreza w północnej Polsce i druga 
co do wielkości w kraju.

Inicjatorem motoryzacyjnej 
imprezy w Pruszczu Gdań-
skim jest Piotr Robak, mena-
ger pruszczańskiej giełdy, któ-
ry zapowiada, że atrakcji dla 
młodych i starszych miłośni-
ków tuningowanych maszyn na 
pewno nie zabraknie.
– Na naszym zlocie zaprezentu-
ją się firmy, które bardzo wiele 
znaczą na polskim rynku oraz 
zdobywają nagrody w kraju i za 
granicą na najlepiej stuningo-
wane pojazdy. Wstęp na impre-
zę jest darmowy, ale naszym ce-
lem jest przede wszystkim wy-
promowanie bezpieczeństwa w 
ruchu lądowym. Dlatego też 
będą chociażby pokazy ratow-
nictwa medycznego – mówi 
„Panoramie” Piotr Robak, pod-
kreślając przy tym, że impre-
za ma również wypromować 
Pruszcz Gdański i Pomorze.
Piotr Robak słusznie zauważa, 

że wypadków w ruchu lądo-
wym jest bardzo dużo.
– Zadziwia również ludzka 
znieczulica. Kiedy widzimy 
kogoś leżącego na przystanku 
to od razu zakładamy, że jest 
to bezdomny, a nikt nie zwró-
ci uwagi na to, że może to być 
osoba chora. Każdy jest czło-
wiekiem i każdemu trzeba po-
magać – apeluje Piotr Robak.
Organizatorzy zlotu ogłosili 
konkurs dla przedszkolaków i 
uczniów szkół podstawowych. 
Jego uczestnicy mieli za zada-
nie narysować ciężarówkę swo-
ich marzeń. Najlepsi zostaną 
nagrodzeni podczas imprezy, 
na której również nie zabraknie 
licznych konkursów z nagro-
dami. Dla uczestników przy-
gotowano konkurs na najlepiej 
oświetloną ciężarówkę. Dodaj-
my, że nagrodę w tej kategorii 
wręczy Cezary Makiewicz.

– Specjalnie na nasz zlot przy-
jedzie amerykańska ciężarówka 
KenworthW900L z firmy Łę-
czyńscy z Gniezna. Na zakoń-
czenie zlotu, 20 maja od godzi-
ny 17.30, zaplanowaliśmy prze-
jazd wszystkich ciężarówek 
ulicami Pruszcza Gdańskiego. 

Pierwszego dnia o godz. 19.30 
odbędzie się koncert Cezarego 
Makiewicza, znanego z prze-
boju „Wszystkie drogi prowa-
dzą do Mrągowa”. Wszystko 
wskazuje na to, że z koncertem 
wystąpi także Mariusz Kalaga 
– dodaje Piotr Robak.

Niektórzy szczęśliwcy będą 
mogli przejechać się podra-
sowanymi ciężarówkami albo 
„Złomkiem” – samochodem z 
bajki „Auta”, które przygoto-
wano specjalnie na pruszczań-
ski zlot.
Mimo że pierwszy zlot jeszcze 

się nie odbył, to Piotr Robak 
zajmuje się już przygotowania-
mi do przyszłorocznej edycji 
imprezy. Tym razem jej krąg 
będzie znacznie szerszy.
– W tym roku przewidujemy 
ponad 100 samochodów, a już 
teraz prowadzimy zapisy na 
przyszły rok. Zlot Nafri Truck 
będzie miał charakter między-
narodowy. Zgłosiło się już ok. 
80 zagranicznych uczestników, 
a nie zapominajmy jeszcze o 
Polakach. W związku z tym 
będziemy chcieli zorganizować 
imprezę trzydniową z jeszcze 
ciekawszymi atrakcjami – za-
powiada Piotr Robak.
Osoby, które chcą uczestni-
czyć w Nafri Truck w Pruszczu 
Gdańskim, odsyłamy do strony 
internetowej www.nafritruck.
pl, gdzie znaleźć można do-
kładny rozkład jazdy imprezy.

(lubek)

  Miłośników ciężarówek zapraszamy na zlot Nafri Truck do Pruszcza Gdańskiego
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RUSZYŁA BUDOWA W KOWALACH

Samorządowcy 
chwycili za łopaty
Ruszyła budowa Szkoły Metropolitalnej w Kowalach. Swoją 
cegiełkę w powstanie pierwszej metropolitalnej placówki 
oświatowej w Polsce dołożyli włodarze trzech samorządów, 
którzy symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęli inwestycję. 

Przypomnijmy, że Szkoła 
Metropolitalna w Kowalach 
budowana jest przy udzia-
le trzech samorządów: gmin 
Kolbudy i Pruszcz Gdański 
oraz miasta Gdańska.
– Dla nas jest to właściwie 
codzienność, ponieważ szko-
ła w Kowalach będzie już 
siódmą placówką oświatową, 
którą gmina Pruszcz Gdań-
ski będzie budowała. W tym 
przypadku współbudowała 
ze znakomitymi partnerami. 
Poprzednie sześć szkół wy-
budowaliśmy w ciągu 13 lat 
– mówiła podczas uroczysto-
ści Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański.
Budową Szkoły Metropolital-
nej zajęła się spółka Strabag, 
która za zrealizowanie inwe-
stycji zainkasuje blisko 36 mln 
zł.
– Zapewniam, że inwestycja 

ukończona będzie w terminie, 
a już teraz zapraszam wszyst-
kich na zawieszenie wiechy, 
które zaplanowaliśmy na listo-
pad – poinformował Jacek Ko-
walski, dyrektor zarządzający 

spółki Strabag.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
obiekt powstanie przy ulicy 
Apollina. 

Krzysztof Lubański

  W ostatni piątek kwietnia symbolicznie rozpoczęła się 
budowa pierwszej w Polsce Szkoły Metropolitalnej
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POMORSKIE OSKARY ROZDANE

Wręczono Pomorskie Nagrody Artystyczne 
Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, której patronuje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
tradycyjnie odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej. 

Honorowy tytuł Mecenasa Kul-
tury otrzymała Elżbieta Ber-
nacka-Hanus za powołanie do 
życia Galerii Kolorów Liz B-H 
w Smołdzinie oraz Smołdziń-
skiej Pracowni Rysunku i Ma-
larstwa, za organizację koncertu 
charytatywnego Muzyczne Mi-
kołajki u Bernackich na rzecz 
dzieci z najuboższych rodzin 
oraz sponsorowanie nagród w 
konkursach plastycznych dla 
dzieci. Laureatka otrzymała 
statuetkę Gryfa Pomorskiego.
Laureatem Pomorskiej Na-
dziei Artystycznej – nagrody 

przyznawanej młodym uzdol-
nionym artystom – a tym sa-
mym właścicielem statuetki 
Gryfa Pomorskiego i 10 tys. 
złotych, został Szymon Mo-
rus. Wyróżnienie przyznano za 
kierownictwo muzyczne opery 
Czarna Maska Krzysztofa Pen-
dereckiego, którą mistrzowsko 
poprowadził w Operze Bałtyc-
kiej w Gdańsku oraz w Teatrze 
Wielkim Operze Narodowej w 
Warszawie.
Najważniejszym i najbardziej 
oczekiwanym przez zgro-
madzonych gości punktem 

programu był werdykt doty-
czący trzech laureatów PNA w 
kategorii Kreacje Artystyczne. 
Zdobywcami Nagrody zosta-
li: Jacek Kornacki za kurator-
stwo i organizację wystawy Fête 
Funèbre w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, która łą-
czy różne wizje i interpretacje 
upływu czasu oraz prowokuje 
do refleksji nad ludzką egzy-
stencją; Antoni Pawlak za nowy 
tom poetycki Walizka światła, 
nasycony sarkazmem, ironią 
oraz dystansem do świata i sa-
mego siebie; Mikołaj Trzaska za 

skomponowanie monumental-
nej ścieżki dźwiękowej do filmu 
Wołyń Wojciecha Smarzow-
skiego. Laureaci otrzymali sta-
tuetki Gryfa Pomorskiego oraz 
nagrody finansowe w wysokości 
15 tys. złotych każda.
Ponadto Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego rokrocznie 
przyznaje Wielką Pomorską 
Nagrodę Artystyczną w wy-
sokości 20 tys. złotych za ca-
łokształt wybitnych osiągnięć 
artystycznych lub dokonań na 
rzecz kultury. W tym roku lau-
reatem tego wyróżnienia został 
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  Laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Paweł Huelle za wybitną twór-
czość literacką – powieści, opo-
wiadania, sztuki teatralne, ese-
je – zawsze mocno związane 
z Gdańskiem i Pomorzem; za 
mistrzowskie konstruowanie 
wątków wiążących nasz region 
z kulturą europejską; za twór-
czość, która pomaga nam lepiej 
zrozumieć samych siebie.
Patronat medialny nad galą 
objęła TVP Gdańsk, Radio 
Gdańsk S.A., Dziennik Bałtyc-
ki oraz Portal trojmiasto.pl.

(MP)
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TRWA REMONT KRÓTKIEJ 6KOŚCIOŁY CORAZ PIĘKNIEJSZE

Natrafili na pamiątkę  
z 1873 roku

Ratują żuławskie zabytki

Trwa kapitalny remont zabytkowego budynku przy ul. Krótkiej 
6, gdzie po zakończeniu wszystkich prac uruchomione zostanie 
muzeum Pruszcza Gdańskiego.

Już wkrótce w trzech żuławskich zabytkowych świątyniach na 
terenie gminy Cedry Wielkie rozpoczną się prace remontowe i 
konserwatorskie. Dzięki dofinansowaniu inwestycji ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego kościoły w Cedrach 
Wielkich, Trutnowach i Kiezmarku staną się częścią oferty 
turystycznej promującej tożsamość Żuław. 

– Ze ścian zdjęto wszystkie na-
warstwienia, które powstały na 
przestrzeni minionych lat. Ro-
botnicy zajmują się teraz kon-
strukcją budynku, który jest w 
złym stanie. O dziwo, w bar-
dzo dobrym stanie zachowała 
się piwnica, która okazała się 
nawet sucha – mówi „Panora-
mie” Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego.
Jeszcze przed rozpoczęciem 
prac niektórzy spodziewa-
li się tam znaleźć historyczne 
rarytasy.
– Natrafiliśmy na tapetę, zdo-
biącą w przeszłości wnętrza 
salonu ojca współczesnego 
Pruszcza Gdańskiego, miesz-
kającego tutaj dr Herrma-
na Wiedemana. Być może 
to właśnie on sam przyklejał 
tę tapetę. Co ciekawe, tape-
ta przyklejana była na gazetę, 
w której znaleźliśmy ogłosze-
nie Niemieckiego Związku 

Projekt „Zachowanie wielokul-
turowego dziedzictwa Żuław po-
przez wykonanie robót budow-
lanych, remontowych i konser-
watorskich w obiektach zabytko-
wych i obiektach położonych na 
terenach objętych ochroną kon-
serwatorską w gminach żuław-
skich oraz stworzenie spójnej ofer-
ty turystycznej promującej tożsa-
mość Żuław”, o wartości 13,5 mln 
zł, otrzymał dofinansowanie unij-
ne w wysokości 7,7 mln zł. 
– W historii Żuław nie było ta-
kich dużych pieniędzy na odbu-
dowę kościołów na terenie naszej 
gminy. Zabytki nasze bardzo 
długo czekały na taki zastrzyk 
pieniędzy. Dzięki nim odbudo-
wana będzie wieża kościoła w 
Trutnowach, która została znisz-
czona podczas działań wojennych 
– mówi „Panoramie” Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry Wielkie.
W pierwszej kolejności podpisane 

Budowlanego datowane na 
1873 rok. Dodam, że tapeta 
jest charakterystyczna dla ów-
czesnego mieszczaństwa. Jest 
to jedyna, namacalna pamiątka 
po doktorze Wiedemanie – do-
daje Bartosz Gondek.
Znaleziona tapeta trafi 

zostaną dwie umowy na wyko-
nanie inwestycji w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj” w kościołach w 
Cedrach Wielkich i Trutnowach. 
W ramach pierwszej umowy, w 
kościele w Cedrach Wielkich, 
przewidziano izolację obiektu, 
remont i renowację dachu, elewa-
cji wraz z wieżą, fundamentów 
oraz odtworzenie chóru nad nawą 

najprawdopodobniej na ekspo-
zycję do pruszczańskiego mu-
zeum. Dodajmy, że koszt inwe-
stycji to 3,9 mln zł. Zakończe-
nie prac zaplanowano na wio-
snę przyszłego roku.

(KL)

główną. Inwestycja obejmie rów-
nież uporządkowanie terenu wo-
kół kościoła. 
Głównym zadaniem prac w Trut-
nowach będzie powrót do przed-
wojennej plastyki bryły kościoła, 
czyli rekonstrukcji drewnianej 
części wieży, która została zburzo-
na pod koniec II wojny światowej. 

(GR)

  Trwa remontu budynku przy Krótkiej 6

  Umowę na dofinansowanie podpisano  
16 maja w Trutnowach
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  Moment podpisania umowy

9 MILIONÓW NA TERMOMODERNIZACJĘ

W wakacje rusza remont 
internatu
Ponad 9 milionów złotych może kosztować realizacja projektu, który zakłada 
modernizację trzech obiektów należących do powiatu gdańskiego, a więc Zespołu 
Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim oraz Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie. 

Inwestycja zostanie dofinan-
sowana ze środków unijnych, a 
stosowną umowę w tej sprawie 
podpisali Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego oraz Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
– Wiem już, że otrzymamy 
dofinansowanie na poziomie 
ponad 4,5 miliona złotych. 
Pozostała kwota pochodzić 
będzie z naszego budżetu. Jak 
kosztowna będzie to inwesty-
cja przekonamy się dopiero po 
rozstrzygnięciu przetargu. Ten 
ogłosimy lada dzień i dotyczyć 
on będzie termomodernizacji 
internatu popularnego „ogrod-
nika” w Pruszczu Gdańskim. 
Natomiast pozostałe dwa zada-
nia chcemy zrealizować w roku 
przyszłym – informuje nas sta-
rosta gdański.
Jeśli procedura przetargowa 
prowadzona będzie bez za-
kłóceń to w połowie czerwca 
poznamy wykonawcę robót, 
który powinien natychmiast 
rozpocząć prace. Dlaczego tak 
szybko?
– Prace prowadzone będą w bu-
dynki internatu i dotyczyć będą 
nie tylko docieplenia ścian, dla-
tego zależy nam, aby zadanie zo-
stało wykonane jeszcze w okre-
sie wakacji. Wymieniana będzie 
stolarka okienna i drzwiowa, 
instalacja centralnego ogrzewa-
nia razem z kaloryferami, a na-
wet instalacja elektryczna, która 
jest już przestarzała i nie speł-
nia oczekiwań. Zobowiązali-
śmy się do osiągnięcia pewnego 
poziomu oszczędności i to mu-
simy osiągnąć – dodaje Stefan 
Skonieczny.

Starosta obawia się czy do koń-
ca sierpnia faktycznie uda się 
zrealizować wszystkie prace, 
ponieważ może być problem z 
wykonawcami.
– Ruszyła fala różnych inwe-
stycji i znalezienie wykonaw-
cy może być trudne. Nie wiem 
też, czy w pierwszym przetar-
gu oferty nie będą zbyt wy-
sokie w stosunku do naszych 
możliwości. Jeśli tak się stanie, 
to będziemy musieli szukać 

dodatkowych pieniędzy i ogła-
szać kolejny przetarg – rozważa 
starosta. – Liczymy jednak, że 
oferty okażą się niższe od na-
szych szacunków i dzięki temu 
będziemy mogli mniej pienię-
dzy wydać z naszego budżetu.
Budynek internatu pruszczań-
skiego „ogrodnika” nie należy 
do najładniejszych w mieście. 
Dzięki termomodernizacji bę-
dzie on nie tylko energooszczęd-
ny, ale również estetyczny. 

Znacznie mniejszy zakres prac 
należy wykonać w Rusocinie i 
Zaskoczynie, gdzie termomo-
dernizacja prowadzona będzie 
prawdopodobnie w roku 2018, 
ale na zrealizowanie wszystkich 
zadań jest czas do końca 2019 
roku. 
Do tematu oczywiście powróci-
my w jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

Krzysztof Lubański

NIEUDANA KRADZIEŻ

Wyciek ropy naftowej
Nieznani dotychczas sprawcy 
próbowali ukraść ropę naf-
tową z rurociągu biegnącego 
w sąsiedztwie wsi Miłocin 
w gminie Cedry Wielkie. 
Złodzieja lub złodziei ktoś 
spłoszył albo akcja złodziej-
ska okazała się za trudna do 
realizacji.
Służby ratownicze o wycie-
ku ropy naftowej poinformo-
wane zostały chwilę przed 
godziną 9 rano. Na miejsce 
zadysponowano trzy zastępy 
strażaków z PSP w Pruszczu 
Gdańskim i OSP z Cedrów 
Wielkich.
– Kiedy przyjechałem na 
miejsce, wyciek przypominał 
gejzer. Nawet kilkadziesiąt 
metrów od wycieku unosił 
się zapach ropy naftowej. Z 
czasem strażacy opanowali 
jednak sytuację – mówi foto-
reporter Marcin Żurek, który 
pierwszy pojawił się na miej-
scu zdarzenia.
Rurociąg, z którego próbowa-
no ukraść ropę naftową nale-
ży do płockiej spółki PERN, 
zajmującej się eksploatacją 
rurociągów naftowych. 
– W tej chwili nie możemy 
podać dokładnej ilości ropy 
naftowej, która wyciekła z 
rurociągu na skutek niele-
galnego odwiertu, gdyż ropa 

została zebrana ze znacz-
ną częścią wody deszczowej 
znajdującej się w rowach me-
lioracyjnych – mówi Małgo-
rzata Jaros-Nowak, rzecznik 
prasowy spółki PERN.
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie mówi nam, 
że już dawno nie było sy-
gnałów o próbie kradzieży z 
rurociągu. 
– Jest to więc dowód na to, że 
odpowiednie służby paliwo-
wego koncernu jak oka w gło-
wie strzegą swojej własności 
– mówi nam Janusz Goliński.
Obecny na miejscu był Ire-
neusz Czernecki, naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
– Dawno nie mieliśmy do 
czynienia z podobną sytu-
acją. Na szczęście współpra-
ca wszystkich służb okazała 
się dobra i wyciek udało się 
szybko opanować, a przy oka-
zji zabezpieczyć dalsze tereny 
przed skażeniem. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że zie-
mia, która została skażona, 
będzie musiała być wywiezio-
na – mówi „Panoramie” Ire-
neusz Czernecki.

(lubek)

  Strażacy dość szybko opanowali wyciek ropy naftowej  
z rurociągu koło Miłocina

W SKRÓCIE
NOWE BILETOMATY 
Zakończył się montaż pierwszych 15 dodatkowych biletoma-
tów w kilkunastu lokalizacjach w Gdańsku. Kolejne 10 bileto-
matów wraz z uruchomieniem pojawi się na ulicach Gdańska 
między 22 a 31 maja, natomiast 5 ostatnich sztuk zostanie za-
instalowanych i uruchomionych po 31 maja.

NOWY SEZON
Rozpoczął się nowy sezon w Gdańskim Ogrodzie Zoologicz-
nym. Ogród będzie teraz czynny od godziny 9.00 do 19.00 
(bilety w kasach będzie można nabyć do godziny 18.00). Zaś 
parking przy ZOO działać będzie w godzinach 9.00 – 19.00. 
Szczegółowe informacje o cenach biletów oraz opłatach par-
kingowych znajdują się na stronie internetowej zoo.gda.pl/abo-
ut/cennik. Specjalnie z myślą o odwiedzających uruchomiona 
zostanie dodatkowa, sezonowa linia autobusowa nr 622.

(GR)
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URZĄD DOCZEKA SIĘ REMONTU

W Trutnowach szykują 
przedszkole
Już wkrótce na terenie gminy 
Cedry Wielkie zmodernizo-
wane zostaną budynki uży-
teczności publicznej. Wszyst-
ko to dzięki dofinansowaniu 
projektów ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. 
– Najważniejszym zadaniem 
jest dla nas termomoderni-
zacja byłego budynku Szkoły 
Podstawowej w Trutnowach, 
gdzie powstanie przedszkole. 
Powiem przy okazji, że koszt 
związany z adaptacją pomiesz-
czeń dofinansowany został z 
projektu „Lepszy start mło-
dego żuławiaka” współfinan-
sowanego ze środków unij-
nych. Całe zadanie kosztować 
nas będzie ponad 600 tysię-
cy złotych, ale zdecydowaną 
większość kosztów pokryje 
unia. Umowa na adaptacje po-
mieszczeń podpisana zostanie 
lada dzień, natomiast termo-
modernizacja przeprowadzo-
na zostanie trochę później, 
ponieważ najpierw musimy 
ogłosić przetarg. Chciałbym, 
aby wszystkie prace zakończy-
ły się przed rozpoczęciem roku 

 Moment podpisania umowy na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej
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RODZYNEK WŚRÓD MIAST

Rowerowy maj
Gmina Cedry Wielkie podjęła 
wyzwanie i przystąpiła do kam-
panii „Rowerowy maj”. To ozna-
cza mniej więcej tyle, że przez 
pełny miesiąc uczniowie dwóch 
szkół podstawowych (Cedry 
Małe i Giemlice) będą jeździć 
do szkoły na rowerach, rolkach, 
hulajnogach i wszystkim, co ma 
koła. Podsumowanie wyników 
pozwoli na porównanie się z po-
nad 20 innymi miastami i gmi-
nami, które przystąpiły do akcji. 
– Co ciekawe, jesteśmy jedy-
ną gminą wiejską, która bierze 
udział w tej kampanii – mówi 
„Panoramie” Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie
Kampanię w gminie Cedry 
Wielkie chętnie wspierają lokal-
ni partnerzy prywatni i publicz-
ni, fundując liczne i atrakcyjne 
nagrody. „Rowerowy Maj” to 
największa w Polsce kampania 
promująca aktywne podróże 
do szkół i przedszkoli, będąca 

autorskim projektem Gdańska, z 
roku na rok przyciągająca kolejne 
gminy i miasta. W tym roku do 
udziału przystąpiła gmina Cedry 
Wielkie. 
„Rowerowy Maj” to edukacja, 
zabawa i rywalizacja skutecznie 
promująca aktywny tryb życia i 
komunikację rowerową, sprawia-
jącą, że dziedzińce szkół zmieniają 
się w wielkie parkingi rowerowe, a 
dzieci nie chcą opuścić ani jednego 
dnia zabawy. Zasady kampanii są 
bardzo proste: każdy uczeń, który 

w maju dotrze do szkoły na ro-
werze, hulajnodze, rolkach czy 
deskorolce, otrzymuje naklej-
kę do rowerowej książeczki i 
szansę na zdobycie atrakcyjnych 
nagród. Rozgrywająca się na 
poziomie indywidualnym, kla-
sowym i międzyszkolnym ry-
walizacja efektywnie motywuje 
uczestników, gwarantując im 
cały miesiąc wspaniałej i zdrowej 
zabawy. 

(ŁŻ)

 Maluchy z chęcią jeżdżą do szkoły na rowerach
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  Uczniowie z gminy Cedry Wielkie spotkali się  
z marszałkiem województwa pomorskiego

  Pamiątkowe zdjęcie z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego

szkolnego – mówi „Panoramie” 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Poza tym dokończona zostanie 
termomodernizacja szkoły w 
Giemlicach oraz budynku urzę-
du gminy. Dodatkowo, w ra-
mach projektu, termomoderni-
zacji poddane zostaną trzy bu-
dynki mieszkalne należące do 
gminy. Prace polegać będą nie 
tylko na dociepleniu budynku, 
ale również na wymianie okien, 
drzwi czy dachu.
– Trzeba przyznać, że siedziba 

naszej gminy odstaje od in-
nych. Dotychczas były jednak 
inne, ważniejsze zadania, któ-
re należało wykonać. Nade-
szła jednak pora na budynek 
urzędu gminy – dodaje Janusz 
Goliński.
Przetarg, który wyłonić ma 
wykonawcę ogłoszony zo-
stanie w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni, a wszystkie 
prace muszą być ukończone do 
końca listopada 2018 roku.

(GR) 

FLAGA NAS WSZYSTKICH ŁĄCZY

Uczniowie spotkali się z marszałkiem
Marszałek województwa Mieczysław Struk gościł niedawno uczniów ze wszystkich szkół terenu gminy Cedry Wielkie. 
Była to okazja do wspólnego przygotowania paczek z flagami Polski, Unii Europejskiej i województwa pomorskiego. 
Paczki dotarły do szkół w regionie przed Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który obchodzimy 2 maja.

– Chcieliśmy podczas naszego 
spotkania zwrócić waszą uwa-
gę jak ważne jest to, że jesteśmy 
razem. Mimo tego, że każdy 
z nas jest inny, jeden starszy, 
drugi młodszy. Mówimy tym 
samym językiem i żyjemy w 

granicach tego samego pań-
stwa, a flaga nas wszystkich łą-
czy – mówił Mieczysław Struk.
Jak podkreślali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Wocła-
wach, przy okazji świąt pań-
stwowych nie tylko w szkole, 

ale i przy domach widoczne są 
biało-czerwone flagi.
– Kiedy widzimy powiewają-
ce flagi, czujemy dumę z tego, 
że jesteśmy Polakami – mówią 
uczniowie.
W spotkaniu uczestniczył 
również Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
– Patriotyzm to miłość, a pa-
triotyzm lokalny to miłość do 
małej ojczyzny, którą repre-
zentujemy. Żuławy to skrawek 
polskiej ziemi, który został naj-
później zasiedlony w czasach 
powojennych i ten patriotyzm 
jest właśnie budowany. Kie-
dy 20, 30 lat temu rozmawiało 
się z naszymi mieszkańcami, 
wspominali swoje rodzinne 
strony, skąd pochodzili. Teraz 
utożsamiają się już z Żuławami 
– mówi Janusz Goliński.

(KL)

UDROŻNIĆ TOR WODNY

Gmina korzysta z Wisły
W ramach ogłoszonego przez 
Sejm RP Roku Rzeki Wisły 
zorganizowano pierwszy pro-
mocyjno-badawczy rejs kon-
tenerowy na trasie Gdańsk 
– Warszawa, mający na celu 
zwiększenie możliwości prze-
wozu towarów i rozwoju logi-
styki regionu Morza Bałtyc-
kiego poprzez wzmocnienie 
transportu śródlądowego i 
morskiego. 
– Z punktu widzenia miesz-
kańca gminy Cedry Wiel-
kie widzę jeszcze inne, 

dodatkowe korzyści. Przy po-
głębianiu koryta rzeki Wi-
sły nie tylko udrażnia się tor 
wodny, ale zwiększa się także 
bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe naszych terenów. To nie 
wszystko, ponieważ wydoby-
wany z rzeki refulat przeznaczy 
się na budowę drogi ekspreso-
wej. Nie trzeba zatem wozić go 
z Kaszub, dzięki czemu cięża-
rówki nie niszczą naszych dróg. 
To również nie wszystko. Fir-
ma, która ma koncesję na wy-
dobycie, odprowadza całkiem 

niemałe środki finansowe do 
gminnej kasy – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Takie działania powodują, że 
płyną z tego liczne korzyści, z 
których zadowolona powinna 
być każda strona. 
– Chyba jesteśmy jedną z nie-
licznych gmin, na terenie któ-
rej z dna Wisły wydobywa się 
żwir – mówi Janusz Goliński.

(KL)
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  Polsko-białoruskie porozumienie już podpisane

OTWARCI NA WSCHÓD

Powiat współpracuje 
z Grodnem
Stefan Skonieczny, starosta gdański i Stanisław Żiwolewski, 
wiceprzewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego 
podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem 
gdańskim a rejonem grodzieńskim na Białorusi.

– Nasza współpraca dopiero 
została zawiązana, a z inicja-
tywą wyszedł konsul Białorusi 
w Gdańsku. Skorzystaliśmy z 
takiej propozycji, bo zdajemy 
sobie sprawę, że korzenie wie-
lu mieszkańców powiatu gdań-
skiego sięgają właśnie rejonu 
grodzieńskiego i samego Grod-
na. Niektórzy osiedlili się tu po 
wojnie, ale myślę, że myślami 
są właśnie w tamtych rejonach. 
Sądzę, że wielu z nich – jeśli 
będzie taka możliwość – chęt-
nie pojedzie odwiedzić ziemie 
swoich przodków – mówi „Pa-
noramie” Stefan Skonieczny.
Porozumienie zostało podpi-
sane, a dotyczy praktycznie 
wszystkiego, na czym oprzeć 
można polsko-białoruską 
współpracę i wspólne działania. 
– Głównie chodzi jednak 
o współpracę kulturalną, 

oświatową, czy między orga-
nizacjami pozarządowymi. 
Myślę, że dzięki tej współpracy 
będzie okazja do pokazania bo-
gatego dorobku naszych zespo-
łów, chórów, organizacji i in-
stytucji, a chwalić jest się czym 
– dodaje starosta.
Być może jeszcze latem wąska 
delegacja powiatu gdańskiego 
wybierze się na Białoruś, aby 
bardziej szczegółowo omówić 
płaszczyzny współpracy. Stro-
nie białoruskiej zależy na do-
brych kontaktach z powiatem 
gdańskim, dlatego prawdopo-
dobnie to artyści z rejonu gro-
dzieńskiego pierwsi zaprezen-
tują się mieszkańcom powiatu 
gdańskiego.
– Nie wiem, czy uda się zała-
twić wszystkie formalności, 
aby Białorusini pojawili się na 
Dniach Pruszcza Gdańskiego 
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Kładka już gotowa
Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla wszystkich miłośni-
ków turystyki rowerowej. Za-
kończono budowę kładki nad 
kanałem Raduni. 
Nowa, północna kładka, zep-
nie używaną przez rowerzy-
stów drogę technologiczną na 
wale kanału Raduni, ze ścież-
ką rowerową po jego zachod-
niej stronie. W ten sposób za-
pewniony zostanie bezpiecz-
ny i wygodny zjazd z drogi 
technologicznej.
– Budowa kładki zosta-
ła już zakończona – mówi 
nam Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskie-
go. – Jestem przekonany, że 
z tej inwestycji ucieszą się 

pruszczańscy rowerzyści, któ-
rzy będą mieli ułatwiony do-
jazd chociażby do Gdańska.
Przypomnijmy, że realiza-
cją inwestycji zajęła się firma 
„Mosty Kujawy”. Dodajmy 
jeszcze tylko, że inwestycja 
kosztowała dokładnie 296562 
zł. Konstrukcja nowej kładki 
wykonana jest ze stali, a po-
most z dębu. 
Przypomnijmy, że jeszcze w 
tym roku powstanie kompo-
zytowy mostek na kanale przy 
granicy Pruszcza Gdańskiego 
i Gdańska.

(KL)

  Kładka już jest gotowa

albo podczas letnich imprez 
organizowanych w czasie wa-
kacji. Już teraz szukamy pro-
gramów, z których mogli-
byśmy sfinansować projekty 

realizowane wspólnie z part-
nerem białoruskim – przyznaje 
Stefan Skonieczny.

(lubek)
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  Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb i Ryszard Świlski, 
członek Zarządu Województwa Pomorskiego podpisują 

umowę na dofinansowanie projektu edukacyjnego

INWESTUJĄ W EDUKACJĘ MŁODYCH

Blisko 4 mln zł dla gminy 
Suchy Dąb 
Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie 
Suchy Dąb – to cel projektu, dzięki któremu kolejnych 61 dzieci z tego terenu 
będzie mogło uczęszczać do przedszkola, a ponad 250 dzieci skorzysta  
z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Umowę w tej sprawie podpisali 
Ryszard Świlski, członek Za-
rządu Województwa Pomor-
skiego i Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb. 
– Tylko na same działania 
związane z oświatą udało się 
już pozyskać około 20 milio-
nów złotych. Jest to niebaga-
telna kwota dla naszej gminy – 
mówi nam Barbara Kamińska.
Projekt realizowany jest we 
wszystkich 3 ośrodkach wy-
chowania przedszkolnego w 
wiejskiej gminie Suchy Dąb, 
a więc w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w miejscowo-
ści Grabiny-Zameczek, Ze-
spole Szkół w Suchym Dębie 
oraz w Koźlinach. W ramach 
projektu zaplanowano cykl 
szkoleń dla nauczycieli. Przed-
szkola przystosowane zostaną 
dla dzieci niepełnosprawnych. 

Wśród zajęć dodatkowych 
dla przedszkolaków znajdą się 
m.in.: bajkoterapia, j.angiel-
ski, warsztaty matematyczne 
i naukowo-przyrodnicze, kre-
atywne wyjazdy, rytmika oraz 
nauka tańca.
Wartość projektu „Uniwersy-
tet przedszkolaka” to 4,69 mln 
zł, zaś unijne dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego to 3,99 mln zł.
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że nie jest to jedyne 
przedsięwzięcie, które będzie 
dofinansowane ze środków 
unijnych. Ze środków unijnych 
dofinansowany będzie chociaż-
by Festiwal Wikliny, który od-
będzie się już w sierpniu. 

(GR)
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NIEBAWEM OGŁOSZĄ PRZETARG

Początek prac coraz bliżej
Prawdopodobnie już w przy-
szłym miesiącu poznamy fir-
mę, która zajmie się budową 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Grabiny-
-Zameczek i Krzywe Koło oraz 
rozbudową oczyszczalni ście-
ków w Suchym Dębie.
Zadania związane z porządko-
waniem gospodarki ściekowej 
są najdroższymi inwestycjami 
w historii gminy Suchy Dąb. 
– Wszystkie działania są ściśle 
konsultowane i uzgadniane z 
Urzędem Marszałkowskim w 
Gdańsku. W marcu podpisali-
śmy umowy dotyczące pełnie-
nia funkcji inżyniera kontrak-
tu, a więc świadczenia usług 
związanych z rozliczeniem fi-
nansowym budowy i dofinan-
sowania robót budowlanych 
w czasie realizacji inwestycji – 
mówi Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb.
Inwestycja powinna ruszyć już 

na początku wakacji.
– W tej chwili w gdańskim 
urzędzie marszałkowskim 
sprawdzane są dokumenty 
związane z przetargiem, który 
ma wyłonić wykonawcę prac. 
Myślę, że w czerwcu będzie 
on ogłoszony i jeszcze tego sa-
mego miesiąca przetarg będzie 
rozstrzygnięty – mówi nam 
Katarzyna Górska, zastępca 
wójta gminy Suchy Dąb.
Dodajmy, że inwestycja finan-
sowa jest z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 
11. Środowisko, Działanie 11.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Szacunkowa wartość projektu 
to 19,5 mln zł.

(KL)

  Podpisano już umowy dotyczące pełnienia funkcji 
inżyniera kontraktu

MALOWNICZE ZAKĄTKI ŻUŁAWGRABINY-ZAMECZEK

Remont kościoła w Krzywym Kole Otrzymali unijne dofinansowanie

Żuławy Gdańskie są obsza-
rem pełnym cichych zakąt-
ków i nie tak łatwo zauwa-
żalnych piękności, których 
nie można odnaleźć podczas 
pobieżnego zwiedzania. Oko 
wędrowca ucieszą pojedyn-
cze zabytkowe domy oraz 
malownicze wsie ze starymi, 
pięknymi kościółkami. Jedną 
z takich osad jest wieś Krzy-
we Koło, położona trochę na 
uboczu od głównych traktów 
i szlaków turystycznych. 
Dzięki dotacjom Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, dużym zaanga-
żowaniu mieszkańców Krzy-
wego Koła, proboszcza parafii 

Gmina Suchy Dąb ze środ-
ków unijnych pozyskała już 
ok. 40 milionów złotych. Nie-
dawno Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb pod-
pisała kolejną umowę, dzięki 
której gmina otrzyma unijne 
wsparcie na budowę obiektu 
kulturalnego w miejscowości 
Grabiny-Zameczek. 
– Staramy się, aby mieszkań-
cy każdej miejscowości mie-
li miejsce, w którym mogliby 
wspólnie spotykać się, organi-
zować imprezy i tym samym 
integrować się. W mniejszych 
wsiach zainwestowaliśmy w 

ks. Krzysztofa Zdrojewskiego i 
życzliwości władz gminy Suchy 
Dąb, od dwóch lat w gotyc-
kim kościele pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego prowadzone 
są prace konserwatorskie przy 
niezwykłym, cennym wyposa-
żeniu świątyni.
Podczas trwających w latach 
2015-2016 działań konser-
watorskich odsłonięto spod 
przemalowań barokową deko-
rację ław żeńskich na ścianie 
północnej, południowej i ich 
zdobione portretami zaplec-
ki. Niezwykłej klasy malar-
stwo, pochodzące z gdańskich 
warsztatów końca XVII wieku, 
jest świadectwem historycznej 

wiaty, natomiast w dużych w 
świetlice. Swojego miejsca spo-
tkań nie mają jeszcze mieszkań-
cy Suchego Dębu. Wykonanie 
koncepcji zostało już zlecone, a 
realizacja inwestycji zależeć bę-
dzie od posiadanych środków i 
możliwości otrzymania dofinan-
sowania – mówi nam Barbara 
Kamińska.
W Grabinach-Zameczku po-
wstanie budynek kulturalny, któ-
ry zostanie również wyposażone 
w niezbędny sprzęt do prowa-
dzania działalności kulturalnej. 
– Celem projektu jest umożli-
wienie prowadzenia działalności 

świetności tych terenów. Na 
drzwiczkach ław odnaleziono 
nazwiska rodów fundatorów 
kościelnego wyposażenia i 
ich gmerki. Najwyższej próby 
wartość artystyczna i histo-
ryczna wszystkich przedsta-
wień poddanych pracom kon-
serwatorskim, godna jest naj-
wyższego uznania i świadczy 
o silnych związkach z kościo-
łem Mariackim w Gdańsku i 
Wolnym Miastem Gdańsk.
Może warto w wolnej chwili 
odwiedzić Krzywe Koło, aby 
poznać i odkryć tę perełkę 
żuławskiej architektury.

(TJ)

kulturalnej w miejscowości 
Grabiny-Zameczek poprzez 
budowę obiektu kulturalnego 
i wyposażenie podmiotu pod 
planowane zajęcia – dodaje Ka-
tarzyna Górska, zastępca wójta 
gminy Suchy Dąb. – Środki fi-
nansowe przyznane na realiza-
cję operacji wynoszą 292524,00 
zł i stanowią dokładnie 63,63 
procent poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji.
Inwestycja ma zostać zrealizo-
wana do czerwca przyszłego 
roku.

(KL)   W gotyckim kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego prowadzone są prace konserwatorskie
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  Wizualizacja budynku kulturalnego w Grabinach-Zameczku
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WYKORZYSTUJĄ OZE

Stawiają na ekologię
Przywidz stawia na ekologię i 
o tym wiemy nie od dziś. Nie-
dawno ta niewielka kaszubska 
miejscowość gościła pomor-
skich samorządowców, którzy 
uczestniczyli w seminarium 
„Odnawialne źródła energii – 
warunki prawno-ekonomicz-
ne”, organizowanym przez 
Związek Gmin Pomorskich. 
Wśród prelegentów znalazł się 
również Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
– Omawialiśmy wiele tematów 
związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. Część z nich 
będziemy chcieli zastosować 
na terenie naszej gminy. Przy-
pomnę, że złożyliśmy wniosek 
na dofinansowanie montażu 
instalacji fotowoltaicznych. 
Projektem tym zainteresowa-
liśmy również sąsiednią gmi-
nę Somonino. Instalacje mają 
być montowane na budynkach 
prywatnych i użyteczności 
publicznej. Mieszkańcy na-
szej gminy złożyli 267 wnio-
sków – mówi nam Marek 
Zimakowski.
Gospodarz przywidzkiej gmi-
ny nie ukrywa, że trzeba sta-
wiać na odnawialne źródła 
energii i nie dziwi się, że coraz 
więcej podmiotów zaintere-
sowanych jest ekologicznymi 
rozwiązaniami. 
– Przypomnę, że inicjatorem 

Przywidzkiego Mini Klastra 
Energetycznego, które daje 
szanse na stworzenie na terenie 
Zielonej Bramy parku techno-
logicznego, był jej właściciel 
Piotr Krzyżanowski. W skład 
parku wejdzie mała biogazow-
nia, małe elektrownie wiatro-
we, elektrownia fotowoltaicz-
na, akumulatory energii oraz 
system zarządzania wytwa-
rzaną energią – dodaje Marek 
Zimakowski, który chętnie 
inwestowałby w kolejne pro-
ekologiczne rozwiązania. – Aż 
prosi się, żeby zainwestować 
chociażby w pompy ciepła. Jeśli 
zakończmy realizację projektu 
fotowoltaicznego, to będziemy 
szukać dofinansowania na kup-
no i montaż pomp ciepła.
Dodajmy przy okazji, że Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku 
dopiero w czwartym kwarta-
le tego roku ogłosi, czy przy-
widzki projekt związany z 
fotowoltaiką otrzyma unijne 
dofinansowanie. Przypomi-
namy, że maksymalna kwota 
dofinansowania może wynieść 
do 85 proc., jednak dokładna 
wysokość dofinansowania bę-
dzie znana dopiero po ogło-
szeniu wyników naboru i prze-
prowadzeniu postępowania 
przetargowego.

(KL)

  Kadr z premiery spektaklu “Epicentrum ukryte w pampersie”

Z ŻYCIA GMINY PRZYWIDZ

KOLEJNY SUKCES PRZYWIDZKICH AKTORÓW

Epicentrum ukryte w pampersie
W miniony weekend odbyła się w Przywidzu światowa premiera spektaklu „Epicentrum 
ukryte w pampersie”. Przedstawienie, które przeznaczone jest wyłącznie dla widzów 
dorosłych, obejrzeć będzie można jeszcze w czerwcu.

Spektakl, który bez wątpienia 
określić można komediową 
ucztą dla każdego, wyreżyse-
rował Arek Jaroń, który jest 
również autorem scenariusza. 
Z kolei aktorami – mieszkańcy 
Przywidza, którzy w wolnych 
chwilach spotykają się na pró-
bach w przyjaznych progach 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
To właśnie tu powstał teatr „W 
garderobie”.
– Aktorami są amatorzy miesz-
kający w naszej wsi. Nasza gru-
pa teatralna składa się właści-
wie z ośmiu osób. Większość 
czasu zabiera im oczywiście 
praca zawodowa, a wolne chwi-
le poświęcają na teatr. Staramy 
się jednak, aby każdego roku 
wystawić dwa przedstawie-
nia – mówi „Panoramie” Anna 
Zulewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przywidzu.
Teatr „W garderobie” two-
rzą: Agnieszka Bronk, Anna 
Flis, Sylwia Dzieruk, Sylwia 

Olszewska, Alicja Andrzejuk, 
Marta Łapińska oraz Wojciech 
Górecki, Arek Jaroń. Dużym 
echem w powiecie gdańskim 
odbił się spektakl „Zołzy”, któ-
ry poza Przywidzem można 
było obejrzeć również w ośrod-
ku kultury w Cieplewie. 

– Tym razem wystawiamy ko-
medię nawet z podtekstem ero-
tycznym, którą oglądać mogą 
tylko dorośli. Zdradzę tylko, 
że przedstawienie dotyczy pro-
blemów małżeńskich. Reszty 
nie będę opowiadała, ponieważ 
kolejne spektakle odbędą się 

jeszcze w czerwcu. Jeśli przed-
stawienie odniesie sukces, to 
będzie wystawiane w innych 
ośrodkach kultury – dodaje 
Anna Zulewska. 
Dodajmy, że aktorzy przy-
widzkiego teatru przygotowują 
się powoli do wystawienia baj-
ki dla najmłodszych. O spek-
taklach na pewno poinformuje-
my na naszych łamach.

(lubek)
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WOKÓŁ OŚWIATY

Uczniowie odnoszą sukcesy
Samorządy i rodzice z niecier-
pliwością czekają na reformę 
oświaty. Jednak tak naprawdę, 
w kolejnych etapach edukacyj-
nych najwięcej zależy od ucznia 
– jego pracowitości i ambicji. 
Jeszcze kilkanaście lat temu to 
dzieci z miasta miały lepsze wa-
runki do nauki. Teraz różnice te 
pozacierały się, a zdarza się, iż 
to właśnie uczniowie z terenów 
wiejskich mają lepsze warunki 
do kształcenia.
– Sukces danego ucznia zależy 
od wielu aspektów. O poziomie 
nauczania nie świadczą tylko 
egzaminy gimnazjalne, ale fakt, 
ile osób uczy się w renomowa-
nych trójmiejskich szkołach. 
Takich osób, pochodzących 
z naszej gminy jest wiele i co 
więcej – są one liderami swo-
ich klas. To jest właśnie war-
tość wyniesiona z Przywidza, a 
niekoniecznie wynik egzaminu. 
Patrząc na naszą gminę, do-
strzec można wiele pozytyw-
nych zmian, które wpływają 
na jakość nauczania. Nie każ-
dy jest jednak w stanie zmiany 
te zaobserwować – mówi Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Trzeba powiedzieć, że polskie 
programy nauczania pozosta-
wiają wiele do życzenia.
– Moim zdaniem powinniśmy 
wzorować się chociażby na fiń-
skim modelu nauczania. W 
naszym kraju, po objęciu teki 
przez nowego kolejnego mini-
stra, wprowadza się zmiany w 

systemie edukacyjnym, co powo-
duje, że społeczeństwo, a szcze-
gólnie uczniowie, jest zdezorien-
towani – podkreśla Marek Zi-
makowski. – Przy wprowadzeniu 
reformy w gminie Przywidz – w 
Trzepowie i Pomlewie, zgodnie z 
uchwała rady, szkoły będą ośmio-
klasowe – rak samo jak szkoła w 
Przywidzu. Chcemy jednak prze-
prowadzić konsultacje z rodzica-
mi, nauczycielami, a szczegól-
nie z dziećmi i przekonywać do 
tego, żeby klasy 7 i 8 były tylko 
w Przywidzu. Chodzi m.in. o to, 
że planowana rozbudowa szkół 
w Pomlewie i Trzepowie zakła-
da stworzenie pomieszczeń dla 
przedszkoli. I tu trzeba spojrzeć 
na bezpieczeństwo tych najmłod-
szych. 3-latek i 14-latek w jednym 
obiekcie….. czy to bezpieczne dla 
tych najmłodszych, a to o nich 
szczególnie musimy zadbać.
W tych szkołach nie będzie też 
szans na stworzenie klas profilo-
wanych, a to będzie miało miejsce 
tylko w Przywidzu i to od klasy 
4. Poza tym nowoczesna hala 
sportowa, mnogość wydarzeń i 
spotkań z ciekawymi ludźmi – to 
daje większe szanse rozwoju dla 
dzieci.
- Naturalnym jest też oddalanie 
się,  z wiekiem, naszych dzieci 
od domu. Musimy mieć świa-
domość, że uczniowie najstar-
szych klas to już osoby, co praw-
da o ograniczonej zdolności do 
czynność prawnych i w pewnym 
sensie dorośli, ale mają też prawo 
decydować, gdzie będą chciały się 

uczyć. To im trzeba też oddać 
głos – apeluje wójt Zimakow-
ski. – Są też i względy ekono-
miczne. W Pomlewie w kla-
sie siódmej może uczyć się 6 
uczniów. Subwencja nie pokry-
je kosztów i nauki. Do takiego 
oddziału gmina będzie musiała 
dołożyć ponad 100 tysięcy zło-
tych rocznie. Proszę pomnożyć 
tę sumę przez cztery (po jed-
nej klasie 7 i 8). O tyle mniej-
szy będzie budżet na inwestycje 
gminne. Jednak w przypadku 
braku zrozumienia dla takiego 
rozwiązania czyli prowadzeniu 
szkół w Trzepowie i Pomlewie 
z 6 oddziałami, nie będziemy 
upierać się co do naszych propo-
zycji. To mieszkańcy decydują o 
rozwiązaniach takich kwestii, 
ale konsultacje są obowiązkiem 
żeby zwrócić uwagę na fakt, że 
to wszyscy mieszkańcy gminy 
mają udział w budżecie gminy.
Podkreślę raz jeszcze – zostaw-
my swobodę decydowania tym, 
którzy będą w tym roku absol-
wentami klas 6.
– W dalszym ciągu prowadzić 
będziemy klasy mundurowe 
– prawdopodobnie o profilu 
wojskowym, ponieważ będzie 
szansa otrzymania środków z 
Ministerstwa Obrony Narodo-
wej. Na temat współpracy roz-
mawialiśmy już nawet z przed-
stawicielami Akademii Mary-
narki Wojennej w Gdyni – kon-
tynuuje Marek Zimakowski.

(GR, MZ)
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TAK ŚWIĘTOWANO W PRZYWIDZU

Wiwat maj, 3 maj!
Tegoroczne uroczystości 
związane z obchodami Świę-
ta Konstytucji 3 maja przy-
ciągnęły wielu mieszkańców 
Przywidza.
– Tradycyjnie obchody rocz-
nicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja rozpoczęliśmy od 
uroczystej mszy świętej w ko-
ściele parafialnym. Po niej, na 
czele z pocztami sztandaro-
wymi, delegacjami i wszyst-
kimi uczestnikami uroczysto-
ści, przemaszerowaliśmy przy 
wtórze orkiestry pod pomnik. 
Tam delegacje złożyły kwia-
ty. Do zebranych przemówi-
li m.in. Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz oraz ks. 
proboszcz Czesław Hybel – 
relacjonuje Anna Zulewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu.
Po uroczystym apelu od-
był się piknik dla mieszkań-
ców, podczas którego każdy 
mógł się pożywić duchowo 
i fizycznie – dzięki pięknym 
występom artystycznym oraz 
jedzeniu. 
– Na przybyłych czekały 
kiełbaski z ogniska, słodko-
ści oraz kawa i herbata. Dla 
wszystkich zebranych śpiewał 
Szymon Chyliński oraz Piotr 
Truchel. Dzień ten minął 
bardzo przyjemnie. Mimo 

wcześniejszych zapowiedzi 
brzydkiej pogody, ta akurat 
była dla nas łaskawa i słońce 
kolejny już dzień pojawiało się, 
doładowując energią – kon-
tynuuje Anna Zulewska, któ-
ra korzystając z łamów naszej 
gazety dziękuje tym, którzy 

świętowali tego dnia w Przy-
widzu. – Dziękujemy paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich, 
strażakom i wszystkim, któ-
rzy włożyli pracę w przygoto-
wanie obchodów 3-majowego 
święta.

(AZ)

   Część oficjalna 3-majowych uroczystości  
z udziałem władz gminy Przywidz

   Przywidzka majówka 
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   Symboliczne otwarcie Bricoman w Kowalach

CHCĄ BYĆ LIDEREM W SWOJEJ BRANŻY

W Kowalach mamy największy Bricoman w Polsce
W Kowalach, tuż przy obwodnicy Trójmiasta, otwarto największy w Polsce sklep-skład Bricoman. Z inwestycji na pewno 
ucieszą się wszyscy fachowcy od murarzy, po dekarzy, malarzy, hydraulików czy elektryków. Szeroka oferta, skierowana 
zarówno do fachowców, jak i klientów indywidualnych, obejmuje wysokiej jakości materiały do budowy, remontu oraz 
wykończenia, w najlepszych cenach. 

Arnaud Boule, dyrektor gene-
ralny Bricoman Polska zazna-
cza, że nie jest to zwykły mar-
ket budowlany.
– W naszym sklepie-składzie 
znaleźć można profesjonalne 
materiały dla fachowców, które 
często nie są dostępne w zwy-
kłych marketach budowlanych. 
Jest to właśnie szansa dla nas. 
To nie wszystko. Cen, któ-
re proponujemy, nie spotkamy 
w marketach budowlanych – 
podkreśla Arnaud Boule.
Artykuły przeznaczone są jed-
nak nie tylko dla fachowców, 
ale również klientów indywi-
dualnych. Oferta została przy-
gotowana z myślą o mieszkań-
cach Trójmiasta i powstała w 
rezultacie spotkań i rozmów 
przedstawicieli Bricoman z po-
tencjalnymi klientami z tego 
regionu. 
– Novum w tej branży jest sala 
spotkań, gdzie każdy klient 
spotkać się może z naszym fa-
chowcem i porozmawiać na 
temat konkretnego projektu 

budowlanego. Będziemy orga-
nizować tu szkolenia produkto-
we, a także pokazy i wystawy. 
Jako pierwszy Bricoman w Pol-
sce uruchomiliśmy BricoCaf-
fe, gdzie przy okazji zakupów 
można wstąpić na kawę albo 
przekąskę. Nastawiamy się na 
sprzedaż hurtową. W niedłu-
gim czasie chcemy być liderem 
pod względem ilości sprze-
danych produktów – mówi 
Krzysztof Gilewski, dyrektor 
Bricoman w Kowalach.
W sklepie-składzie w Kowa-
lach zatrudnionych jest ponad 
70 osób. Nowy obiekt ma po-
wierzchnię całkowitą 9,5 tys. 
m kw., co czyni go najwięk-
szym z sieci Bricoman w Pol-
sce. Do dyspozycji klientów 
jest ponad 230 miejsc parkin-
gowych, w tym także dla osób 
niepełnosprawnych. 
– Ważne jest dla nas, aby sklep-
-skład był łatwo dostępny i wi-
doczny. Lepszego miejsca od 
Kowal nie znajdziemy. W ca-
łej aglomeracji trójmiejskiej 

znaleźliśmy teren, który od-
powiadał nam pod każdym 
względem. Współpraca z gmi-
ną Kolbudy była bardzo kon-
struktywna, ale nie ukrywam, 
że być może w Trójmieście 
otworzymy jeszcze jeden sklep-
-skład Bricoman. Samorządy 
różnie podchodzą do takich 
spraw, ale tu nie natrafiliśmy na 
żadne problemy – mówi „Pano-
ramie” Arnaud Boule.
Ponadto klienci będą mogli 
korzystać z samoobsługowe-
go systemu „Order & Collect” 
(„zamów i odbierz”). W ramach 
tej opcji klient składa zamówie-
nie on-line lub przez telefon, a 
następnie samodzielnie odbiera 
przygotowane dla niego pro-
dukty. Bricoman, na życzenie 
klienta, może je dostarczyć 
pod wskazany adres (łącznie z 
HDS), z możliwością zapłaty 
u kierowcy gotówką lub kartą. 
Dla mieszkańców Trójmiasta 
będzie dostępne również roz-
wiązanie „Drive-In”, umoż-
liwiające klientom wjazd na 

plac materiałów budowlanych 
(sześciometrowa droga pomie-
ści równolegle obok siebie dwa 
samochody) i załadowanie tam 
towarów na samochody oraz 
dokonanie płatności. 
Co ciekawe, Bricoman pro-
wadzi również wiele działań 
społecznych.
– Współpracujemy z lokalny-
mi szkołami. Nawiązaliśmy 
już kontakt z Zespołem Szkół 
Budowlanych we Wrzeszczu. 

Uczniom tej szkoły zaproponu-
jemy płatne praktyki w naszym 
sklepie-składzie. Niektórzy 
z nich znajdą być może u nas 
zatrudnienie – dodaje Arnaud 
Boule.
Bricoman współpracuje także z 
organizacjami pozarządowymi.
– Każdego roku mamy kolej-
ną edycję wolontariatu. Nasi 
pracownicy zgłaszają projekty 
lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, a później wybierają 

jeden, który wspólnie reali-
zujemy. Dotyczyć one muszą 
oczywiście tego, czym się zaj-
mujemy. Produkty do realizacji 
projektu pochodzą z naszego 
sklepu-składu, a nad realiza-
cją projektu również pracu-
ją nasi pracownicy – tłuma-
czy nam dyrektor Bricoman w 
Kowalach.

Krzysztof Lubański

TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy 

BIALL-NET
Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

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

Czwartek: 12:00 - 18:00

tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany  
w technologii światłowodowej! 

Światłowód do domu 
Bogata Oferta Telewizji Cyfrowej 

Nowoczesna Technologia

Najszybszy Internet

Zgłoś się do nas Już w tym roku w Trąbkach Wielkich
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URZĄDZĄ TEREN PRZY STAWKU

JUSZKOWO

Będzie piękne 
miejsce spotkań na 
świeżym powietrzu

Kolejny obiekt sportowy 

Gmina Pruszcz Gdański po-
zyskała blisko 300 tys. zł na 
rozbudowę infrastruktury re-
kreacyjnej w Rekcinie.
W ramach zadania o łącznej 
wartości ponad 565 tys. zł zo-
stanie urządzony teren przy 
stawach w centrum wsi. Po-
wstanie plac zabaw dla dzie-
ci, drewniana wiata parkowa, 
siłownia zewnętrzna dla do-
rosłych i miejsce na ognisko. 
Istniejąca zieleń wzbogaci się 
o nowe nasadzenia. Nie za-
braknie również ławek, sto-
jaków na rowery i koszów na 
śmieci. Zostaną też zagospo-
darowane same stawy wraz ze 
stanowiskami wędkarskimi i 
pomostem.

Przy ul. Ogrodowej w Juszko-
wie, w bezpośrednim sąsiedz-
twie placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej, powstanie bo-
isko wielofunkcyjne: do ko-
szykówki, siatkówki i piłki 
nożnej.
Tym samym nasza gmina 

Tak więc Rekcin zyska swego 
rodzaju centrum rekreacyjno-
-wypoczynkowe dla dzieci i 
dorosłych.
Gmina Pruszcz Gdański po-
zyskała fundusze na inwesty-
cję, która jest współfinanso-
wana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach podziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego dzia-
łaniem Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania 
„Trzy Krajobrazy”.

(MB)

zyska kolejne miejsce rekre-
acji dla całej rodziny. Koszt 
inwestycji – 200 tys. zł. Plac 
budowy został już przekazany 
wyłonionemu w drodze prze-
targu wykonawcy.

(MB)

 Niebawem zagospodarowany zostanie teren wokół 
stawu w Rekcinie

 Tulipanowy dywan w pełnej krasie

 W tym miejscu powstanie boisko wielofunkcyjne 
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CIEPLEWO

Zdobądź kasę
W Ośrodku Kultury w 
Cieplewie odbyło się spo-
tkanie w ramach progra-
mu „Dom Kultury + Ini-
cjatywy lokalne 2017”. 
Spotkanie poświęcone 
było podsumowaniu mar-
cowych spotkań z miesz-
kańcami gminy Pruszcz 
Gdański oraz omówieniu 
zasad konkursu „Lokal-
nie Kulturalnie 2017”. 
Chętne osoby zaprasza-
my do zapoznania się 
z raportem z diagnozy 
możliwości kulturalnych 
gminy Pruszcz Gdań-
ski, dostępnym na naszej 
stronie internetowej oraz 
we wszystkich filiach 
bibliotek.
Kolejnym etapem progra-
mu „Dom Kultury + Ini-
cjatywy Lokalne 2017” 
jest nabór wniosków na 
inicjatywy kulturalne 
dla mieszkańców gminy 
Pruszcz Gdański.
Grupy nieformalne (mi-
nimum 3 osoby) oraz for-
malne (KGW, stowarzy-
szenia) mogą osobiście 
składać wnioski na własne 
inicjatywy kulturalne do 
24 maja do godz. 14.00. 
Wszystkich mieszkańców 
gminy Pruszcz Gdański 
zapraszamy do zapozna-
nia się ze szczegółami 
konkursu „Lokalnie Kul-
turalnie 2017”.
Szczegóły konkursu 
na www.rezerwacje@
pruszczgdanski.pl. oraz 
pod numerem telefonu 
728 415 566.

(GR)

BORKOWO, STRASZYN

Tablety dla maluchów
Do gminnych przedszkoli tra-
fił sprzęt IT, który posłuży do 
zajęć matematycznych, przy-
rodniczych i językowych.
Przedszkola w Borkowie i 
Straszynie otrzymały tablice 
interaktywne z projektora-
mi i laptopami oraz w sumie 
100 tabletów. Wartość sprzę-
tu to ok. 90 tys. zł. Gminie 
Pruszcz Gdański udało się 
pozyskać dofinansowanie w 

ramach projektu „Utworzenie 
nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w Gminie 
Pruszcz Gdański wraz z ich 
kompleksowym wsparciem 
w obszarze jakości naucza-
nia” z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

(MB)

 Przedszkolaki ze Straszyna już rozpracowały  
nowe gadżety

 Jeszcze podczas układania 
padał śnieg, a już w weekend 
było słonecznie i niemal let-
nio. Publiczność dopisała!

 Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” 
porwał gości do tańca

KOLEJNA ODSŁONA ŻUŁAWSKIEGO TULIPANA

W krainie łagodności
„Tulipany pokochała nasza gmina” – śpiewają co roku 
„Jagódki”. To musi być wielka miłość, bo jak inaczej 
nazwać trzydniowe układanie w kuckach lub na kolanach, 
w deszczu, a nawet – jak ostatnio – w śniegu?

Efekty pracy mieszkańców i 
sympatyków gminy podziwia-
liśmy w weekend 13-14 maja. 
Tegoroczna impreza zyskała 
tytuł: „Kraina łagodności – ko-
chajmy się!”. Kwiatowe serca i 
serduszka podziwiano w takt 
znanych coverów oraz muzyki 
disco. Na scenie wystąpili m.in. 
Zespół Pieśni i Tańca „Jagód-
ki”, uczniowie z Wiśliny, a 
także: polski Elvis, The King's 
Friends, Taste, Lecimy oraz DJ 
Bartnikiewicz. Sobotnia zaba-
wa w Mokrym Dworze trwała 
do późnego wieczora, a zwień-
czono ją pokazem sztucznych 
ogni oraz zabawą taneczną.

(MB)
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DNI PRUSZCZA I URODZINY 49. BAZY LOTNICZEJ

Gwiazdy znów zawitają do naszego miasta
Już za miesiąc czekają nas kolejne wielkie atrakcje, które przygotowywane są w ramach Dni Pruszcza Gdańskiego. 
Impreza jak zwykle odbędzie się w połowie czerwca, a w tym roku połączona będzie z obchodami 50-lecia 49. Bazy 
Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
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 Podczas Dni Pruszcza Gdańska nie brakuje ciekawych atrakcji 

Dni Pruszcza Gdańskiego to 
święto, na które czekają wszy-
scy mieszkańcy miasta oraz 
najbliższych okolic. Można po-
wiedzieć, że jest to także pre-
ludium do kulturalnego lata, 
które tradycyjnie już w lipcu i 
sierpniu odbywać się będzie na 

terenie pruszczańskiej Faktorii.
– Termin Dni Pruszcza Gdań-
skiego nie wiąże się z żadną hi-
storyczną datą związaną z na-
szym miastem. Impreza zawsze 
odbywa się w drugi weekend 
czerwca i trwa dwa dni. Termin 
się przyjął, więc nie ma co tego 

zmieniać – mówi nam Piotr 
Pułkowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim.
Wiele powodów do radości 
będą mieć w tym roku miło-
śnicy lotnictwa. Pierwszego 
dnia imprezy, a więc 10 czerw-
ca, będzie można podziwiać 
samoloty i śmigłowce, które 
pojawią się na pruszczańskim 
niebie. Zadowoleni powinni 
być również fani dobrego rapu, 
muzyki elektronicznej, czy też 
drum&bass, dubsteo, a nawet 
góralskiej muzyki etnicznej. Na 
pruszczańskiej scenie wystąpi 
bowiem zespół Radio Bagdad, 
Gooral oraz król polskiego 
rapu O.S.T.R. Muzyki, ale w 
zupełnie innym klimacie, nie 
zabraknie również w niedzie-
lę – 11 czerwca. Tym razem 
na scenie pojawią się dwa tuzy 
polskiego disco polo – zespoły 
Boys i Classis. 
– Na rap czy disco polo nie 
postawiliśmy przypadkowo. 
Wybraliśmy akurat te zespoły, 
ponieważ wiemy, że cieszą się 

one sporą popularnością. Tych, 
którzy gustują w innych ryt-
mach zapraszam na Kulturalne 
Lato do Faktorii, gdzie na pew-
no każdy znajdzie coś dla siebie 
– mówi nam Piotr Pułkowski.
Jednak muzyka to nie wszyst-
ko. Dni Pruszcza Gdańskiego 
to również wiele innych, cie-
kawych atrakcji. Na miejskim 
stadionie, gdzie zlokalizowana 
będzie główna scena, odbędą 
się pokazy sprzętu wojskowego, 

nie zabraknie również motocy-
klowych popisów.
– Przygotowujemy właśnie 
strefę bezpieczeństwa drogo-
wego, gdzie będzie można po-
dziwiać zabytkowe, amerykań-
skie oraz najnowsze samocho-
dy. Będzie też okazja do obej-
rzenia sprawności służb ratun-
kowych, a przy okazji spraw-
dzenia swoich umiejętności za 
kierownicą aut szkoleniowych 
– zapowiada dyrektor CKiS.

To oczywiście nie wszystkie 
atrakcje, które zaplanowa-
no podczas tegorocznych Dni 
Pruszcza Gdańskiego. Swo-
ją siłą i umiejętnościami po-
pisywać będą się strongmani. 
Z kolei w niedzielę – jak co 
roku – odbędzie się półmaraton 
rolkarski. 
Więcej o imprezie w kolejnym 
wydaniu „Panoramy”.

(lubek)

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ

Wybieramy nauczyciela Pomorza
Już po raz drugi wyłoniony 
zostanie najlepszy pedagog na 
Pomorzu. Kandydatury zgła-
szać można tylko do końca 
maja.
Organizatorem konkursu 
jest Departament Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego.
– Wniosek o nadanie tytułu 
mogą złożyć: dyrektor przed-
szkola, szkoły lub placówki 
oświatowej, rada szkoły lub 
placówki, rada rodziców, sa-
morząd uczniowski lub orga-
nizacja pozarządowa. Kan-
dydat powinien mieć świetny 
kontakt z uczniami, pomagać 
im rozwijać talenty i zachę-
cać do działalności społecz-
nej – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Przypomnijmy, że jest to dru-
ga edycja konkursu. W roku 
ubiegłym zwyciężył Piotr Si-
korski – nauczyciel geografii 
ze Słupska.
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomor-
skiego podkreśla, że konkurs 
został ogłoszony z myślą o 

najwybitniejszych pedagogach, 
których umiejętność wszech-
stronnego kształtowania oso-
bowości uczniów zasługuje na 
wyróżnienie.
– Chcemy uhonorować nauczy-
cieli, wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w przedszko-
lach, szkołach i placówkach 
oświatowych na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Tych, 
którzy wpływają na wszech-
stronny rozwój psychofizyczny: 
intelektualny, fizyczny i oso-
bowościowy dzieci oraz mło-
dzieży, wyróżniają się w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i przyczyniają się 
do budowania kapitału spo-
łecznego całego regionu – za-
znacza Mieczysław Struk. 
Spośród zgłoszonych nauczy-
cieli komisja konkursowa za-
rekomenduje 10 kandydatów 
do tytułu, z których zostanie 
wybranych 5 laureatów. Jeden 
z nich otrzyma tytuł Nauczy-
ciel Pomorza Roku 2017 oraz 
statuetkę, zaś czterej pozostali 
– wyróżnienia. 
Aby zgłosić swojego kandy-
data do konkursu należy wy-
pełnić odpowiedni wniosek, a 

następnie wydrukować, pod-
pisać i przesłać w zamknię-
tych kopertach, z dopiskiem: 
„Konkurs Nauczyciel Pomo-
rza w 2017 roku” na adres 
biblioteki (odpowiedzialnej 
w imieniu marszałka woje-
wództwa pomorskiego za or-
ganizację konkursu):
Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka im. Gdańskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Gdańsku, 
al. gen. J. Hallera 14, 80-401 
Gdańsk. Wnioski można 
składać do 31 maja. 
– Wyłonienie zwycięzcy i wy-
różnionych osób odbędzie się 
w drugiej połowie września, 
natomiast uroczyste nadanie 
tytułu Nauczyciel Pomorza 
oraz wręczenie nagród będzie 
miało miejsce podczas VI Fo-
rum Pomorskiej Edukacji w 
listopadzie – dodaje Małgo-
rzata Pisarewicz.
Wszystkie niezbędne infor-
macje znajdują się na stronie:
www.pomorskie.eu/-/kto-be-
dzie-nauczycielem-pomorza-
-2017-kandydatow-mozna-
-zglaszac-do-konca-maja.

(GR)

PSZCZÓŁKI

Koncert z okazji 3 maja

CIEPLEWO

 W Pszczółkach z okazji święta 226. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja odbył się koncert pieśni patriotycznych w wyko-
naniu duetu „Zoja”. Koncertu wysłuchało 30 osób. Podczas imprezy 

można było obejrzeć wystawę „Geneza i losy ustawy majowej”. 
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek
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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

PSZCZOŁY WYLECZĄ Z CHOROBY

Uloterapia w Dolinie Miodu
Nie od dziś wiadomo, że pszczoły i ich produkty mają lecznicze walory. Nic więc dziwnego, że Mieczysław Grulkowski z 
miejscowości Borowina uruchomił domek do uloterapii, a więc do inhalacji. 

– W ten sposób mogę pomóc 
sobie i innym w profilaktyce 
prozdrowotnej i dochodzeniu 
do zdrowia. W tym domku 
pszczoły będące w ulach wy-
pełniają pomieszczenie powie-
trzem ulowym, które nie uczula 
i jest wolne od zanieczyszczeń, 
pozbawione bakterii, wirusów i 
chorobotwórczych grzybów – 
tłumaczą nam Arleta i Mieczy-
sław Grulkowski. 
Profilaktykę i pobyt w takim 
pomieszczeniu nazywamy ulo-
terapią. Jest to nowy kieru-
nek apiterapii. Stwierdzono, 
że energia, którą wytwarzają 
pszczoły jest identyczna z ener-
gią człowieka. Poprzez kontakt 
człowieka z taką energią na-
stępuje wzrost sił życiowych i 
zmniejsza się zmęczenie. Nato-
miast wibracje, które powstają 
w ulach, jak i pole magnetycz-
ne, które wytwarzają pszczoły 
korzystnie oddziałują nie tylko 
na ogólny stan organizmu, ale 
również na tempo przemiany 
materii. 
– Zapach świeżego 

miodu, propolisu, wosku, pył-
ku pszczelego ma dobroczyn-
ny wpływ na centralny układ 
nerwowy, oddechowy, serco-
wo-naczyniowy, także popra-
wia się jakość snu. Apiterapeuci 
szczególnie zwracają uwagę na 
skuteczność wdychania powie-
trza ulowego w leczeniu stanów 
depresyjnych i redukcji stresu 
przy chronicznym zmęczeniu. 

Powietrze z ula polecane jest
również dla małych dzieci i 
niemowląt. Inhalacje powodują 
zachodzenie procesów na po-
ziomie komórkowym – konty-
nuują Grulkowscy.
Wskazania do uloterapii:
– syndrom ciągłego zmęczenia,
– bezsenność, choroby układu 
nerwowego (niedowład, zapa-
lenie nerwów,

stwardnienie rozsiane, poraże-
nie mózgowe),
– choroby serca (podwyższone 
ciśnienie krwi),
– choroby układu oddechowe-
go (zapalenie oskrzeli, astma 
oskrzelowa),
– choroby układu moczowe-
go (zapalenie nerek, zapalenie 
gruczołu krokowego),
– choroby reumatyczne,
– odtruwanie organizmu po 
ciężkich kuracjach lekami,
– wspomaga leczenie grzybicy 
jamy ustnej, nieżytu błony ślu-
zowej, zapalenia
zatok oraz dolegliwości uczule-
niowych na pyłki i różnego ro-
dzaje alergie.

Już po pierwszym seansie in-
halacyjnym odczuwa się po-
lepszenie stanu fizycznego i 
psychicznego oraz przypływ sił 
witalnych. W czasie inhalacji 
nie ma bezpośredniego kontak-
tu z pszczołami. Do domku za-
bronione jest wnoszenie urzą-
dzeń elektronicznych, zwłasz-
cza telefonów komórkowych,

by nie zaburzyć pola magne-
tycznego pszczół. 
– Dbając o dobrą kondycję fi-
zyczną i psychiczną, należy 
czerpać z natury to, co naj-
lepsze. Pszczoły dodatkowo 
wytwarzają produkty, które 
możemy wykorzystać w natu-
rolecznictwie – dodaje Mie-
czysław Grulkowski. – Za-
interesowanych zapraszamy 

do korzystania z uloterapii od 
końca maja do końca sierpnia, 
gdyż taki jest cykl najinten-
sywniejszego rozwoju rodzi-
ny pszczelej. Istnieje możli-
wość zakwaterowania na te-
renie naszego gospodarstwa 
agroturystycznego.

(AT)

DOLINA MIODU
Mieczysław Grulkowski

Borowina, ul. Granitowa 3 
tel. 601 966 771
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KAŻDY MOŻE LICZYĆ NA MEDAL

„Polska biega” w Pruszczu Gdańskim
– W przedostatni majo-
wy weekend, w niedzielę 21 
maja, na terenie Międzyna-
rodowego Bałtyckiego Parku 
Kulturowego Faktoria, w ma-
lowniczej wiosennej scenerii 
wideł rzeki Raduni i Faktorii 
Rzymskiej, odbędzie się im-
preza biegowa „Polska biega” 
– zapowiada Wojciech Dą-
browski z Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdań-
skim, które jest organizato-
rem biegowej imprezy.
Sportowa akcja ma za zadanie 
zachęcić miejscową społecz-
ność do uprawiania biegów. 
– Bieganie i rowery to dwie 
dyscypliny sportowe, które 
cieszą się największą popu-
larnością wśród amatorów 
rekreacji. Za pośrednictwem 
„Panoramy” zapraszamy mi-
łośników biegania, a także 
wszystkich chętnych, do spę-
dzenia czasu całymi rodzina-
mi. Będzie to bardziej rekre-
acja niż rywalizacja, choć na 
zwycięzców będą czekały pu-
chary – informuje Wojciech 
Dąbrowski. 
Organizatorzy chcą, żeby 
była to dobra zabawa na świe-
żym powietrzu dla wszystkich 
uczestników. Osoby, które 
zdecydują się na start w biegu, 

pobiegną wyznaczoną trasą na 
terenie Międzynarodowego 
Bałtyckiego Parku Kulturowe-
go Faktoria. Trasa nie jest dłu-
ga, bo wynosi ok. 3 kilometry, 
ale dla organizatorów impre-
zy liczy się przede wszystkim 
ilość osób uczestniczących w 
biegu. Zaznaczyć jednak war-
to, że wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymają pamiątkowe medale. 
Więcej szczegółów na temat 
biegu znaleźć można na stronie 

ckis-pruszcz.pl.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
impreza odbędzie się 21 maja. 
Na godz. 10.00 przewidziano 
zapisy w biurze zawodów na 
Faktorii, gdzie należy rów-
nież odbierać numer startowy. 
O godz. 11.00 zaplanowano 
start biegu, a dwie godziny 
później odbędzie się wręcze-
nie medali i pucharów.

(GR)

  Mały i duży może wziąć udział w imprezie 
 “Polska biega”

  Krzyś to niezwykle uroczy 
i dzielny chłopiec. Wszyscy 
bardzo mocno trzymamy za 

niego kciuki!

   W tym roku bieg żuławski przyciągnął 440 startujących 
(ubiegłoroczna edycja ok. 300). Dzieci biegały wokół boiska  

w Wiślinie, a starsi zmierzyli się z 5 -kilometrową trasą 
Wiślina – Lędowo – Wiślina
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V BIEG ŻUŁAWSKI

Krzysiu, wracaj do zdrowia!
V Wojewódzki Bieg Żuławski Brzegiem Motławy był wyjątkowy nie 
tylko z uwagi na rekordową frekwencję, ale i na szczytny cel, jaki mu 
towarzyszył. 440 osób w różnych kategoriach wiekowych wystartowało 
dla 7-letniego Krzysia z Wiśliny, który walczy z ciężką chorobą.

Jeszcze do niedawna Krzyś był 
pogodnym, beztroskim i cieka-
wym świata 7-latkiem. Radość 
dzieciństwa brutalnie odebrała mu 
choroba. U chłopca wykryto guza 
centralnego układu nerwowego. 
Zmiana ta okazała się nieopera-
cyjna i złośliwa, a jedyną nadzie-
ją dla Krzysia jest chemioterapia. 
Chłopiec dzielnie znosi pobyt na 
onkologii dziecięcej Akademii 
Medycznej w Gdańsku, jednak 
leczenie się przedłuża – podczas 
hospitalizacji został zakażony ro-
tawirusem, a podczas wkłucia 
centralnego – bakterią gronkowca. 
Przed nim kolejne cykle chemiote-
rapii i radioterapii.
Tym razem pobiegliśmy dla 
Krzysia, by wesprzeć go w choro-
bie solidarnym gestem, a przy tej 
okazji całkowity dochód ze sprze-
daży ciast upieczonych przez na-
szych sołtysów przeznaczyć na le-
czenie chłopca. Udało się zebrać 
3,5 tys. zł. Krzysia, swoją obec-
nością na imprezie wsparła tak-
że wielokrotna mistrzyni świata i 
Europy w kick-boxingu oraz bok-
sie – Iwona Guzowska.
– Jestem bardzo wzruszony całą 
akcją – mówił podczas imprezy w 
Wiślinie pan Marek, tata Krzy-
sia. – Nie chodzi o zbiórkę na le-
czenie, ale sam fakt, że tak wielu 
ludzi dobrze życzy naszemu syn-
kowi. To wsparcie jest po prostu 
bezcenne. Dziękuję wszystkim, a 
zwłaszcza pani wójt, która od po-
czątku jest z nami w kontakcie i 
pomaga jak może.
Główny organizator imprezy: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblio-
teka Publiczna Gminy Pruszcz 
Gdański. Współorganizatorzy: 
Gminne Towarzystwo Sportowe 
Pruszcz Gdański, a także sołectwa: 
Wiślina, Lędowo i Bystra. Nad 
bezpieczeństwem czuwali: Straż 
Gminna Gminy Pruszcz Gdań-
ski, Ochotnicza Straż Pożarna z 
Wiśliny, Komenda Powiatowa Po-
licji w Pruszczu Gdańskim. Grupa 
Motocyklowa.
Sponsorzy: PKS Gdańsk, Bank 
Spółdzielczy w Pruszczu Gdań-
skim, Grupa LOTOS S.A., Natur 
House, Taurus, Exclusive Sport, 
Arcora International, Nutri Shop.
Partnerzy: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskiego, 
Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim, Pomorskie Zrzeszenie 
Ludowych Zespołów Sportowych. 
Specjalne podziękowania nale-
żą się: paniom z Kół Gospodyń 

Wiejskich, dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej w Wiślinie oraz pro-
boszczowi tutejszej parafii.
Tymczasem już dziś zapraszamy 
na kolejną edycję Wojewódzkiego 
Biegu Doliną Raduni (Straszyn – 
Juszkowo). Imprezę zaplanowano 
na 24 września.

(MB)



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. MAT-BUD Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. od wielu lat należy do wiodących firm w regionie 
kujawsko-pomorskim zajmujących się handlem i produkcją materiałów 
budowlanych. Firma stawia na rozwój i zadowolenie pracowników  
z wykonywanej pracy co skutkuje profesjonalnym podejściem do 
obsługi klienta. Nasz harmonijny rozwój w ostatnich lata oraz ciągła chęć 
podejmowania to nowych wyzwań była bodźcem do powstania  dwóch 
oddziałów na rynku trójmiejskim w Gdyni oraz Kowalach.

MAT-BUD 7 - GDAŃSK - KOWALE

MAT-BUD 8 - GDYNIA

WWW.MATBUD-TORUN.PL WWW.ESKLEPMATBUD.PL

Mat-Bud 7
ul. Glazurowa 9,
80-180 Kowale

tel. 517-627-291, 506-844-075, 510-168-586 
e-mail: matbud7@matbud-torun.pl

Krzysztof Marcinkowski - Dyrektor oddziału
tel. 517-627-291 

e-mail: marcinkowskik@matbud-torun.pl

Mat-Bud 8
ul. Hutnicza 25a,
81-061 Gdynia

tel. 510-168-392, 510-168-565, 510-169-067
e-mail: matbud8@matbud-torun.pl

Kamil Tryk - Dyrektor Oddziału
tel. 517-627-296

e-mail: trykk@matbud-torun.pl

Z nami warto budować swoją przyszłość 
Zapraszamy do zakupów


