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Pruszcz Gdański otrzymał unijne pieniądze na budowę 
węzłów komunikacyjnych. Dzięki temu nie do poznania 
zmieni się teren wokół dworca kolejowego. Sam budynek 
dworca zostanie zburzony, a w jego miejsce PKP wybuduje 
zupełnie nowy.

Unijne miliony na układy komunikacyjne 
BĘDZIE NOWY DWORZEC KOLEJOWY
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FlashFlash

Uwaga na toksyczny barszcz
Podczas wakacji będziemy odpoczywać w róż-
nych ciekawych i atrakcyjnych miejscach. War-
to zwrócić uwagę na bezpieczeństwo naszych 
najbliższych.

Zabytek odkrywa niespodzianki 
Trwa remont zabytkowego budynku przy 
ulicy Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim, 
gdzie znajdować się będzie muzeum naszego 
miasta. 

OSE ma odmienić polską szkołę  
W ciągu 3 lat polskie szkoły powinny mieć do-
stęp do szerokopasmowego internetu. Rząd 
przygotowuje ustawę o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej.

Rusza przebudowa Korzeniowskiego
W ramach „schetynówki” przebudowano już 
drogę Domachowo – Zaskoczyn, a lada dzień 
rozpoczną się prace w Otominie i Pruszczu 
Gdańskim.

STR. 4 STR. 5 STR. 6STR. 3

STR. 5

Dotychczasowy dworzec w Pruszczu 
Gdańskim zostanie wyburzony i 
wybudowany od nowa – Aleksandra 
Grzelak, rzecznik prasowy PKP.
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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

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

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

• 8 – 16 lipca (sobota – niedziela),  
Sopot Film Festiwal

• 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 (czwartek – niedziela), 
XXI Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA, 
Dolne Miasto w Gdańsku

• 16 lipca (niedziela), Triathlon Gdańsk, 
godz. 9.00

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

• 23 lipca (niedziela), Wielki Dziecięcy 
Pchli Targ, godz. 11.00 i 19.00, Teatr Leśny 
w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 45

• 24 – 29 lipca (poniedziałek – sobota), 
Żeglarskie Mistrzostwa Europy ORC, 
gdańska marina

• 27 – 30 lipca (czwartek – niedziela), Targi 
Wiatr i Woda w Gdyni

• 29  – 30 lipca (sobota – niedziela),  godz. 10.00 
-18.00 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 
Sopot 2017, Hala Pomarańczowa Hipodrom 

• 30 lipca (niedziela), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 19.00, tarasy przy 
Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 3/5

• 2 sierpnia (środa), Morbid Engel, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 – 6 sierpnia (piątek – niedziela), Cropp 
Baltic Games – 10th Year Anniversary, Plac 
Zebrań Ludowych w Gdańsku

• 5 – 6 sierpnia (sobota – niedziela),  
Duo Cacib – Podwójna Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych, godz. 10.00, 
Hipodrom w Sopocie, ul. Polna 1

• 12 sierpnia (sobota), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 19.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 14 sierpnia (poniedziałek), Mistrzostwa 
Ekstraligi na Żużlu, godz. 19.00, stadion 
żużlowy w Gdańsku, ul. Zawodników 1

• 15 sierpnia (wtorek), XXIII Maraton 
Solidarności, godz. 9.00, Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdyni

• 20 – 26 sierpnia (niedziela – sobota), XII 
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
Mozartiana 

• 26 sierpnia (sobota), Bebel Gilberto,  
godz. 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 26 – 28 sierpnia, Mistrzostwa Europy  
w Piłce Siatkowej, Ergo Arena
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Politycy spotkali się z mieszkańcami 
Pruszcza Gdańskiego
Od ponad pół roku posłowie 
PO spotykają się z mieszkań-
cami wszystkich województw. 
We wtorek 27 czerwca po-
słowie Platformy Obywatel-
skiej odwiedzili mieszkańców 
województwa pomorskiego. 
Spotkania w województwie 
pomorskim było ostatnim z 
pierwszej tury objazdu powia-
tów przez polityków najwięk-
szej partii opozycyjnej.
Politycy Platformy w każdym 
z województw spotykają się z 
mieszkańcami wszystkich po-
wiatów. Tak było również w 
województwie pomorskim. 
Przedstawiamy relację z jedne-
go ze spotkań w naszym woje-
wództwie, które odbyło się w 
Pruszczu Gdańskim. 
Gospodarzem spotkania była 
Małgorzata Chmiel posłanka 
z naszego okręgu wyborczego, 
której towarzyszyło troje po-
słów PO. Były Minister Spra-
wiedliwości w rządzie PO Bo-
rys Budka, oraz posłowie Elż-
bieta Radziszewska i Szymon 
Ziółkowski.
Na spotkanie przybyło ponad 

setka mieszkańców powiatu 
gdańskiego zainteresowanych 
obecną działalnością posłów 
Platformy Obywatelskiej. Spo-
tkanie otworzyła Pani poseł 
Małgorzata Chmiel, która 
wymieniła kilkanaście ustaw, 
które zdaniem opozycji cofają 
Polskę do PRL. Następnie głos 
zabrali po kolei obecni na spo-
tkaniu posłowie PO. 
Po tym wstępie rozpoczęła się 

tura pytań zadawanych przez 
mieszkańców do polityków 
PO. Mieszkańcy najczęściej 
pytali o możliwość powstrzy-
mania działań rządu Prawa i 
Sprawiedliwości, a także o to, 
co Platforma Obywatelska ma 
do zaoferowania Polakom po 
przejęciu władzy. 
Spotkanie zakończyło się 
po około dwóch godzinach. 
Mieszkańcy przy wychodzeniu 

z sali nie kryli zadowolenia i sa-
tysfakcji ze spotkania. 
Małgorzata Chmiel, posłanka 
z naszego okręgu wyborczego 
obiecała przygotowanie kolej-
nych spotkań z mieszkańcami 
w całym okręgu wyborczym. 
Zapowiedź ta spotkała się z 
ogromna aprobatą zgromadzo-
nych mieszkańców. 

DO ZASKOCZYNA JAK PO STOLE

Rusza przebudowa Korzeniowskiego
Przed nami wakacje, a drogowcy mają przed sobą miesiące pełne pracy. W ramach „schetynówki” przebudowano już drogę 
Domachowo – Zaskoczyn, a lada dzień rozpoczną się prace w Otominie i Pruszczu Gdańskim.

Tego roku rządowy program 
dotyczący przebudowy dróg lo-
kalnych wyglądał nieco inaczej 
niż w latach ubiegłych. Przy-
pomnijmy, że powiat otrzy-
mał dofinansowanie na trzy 
zadania: drogę Domachowo – 
Zaskoczyn, ulicę Korzeniow-
skiego w Pruszczu Gdańskim 
i drogę powiatową od granicy 
z Gdańskiem biegnącą przez 
Otomin do wsi Sulmin.
– Zakończyła się już przebu-
dowa drogi z Domachowa do 
Zaskoczyna. Jezdnia została 
nieco poszerzona, na ponad ki-
lometrowym odcinku wylany 
został dywanik asfaltowy, a tuż 
przed Zaskoczynem wykonano 
też wyspę segregacyjną. Pra-
ce przebiegały bardzo spraw-
nie, utrudnienia mieli niestety 
kierowcy, ponieważ droga była 
całkowicie zamknięta dla ru-
chu – mówi „Panoramie” Sa-
bina Bobkowska, zastępca na-
czelnika Wydziału Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
W Otominie rozpoczęły się 

natomiast drobne prace przy-
gotowawcze. Tu przebudowana 
zostanie cała, prawie 4-kilo-
metrowa droga – łącznie z od-
cinkiem leśnym, gdzie również 
wylany zostanie asfalt.
– Poza nowym asfaltem – w 
brakujących miejscach – wy-
budowane zostaną chodniki. 
Znacznie trudniejsza do re-
alizacji będzie bez wątpienia 
przebudowa ulicy Korzeniow-
skiego w Pruszczu Gdańskim. 
Tu jezdnia wykonana zostanie 
z kostki betonowej. Wybudo-
wane zostaną chodniki wraz ze 
ścieżką rowerową. Wcześniej 
jednak wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa. W pro-
jekcie jest również wykonanie 
oświetlenia – dodaje Katarzyna 
Kamińska, kierownik Refera-
tu Remontowo-Inwestycyjne-
go Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
Warto w tym miejscu poin-
formować, że w czasie prze-
budowy drogi w Otominie 
zamknięty będzie dla ruchu 
leśny odcinek – od granicy z 

Sulminem. Ten fragment wy-
konany ma być w trakcie waka-
cji i od 1 września droga ma być 
ponownie przejezdna.
Szacowano, że koszt wykona-
nia wszystkich trzech zadań 
kosztować może nawet 7 mln 
zł.
– Po przetargu okazało się, że 
zapłacimy niecałe 5 milionów 
złotych. Nie spodziewaliśmy 
się tak niskiej ceny. Był to jeden 
z ostatnich przetargów, gdzie 
udało się osiągnąć tak znacz-
ne oszczędności – mówi nam 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
To nie wszystkie drogowe in-
westycje, które będą zrealizo-
wane w tym roku. Kilka dni 
temu rozstrzygnięto przetarg 
na tzw. „małą schetynówkę” 
albo jak niektórzy nazywa-
ją – „cichonówkę”. W ramach 
tego projektu remontowane 
będą odcinki dróg w Koszwa-
łach i Borowinie. Budowane 
będą chodniki w Suchym Dę-
bie, Ulkowach oraz Wojano-
wie. Prace te będą kosztować 

niespełna 1,5 mln zł.
– Wszystkie roboty drogowe 
mają być zakończone do koń-
ca października – podkreśla 
Marian Cichon. – Już teraz – 
mimo że mamy dopiero lipiec – 
przygotowujemy się do nowego 
rozdania „schetynówki”. W tej 
chwili nie wiadomo do końca 

jak wyglądać będzie podział 
rządowych środków. Prowa-
dzone są w tej chwili konsulta-
cje w celu ustalenia ostateczne-
go kształtu programu. Chodzi 
o to, aby biedniejsze gminy 
miały większe szanse na otrzy-
manie pieniędzy.
Mimo to władze powiatu 

gdańskiego wiedzą jakie drogi 
wymagają nakładów finanso-
wych. Na liście tej znajduje się 
ulica Słowackiego w Pruszczu 
Gdańskim, kolejny fragment 
drogi Olszanka – Pszczółki – 
Steblewo – Kiezmark, czy Ró-
żyny – Żelisławki.

(lubek)

  Niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy 
Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim
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Trwa również przebudowa 
ulicy Szkolnej w Kleszcze-
wie. Docelowo wykonana ma 
być asfaltowa nawierzchnia 
drogowa na odcinku prawie 
kilometra oraz pół kilometra 
chodnika. W trakcie trwania 
przebudowy obowiązuje or-
ganizacja ruchu wyłączająca 
teren budowy z użytkowania, 
umożliwiająca dojazd jedynie 
okolicznych mieszkańców. 
Przebudowa drogi zakoń-
czyć się ma we wrześniu, a 
całkowity koszt inwestycji to 
1293958 złotych. Przebudowa 
ulicy Szkolnej została dofi-
nansowana z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.
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ROŚLINA, KTÓRĄ MOŻESZ SIĘ POPARZYĆ

Uwaga na toksyczny barszcz
Podczas wakacji będziemy 
odpoczywać w różnych cie-
kawych i atrakcyjnych miej-
scach. Warto jednak zwrócić 
uwagę na bezpieczeństwo na-
szych najbliższych. Niebez-
pieczeństwo może czaić się 
nie tylko w wodzie, na ruchli-
wej drodze, ale nawet na zwy-
kłych polach czy w lasach.
Każdego roku przestrzega-
my naszych Czytelników 
przed barszczem Sosnow-
skiego. Roślina została spro-
wadzona do Polski w celu 

urozmaicenia paszy dla bydła. 
Szybko jednak odstąpiono od 
stosowania tej rośliny w paszy, 
ponieważ negatywnie oddzia-
ływała na zwierzęta, które ją 
spożywały. Dodatkowym pro-
blemem był fakt, że barszcz 
szybko się rozsiewa. Podjęto 
decyzję o zaprzestaniu jego 
masowej uprawy oraz o ko-
nieczności zneutralizowania 
tej rośliny. Działania te oka-
zały się niestety niewystar-
czające, co przyczyniło się do 
rozprzestrzenienia rośliny w 
całym kraju.
– Barszcz Sosnowskiego jest 
rośliną, która kwitnie najczę-
ściej w okresie letnim. Często 
występuje nad brzegami rzek 
oraz małych cieków wodnych, 
co sprawia, że nasiona tej ro-
śliny szybko się rozprzestrze-
niają – mówi nam Ireneusz 
Czernecki, naczelnik Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Barszcz Sosnowskiego wy-
twarza olejki eteryczne, które 
w wyniku kontaktu ze skórą 
może powodować wystąpie-
nie oparzeń (II i III stopnia). 
W upalne dni wystarczy nie-
wielki powiew wiatru, a nie-
bezpieczne substancje mogą 

REWITALIZACJA DZIELNIC MIASTA GDAŃSKA DZIĘKI FUNDUSZOM UNIJNYM

Zaczyna się wielka rewitalizacja Gdańska
Ponad 76 milionów złotych z RPO wydanych zostanie na remonty i pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji. Będą nowe 
chodniki i zieleńce. Powstaną świetlice dla dorosłych i dzieci. Projekty będą realizowane w latach 2018-2023.

–  Dziś zaczynamy kolejny etap 
wielkiej przemiany dzielnic Gdań-
ska – podkreśla Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, który wraz z 
wicemarszałkami Wiesławem 
Byczkowskim i Ryszardem Świl-
skim, 30 czerwca br. podpisał  
z władzami Gdańska umowę o do-
finansowanie projektów komplek-
sowej rewitalizacji dzielnic Gdań-
ska. Projekty będą realizowane w 
czterech obszarach miasta: Dol-
nym Mieście i Starym Przedmie-
ściu, Oruni, Biskupiej Górce i Sta-
rym Chełmie oraz w Nowym Por-
cie wraz z Twierdzą Wisłoujście.
 
WALKA Z UBÓSTWEM NA DOL-
NYM MIEŚCIE
 – Cieszę się, że dzielnice Gdańska, 
które do niedawna uznawane były, 
a w niektórych przypadkach nadal 
są postrzegane jako dzielnice zde-
gradowane, doczekają się rewitali-
zacji – mówił marszałek Mieczy-
sław Struk. 
Dolne Miasto i Stare Przedmieście 
uzyskają całkowicie nowe zagospo-
darowanie opływu Motławy i Pla-
cu Wałowego. Zostaną naprawione 
chodniki i instalacje podziemne. 
Mieszkańcy będą mogli spędzać 

czas na wyremontowanych podwó-
rzach. Na całym terenie zostaną 
ustawione ławki, kosze na śmieci 
czy roślinność. Wsparcie uzyskają 
rodziny zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Centrum Wsparcia 
i Terapii Rodziny prowadzić bę-
dzie zajęcia psychologiczne. Dzieci  
i młodzież będą mogły uczestni-
czyć w zajęciach edukacyjnych. 
Planowane są między innymi zaję-
cia informatyczne i matematyczne.
 
ORUŃSKI RATUSZ OD NOWA
Największe inwestycje w in-
frastrukturę dzielnicy obejmą 

zagospodarowanie terenów Rynku 
Oruńskiego, skweru przy ul. Go-
ścinnej oraz parku przy ul. Związ-
kowej. Wszędzie tam zostaną nasa-
dzone rośliny oraz ustawione ławki  
i nowe oświetlenie. Odnowione 
zostaną również budynki i po-
dwórza w całej dzielnicy.  Wyre-
montowany, stary ratusz będzie 
służył  mieszkańcom dzielnicy. 
Stary oruński ratusz będzie in-
tegrował lokalną społeczność. 
Mieszkańcy uzyskają dostęp do 
usług społecznych. W ratuszu po-
wstanie biblioteka i ośrodek kultu-
ry. Prowadzone będą warsztaty z 

przedsiębiorczości, zaangażowania 
społecznego oraz integracyjne. Bę-
dzie również działać świetlica dla 
wszystkich mieszkańców Oruni.
 
ZIELEŃCE I PLACE ZABAW NA 
BISKUPIEJ GÓRCE
Projekty infrastrukturalne  
i społeczne będą realizowa-
ne również na Biskupiej Górce  
i Starym Chełmie. Wyremontowa-
ne zostanie ponad 50 budynków. 
Prawie 2 kilometry ulic zyska nową 
nawierzchnię. Dzięki działalności 
Centrum Wsparcia Seniora, star-
sze osoby, będą mogły uczestniczyć  

w różnych zajęciach edukacyjnych, 
psychologicznych i rekreacyjnych. 
Wsparcie otrzymają też rodziny. 
Będą warsztaty, konsultacje i tre-
ningi umiejętności.

 W NOWYM PORCIE PO BAZIE 
PALIW, BĘDZIE PARK
Dla Nowego Portu to będzie ko-
lejny etap rewitalizacji. Największą 
inwestycją będzie zagospodaro-
wanie Szańca Zachodniego. Te-
ren po byłej bazie paliw zostanie 
uporządkowany. Około 50 bu-
dynków w całej dzielnicy zosta-
nie wyremontowanych. Na ul. 

Floriańskiej powstanie Klub Ak-
tywnego Mieszkańca. Dla dzieci i 
młodzieży zorganizowana będzie 
Podwórkowa Placówka Wsparcia 
Dziennego. 
– Te wszystkie projekty, niezależnie 
od dzielnicy przynoszą efekty. Naj-
lepszym przykładem są tu słowa 
mieszkańców, którzy lubią swoją 
dzielnice i że tu chce się mieszkać a 
ta dzielnica to najlepsze miejsce do 
życia – podsumował marszałek 
Struk.
 
KOSZT PROJEKTÓW
Łączna wartość realizowanych 
projektów rewitalizacyjnych to 
blisko 120 milionów. Dofinan-
sowanie unijne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 wyniesie prawie 77 
milionów. Wszystkie inwestycje 
zostały zapisane w mechanizmach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. Jest to program mający 
na celu poprawę warunków życia 
mieszkańców pomorskiego obsza-
ru metropolitalnego.

UMWP

USŁUGI BUDOWLANE
REMONTY MIESZKAŃ

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ PO REMONTACH

TEL.530 185 590

wydostawać się z rośliny w 
postaci aerozoli i osadzić się 
na skórze, powodując bole-
sne poparzenia. Inne obja-
wy, jakie mogą pojawić się w 
wyniku kontaktu z trującą 
rośliną to nudności, ból gło-
wy, a nawet oparzenia układu 
oddechowego.
– Należy bezwzględnie uni-
kać bezpośredniego kontaktu 
z barszczem Sosnowskiego – 
ostrzega Ireneusz Czernecki.
Trującą rośliną zajęli się już 
drogowcy powiatu gdańskie-
go, którzy w maju wycinali 
barszcz Sosnowskiego, rosnący 
przy pasach drogowych dróg 
Kiezmark – Błotnik, w okolicy 
Rekcina, Żukczyna i na styku 
dróg powiatowych z autostradą. 
– Nie była to jednorazowa 

akcja. Wycinanie tych tok-
sycznych roślin jest zdecy-
dowanie najskuteczniejsze. 
Wiele zgłoszeń mieliśmy w 
roku ubiegłym, w tym roku 
jest ich zdecydowanie mniej. 
Niemniej jednak nasze służ-
by są w ciągłym pogotowiu 
i jeśli zajdzie taka potrzeba, 
wycinać będą kolejne rośliny 
– mówi „Panoramie” Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.
Osoby, które napotkają na 
swojej drodze barszcz So-
snowskiego mogą zgłaszać 
ten fakt do Wydziału Rol-
nictwa i Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim (tel. 58 
773 12 02).

(lubek)
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  Barszcz Sosnowskiego to niezwykle niebezpieczna roślina,  
dlatego radzimy omijać ją szerokim łukiem

  Umowę podpisano na Placu Wałowym (Stare Przedmieście), który także będzie objęty działaniami rewitalizacyjnymi.

NOWY MOST W KOLBUDACH

Remont w Borzęcinie
Powiat zarządza nie tylko 
drogami, ale również obiekta-
mi mostowymi. Niemal każ-
dego roku remontowany lub 
budowany jest któryś z nich. 
W tym roku remontowany 
będzie most w Borzęcinie.
– Cała inwestycja kosztować 
ma ok. 400 tysięcy złotych, 
ale 140 tysięcy otrzymaliśmy 
z rezerwy rządowej – mówi 
nam Katarzyna Kamińska 
ze Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
Znacznie poważniejsza, ale 

i droższa będzie inwestycja 
w Kolbudach, gdzie od pod-
staw będzie budowany most 
w ciągu ulicy Przemysłowej. 
W tym roku gotowy ma być 
projekt.
– Inwestycja jest bardzo po-
ważna. Most będzie budowa-
ny od podstaw, będzie szerszy 
i jego kształt też będzie inny 
– dodaje Marian Cichon, wi-
cestarosta gdański.

(GR)
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  Remont budynku przy Krótkiej 6 co rusz odkrywa kolejne niespodzianki

 Dworzec kolejowy w Pruszczu Gdańskim będzie zburzony, 
 a w jego miejsce PKP wybuduje nowy budynek

BUDOWLAŃCY ZAJMĄ SIĘ NIEBAWEM DACHEM

BĘDZIE NOWY DWORZEC KOLEJOWY

Pruszczański zabytek odkrywa niespodzianki 

Unijne miliony na układy komunikacyjne 

Trwa remont zabytkowego budynku przy ulicy Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim, gdzie znajdować 
się będzie muzeum naszego miasta.

Pruszcz Gdański otrzymał unijne pieniądze na budowę węzłów komunikacyjnych. Dzięki temu nie 
do poznania zmieni się teren wokół dworca kolejowego. Sam budynek dworca zostanie zburzony, 
a w jego miejsce PKP wybuduje zupełnie nowy.

– W remontowanym, zabyt-
kowym Domu Wiedemanna 
przy ulicy Krótkiej 6 udało się 
dotrzeć do oryginalnego ukła-
du pomieszczeń z przełomu 
XVIII i XIX wieku. Odkryto 
skrytki w mansardach dachu z 
niewielkimi drzwiczkami za-
mykanymi na zasuwki – mówi 
nam Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
Zabytkowy dwór podcieniowy 
przy ulicy Krótkiej 6 to drugi, 
po Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej, najstarszy 
budynek w naszym mieście. Jak 
przypomina Bartosz Gondek, 
wybudowano go około roku 
1800 na wschodniej pierzei 
dawnego placu targowego. 
– Oprócz bardzo ciekawej kon-
strukcji, w skład której wcho-
dzą, oprócz szachulca, charak-
terystyczny podcień oparty na 
kolumnadzie, na uwagę zasłu-
guje częściowe wypełnienie ce-
głą holenderką i ozdobna klat-
ka schodowa. Na Krótkiej 6 
mieszkał wraz z rodziną jeden 
z ojców Pruszcza Gdańskie-
go, dr Hermann Wiedemann. 
Wiedemann w 1847 roku 

W ramach przedsięwzięcia 
realizowanego przez miasto 
– jeszcze w tym roku – zbu-
dowany zostanie parking par-
k&ride przy ulicy Dworcowej 
dla samochodów osobowych i 
rowerów. 
– Na przyszły rok zaplanowa-
liśmy sobie przebudowę uli-
cy Dąbrowskiego, przy której 
znajdzie się także ścieżka ro-
werowa. Przebudowany będzie 
deptak łączący ulicę Skalskiego 
i dworzec kolejowy. Dokończo-
na zostanie także ścieżka rowe-
rowa na wale Raduni od ulicy 
Mickiewicza do ulicy Sikor-
skiego. Zrobimy też połączenie 
trasy rowerowej z Juszkowa do 
faktorii. Wybudowany zosta-
nie długo oczekiwany przez 
mieszkańców mostek na uli-
cy Zastawnej, dzięki któremu 
droga do faktorii będzie znacz-
nie krótsza – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
Przypomnijmy, że niebawem 
rozpocznie się remont ulicy 
Zastawnej, która jest częścią 
drogi wojewódzkiej. W ramach 

przeniósł się tutaj z Oliwy, aby 
objąć praktykę lekarską. Jego 
działalność nie ograniczała się 
tylko do leczenia. Nadzorował 
rozbudowę miejscowości we-
dług nowoczesnych standar-
dów małego miasteczka. Był 
też wieloletnim dyrektorem cu-
krowni i zbudował nowoczesny 
szpital. W 1896 roku, na pół-
wiecze pracy zawodowej, mia-
nowano go honorowym oby-
watelem Pruszcza Gdańskiego 
– mówi Bartosz Gondek.
Prace przy Krótkiej 6 trwają 
już od kilku tygodni. Obecnie 
trwają roboty, mające na celu 
odciążenie konstrukcji budyn-
ku. W celu wzmocnienia fun-
damentów budynku wykona-
no przypory żelbetowe ścian 
szczytowych. 
– Na miejscu pojawiła się też 
komisja konserwatorska z 
udziałem przedstawiciela Wo-
jewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, podjęto szereg de-
cyzji mających na celu ochro-
nę pierwotnej tkanki obiek-
tu. W ciągu najbliższych dni 
zostanie rozebrane poszycie 
dachu oraz nastąpi wymia-
na konstrukcji więźby dachu 

inwestycji Zarząd Dróg Woje-
wódzkich wybuduje tam zbior-
nik retencyjny. Po zakończe-
niu tych prac miasto wybuduje 
parking.
– Nowe fragmenty ścieżek po-
wstaną także przy ulicach: 
Olszewskiego, Wróblewskie-
go, 24 Marca i Mościckiego. 
Teraz zajmujemy się tam bu-
dową zbiornika retencyjnego 
oraz całego układu kanalizacji 
deszczowej, natomiast w przy-
szłym roku wykonany zostanie 
na tym osiedlu układ drogowy, 
by wszystko dopełnić ścieżkami 
rowerowymi – dodaje Janusz 
Wróbel.
Na rok 2019 zaplanowano prze-
budowę odcinków ulic Dwor-
cowej i Skalskiego oraz ronda, 
które sprawniej wyprowadzało 
będzie ruch samochodowy w 
kierunku Cieplewa. Wybudo-
wane będą też dwie kładki pie-
szo-rowerowe na Raduni.
– Z komunikacji kolejowej ko-
rzysta może niewiele osób, ale 
celem projektu jest właśnie po-
prawienie tych statystyk. Już 
dziś możemy zaobserwować, 
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– informuje rzecznik, który 
dodaje, że Krótka 6 odkrywa 
także przed nami kolejne nie-
spodzianki. – Przy odkuwaniu 
pierwotnych tynków odkryto 
między innymi gazetę z 1834 
roku i skrytki w mansardach 
dachu z niewielkimi drzwicz-
kami zamykanymi na zasuwki. 
Ukazały się także oryginalne 
detale konstrukcyjne, takie jak 

że obecny parking jest bardzo 
często zajęty. Mam nadzieję, 
że przyjazna infrastruktura dla 
rowerów i samochodów spowo-
duje, że znacznie więcej osób 
będzie korzystało z kolei – tłu-
maczy Janusz Wróbel.
To jednak nie wszystko, po-
nieważ PKP planuje budo-
wę zupełnie nowego dworca 
kolejowego.
– Jeszcze w tym roku planujemy 
rozpoczęcie prac projektowych 

pozostałości po kominkach czy 
odciągi kominowe. Możemy 
teraz także zobaczyć, jak sło-
neczne były salony, przestron-
ne pokoje. W jaki sposób za-
stosowano dodatkowe naświe-
tla w oknach, aby uzyskać we 
wnętrzach dużą ilość światła, 
a także jak funkcjonalny był to 
projekt pod kątem wykorzysta-
nia powierzchni.

dla dworca w Pruszczu Gdań-
skim. Rozpoczęcie prac budow-
lanych planowane jest na drugie 
półrocze 2018 roku. Dotych-
czasowy dworzec w Pruszczu 
Gdańskim zostanie wyburzony 
i wybudowany od nowa, jako 
innowacyjny dworzec systemo-
wy. Funkcja ta to nowatorskie 
podejście do modernizacji dwor-
ców kolejowych. W miejscu do-
tychczasowych, często niefunk-
cjonalnych obiektów powstają 

ZAPRASZAMY  
DO FAKTORII

I Turniej  
Krzykaczy
Takiego turnieju na Po-
morzu jeszcze nie było. W 
Pruszczu Gdańskim odbę-
dzie się I Turniej Krzykaczy.
– Tradycja krzykaczy w 
Wielkiej Brytanii sięga śre-
dniowiecza, kiedy większość 
osób była analfabetami. 
Królewskie dekrety, nowe 
prawa, ogłoszenia oraz inne 
ważne wiadomości musiały 
być zatem ogłaszane ust-
nie. Swoje przemówienia 
zaczynali od słów „Oycz”, 
co z francuskiego oznacza 
„słuchajcie” – mówi nam 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego i wielki mi-
łośnik historii. 
W wielu krajach odbywają 
się doroczne konkursy krzy-
kaczy. Organizowane są na-
wet mistrzostwa świata w 
tej nietypowej dyscyplinie. 
Aktualnym mistrzem świa-
ta krzykaczy jest Kanadyj-
czyk Chris Whman.
– Tradycja miejskiego krzy-
kacza znana jest również 
w Polsce, gdzie tę funkcję 
określa się również mianem 
klikona. Obecnie jedynym 
polskim miastem, w którym 
oficjalnie zachowała się ta 
funkcja jest Lublin. Lubel-
skim krzykaczem – kliko-
nem, jest Władysław Sten 
Grzyb – dodaje Bartosz 
Gondek.
Uczestnicy konkursu będą 
mieli do wyboru dwa tek-
sty dostarczone przez orga-
nizatorów lub tekst własny 
(zatwierdzony przez organi-
zatorów), na wykrzyczenie 
którego będą mieli od 30 do 
45 sekund. 
Chętni mogą się zgłaszać 
indywidualnie w Fakto-
rii Handlowej w Pruszczu 
Gdańskim albo wysyłać 
swój akces drogą mailową 
na adresy: kasa-faktoria@
pruszcz-gdanski.pl lub be-
rig@pruszcz-gdanski.pl. 
Dodajmy, że uczestnicy 
konkursu przemawiać będą 
z wieży wartowniczej, zaś 
osoby z lękiem wysokości z 
parteru. Pomiar głośności 
z zastosowaniem miernika 
dźwięku odbywał się będzie 
20 metrów od uczestnika 
konkursu.
I Konkurs Krzykaczy od-
będzie się 20 sierpnia w 
godz. 15.00 – 18.00 na te-
renie Faktorii Handlowej w 
Pruszczu Gdańskim.

(KL)

Dodajmy jeszcze tylko, że re-
mont zabytkowego budynku 
zakończyć się ma w kwiet-
niu przyszłego roku. Przed-
sięwzięcie kosztuje 3,9 mln 
zł, a w budynku tym mieścić 
się będzie Muzeum Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)

nowe: dostosowane wielkością 
do rzeczywistych potrzeb po-
dróżnych i lokalnych społecz-
ności, odpowiadające potrzebom 
wszystkich grup pasażerów, w 
tym osób niepełnosprawnych, 
bardziej efektywne energetycz-
nie, wyposażone w zaawansowa-
ne technologie i przyjazne śro-
dowisku budynki – mówi „Pa-
noramie” Aleksandra Grzelak, 
rzecznik prasowy PKP.

(lubek)
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INWESTYCJA ZA 18 MLN

SOBOWIDZ

Niebawem ogłoszą przetarg

Termomodernizacja szkoły

Już niebawem rozpocznie się 
budowa oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji sanitarnej w So-
bowidzu. Jest to największa 
– pod względem finansowym 
– inwestycja w historii gminy 
Trąbki Wielkie.
– Formalnie jesteśmy już 
przygotowani do rozpoczę-
cia inwestycji. Wszystkie do-
kumenty sprawdzane są też 
w gdańskim urzędzie mar-
szałkowskim. Mam nadzie-
ję, że jeszcze w tym miesiącu 
ogłosimy przetarg, wyłaniając 
wykonawcę inwestycji. Cały 
projekt musi być zrealizowa-
ny najpóźniej w październiku 
przyszłego roku – mówi nam 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Projekt obejmuje budowę 
oczyszczalni ścieków w So-
bowidzu (przy drodze w kie-
runku miejscowości Klępiny) 
oraz sieci kanalizacji sanitar-
nej w aglomeracji sobowidz-
kiej. Dzięki temu do sieci 
podłączone będą wsie Sobo-
widz, Gołębiewo Wielkie i 
Gołębiewo Średnie. Według 
kosztorysu inwestycja może 
kosztować ponad 18 mln zł.
– Z Unii Europejskiej otrzy-
maliśmy 10 mln zł, ale mam 
również nadzieję, że po prze-
targu koszt inwestycji okaże 
się mniejszy – mówi wójt Kon-
kol, który dodaje, że realizacja 
inwestycji nie będzie wcale 
łatwym zadaniem. – Mamy 

Gmina Trąbki Wielkie – jak i 
inne samorządy w wojewódz-
twie pomorskim – otrzymała 
dofinansowanie na realizację 
projektu związanego z termo-
modernizacją Szkoły Podsta-
wowej w Sobowidzu.
– Jesteśmy już po sprawdzeniu 
dokumentacji przetargowej 
przez Urząd Marszałkowski 
w Gdańsku. Przetarg został 
już ogłoszony, a wykonawcę 
inwestycji poznamy 10 lipca. 
Cały projekt powinien być 
zrealizowany we wrześniu, 
a najpóźniej w październiku 
– mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
W ramach projektu wykona-
ne zostanie docieplenie bu-
dynku – zmieni się też estety-
ka elewacji. Wyremontowany 
będzie także dach, zmieni się 
również system ogrzewania.
– Można powiedzieć, że kie-
dy spojrzymy z zewnątrz na 
szkołę, to będzie ona wy-
glądała jak nowa. Po zakoń-
czeniu inwestycji poprawi 
się nie tylko jej wygląd, ale 
zmniejszą się również koszty 
związane z utrzymaniem pla-
cówki. Według dokumentów 

tam wiele obostrzeń zwią-
zanych chociażby z ochroną 
jeziora czy cieków wodnych 
przepływających na tym tere-
nie. W związku z tym niektó-
re fragmenty sieci musiały być 
przeprojektowane.
Po zakończeniu tej inwestycji 
ponad połowa mieszkańców 
gminy Trąbki Wielkie będzie 
mogła korzystać z kanaliza-
cji. Nie jest to może wielki 
odsetek, ale trzeba pamiętać, 
że gmina jest rozległa, gospo-
darstwa oddalone od siebie, 
dlatego realizowanie inwesty-
cji kanalizacyjnych na takim 
obszarze jest niezwykle dro-
gim zadaniem.
Gmina stara się jeszcze o do-
datkowe środki na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
Kłodawie, która podłączo-
na będzie do oczyszczalni 
ścieków w Trąbkach Wiel-
kich. Kłodawa to wieś, która 
bardzo dynamicznie rozwija 
się, stąd też ta inwestycja. W 
sierpniu zapadnie decyzja, czy 
gmina otrzyma środki na ten 
cel. Jeśli tak, to prace ruszą 
jeszcze w tym roku.
– Staramy się o środki na 
jeszcze dwie inwestycje, któ-
re dotyczą budowy lokalnych 
oczyszczalni ścieków w Paw-
łowie oraz Domachowie – in-
formuje wójt Konkol.

(KL)

oszczędności związane z 
ogrzewaniem budynku szkol-
nego w Sobowidzu mają wy-
nieść aż 50 procent. Jednak 
dopiero rzeczywistość po-
każe, czy faktycznie pojawią 
się tak duże oszczędności – 
mówi Błażej Konkol, który 
dodaje, że w okresie waka-
cji drobne prace remontowe 
prowadzone będą również w 
innych placówkach oświato-
wych na terenie gminy Trąbki 
Wielkie.
Dla mieszkańców Sobowidza 
mamy jeszcze jedną dobrą 
wiadomość. Budowana bę-
dzie bowiem ścieżka rowero-
wa z Pszczółek do Sobowidza. 
– Ścieżka nie będzie wykona-
na na całym odcinku. Na ra-
zie powstanie ona za mostek 
na drodze w kierunku Rości-
szewa. Dzięki tej inwestycji 
miłośnicy turystyki rowe-
rowej będą mogli podróżo-
wać do Pszczółek. Docelowa 
ścieżka rowerowa prowadzić 
ma aż do Skarszew, ale inwe-
stycja ta będzie realizowana w 
ciągu najbliższych kilku lat – 
tłumaczy nam Błażej Konkol.

(GR) 

  Dominik Kopera z Ministerstwa Cyfryzacji mówił w 
Trąbkach Wielkich o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 Od niedawna z nowej remizy cieszyć się mogą strażacy z Ełganowa

W TRĄBKACH WIELKICH O CYFRYZACJI

WYBUDUJĄ REMIZĘ W MIERZESZYNIE

OSE ma odmienić polską szkołę

Strażacy niczym wodni ratownicy

W ciągu trzech lat wszystkie polskie szkoły powinny mieć dostęp do 
szerokopasmowego internetu. Rząd przygotowuje właśnie ustawę o 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Samorządy będą musiały wyposażyć szkoły 
w odpowiedni sprzęt, a rząd przez 10 lat ma finansować dostęp do internetu.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej najaktywniej działają na terenie gminy 
Trąbki Wielkie. Miejscowy samorząd nie szczędzi środków finansowych na 
remizy czy też wozy bojowe. Finansowane będą także szkolenia strażaków.

Związek Gmin Pomorskich 
zorganizował w Trąbkach 
Wielkich spotkanie informa-
cyjne dotyczące nowego pro-
gramu rządowego. 
– Spotkanie dotyczyło budowy 
sieci informatycznej, czym zaj-
mie się firma Orange. Na tere-
nie naszej gminy podłączonych 
zostanie do niej około 1000 
adresów. Na liście tej znajdą 
się oczywiście wszystkie nasze 
szkoły oraz budynki użytecz-
ności publicznej. Sieć światło-
wodowa na terenie gminy już 
jest, ale tylko w większych sku-
piskach i korzystać z niej mogą 
tylko nieliczni – mówi nam 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie, który jest tak-
że przewodniczącym Związku 
Gmin Pomorskich.
W myśl założeń programu to 
samorządy będą musiały za-
kupić nowy sprzęt do swoich 
placówek oświatowych. Wójt 
Konkol nie widzi jednak w tym 
problemu, ponieważ w sierp-
niu ogłoszony ma być konkurs, 
dzięki któremu będzie można 

Od niedawna z nowej strażni-
cy cieszyć się mogą strażacy z 
Ełganowa. 
– W tej chwili przystępujemy 
do bardzo dużej inwestycji w 
Mierzeszynie, gdzie powstanie 
nowa strażnica z dwoma bok-
sami garażowymi. Jednostka 
jest w systemie ratownictwa 
drogowego, dlatego OSP w 
Mierzeszynie musi mieć odpo-
wiednią bazę. Lada dzień ogło-
simy przetarg na wykonawcę. 
Budowa rozpocznie się jeszcze 
w tym roku, ale jej koniec za-
planowaliśmy na rok przyszły – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
To nie koniec inwestycji w jed-
nostki straży pożarnej. Gmina 
zakupi również lekki wóz bo-
jowy dla OSP Trąbki Wielkie. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku nowy wóz strażacki otrzy-
mali „rycerze św. Floriana” z 
Rościszewa.
– W roku 2018 chcielibyśmy 
zakupić nowy wóz dla jed-
nostki w Sobowidzu, gdzie 
w tym roku przeprowadzimy 

pozyskać środki finansowe na 
wyposażenie szkół w odpo-
wiedni sprzęt informatyczny.
– Za trzy lata zmieni się nie-
co rzeczywistość edukacyjna. 
Będzie mniej książek, a szkoła 
będzie bardziej zinformatyzo-
wana – podsumowuje Błażej 
Konkol.
Na spotkaniu w Trąbkach 
Wielkich obecny był Domi-
nik Kopera, zastępca dyrektora 
Departamentu Telekomunika-
cji Ministerstwa Cyfryzacji. 
– Projekt Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej zakłada stworze-
nie sieci dostępu do interne-
tu, łączącej wszystkie szkoły 
w Polsce. OSE będzie siecią 
wirtualną opartą na istniejącej 
infrastrukturze szerokopasmo-
wej. Całość kosztów ponoszo-
nych na funkcjonowanie OSE 
zostanie pokryta z budżetu 
państwa w pierwszych latach 
jej działania. Tak napraw-
dę mówimy o cywilizacyjnej 
zmianie, ponieważ wszystkie 
szkoły będą miały dostęp do 
szerokopasmowego internetu, 

modernizację strażnicy. Stra-
żacy otrzymali już z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego 70 tysięcy złotych. Środ-
ki te przeznaczone zostaną na 
zmianę systemu ogrzewania 
oraz remont budynku – dodaje 
Błażej Konkol.
Gmina planuje również 
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co pozwoli z kolei zmienić spo-
sób kształcenia. Zakładamy, 
że ustawa zostanie przyjęta w 
tym roku, a wejdzie w życie od 
1 stycznia – mówi „Panoramie” 
Dominik Kopera.

przeprowadzić szkolenie dla 
niektórych strażaków z zakresu 
ratownictwa wodnego.
Na terenie gminy Trąbki Wiel-
kie działa 5 jednostek OSP. 
Straż Pożarna to nie tylko akcje 
ratownicze, ale również pewien 
rodzaj działalności społecznej. 
– Nasi rycerze angażują się nie 

Krótką rozmowę z Domini-
kiem Koperą zamieścimy w 
kolejnym wydaniu naszego 
miesięcznika.

(lubek)

tylko w akcje gaśnicze i ratun-
kowe. Chętnie pomagają przy 
różnego rodzaju imprezach czy 
nawet organizują akcje chary-
tatywne, jak chociażby akcja 
„Dar krwi”, której koordyna-
torem jest druh Jan Kosiński – 
podkreśla wójt Konkol.

(GR)
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ROZMAITOŚCI

NIEBAWEM POZNAMY WYKONAWCĘ

Wyłoniono inżyniera 
kontraktu

Wielkimi krokami zbliża się 
początek największej inwe-
stycji w historii gminy Przy-
widz. Mowa oczywiście o 
budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej oraz oczyszczalni 
ścieków.
– Niedawno podpisałem 
umowę na pełnienie funkcji 
inżyniera kontraktu. Funk-
cję tę pełnić będzie Rejonowy 
Zarząd Inwestycji z Człu-
chowa, który posiada bardzo 
doświadczony zespół inży-
nierów i ekonomistów z wie-
loletnim doświadczeniem. 
Inżynier kontraktu będzie 
odpowiedzialny za nadzór 
nad opracowaniem dokumen-
tacji wykonawczych, harmo-
nogramu realizacji, a także za 
kontrolę przez odpowiednich 

inspektorów procesu budowy – 
tłumaczy Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Przypomnijmy, że inwesty-
cja będzie realizowana w tzw. 
aglomeracji przywidzkiej, a 
więc w miejscowościach le-
żących w pobliżu drogi woje-
wódzkiej Gdańsk – Kościerzy-
na. Najważniejszym zadaniem 
jest bez wątpienia budowa no-
wej oczyszczalni ścieków i li-
kwidacja starej oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej. Inwesty-
cja realizowana jest przy udzia-
le środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego. 
– Projekt obejmuje budowę no-
wej oczyszczalni w Piekle Dol-
nym, likwidację starej oczysz-
czalni oraz równoległą budowę 

kanalizacji sanitarnej w po-
zostałych miejscowościach 
aglomeracji – dodaje Marek 
Zimakowski.
Niebawem ogłoszony zosta-
nie przetarg w systemie „za-
projektuj i wybuduj” na budo-
wę oczyszczalni ścieków, a w 
następnej kolejności przetarg 
na projekt dotyczący budowy 
sieci kanalizacji.
Planowana data zakończe-
nia projektu to wrzesień 
2020 roku. Według szacun-
ków, może to kosztować ok. 
19 mln zł, z czego 10 mln zł 
pochodzić będzie ze środków 
unijnych.

(KL)

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników polsko-litewskiego projektu
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NIE BÓJ SIĘ POMAGAĆ

Wymiana  
polsko-litewska
Uczniowie z Zespołu Szkół w Przywidzu oraz ich rówieśnicy  
z Klaipédos Žaliakalnio realizowali w Wilnie projekt „Nie bój się 
pomagać!”. Projekt został całkowicie sfinansowany przez Polsko-
Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Wymiana ta nie doszłaby 
do skutku, gdyby nie zaangażowanie Stowarzyszenia „Kreatywna 
szkoła”, które napisało i złożyło wniosek.

Celem tego projektu było 
wdrożenie i promocja dzia-
łań edukacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa i udzielania 
pierwszej pomocy, przygoto-
wanie młodych ludzi do radze-
nia sobie w sytuacjach grożą-
cych niebezpieczeństwem w 
każdym miejscu, umożliwienie 
im wykorzystania poznanych 
umiejętności i doświadczenia 
na rzecz społeczności lokalnej, 
kształtowanie aktywnej posta-
wy obywatelskiej.
Uczniowie wzięli udział w grze 
miejskiej, podczas której po-
znawali Wilno oraz instytu-
cje dbające o bezpieczeństwo 
ludności, czyli Policję, szpital, 
pogotowie ratunkowe, Straż 
Pożarną, klinikę stomatolo-
giczną, apteki. 
Szczególnym wydarzeniem 
podczas gry miejskiej była 
wizyta w remizie II Drużyny 
Strażackiej. Tam uczniowie 
mogli zobaczyć wozy strażac-
kie, zapoznać się z pracą stra-
żaków, odwiedzili muzeum 
pożarnictwa. Wzięli również 
udział w wykładzie na temat 
bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego. Aby pogłębić swo-
ją wiedzę w zakresie sytemu 
bezpieczeństwa, uczniowie 
zapoznali się również ze służ-
bami ratowniczymi w Polsce i 
Litwie, obejrzeli przygotowane 
przez siebie prezentacje multi-
medialne, a następnie dysku-
towali na temat różnic i podo-
bieństw oraz zakresu działań 
tych służb.
Uczestnicy wymiany pozna-
wali zasady udzielania pierw-
szej pomocy i uczyli się jak to 

robić. Swoje umiejętności za-
prezentowali uczniom w Szko-
le Podstawowej na Lipówce. 
Nasi uczniowie przekazali im 
również elementy i kamizel-
ki odblaskowe, wyjaśniając, 
dlaczego powinno się je nosić. 
Uczniowie z Lipówki mogli 
również spróbować swoich sił i 
pod okiem polskich i litewskich 
uczestników wymiany wyko-
nywać ćwiczenia praktyczne 
w udzielaniu pierwszej pomo-
cy na fantomach. Dla pani dy-
rektor Szkoły Podstawowej na 
Lipówce i jej uczniów grupa z 
Przywidza przekazała zestaw 
lektur i filmów na lekcje języka 
polskiego. Swoimi umiejętno-
ściami uczniowie z Polski i Li-
twy mogli podzielić się również 
podczas ulicznego happeningu, 
który zorganizowali w wileń-
skim parku.
Uczestnicy wymiany prezento-
wali pierwszą pomoc, pozycję 
bezpieczną boczną, reagowanie 
w sytuacji zakrztuszenia. Za-
praszali mieszkańców do ćwi-
czeń praktycznych, rozdawali 
ulotki propagujące znaczenie 
udzielania pierwszej pomocy 
oraz elementy i kamizelki od-
blaskowe. Uczestnicy wymia-
ny odwiedzili również Dom 
Dziecka na Antokolu. Tam nie 
tylko zaprezentowali nabyte 
umiejętności w zakresie pierw-
szej pomocy, ale przekazali wy-
chowankom tej instytucji za-
bawki, przybory szkolne, gry, 
książki, które zostały zebrane 
podczas zbiórek w szkole w 
Przywidzu i Kłajpedzie. 
W czasie pobytu w Wilnie 
młodzież nie tylko realizowała 

program wymiany, ale również 
poznawała miasto, zwiedzając 
jego piękną, starą część, po-
dziwiając zabytki. Uczniowie 
odwiedzili Litewskie Muzeum 
Narodowe, w którym mogli 
zapoznać się tradycjami, zwy-
czajami i życiem mieszkańców 
Litwy. 

Barbara Samaruk i Małgorzata 
Cieszyńska, koordynatorki 
projektu ze strony polskiej 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY

Selfie z faktorią
Faktoria Handlowa w Prusz-
czu Gdańskim to jedno z 
bardziej urokliwych miejsc 
naszego regionu. Nic zatem 
dziwnego, że ogłoszono kon-
kurs, w którym główną boha-
terką jest właśnie pruszczań-
ska faktoria.
Uczestnicy konkursu muszą 
wykonać dwa zdjęcie. Pierw-
sza fotografia ma być auto-
portretem (selfie) z faktorią w 
tle, wykonanym na jej terenie. 
Na drugiej fotografii ma znaj-
dować się detal, obiekt, pa-
norama lub fragment faktorii 
handlowej. 
W konkursie, który potrwa do 
końca sierpnia, mogą wziąć 
udział amatorzy oraz profe-
sjonaliści (zdjęcia z telefonu 
komórkowego). Wykona-
ne prace (z podpisem autora) 

powinny być przesłane drogą 
elektroniczną na adres: ber-
gi@pruszcz-gdanski.pl lub 
kasa-faktoria@pruszcz-gdan-
ski.pl. Laureatów konkursu 
poznamy 10 września. 
– Fotografie biorące udział 
w konkursie mogą być opu-
blikowane na stronach inter-
netowych Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdań-
skim oraz Faktorii Handlowej 
bez zgody autora – informują 
organizatorzy.
Na zwycięzcę czeka rejs gale-
onem „Lew” dla dwóch osób, 
darmowy udział w warszta-
tach garncarskich, zajęcia ze 
strzelenia z łuku oraz nagrody 
książkowe i albumy.

(GR)

ŻYCIE POWIATU

   Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu

MAMMOGRAFIA DLA PAŃ

EDUKACJA POŁĄCZONA Z ZABAWĄ

Bezpłatne badania 

Disco Pod Dębami

Mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki 
raka piersi, mimo to nadal mniej niż połowa kobiet poddała 
się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

Projekt edukacyjny uczniów gimnazjum to zespołowe i planowe działania, 
które ukazują problem i metody jego rozwiązania. Uczniowie z Suchego Dębu 
postanowili zmierzyć się ze sposobami spędzania wolnego czasu przez swoich 
rówieśników i mieszkańców gminy. 

Po przeprowadzonych rozmo-
wach, wywiadach i sondażach 
wpadli na pomysł zorganizo-
wania dla wszystkich miesz-
kańców koncertu muzycznego. 
Przez wiele miesięcy i tygodni 
prowadzili rekrutację w inter-
necie. W ich działania zaan-
gażowały się zespoły RSR z 
Tczewa i Usatysfakcjonowani 
z Suchego Dębu. Po skomple-
towaniu występujących, przy-
stąpili do realizacji pomysłu. 
Przygotowali kampanię infor-
macyjną za pomocą mediów 
społecznościowych oraz pla-
katów i ulotek. Zorganizowali 
miejsce na występ, nagłośnie-
nie i widownię. Przygotowa-
li kawiarenkę, ciasto, napoje i 
kelnerską obsługę. 
Zespoły RSR z Tczewa i Usa-
tysfakcjonowani z Suchego 
Dębu swoim występem roz-
grzały publiczność do czerwo-
ności. Wspólne śpiewy, tańce, 
chóralne śpiewy znanych hitów 
wciągnęły do zabawy wszyst-
kich zebranych. Czas mijał 

Zachęcamy panie do profilak-
tyki związanej z rakiem pier-
si, gdyż jest to najczęściej wy-
stępujący nowotwór złośliwy 
wśród Polek.
Mammografia trwa jedynie kil-
ka minut i polega na zrobieniu 
4 zdjęć rentgenowskich. Po-
zwala na rozpoznanie i wykry-
cie tzw. zmian bezobjawowych 
(guzków oraz innych niepra-
widłowości w piersi) w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, wte-
dy, kiedy nie są one wyczuwal-
ne przez kobietę lub lekarza, co 
bardzo istotnie zwiększa szansę 
wyleczenia.
Bezpłatne badania mammo-
graficzne w mammobusie od-
będą się: 4, 5 i 6 lipca przy 
Urzędzie Miejskim w Pruszczu 
Gdańskim (ul. Grunwaldzka 
20) oraz 12 lipca w Straszynie 
(dom parafialny) i 13 lipca w 
Wiślince (szkoła podstawowa).
Badanie w ramach Populacyj-
nego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne, refundowane kobie-
tom w wieku 50 – 69 lat co 2 

szybko i przyjemnie.
Wszyscy zgodnie uznali, że 
uczestnicy projektu eduka-
cyjnego zasługują na uznanie 
i docenienie za swoją pracę i 
pomysł.
W projekcie edukacyjnym 
„Disco Pod Dębami” uczest-
niczyli: Dampc Robert, Gli-
niecka Małgorzata, Gliniecki 
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POŁĄCZONA SESJA

Wspólne posiedzenie rad 

Młodzi rajcy z wojewódz-
twa pomorskiego spotkali 
się na połączonych sesjach 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Suchy Dąb i Młodzieżowej 
Rady Województwa Pomor-
skiego w Suchym Dębie. 
W posiedzeniu uczestni-
czyli przedstawiciele rad z 
Czerska, Gdyni, Kościerzy-
ny, Miastka, Człuchowa, 
Dzierzgonia, Tczewa i Su-
chego Dębu. Spotkanie, które 
prowadzili Patrycja Heinrich 
i Jan Pawłowski z naszej rady 
oraz Jan Derra z rady wo-
jewódzkiej, było doskonałą 
platformą do wymiany poglą-
dów i doświadczeń. Młodzi 
rajcy debatowali nad zmia-
nami w statutach i formach 
wyborów w związku ze zmia-
nami w oświacie, które nastą-
pią po 1 września. Zgłaszali 

plany i pomysły, aby popra-
wić i usprawnić otaczającą ich 
rzeczywistość w swoich szko-
łach i gminach.
Po zakończonych obradach 
uczestnicy sesji udali się na 
wycieczkę po gminie Suchy 
Dąb. Żuławy Gdańskie dla 
wielu gości były krainą, którą 
odkrywali i poznawali jej wa-
lory, zabytki i mieszkańców. 
Podczas wycieczki młodzież 
odwiedziła zamek w Gra-
binach-Zameczku oraz jego 
wyremontowaną kaplicę. W 
Steblewie goście poznali dzie-
je wsi i największej żuławskiej 
świątyni. Podczas wizyty w 
Krzywym Kole odwiedzili 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
„Caritas”. Ta lekcja tolerancji 
i szacunku wobec drugiego 
człowieka to wielka wartość 
w czasach współczesnych dla 

lata przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (lub co 12 miesięcy 
dla kobiet, które w ramach re-
alizacji Programu otrzymały 
odpowiednie pisemne wskaza-
nie). Nie jest wymagane skiero-
wanie lekarskie.

Szymon, Hering Maciej, Jur-
czyk Agnieszka, Jurczyk Da-
mian, Kostrzewski Dominik, 
Kowalczyk Dominik, Kuniec 
Kamil, Kuzimska Monika, 
Nazimek Marcelina, Nowa-
kiewicz Piotr, Podbielski Szy-
mon, Sasnal Jakub, Wasilonek 
Kacper, Zelamanowski Adrian 
oraz Bielicki Adrian, Bohdan 

Na badania można się wcze-
śniej rejestrować pod nume-
rem telefonu 58 666 24 44 lub 
elektronicznie na stronie www.
mammo.pl/formularz. 

(NN)

Paulina, Cylkowska Martyna, 
Czarnik Andżelika, Dąbow-
ski Mikołaj, Drozdowska Ju-
lia, Gurbiel Gabriela, Kotar-
ska Alicja, Kwaśnica Oliwia, 
Rogaczewska Wiktoria, Sikora 
Grzegorz, Wardowska Klau-
dia, Zabłocka Adrianna.

Tomasz Jagielski
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  Pamiątkowe zdjęcie młodych rajców

młodych ludzi. 
Wspólna debata i wycieczka 
zintegrowała młodych ludzi z 
rad młodzieżowych i pozwo-
liła na wzajemne poznanie 
swoich planów i pomysłów.

(TJ)
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  Umowa na budowę hali w Cedrach Wielkich została podpisana

UMOWA PODPISANA

Rusza budowa hali
W połowie czerwca podpisano umowę na budowę hali widowiskowo-sportowej 
przy szkole w Cedrach Wielkich. Inwestycję realizować będzie konsorcjum 
firm w składzie: Tym-Bud z Pruszcza Gdańskiego i Boniterm ze Straszyna, 
które wybrane zostało oczywiście w drodze przetargu.

– Hala sportowa powstanie 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zespołu Szkół w Cedrach 
Wielkich. Wartość kontrak-
tu wynosi dokładnie 9961487 
złotych, z czego 2,5 miliona 
złotych stanowi dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki – informuje Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
W ramach podpisanej umowy 
powstanie nowoczesny obiekt 
sportowy z pełnowymiaro-
wym boiskiem. Hala posiadać 
będzie cztery główne boiska 
do gier zespołowych oraz bo-
iska treningowe. W części za-
plecza na parterze wykonana 
zostanie sala ćwiczeń dla osób 
niepełnosprawnych oraz sala 
do ćwiczeń korekcyjnych. Na 
parterze rozmieszczone zo-
staną również magazyny na 
sprzęt sportowy, pomieszcze-
nie trenera oraz pokój lekarski. 
Na antresoli powstanie wi-
downia na 214 osób, ponadto 

wykonana zostanie rozsuwana 
trybuna na 96 miejsc. 
– Podpisanie umowy to ko-
lejny krok do realizacji inwe-
stycji, która jest tak bardzo 
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PIĘKNA WIEŚ POMORSKA

Laureaci gminy Cedry Wielkie
Jak co roku, organizowany 
jest konkurs „Piękna wieś 
pomorska”. Zanim poznamy 
laureatów finału wojewódz-
kiego odbywają się eliminacje 
gminne, a potem powiatowe. 
Niedawno poznaliśmy zwy-
cięzców gminy Cedry Wiel-
kie. Komisja, w składzie któ-
rej znaleźli się: Maciej Górski 
z Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, Andrzej 
Tymoszuk z Izby Rolniczej 
oraz Elżbieta Prymaczek i 
Marta Kucharczyk z Urzę-
du Gminy Cedry Wielkie, 
zdecydowała, że w kategorii 
„wieś” najbardziej estetycz-
ną i przyjazną mieszkańcom 
jest miejscowość Giemlice. 
Drugie miejsce przyznano 
Miłocinowi. Z kolei w kate-
gorii „zagroda” zwyciężyło 
gospodarstwo rolne Arletty i 
Tomasza Solarz z miejscowo-
ści Trutnowy. Drugie miejsce 
postanowiono przyznać Ire-
nie i Edwardowi Woźniak. 
Co ciekawe, w gminie Cedry 
Wielkie zdecydowano się do-
dać jeszcze jedną kategorię 
„zagroda nierolnicza”.
– Konkurs cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gmi-
ny, dlatego postanowiliśmy 
utworzyć dodatkową katego-
rię – mówi Janusz Goliński, 

wójt gminy Cedry Wielkie. – 
Wszyscy nagrodzeni otrzymają 
środki finansowe, które mają 
być przeznaczone na zakup 
roślin i materiałów służących 
podniesieniu estetyki otocze-
nia. Nagrody wręczymy pod-
czas gminnych dożynek.
W tej ostatniej kategorii zwy-
ciężyli Grażyna i Henryk Ja-
giełło z Koszwał. Kolejce 

oczekiwana przez naszych 
mieszkańców, a szczegól-
nie przez uczniów szkół oraz 
kluby sportowe. Zgodnie z 
umową hala powinna zostać 

oddana do użytku do 31 paź-
dziernika przyszłego roku – 
dodaje Janusz Goliński.

(GR)

BEZPIECZNE WAKACJE

Nasi u prezydenta

Uczniowie klas trzecich 
Szkoły Podstawowej w Ce-
drach Małych z jej dyrekto-
rem Piotrem Bukowskim i 
Januszem Golińskim, wój-
tem gminy Cedry Wielkie 
gościli niedawno w Pałacu 
Prezydenckim w Warsza-
wie. Tam spotkali się z Agatą 
Kornhauser-Dudą w ramach 
akcji „Bezpieczne Wakacje 
z Parą Prezydencką”. Wy-
darzenie współorganizowa-
ne było przez Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego oraz 

służby i społeczne organizacje 
ratownicze. 
Prezydent Andrzej Duda pod-
czas spotkania „Bezpieczne 
Wakacje z Parą Prezydenc-
ką” życzył dzieciom udanych 
i bezpiecznych wakacji. Za-
powiedział też zgłoszenie 
projektu nowelizacji kodeksu 
wykroczeń, który wyeliminu-
je nieuzasadnione blokowanie 
numerów ratunkowych. Dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach 
przygotowanych przez służ-
by i formacje ratownicze oraz 

zapoznały się z zasadami bez-
piecznego zachowania i re-
agowania w sytuacjach zagro-
żenia. Przedstawiciele insty-
tucji oraz służby ratownicze 
zaprezentowali m.in. sposoby 
udzielania pierwszej pomocy, 
postępowania ze zwierzęta-
mi, czy reagowania przeciw-
pożarowego. Odbył się także 
pokaz tresury psów Żandar-
merii Wojskowej. 

(GR)

 Para prezydencka spotkała się m.in. z przedstawicielami gminy Cedry Wielkie

 Najładniejszą wsią są Giemlice, gdzie znajduje się 
chociażby taki pamiątkowy kamień 

BUDŻET OBYWATELSKI

Lista zadań zatwierdzonych 
Tydzień temu dowiedzieli-
śmy się, które wnioski w ra-
mach Budżetu Obywatelskie-
go 2018 zostały zatwierdzone 
przez specjalnie powołaną do 
tego celu komisję. 
– Na 13 wniosków ogółem 
komisja pozytywnie zaopi-
niowała 9, których kosztory-
sy oszacowano na 840 tysięcy 
złotych. Przypomnę, że kwo-
ta zarezerwowana w naszym 
budżecie na rok 2018 wynosi 
600 tysięcy złotych – mówi 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Jak informuje Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego 
wszystkie zgłoszone wnioski, 
które zostały zatwierdzone 
przez Komisję ds. Budżetu 
Obywatelskiego Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański, zosta-
ły opublikowane na stronie 
internetowej urzędu w za-
kładce „Mieszkaniec/Budżet 
Obywatelski 2018/Lista za-
dań zweryfikowanych i za-
twierdzonych”, z podaniem 
uzasadnienia w przypadku 
negatywnego zaopiniowania 
zgłoszonego projektu.
– Od 14 do 28 sierpnia uru-
chomione zostanie forum 
dyskusyjne dla mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego, 

do udziału w którym już te-
raz serdecznie zapraszam – 
zachęca burmistrz Wróbel. 
– Dziękując za dotychcza-
sowy udział i zaangażowa-
nie mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego w pracach nad 
tworzeniem Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2018, zapra-
szam również do czynnego 
udziału w kolejnych etapach 
jego tworzenia.
Podobnie jak w roku ubie-
głym, dotrze do mieszkań-
ców naszego miasta również 
broszura informacyjna, za-
wierająca listę zatwierdzo-
nych zadań wraz z opisami 
projektów oraz wzór karty do 
głosowania.
Na liście pozytywnie zaopi-
niowanych wniosków znala-
zły się m.in. zadania dotyczą-
ce budowy wybiegu dla psów, 
toalety publicznej w parku 
przy ulicy Mickiewicza, mo-
dernizacja placu zabaw przy 
ulicy Gałczyńskiego i Ko-
rzeniowskiego oraz przy ul. 
Spacerowej i 10 lutego, czy 
budowa chodników i moder-
nizacja ogrodzenia cmentarza 
komunalnego przy ul. Spo-
kojnej oraz urządzenie zieleni 
w otoczeniu cmentarza. 

(GR)

miejsca przyznano Marii Ka-
nieckiej ze wsi Trutnowy oraz 
Annie Dębek-Bieńkowskiej z 
Błotnika.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
zdobywcy pierwszych miejsc 
wezmą również udział w eta-
pie powiatowym konkursu 
„Piękna wieś pomorska”. 

(GR)
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105 LAT PANI KATARZYNY

Wiekowa jubilatka 
Polskie społeczeństwo jest co-
raz starsze. Jednak wiekowych 
seniorów nie ma znów aż tak 
wielu. Dlatego szczególnie 
dumni jesteśmy, że możemy 
poinformować na naszych ła-
mach o niecodziennym jubi-
leuszu pani Katarzyny Glier 
z Cedrów Wielkich, która 
obchodziła niedawno 105. 
urodziny.
– Jest to najstarsza miesz-
kanka naszej gminy. Jednak 

z wyglądu i zachowania pani 
Katarzyna jest dla mnie za-
ledwie 80-latką. Niejeden 
młodszy senior pozazdrościł-
by jej pamięci czy witalności 
– mówi nam Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wiel-
kie, który również odwiedził 
jubilatkę.
Do wszystkich życzeń dołą-
cza się również redakcja „Pa-
noramy Pomorza”.

(GR)

 Katarzynę Glier odwiedził Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie i ks. Leszek Laskowski

  Wisła to królowa, niebezpieczna królowa polskich rzek

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Z ŻYCIA POWIATU

PIĘKNA I UROKLIWA, ALE I NIEBEZPIECZNA 

Legenda o strażniku wałowym z Koźlin
Rok 2017 został ustanowiony Rokiem Wisły. Ta królowa polskich rzek jest znana od dziecka każdemu Polakowi, choćby z piosenki 
„Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie”. Piękna i urokliwa, bywa także niebezpieczna. Wielu mieszkańców Żuław Gdańskich od wieków 
sprawdzało jej stan i wysokość. Wały, tamy i zapory, które budowali miały chronić przed wielką wodą. 

Najmniejsze zaniedbanie i 
zlekceważenie obowiązków 
mogło pociągnąć za sobą 
straszne konsekwencje. 
Może warto przypomnieć starą 
żuławską legendę w tym wy-
jątkowym roku Wisły, na pa-
miątkę i jako ostrzeżenie, że ta 
dumna polska rzeka bywa tak-
że bardzo groźna i srogo karze 
za błędy.
Wały rzeczne na Żuławach 
pełnią niezwykle ważną funk-
cję. Nie wolno ich zaniedbać, 
muszą być utrzymane należy-
cie, wciąż ulepszane i niezwy-
kle pilnie strzeżone. Od ich 
stanu zależy życie mieszkań-
ców Żuław. Przerwanie wału 
grozi zalaniem krainy – wów-
czas woda pochłonie i ludzi, i 
ich majątki.
W dawniejszych czasach istniał 
specjalny urząd głównego wa-
łowego, a podlegali mu straż-
nicy wałowi. Byli to mężczyźni 
sumienni, rozsądni i zdecydo-
wani. Tylko tacy mogli strzec 
ludzi i ich majątków. Ufano im. 
Takim właśnie człowiekiem 
był strażnik wałowy z Koźlin.

Szczególnie niebezpiecznym 
okresem dla Żuław była wcze-
sna wiosna, kiedy topniały śnie-
gi i lody. Wtedy wody Wisły i 
Nogatu podnosiły się znacz-
nie i wszyscy bali się powodzi. 
Strażnik miał wówczas dużo 
pracy. Musiał stale czuwać.
Którejś wiosny wody podniosły 
się nadzwyczaj wysoko. Straż-
nik każdego dnia objeżdżał 
na swym wspaniałym siwoszu 
wały i wyszukiwał miejsca 
szczególnie narażone na uszko-
dzenie. Tak było przez wiele 

dni. Okoliczna ludność błaga-
ła Boga, by utrzymał wodę w 
ryzach.
– Módlmy się o wytrwałość dla 
wałowych i robotników – za-
chęcał proboszcz. – Od nich 
wiele zależy.
Wałowy również w duchu się 
modlił.
Wody zaczęły powoli opadać. 
Najgorsze minęło. Mieszkańcy 
cieszyli się i świętowali. Straż-
nik raz jeszcze objechał teren, 
by sprawdzić stan wałów. Pod 
koniec dnia dojrzał niewielki 

otwór wydrążony w wale przez 
wydrę. Pomyślał jednak, że zaj-
mie się tym nazajutrz. Przecież 
wody opadły i bezpośrednie 
niebezpieczeństwo minęło.
– Robotnicy świętują, będę wo-
łał ich tylko po to, by załatali 
tak małą dziurę? A i ja jestem 
już zmęczony. Jutro z samego 
rana przyjadę w to miejsce i 
sprowadzę tu ludzi. Dziś niech 
się bawią – dumał wałowy.
Niestety, w nocy zerwał się sil-
ny, północny wiatr. Wody i kry 
lodowe zaczęły się spiętrzać i 
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cofać. W mgnieniu oka powstał 
zator lodowy i poziom wody 
podniósł się jak nigdy dotąd. 
Nikt początkowo tego nie za-
uważył. Ale gdy tylko dostrze-
żono niebezpieczeństwo, zbu-
dzono wszystkich. Strażnik jak 
oszalały galopował na swym 
koniu w kierunku miejsca, w 
którym wczoraj zauważył dziu-
rę. Było już jednak za późno. 
Woda przerwała wał i wdarła 
się na pola, wkrótce miała za-
topić domy i zagrody.
Strażnik podjechał blisko. 
Zsiadł z konia. Patrzył, jak 
woda z olbrzymią siłą wyry-
wa kolejne, ziemne fragmenty 
wału. Nic już nie mógł zrobić. 
Oskarżał siebie samego o nie-
uwagę i niekompetencję; ob-
winiał się o to, że przez wła-
sną niedbałość ściągnął na ten 
kwitnący kraj spustoszenie. 
Zatrwożyła go moc zniszcze-
nia. Niewiele myśląc, wsko-
czył znowu na konia. Ruszył 
galopem po wale. Pędził, jak-
by stracił rozum. Ludzie wi-
dzieli go, wołali, krzyczeli. On 

ich nie słyszał. Spiął konia i … 
skoczył do rzeki. Wody naj-
pierw rozstąpiły się gościnnie, 
przyjęły konia i jeźdźca, po 
chwili zamknęły się nad nimi 
obojętnie. Szare, wzburzone, 
zachłanne.
Od tej pory co roku, gdy na-
staje czas wiosennych rozto-
pów, pokazuje się przy Wiśle 
jeździec. Widać go tam, gdzie 
wał jest zniszczony, nadwyrę-
żony. Strażnicy wiedzą, że to 
znak dla nich. Muszą przyjrzeć 
się tym miejscom szczególnie 
uważnie. 
Może warto odwiedzić strażni-
cę wałową w Koźlinach i wiśla-
ne wały, aby przypomnieć sobie 
dawną żuławską legendę. Wały 
rzeczne to doskonałe miejsce 
na piesze i rowerowe wypra-
wy w ten wiosenny czas. Może 
ukaże się nam również strażnik 
wałowy z Koźlin.

(TJ)

   Nagrody wręczał Piotr Kaliński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

TUWIM U NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowy konkurs czytelniczy
Po raz trzeci dzieci niepełnosprawne z ośrodków: OREW Pruszcz Gdański, 
ORW ,,Żuławski Słonecznik” Giemlice oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w Warczu, brały udział w Powiatowym Konkursie Czytelniczym.

– Konkurs, który tym razem 
dotyczył ,,Wierszy i wierszy-
ków Juliana Tuwima”, odbył 
się w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Prusz-
czu Gdańskim. Jego celem 
było m.in. zapoznanie uczest-
ników z twórczością Tuwima, 
umożliwienie dzieciom nie-
pełnosprawnym wykazania 
się wiedzą i umiejętnościami, 
a także postrzegania książki, 
jako źródła przeżyć i emocji 
– mówi Anita Kotwa-Kąkol z 
Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. 
Przede wszystkim jednak kon-
kurs miał pozwolić na to, by 
mali czytelnicy mieli moż-
liwość, podczas wspólnych 
zmagań, cieszyć się zabawą 
i spotkaniem z rówieśnika-
mi. Uczestnicy wykazali się 
ogromną wiedzą. Zdaniem 
komisji najlepiej zaprezento-
wał się zespół ze Szkoły Pod-
stawowej Specjalnej w Warczu 
w składzie: Anastazja Kleist, 
Paweł Klimaszewski, Oli-
wier Kwiatkowski. 2. miejsce 

przyznano reprezentacji ORW 
,,Żuławski Słonecznik” (Kor-
nelia Plata, Maksymilian 
Owsiany, Sławomir Kowalski), 
a 3. ex aequo dwom zespo-
łom OREW Pruszcz Gdański 
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(Kevin Pawelec, Joanna Kra-
ińska, Piotr Wróblewski oraz 
Sebastian Kamiński, Karolina 
Keiser, Katarzyna Dobeyko).
– Dodatkową atrakcją był wy-
stęp dzieci z Przedszkola im. 

Kubusia Puchatka z Prusz-
cza Gdańskiego. Maluchy za-
prezentowały przedstawienie 
„Cztery pory roku” – dodaje 
Anita Kotwa-Kąkol.

(GR)

 



LIPIEC 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 11WYDARZENIA/REKLAMA

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

   Tym razem polskiej ekspedycji nie udało się znaleźć zaginionego okrętu

EKSPEDYCJA „SANTI ODNALEŹĆ ORŁA” ZAKOŃCZONA

Znaleźli wrak brytyjskiego okrętu
Zakończyła się trwająca dwadzieścia jeden dni ekspedycja „Santi Odnaleźć Orła”. Prowadzone na Morzu Północnym 
poszukiwania zaowocowały zbadaniem trzydziestu czterech nieopisanych dotąd wraków, z których jeden 
zidentyfikowano, z dużym prawdopodobieństwem, jako wrak brytyjskiego okrętu podwodnego HMS „Narwhal”. W 
trakcie ekspedycji nie udało się ustalić miejsca spoczynku legendarnego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.

Członkowie ekspedycji „Santi 
Odnaleźć Orła” wyruszyli na 
poszukiwania wraku polskiego 
okrętu podwodnego na pokła-
dzie jednostki hydrograficz-
nej „Mewo Navigator”. Celem 
tegorocznej ekspedycji było 
sprawdzenie hipotezy, według 
której przyczyną zatonięcia 
ORP „Orzeł” był atak bry-
tyjskiego samolotu 3 czerwca 
1940 roku, którego ofiarą mógł 
paść polski okręt podwodny.
Poszukiwania prowadzone były 
z wykorzystaniem dwóch za-
sadniczych metod badawczych. 
Pierwsza polegała na systema-
tycznym przeszukiwaniu dna 
morskiego przy użyciu sondy 
wielowiązkowej w bezpośred-
nim sąsiedztwie miejsca do-
mniemanego ataku brytyjskie-
go samolotu. Natomiast druga 
miała na celu weryfikację wy-
typowanych wcześniej obsza-
rów, w których zalegać mogły 
wraki jednostek morskich znaj-
dujących się na założonej trasie 

powrotu „Orła” z sektora pa-
trolowania o oznaczeniu „A1”. 
Badania pierwszą z metod 
przeprowadzono w okresie od 
26 maja do 5 czerwca. W tym 
czasie przebadany został ob-
szar o wymiarach 900 km², na 
którym odkryto cztery kolejne 
wraki, oprócz sześciu, które zo-
stały odkryte w trakcie dwóch 
poprzednich ekspedycji prze-
prowadzonych w 2014 i 2015 
roku. Drugą metodę badań wy-
korzystano na trasie dojścia do 
tego obszaru poszukiwań oraz 
na trasie zejścia ze wspomnia-
nego obszaru, sprawdzając 40 
pozycji, na których odkrytych 
zostało 30 wraków. 
Analiza parametrów technicz-
nych jednego z odkrytych wra-
ków dokonana na podstawie 
uzyskanych obrazów sonaro-
wych z dużym prawdopodo-
bieństwem wskazała, że jest 
nim wrak brytyjskiego okrętu 
podwodnego HMS „Narwhal”, 
który zaginął w nieznanych 

okolicznościach w trakcie pa-
trolu z Blyth do brzegów Nor-
wegii (22-30 lipca 1940 r.). 
Wrak o długości 88 metrów i 
szerokości ponad 7 metrów za-
lega na głębokości 94 m w oko-
licy ok. 5 mil morskich od trasy, 
którą z ostatniego patrolu wra-
cać miał do bazy okręt ORP 
„Orzeł”. Miejsce odnalezienia 
wraku oraz zgromadzone przez 
trójmiejskich poszukiwaczy 
materiały archiwalne przema-
wiają za hipotezą, że padł on 
prawdopodobnie ofiarą ataku 
lotniczego przeprowadzonego 
przez niemiecki samolot Do-17 
w dniu 23 lipca 1940 r.
– Tegoroczna ekspedycja była 
najdłuższą w historii poszu-
kiwań polskiego okrętu pod-
wodnego. W jej trakcie uda-
ło nam się sprawdzić akwen 
o powierzchni kilkukrotnie 
większej niż zbadany w toku 
naszych wszystkich poprzed-
nich poszukiwań. Było to moż-
liwe przede wszystkim dzięki 

niezwykle sprzyjającej pogo-
dzie, znakomitym parametrom 
jednostki „Mewo Nawigator”, 
na której prowadziliśmy ba-
dania oraz zaangażowaniu za-
łogi statku i ekipy badawczej. 
Pomimo sprawdzenia obszaru 
dna obejmującego ponad 8 mil 
morskich od miejsca ataku, nie 
udało nam się wyeliminować 

hipotezy dotyczącej bratobój-
czego ataku brytyjskiego sa-
molotu. Nie można bowiem 
wykluczyć możliwości popeł-
nienia przez pilota samolotu 
większego błędu nawigacyjne-
go niż zakładany dotychczas, 
bądź możliwości oddalenia się 
w zanurzeniu uszkodzonego 
okrętu podwodnego z miejsca 

ataku lotniczego. Przeprowa-
dzone badania pozwalają nam 
na przejście do kolejnego etapu 
poszukiwań, które będą prowa-
dzone odmienną metodologią 
– stwierdził Tomasz Stachura, 
szef ekspedycji.

Katarzyna Piątek

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

REKLAMA
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  Podczas uroczystości oficjale obejrzeli najnowszy tomograf

  Defibrylator został przekazany na ręce burmistrza Janusz Wróbla (z prawej) podczas Dni Pruszcza Gdańskiego

KOLEJNY DEFIBRYLATOR W NASZYM MIEŚCIE

OTWORZONO PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Dar od energetycznego koncernu

Skorzystają pacjenci i lekarze

Miasto Pruszcz Gdański otrzymało nowoczesny sprzęt ratujący życie. Defibrylator został ufundowany przez spółkę Energa 
Wytwarzanie, a przekazany na ręce burmistrza podczas święta naszego miasta.

Niższa dawka promieniowania, bardziej czytelny obraz, krótszy czas badania – taki jest najnowszy tomograf w 
szpitalu na Zaspie. Skorzystają pacjenci i lekarze. Dwa tygodnie temu odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni 
Tomografii Komputerowej w szpitalu na gdańskiej Zaspie. 

Spółka w ramach prospo-
łecznej inicjatywy przekazała 
miastu Automatyczny Elek-
tryczny Defibrylator (AED) – 
urządzenie stosowane podczas 
niesienia pierwszej pomocy i 
reanimacji. 
Adam Kasprzyk, rzecznik pra-
sowy Grupy Energa przypo-
mina, że pod koniec ubiegłe-
go roku Energa Wytwarzanie 
udostępniła do powszechnego 
użytku mieszkańcom Pruszcza 
Gdańskiego defibrylator za-
instalowany w budynku firmy, 
przy ul. Grunwaldzkiej 42 A. 
– Urządzenie zostało zakupio-
ne na potrzeby pracowników 
spółki, lecz dzięki ich inicjaty-
wie postanowiono udostępnić 
ten bezcenny dla ratowania ży-
cia sprzęt wszystkim osobom, 
mogącym potrzebować pierw-
szej pomocy. AED, zlokalizo-
wany przy najbardziej ruchli-
wej i niebezpiecznej ulicy mia-
sta, jest dostępny bez ograni-
czeń – mówi Adam Kasprzyk.
Projekt, zakładający wspoma-
ganie finansowe inicjatyw słu-
żących lokalnej społeczności, 
jest kontynuowany.

– Nowy tomograf zapewnia 
dokładniejsze badanie serca, 
naczyń wieńcowych oraz ogra-
nicza do minimum dawkę pro-
mieniowania. Jest to niezwykle 
ważne w przypadku badania 
dzieci i pacjentów z chorobami 
onkologicznymi. Nowoczesny 
tomograf komputerowy Revo-
lution EVO był bardzo po-
trzebny w szpitalu na Zaspie. 
Zastąpił dotychczas stosowany 
i wysłużony już aparat 6-rzędo-
wy. W ciągu 13 lat wykonano 
na nim prawie 117 tysięcy ba-
dań. Nie można było nim zba-
dać np. serca, a badania pedia-
tryczne były utrudnione. Nie 
miał również algorytmów po-
zwalających na redukcję dawki 
promieniowania pochłoniętej 
przez pacjenta. Pozbawiony 
był też wielu aplikacji zaawan-
sowanych, które są obecne w 
nowym tomografie – informuje 
Małgorzata Pisarewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku, pod 
który podlega szpital na Zaspie. 
Co ciekawe, tylko w tym roku 

– Postanowiliśmy przekazać 
nowy defibrylator na własność 
Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim – instytu-
cji miejskiej, organizującej wy-
darzenia społeczne i imprezy 
masowe. Chcemy w ten sposób 
wspierać partnerskie miasto w 
działaniach zapewniających 
bezpieczeństwo i mających na 
celu zdrowie coraz większej 
liczby osób. AED podczas or-
ganizowanych festynów i kon-
certów miejskich z pewnością 
przyspieszy czas i poprawi sku-
teczność pierwszej pomocy. 
Jest to nasz wkład w inicjaty-
wę tworzenia zlokalizowanych 
automatycznych defibrylatorów 
zewnętrznych „Ratuj z Sercem” 
oraz propagowanie idei PAD – 
powszechnego dostępu do defi-
brylatorów – podkreśla Adam 
Galanek, wiceprezes zarządu 
Energa Wytwarzanie S.A. 
Defibrylator to urządzenie sto-
sowane przy udzielaniu pierw-
szej pomocy. Ma dwie elek-
trody, które przykłada się do 
klatki piersiowej poszkodo-
wanego. Dzięki automatycz-
nie generowanym impulsom 

planowane jest wykonanie po-
nad 10 tysięcy badań.
Nowe urządzenie jest 64-rzę-
dowe, umożliwia uzyskanie 
128 warstw podczas jednego 
obrotu lampy. Revolution EVO 
to tomograf nowej generacji 
wyposażony w tor obrazowania 
Clarity i ASIR-V. 
– Pozwala to na obrazowanie 
wysokiej jakości poprzez wyso-
ką rozdzielczość przestrzenną. 
Ma niski poziom szumu oraz 
mniejszą ilość artefaktów. Po-
siada zmniejszoną dawkę pro-
mieniowania, jaką pochłania 
pacjent w trakcie badania, przy 
zachowaniu wykrywalności 
niskiego kontrastu. Zmniej-
sza się też dawka promienio-
wania na narządy leżące pod 
powierzchnią skóry, np. piersi, 
tarczycę. Ponadto nowy tomo-
graf daje możliwość szybkiego 
skanowania pacjenta, co skra-
ca czas wstrzymania oddechu 
podczas badania. Umożliwia 
badanie dzieci, uwzględniając 
wiek i masę małego pacjen-
ta, z dostosowaniem dawki 

elektrycznym, wspomaga regu-
lację zaburzonego rytmu serca.
– Urządzenie ratujące życie 
jest bardzo łatwe w obsłudze. 
Wydaje proste komendy gło-
sowe dotyczące techniki wy-
konywania zabiegu, np. miej-
sce ułożenia elektrod oraz za-
sad udzielania pomocy. Dzięki 
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komputerowemu sterowaniu, 
potrafi wykryć zagrażający 
życiu zbyt szybki rytm serca i 
poinformować ratownika sy-
gnałem głosowym i świetlnym 
o konieczności defibrylacji. Po 
uruchomieniu AED urządze-
nie automatycznie instruuje i 
prowadzi ratownika przez cały 

algorytm reanimacji – tłuma-
czy Adam Kasprzyk. 
– To kolejna ważna, prospo-
łeczna inicjatywa spółki Ener-
ga Wytwarzanie w naszym 
mieście. Defibrylator to cenny 
dar. Dar ratujący życie. Bę-
dziemy udostępniać AED na 
organizowanych przez nas 

imprezach. Defibrylator ma 
bowiem tę zaletę, że jest urzą-
dzeniem mobilnym, co daje 
nam możliwość udostępnie-
nia go zawsze tam, gdzie jest 
to potrzebne – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)

promieniowania z jej znaczną 
redukcją. Można nim wykony-
wać długie badania (do 200 cm) 
w bardzo krótkim czasie, bez 
konieczności zmiany ułożenia 
pacjenta – dodaje Małgorzata 
Pisarewicz.
Zakład Diagnostyki Obrazo-
wej, w którym działa aparat 
Tomografii Komputerowej, 
został wyposażony w 4 dodat-
kowe konsole do opisywania 
badań oraz serwer aplikacyj-
ny i archiwizujący. Revolution 
EVO posiada też nowoczesne 
oprogramowanie służące m.in. 
do: wykrywania małych zmian 
w płucach – program do auto-
matycznej analizy miąższu oraz 
zmian w jelicie grubym za po-
mocą wirtualnej kolonoskopii.
– W ramach otrzymanych 
przez szpital środków kupiono 
nowy tomograf komputerowy, 
zdemontowano i zutylizowano 
stary sprzęt. Zlecono wykona-
nie projektu budowlano-wyko-
nawczego pracowni oraz na jego 
podstawie przeprowadzono ro-
boty budowlano-montażowe. 

Zamontowano też klimatyzację 
– wentylację pomieszczeń pra-
cowni TK, zasilanie zewnętrz-
ne tomografu komputerowego 
oraz instalacje elektryczne w 
pomieszczeniach. Przeprowa-
dzono również szkolenia kli-
niczne dla personelu – mówi 
rzecznik urzędu.
Na zakup tomografu kompu-
terowego wraz z dostawą, ada-
ptację pomieszczeń, szkolenie 

personelu – szpital otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Zdrowia. Środki pochodzą z 
Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworo-
wych. Dotacja z ministerstwa 
wyniosła ponad 2 mln zł, a sa-
morząd województwa pomor-
skiego przekazał prawie 1,7 
mln zł.

(MP)

100 TYSIĘCY NA  
REWITALIZACJĘ

Dotacja z 
ministerstwa 
kultury
Miasto Pruszcz Gdański pozy-
skuje zewnętrzne środki nie tyl-
ko na budowę układów komuni-
kacyjnych, obiektów sportowych 
czy oświatowych, ale również na 
ochronę zabytków.
– Niedawno otrzymaliśmy in-
formację, że Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznało nam dotację w wyso-
kości prawie 100 tysięcy złotych 
na rewitalizację miejsca pamięci 
narodowej przy ul. Powstańców 
Warszawy – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Projekt naszego miasta brał 
udział w konkursie ogłoszonym 
przez ministerstwo. Wcześniej 
był on konsultowany z Pomor-
skim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków i dyrektorem 
Muzeum Archeologicznego w 
Gdańsku.
– Cieszę się, że nasz projekt był 
aż tak wysoko oceniony. Wła-
śnie ustalamy jakie prace zosta-
ną wykonane w tym miejscu. 
Mogę jedynie powiedzieć, że 
roboty przy pomniku rozpoczną 
się jeszcze w tym roku – dodaje 
Janusz Wróbel.

(KL)
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w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Pruszczu Gdańskim 

 
Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 10 lat 

od 3 lipca do 31 sierpnia 

w środy i w piątki w godz. 1100 – 1300 

 

       

W programie:                   

 Warsztaty plastyczne 

 Warsztaty fotograficzne 

 Spotkania z teatrem: Qfer i  Blaszany Bębenek 

 Gry planszowe 

 Piknik Czytelniczy (31 sierpnia – czwartek- 2017 r.) 

REKLAMA

REKLAMA

Plan Wakacyjny 2017 
Lipiec

Pomóż Hani !
HANIA WAWRZYK mieszkanka Nowego Dworu Gdańskiego to 
radosna, uśmiechnięta i energiczna dwulatka.Hania walczy z białaczką o 
której rodzice dowiedzieli się w maju 2016 roku. Pierwszy etap leczenia 
był w szpitalu w Gdańsku, które polegało na podawaniu chemii przez 
okres 8 m.cy. Podczas leczenia Hani wyniki pozwoliły aby dalsze leczenie 
odbywało się w domu po przez podanie chemii podtrzymującej. Hania 
w trakcie tego leczenia często jeździła na kontrole. I tak dnia 29.06.2017 
roku jechała z rodzicami na kontrolne badanie. Badanie wykazało 12 tys. 
leukocytów. Wszystko inne w normie. Lekarze zaniepokojeni postanowili 
zostawić Hanie na noc w szpitalu.Rano została wykonana biopsja 
i...- WYROK DRUGI WYROK!!! Podczas leczenia nawrót choroby 
-OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA B. 60% zajętego szpiku. 
7 dni wcześniej była robiona 
morfologia, która była idealna.  
W ciągu 7 dni choroba wróciła. 
Lekarze chcą zrobić aby  
w jak najszybszym czasie 
doprowadzić do całkowitej 
remisji, aby nie było blastów. 
POTRZEBNY JEST 
PRZESZCZEP KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH - 
czyli przeszczep szpiku. 

Hania ma mało czasu.

szczegóły na
www.dkms.pl



EKOLOGIA/ROZRYWKA
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KOWALE

Piłkarskie emocje 
250 młodych adeptów piłki 
nożnej rywalizowało w Perfect 
Construction Kowale Summer 
Cup 2017, któremu patronowa-
ła „Panorama Pomorza”. Dwu-
dniowa rywalizacja zakończyła 
się sukcesem AP KP Gdynia, 
która za wygranie turnieju 
otrzymała nagrodę w wysoko-
ści 2400 złotych. Na kolejnym 
miejscu uplasował się zespół 
GTS Pruszcz Gdański (1600 
zł). Brązowy medal wywalczył 
zespół Kaszub Połchowo (1000 
zł), pokonując Radunię Stężyca 
(700 zł). Miejsce 5. dla Olimpic 
Gdańsk (500 zł).
– Mamy nadzieję, iż wszyst-
kim się podobało. Korzystając 
z okazji, już teraz zapraszamy 
na naszą imprezę za rok. W 
następnych zawodach chcemy 
rozbudować jej formułę i zrobić 
podział na roczniki – od 2005 
do 2010. Chciałbym, aby z roku 
na rok ranga turnieju była coraz 
wyższa – mówi nam Maciej Si-
korski, koordynator turnieju. 

(KL) 

PRZEZ SPORT POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

Charytatywna „Przywidzka Pętelka”

W biegu na dystansie 10 km 
bezkonkurencyjni okazali się: 
Anna Zentara oraz Norman 
Szczepański. 
– Na festynie nie zabrakło 
atrakcji dla młodszych i tych 
starszych. Oprócz głównego 
biegu dookoła jeziora Przy-
widzkiego dzieci z rodzicami 
mogli uczestniczyć w biegu 
rodzinnym. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal 
oraz niespodziankę, podobnie 
jak rowerzyści, którzy prze-
mierzyli trasę 30 km – mówi 
nam Anna Litwiniuk, prezes 
przywidzkiej fundacji. – O 
formę warto dbać cały rok. 
Aby osiągnąć sukces, pierwsze 
co trzeba zrobić, to zakochać 
się w ciężkiej pracy. Dowodem 
na to był pokaz kulturystów 
z „Enjoy fitness and gym”, 
Grzegorz Wojtkowski wraz z 
kolegami zaszczycili nas swoją 
obecnością podczas imprezy. 
Najmłodsi mieli okazję pospa-
cerować na grzbiecie kucyka, a 
na starszych amatorów jazdy 
konnej czekał Don Juan. Mi-
łośnicy sportów wodnych po-
dziwiali krajobraz jeziora pły-
wając na kajakach, łodziach i 
rowerkach wodnych, a na od-
ważnych czekała kula wodna.
– Ratownicy medyczni i pie-
lęgniarki udzielali porad jak 
reagować na skaleczenia, opa-
rzenia, zadławienia oraz jak 
wykonać resuscytację u dzieci 
i dorosłych.

Wszyscy chętni mogli także 
wykonać podstawowe pomia-
ry medyczne. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Przywidza wraz z 
przyjaciółmi fundacji przygo-
towali dla wszystkich łasuchów 
domowe wypieki i nie tylko. 
To wszystko po to, żeby wes-
przeć naszą działalność – dodaje 
Anna Litwiniuk. 
Przypomnijmy, że Fundacja 
Hospicyjna Św. Franciszka Ksa-
werego w Przywidzu działa od 
2014 roku. 
– Pomysł założenia hospicjum 
domowego zrodził się z na-
szych doświadczeń z osobami 
nieuleczalnie chorymi w do-
mach naszych rodzin i znajo-
mych. Skupiamy wokół siebie 
ludzi, którym nie jest obcy los 
człowieka cierpiącego, a poma-
gając innym, odkrywają wiele 
wartości w sobie. Zapewniamy 

pacjentom pomoc medyczną, 
pielęgnacyjną, psychologiczną i 
duchową. Chorzy są w swoich 
domach, z bliskimi. Bezpieczni. 
Jeżdżą do nich lekarze, pielę-
gniarki i wolontariusze. Jeste-
śmy do dyspozycji , żeby pomóc 
opanować strach, bezradność, a 
przede wszystkim ból i cierpie-
nie. Nie tylko nasi pacjenci, ale 
także rodzina chorego otrzymu-
je od nas wsparcie. Świadomość 
odchodzenia i żegnania kogoś 
bliskiego jest dla wielu trudna 
do zaakceptowania, przyjęcia 
i przeżycia. W obliczu niepeł-
nosprawności, nieuleczalnej 
choroby i śmierci, przekonuje-
my się, że mimo różnic kultur 
i wyznań, wszyscy mówimy o 
cierpieniu podobnym językiem. 
Naszym podopiecznym, prze-
bywającym w domach, wypo-
życzamy sprzęt medyczny, który 

  Młodzi piłkarze z Osic ze zdobycznym pucharem
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OSICZANKA MISTRZEM SWOJEGO ROCZNIKA

Ogólnopolskie granie w Osicach
Za nami kolejny ogólnopolski turniej piłkarski, którego organizatorem była Osiczanka Osice. W tym 
roku młodzi adepci futbolu rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. W grupie najmłodszej 
zwyciężyli gospodarze imprezy.

W Przywidzu odbył się, już po raz trzeci, bieg charytatywny „Przywidzka Pętelka”. Poza 
emocjami sportowymi nie brakowało wielu innych atrakcji, które przygotowali organizatorzy 
imprezy – Fundacja Hospicyjna im. św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu.

Turniej w Osicach to impreza, 
na której trzeba być. Co roku 
przyjeżdżają nie tylko zespoły z 
powiatu gdańskiego i Trójmia-
sta, ale też drużyny z Kujaw czy 
Warmii i Mazur. Nie inaczej było 
i tym razem. 
– W VII Ogólnopolskim Turnie-
ju Piłkarskim o Puchar Starosty 
Gdańskiego wystartowały rów-
nież zespoły z Koronowa, Elblą-
ga czy Helu. Myślę, że poziom 
sportowy zawodów był wysoki – 
mówi nam Wojciech Kozłowski, 
główny koordynator piłkarskiego 
turnieju w Osicach.
W tym roku po 8 zespołów ry-
walizowało w trzech kategoriach 
wiekowych (U-14, U-9, U-8). 
Tak więc do zawodów przystąpi-
ły 24 drużyny, a tym samym 240 

ZAPRASZA GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

Lato na sportowo
Rozpoczęły się upragnione 
wakacje i jak co roku moc 
atrakcji przygotował Gdań-
ski Ośrodek Sportu. Nie 
zabraknie turniejów sporto-
wych oraz zajęć dla dzieci i 
młodzieży.
– Zaplanowane akcje będą 
odbywały się na obiektach 
miejskich oraz w plenerze. 
Udział w poszczególnych 
aktywnościach jest bezpłat-
ny – informuje Grzegorz 
Pawelec, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Ośrodka Spor-
tu. – Amatorzy aktywnego 
wypoczynku mogą odwie-
dzić w Brzeźnie Stadion Let-
ni, na którym rozgrywane są 
różnego rodzaje turnieje: od 
amatorskich po rozgrywki 
rangi mistrzostw Polski w 
dyscyplinach plażowych. 
To oczywiście nie wszystko, 
ponieważ do dyspozycji mi-
łośników aktywnego odpo-
czynku pozostaje 26 boisk 

do sportów plażowych, w tym 
część oświetlonych (przy 
molo w Brzeźnie), co umoż-
liwia grę po zmroku. 
– Ponadto, do dyspozycji 
plażowiczów są wypożyczal-
nie sprzętu pływającego oraz 
sportowego. Wystarczy zgło-
sić się do ratowników na każ-
dym z kąpielisk i bezpłatnie 
go wypożyczyć. W Jelitko-
wie można zadbać o tężyznę 
fizyczną i poćwiczyć na si-
łowni plenerowej umiejsco-
wionej bezpośrednio na plaży. 
Najmłodsi mają do dyspozy-
cji plażowy plac zabaw, który 
można znaleźć w Brzeźnie, 
przy wejściu nr 51 – dodaje 
Grzegorz Pawelec.
Na stronie internetowej spor-
tgdanski.pl znaleźć można 
dokładne informacje na temat 
sportowych zajęć organizo-
wanych przez Gdański Ośro-
dek Sportu.

(GR)

pozyskaliśmy poprzez darowi-
zny oraz udzieloną nam dota-
cję. Do dyspozycji chorych są: 
wózki inwalidzkie, chodziki, 
koncentratory tlenu, ssaki, 
materace przeciwodleżynowe 
oraz łóżka rehabilitacyjne za-
kupione ze zbiórki publicznej 
w roku 2016 – tłumaczy pre-
zes fundacji. 
Podczas tegorocznej zbiórki 
publicznej zebrano 9664 zł. 
– Wszystkim, którzy wsparli 
fundację hospicyjną, składa-
my serdeczne podziękowania 
i liczymy na większe zaanga-
żowanie mieszkańców naszej 
gminy, bo to przecież jest dla 
nas wszystkich – mówi Anna 
Litwiniuk.

(AL)

młodych piłkarzy.
W grupie najstarszej bezkon-
kurencyjna okazała się pierwsza 
drużyna elbląskiej Olimpii. Na 
kolejnych miejscach uplasowa-
li się klubowi koledzy mistrzów 
z Elbląga i ekipa GTS Straszyn. 
Najlepszym zawodnikiem w tej 
grupie wiekowej okazał się Mar-
cin Czernis (Olimpia). Tytuł 
najlepszego bramkarza przypadł 
w udziale Karolowi Kamińskie-
go (Osiczanka), a królem strzel-
ców został Marcel Niepsuj (GTS 
Straszyn).
– W kategorii U-9 zwyciężyła 
drużyna GKS Kowale, która w 
pokonanym polu zostawiła zespół 
AS „Piłeczka” Pruszcz Gdański i 
Orła Subkowy. Również w tej 
grupie wiekowej przydzielone 

zostały nagrody indywidualne. 
Za najlepszego piłkarza uznano 

Michała Roszkowskiego z GKS 
Kowale, królem strzelców został 
Dominik Menclik z Victorii Ko-
ronowo, a na najlepszego bram-
karza wybrano Szymona Gołąb-
ko z AS „Piłeczka” – informuje 
Wojciech Kozłowski.
Swoje powody do radości mieli 
również gospodarze ogólnopol-
skiego turnieju, ponieważ bez-
konkurencyjna w najmłodszej 
kategorii wiekowej okazała się 
ekipa Osiczanki. Młodzi zawod-
nicy z Osic okazali się lepsi m.in. 
od swoich rówieśników z GTS 
Straszyn i Czarnych Pruszcz 
Gdański. Indywidualne nagro-
dy również przypadły w udziale 
miejscowym piłkarzom. Mak-
symilian Pogorzelski uznany 
został najlepszym zawodnikiem 
turnieju, a tytuł króla strzelców 
wywalczył Alan Kowalski. Naj-
lepszym bramkarzem wybrany 

został Maciej Klimczuk z GTS 
Straszyn.
Kolejny raz organizatorzy impre-
zy w Osicach pokazali, że profe-
sjonalne turnieje piłki nożnej dla 
dzieci z powodzeniem można 
organizować również w małych 
miejscowościach. Następny taki 
turniej odbędzie się niestety do-
piero za rok.

(lubek)

Osiczanka U-9
Kacper Hebel,  

Szymon Grzyb,  
Miłosz Grenz,  

Wiktor Szydłowski,  
Jan Koss,  

Mateusz Wociór,  
Jakub Dutkowski,  

Maja Dampc.




