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Cedry Wielkie wybrane zostały w tym roku na miejsce, gdzie odbyła 
się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. W uroczystości, poza 
najważniejszymi uczestnikami – uczniami – pojawili się przedstawiciele 
kuratorium, urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego oraz władze 
powiatu i gminy.

Wojewódzka inauguracja w Cedrach Wielkich 
ZASZCZYT I WYRÓŻNIENIE
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FlashFlash

Wyróżnienia dla strażaków
Wśród wielu jednostek działających w okolicach 
Suszka, Rytla, Dziemian, Lipusza czy Sulęczy-
na znaleźli się również strażacy z OSP w Prusz-
czu Gdańskim.

Nasi na Sycylii 
Powoli dobiega końca pobyt młodych miesz-
kańców gminy Cedry Wielkie na Sycylii. Po-
lacy przebywają od ponad tygodnia we wło-
skim miasteczku Marina Di Ragusa.

Hala w Kłodawie za rok  
1 września 2018 roku będzie szczególnie waż-
nym dniem dla uczniów i mieszkańców Kło-
dawy w gminie Trąbki Wielkie, gdzie oddana 
zostanie do użytku hala sportowa.

Wróblewo najpiękniejsze
W tym roku powiat gdański w finale konkur-
su „Piękna wieś” reprezentować będą: Halina i 
Marek Czebiołko z miejscowości Kaczki w ka-
tegorii „zagroda” i wieś Wróblewo.
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mam nadzieję, że dla uczniów i 
nauczycieli będzie to czas zmiany na 
lepsze – premier beata Szydło. 
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nasze kalendarium
Ważne 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            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• 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

• 15 września (piątek), Kayah i Goran 
Bregović, godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 18 – 23 września, 42. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni

• 21 września (czwartek), Azealia Banks, 
godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków

• 28 września (czwartek), Immolation i 
Azarath, godz. 19.00, klub Ucho w Gdyni,  
ul. Św. Piotra 2

• 29 września (piątek), Nocny Kochanek, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków 

• 7 października (sobota), Mitch@Mitch, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 8 października (niedziela), Tomasz Stańko, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 8 października (niedziela), Irena Santor, 
godz. 19.30, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 14 października (sobota), Natalia Przybysz, 
godz. 20.00, Scena Sopot, al. Mamuszki 2

• 15 października (niedziela), Gregory Porter, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8

• 21 – 22 października (sobota – niedziela), 
II Festiwal Masażu, godz. 8.00, Dom Kultury 
Młyniec w Gdańsku, ul. Pilotów 3

• 27 października (piątek), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena

• 27 października (piątek), Łąki Łan,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 3 listopada (piątek), The Stubs, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 5 listopada (niedziela), AmberExpo 
Półmaraton Gdańsk, godz. 9.00, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 

• 11 listopada (sobota), Coma, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 18 listopada (sobota), Supercross –  
King of Poland, godz. 18.00, Ergo Arena

• 22 listopada (środa), Harlem Gospel Choir, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 24 – 25 listopada (piątek – sobota), 
Gdańska Ska Jamboree, godz. 19.00, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B

• 25 listopada (sobota), Luxtorpeda, godz. 
20.00, klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 1 grudnia (piątek), Scorpions, Ergo Arena 

• 11 lutego, Depeche Mode, Ergo Arena

• 14 lutego, Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena
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Nabór do klas:

dzieci i młodzież 
w wieku 6 - 8 lat oraz 9 - 16 lat

ZAPISZ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY!

20 WRZEŚNIA 2017
GODZ. 17:00

Rok szkolny 
2017/2018
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Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trąbkach Wielkich 
budynek gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

ul. Sportowa 2          www.nsmtrabki.pl               tel. 728 388 465

fINAŁ POWIATOWY ROZSTRZYGNIęTY

Wróblewo najpiękniejszą wsią
poznaliśmy zwycięzców powiatowych eliminacji wojewódzkiego konkursu „piękna wieś”. W tym roku powiat gdański  
w finale wojewódzkim reprezentować będą: halina i marek Czebiołko z miejscowości kaczki w kategorii „zagroda” oraz 
wieś Wróblewo.

Laureatów powiatowego kon-
kursu poznaliśmy na sierpnio-
wej sesji Rady Powiatu Gdań-
skiego. Przypomnijmy tylko, 
że głównym celem konkursu, 
którego głównym organizato-
rem jest Urząd Marszałkow-
ski w Gdańsku, jest ochrona i 
poprawa wartości krajobrazu 
przyrodniczego oraz kulturo-
wego wsi, a także podniesienie 
atrakcyjności obszarów wiej-
skich i integracja społeczności 
lokalnej.
Komisja konkursowa w katego-
rii „zagroda” pierwsze miejsce 
postanowiła przyznać Halinie 
i Markowi Czebiołko z Kaczek 
w gminie Trąbki Wielkie. 2. 
miejsce zajęła z kolei zagroda 
Beaty i Piotra Kolberg z Koźlin 
w gminie Suchy Dąb.
Z kolei w kategorii „wieś” 
pierwsze dwa miejsca również 
przypadły reprezentantom 
gmin Trąbki Wielkie i Suchy 
Dąb. Najładniejszą wsią tego 
roku zostało Wróblewo, które 
nieznacznie okazało się lepsze 
od Mierzeszyna.

– Jestem dobrej myśli przed fi-
nałem wojewódzkim i wierzę, 
że nasi reprezentanci zostaną 
wysoko ocenieni – mówi „Pa-
noramie” Stefan Skonieczny, 
starosta gdański. – Nie byłem 
członkiem komisji sędziow-
skiej, ale oglądałem zdjęcia 
wsi i zagród, które stanęły do 
rywalizacji. Są one naprawdę 

piękne. Jest to zasługa samych 
mieszkańców, którzy nie dość, 
że upiększają swoje miejscowo-
ści albo zagrody, to wydają przy 
tym niemałe środki finansowe.
Stefan Skonieczny zauważa, że 
konkurs pokazuje, w których 
gminach są najbardziej zaanga-
żowani mieszkańcy.
– W gminie Kolbudy czy 

Przywidzu mało jest gospo-
darstw domowych. A na terenie 
gminy wiejskiej Pruszcz Gdań-
ski znam właścicieli posesji, 
którzy mogliby z powodzeniem 
startować w tym konkursie, ale 
w nim nie uczestniczą – dodaje 
Stefan Skonieczny.

(lubek)

  najpiękniejszą wsią powiatu gdańskiego zostało w tym roku Wróblewo

  W kategorii „zagroda” zwyciężyła posesja haliny i marka Czebiołko 
z kaczek

PRuSZCZ GDAŃSKI 

spotkanie z dziećmi

Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim zorganizowali 
spotkanie dla dzieci z terenów 
dotkniętych nawałnicami. 
Pokazali im sprzęt policyjny, 
zorganizowali ognisko oraz 
wręczyli drobne upominki. 
– W Międzynarodowym Bał-
tyckim Parku Kulturowym 
Faktoria w Pruszczu Gdań-
skim odbyło się spotkanie 
dla dzieci z powiatu chojnic-
kiego. Z inicjatywy rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego na 
teren Trójmiasta zaproszono 
dzieci z terenów dotkniętych 
nawałnicami. Na każdy dzień 
ich pobytu przewidziano jakieś 
atrakcje. Niespodzianką wczo-
rajszego dnia była wizyta na 
terenie pruszczańskiej fakto-
rii kultury. Podczas spotkania 
dzieci miały okazję obserwo-
wać z bliska policyjny sprzęt, 
który używany jest w codzien-
nej służbie. Dzieci chętnie pro-
wadziły dyskusje na nurtujące 

je tematy, głównie dotyczące 
bezpieczeństwa – informu-
je asp. szt. Marzena Szwed-
Sobańska, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
pruszczańscy policjanci zor-
ganizowali dla dzieci poczę-
stunek, ognisko oraz drobne 
upominki.

(GR)

  dzieci z powiatu chojnickiego na spotkaniu z pruszczańskimi policjantami
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  Wyróżnieni strażacy na miejskiej sesji

  przeglądy zębów warto robić od najwcześniejszych lat

RuSZA ROZBuDOWA STRAŻNICY

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Wyróżnienia dla strażaków

Bezpłatne leczenie 
stomatologiczne 

poszkodowanym podczas sierpniowej wichury na kaszubach pomagało wiele osób. 
Jako jedni z pierwszych zjawili się druhowie z ochotniczych Straży pożarnych. 
Wśród wielu jednostek działających w okolicach Suszka, Rytla, dziemian, lipusza 
czy Sulęczyna znaleźli się również strażacy z oSp w pruszczu Gdańskim.

miasto pruszcz Gdański już po raz drugi proponuje swoim mieszkańcom 
darmowe szczepienia przeciwko grypie. W tym roku mogą z nich skorzystać 
seniorzy od 60. roku życia.

– Nasi strażacy pracowali tam 
przez kilka dni. My, mieszkań-
cy naszego miasta postanowi-
liśmy, przynajmniej w symbo-
liczny sposób, uhonorować ich 
ciężką pracę – mówi nam Mał-
gorzata Czarnecka-Szafrańska, 
przewodnicząca Rady Miasta 
Pruszcz Gdański, która pod-
kreśla, że na pruszczańskich 
strażakach zawsze można po-
legać. – Zawsze są na miejscu. 
Nieważne, czy chodzi o pożar, 
zalanie piwnicy, czy rój pszczół 
albo szerszeni. Druhowie z na-
szej jednostki zawsze są skorzy 
do pomocy.
Strażacy z pruszczańskiej 
jednostki wyróżnieni zosta-
li podczas wrześniowej sesji 
Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski. Wśród wyróżnionych stra-
żaków znaleźli się: Ryszard 
Trojanowski, Paweł Sierżant, 
Tomasz Manowski, Przemy-
sław Glaplak, Marcin Chmie-
lewski, Maciej Chmielewski, 
Marcin Rączka oraz Marek 
Rauchfleich.

Akcja szczepień seniorów 
przeciwko grypie zainauguro-
wana została w roku ubiegłym 
i już wtedy cieszyła się sporym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców naszego miasta.
– Postanowiliśmy o 5 lat obni-
żyć próg wiekowy, aby jeszcze 
więcej osób mogło skorzystać 
z naszej propozycji. W tym 
roku na realizację tego projek-
tu przeznaczyliśmy 60 tysięcy 
złotych, a jedno szczepienie 
kosztuje 40 złotych. Łatwo 
więc policzyć, że w tym roku z 
akcji szczepień przeciwko gry-
pie skorzystać może 1500 osób 
– mówi nam Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, przewod-
nicząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Wiadomo już, że szczepie-
nia prowadzone będą w przy-
chodni „Familia” i rozpoczną 
się lada dzień. Z bezpłatnych 
szczepień będą mogli sko-
rzystać mieszkańcy naszego 

Korzystając z okazji warto po-
wiedzieć, że w minionym tygo-
dniu miasto ogłosiło przetarg 
na rozbudowę strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej przy uli-
cy Chopina.
– Można powiedzieć, że bu-
dynek będzie powiększony o 

miasta, którzy są zameldowani 
albo płacą podatki w naszym 
mieście. 
– Tradycyjnie przeprowadzane 
będą u dziewczynek szczepie-
nia przeciwko wirusowi HPV. 
Jak zawsze najpierw przepro-
wadzimy akcję informacyjną, 

200 metrów kwadratowych. 
Powstaną m.in. nowe gara-
że, zaplecze sanitarne. Cała 
inwestycja kosztować ma ok. 
1,5 miliona złotych. Prace 
rozpoczną się jeszcze w tym 
roku. Jeśli wszystkie działa-
nia prowadzone będą zgodnie 

żeby każdy z rodziców wiedział 
w czym rzecz. My dajemy tyl-
ko taką możliwość, a to rodzice 
decydują, czy z tej możliwo-
ści skorzystają. Zdecydowana 
większość rodziców zgadza się 
jednak na to, aby ich pociechy 
były zaszczepione przeciwko 

z harmonogramem, to zakoń-
czenie inwestycji przewiduję 
na wrzesień przyszłego roku – 
mówi nam Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.

(lubek)

wirusowi HPV – dodaje Mał-
gorzata Czarnecka-Szafrańska. 
Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że w pruszczańskich 
podstawówkach działają gabi-
nety stomatologiczne. Zachę-
camy wszystkich rodziców, aby 
wysyłali swoje dzieci na prze-
glądy i leczenie, bo próchnica 
zbiera potężne żniwa – nawet 
wśród najmłodszych. 
– Gabinety, które wyposażone 
zostały przez stomatologów, 
znajdują się w „dwójce”, „trój-
ce” i „czwórce”. Warto już od 
najmłodszych lat przełamy-
wać opory i wysyłać dzieci do 
dentysty w tak młodym wieku. 
Przeglądy i leczenie jest całko-
wicie bezpłatne. Dodam jesz-
cze tylko, że wszystkie gabine-
ty otwarte są od godziny 8.00 
do 14.00 – informuje przewod-
nicząca rady miasta.

(lubek)
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GmINA PRuSZCZ GDAŃSKI

Boom na inwestycje 
drogowe
Gmina Pruszcz Gdański każ-
dego roku rezerwuje w swoim 
budżecie sumę około 10 milio-
nów złotych przeznaczonych 
na inwestycje związane z bu-
dową lub modernizacją dróg. 
Nie inaczej jest i w tym roku, 
a „sezon” na te prace właśnie 
trwa w najlepsze. Kolejne ulice 
bądź są odbierane do użytku, 
bądź też zaczynają lub zaczną 
się na nich właściwe roboty.
Dwiema największymi inwe-
stycjami w gminie są budo-
wa ulicy Zielonej w Łęgowie 
i układu drogowego, w ciągu 
ulicy Kasztanowej, w Borko-
wie, a właściwie ich I etap. 
W obu przypadkach koniecz-
na jednak była decyzja Rady 
Gminy pozwalająca na zmia-
ny w budżecie i przeznaczenie 
dodatkowych środków finan-
sowych na realizację tych pro-
jektów. Wszystko przez dyna-
micznie zmieniającą się sytu-
ację na rynku przetargowym, 
związaną ze stale rosnącymi 
kosztami realizacji inwestycji 
drogowych. Obecnie zatem 
ulica Zielona pochłonie nieco 
ponad 3,2 mln zł, a prace w 
Borkowie zamkną się kwotą 
około 3,7 mln zł.
Mieszkańców gminy cie-
szą jednak również te, nieco 
mniej spektakularne, działa-
nia związane z poprawieniem 
infrastruktury na ich terenie. 
I tak, na przykład, w Jagato-
wie zakończył się II etap bu-
dowy ulicy Kolonia. Dzięki 
850-metrowemu odcinkowi 
drogi stała się ona sprawną ar-
terią łączącą dwie drogi woje-
wódzkie (DW 222 i DW 226). 
W Straszynie nowej na-
wierzchni jezdni, na odcinku 
od skrzyżowania z ulicą Pocz-
tową do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 222, doczekała 
się ulica Kwiatowa. 
Mieszkańcy ulicy Polnej w 
Roszkowie mają powody do 

zadowolenia, bo za sprawą 540 
metrów, wykonanej z betono-
wej kostki nawierzchni (plus 
oświetlenie ledowe oraz nowa 
kanalizacja deszczowa), ta Po-
lna już nie jest taka… polna.
W Rotmance natomiast, no-
wego wizerunku doczeka-
ły się ulice Tulipanowa (we 
fragmencie, do tej pory, jesz-
cze nie wyremontowanym), 
Leśny Zaułek i część Sporto-
wej. Nawierzchnię ułożono z 
kostki betonowej (a we frag-
mencie Sportowej wykonano 
nawierzchnię bitumiczną), 
powstała również kanalizacja 
deszczowa, a przy jezdni po-
stawiono słupy oświetleniowe 
z oprawami LED. 
Za ponad 156 tys. zł zmo-
dernizowano ulicę Słonecz-
ną w Radunicy, a w Lędowie 
za 121 tys. zł, przebudowano 
ulicę Jesionową. W Rokitnicy 
zaś modernizacji doczekała się 
ulica Spokojna.
To jest to, co już zrobiono
Ale trzeba nadmienić, że 
obecnie trwają roboty przy 
wymianie nawierzchni i bu-
dowie ścieżki pieszo-rowe-
rowej na fragmencie ulicy 
Ogrodowej (łączącym się z 
ulicą Sadową) w Juszkowie. Z 
kolei w Wiślince ruszyły prace 
przy budowie ulic Tęczowej i 
Bajecznej. W tym przypad-
ku, oprócz nowej jezdni, za-
instalowane zostanie również 
oświetlenie oraz powstanie 
sieć kanalizacji deszczowej. W 
Bystrej prace przy przebudo-
wie ulicy Krzemowej wpraw-
dzie dopiero ruszą, ale umowa 
została już podpisana.
Nie da się ukryć, że te wszyst-
kie wspomniane powy-
żej przykłady przekonująco 
świadczą, iż w gminie Pruszcz 
Gdański naprawdę trwa boom 
na inwestycje drogowe.

(PR)

 kwiatowa: W Straszynie nowej nawierzchni jezdni doczekała 
się ulica kwiatowa

 Ulica polna: mieszkańcy ulicy polnej w Roszkowie cieszą się, że 
ich ulica już nie jest taka...polna
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  W Cedrach Wielkich obecny był także wojewoda pomorski

ZASZCZYT I WYRÓŻNIENIE

Wojewódzka inauguracja  
w Cedrach Wielkich 
Cedry Wielkie wybrane zostały w tym roku na miejsce, gdzie odbyła się Wojewódzka 
Inauguracja Roku Szkolnego. W uroczystości, poza najważniejszymi uczestnikami 
– uczniami – pojawili się przedstawiciele kuratorium, urzędu marszałkowskiego i 
wojewódzkiego oraz władze powiatu i gminy.

Na uroczystości miała pojawić 
się premier Beata Szydło, która 
przysłała jedynie list, odczy-
tany przez Dariusza Drelicha, 
wojewodę pomorskiego.
„Cieszę się, że mimo wie-
lu trudności spowodowanych 
skutkami sierpniowych na-
wałnic, pomorska społeczność 
szkolna może rozpocząć kolej-
ny rok szkolny. Mam nadzieję, 
że dla uczniów i nauczycieli bę-
dzie to czas zmiany na lepsze” – 
napisała premier Szydło. 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie podczas uro-
czystości zaznaczył, że Wo-
jewódzka Inauguracja Roku 
Szkolnego to historyczny dzień 
dla gminy i całej społeczności 
uczniowskiej. 
– Jest to dla nas wielki za-
szczyt i wyróżnienie. Jesteśmy 
niewielką gminą, gdzie dzia-
łają cztery szkoły, przez co 

problemów z wdrożeniem re-
formy oświaty nie było aż tak 
wiele. A podstawowym naszym 
problemem jest zmniejszająca 
się liczba uczniów. Nie dotyczy 
to placówki w Cedrach Wiel-
kich, gdzie szkoła pracować 
musi na dwie zmiany, a ostatnie 
lekcje kończą się o godzinie 17. 
Dlatego też tak ważna jest dla 

nas rozbudowa tej podstawów-
ki – mówił podczas uroczysto-
ści Janusz Goliński.
Joanna Stępień, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Cedrach 
Wielkich przyznała, że pla-
cówka z niepokojem wkracza w 
nowy rok szkolny.
– Z niepokojem w to, co nowe 
i nieznane, ale i z nadzieją, że 

sprostamy naszym obowiąz-
kom i oczekiwaniom. Wszyst-
kim uczniom życzę, aby czas 
spędzony w szkole był radosny, 
ale i pracowity. Niech szkoła 
stanie się dla was miejscem in-
telektualnej przygody – mówiła 
Joanna Stępień. 

(lubek)

fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

fo
t.

 S
ta

ro
st

w
o 

Po
w

ia
to

w
e 

w
 P

ru
sz

cz
u 

G
da

ńs
ki

m
fo

t.
 m

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

WYPOŻYCZALNIA NA DWORCu

książka w podróży

Podróże z książką to, jak 
wiadomo, najszybsze i naj-
przyjemniejsze wyprawy. 
Dlatego PKP S.A. wspólnie 
z Wydawnictwem Nauko-
wym PWN, w ramach akcji 
„Książka w podróży”, zachę-
cają do wymiany książek na 
dworcach. Z myślą o tych, 
którzy w pośpiechu zapomną 
spakować coś do czytania w 
pociągu, PKP S.A. umożli-
wia bezpłatne wypożyczenie 
książek w 11 lokalizacjach. 
Półki bookcrossingowe 
znajdują się w punktach 

informacyjnych InfoDworzec 
na stacjach: Bydgoszcz Głów-
na, Gdańsk Główny, Gdynia 
Główna, Kraków Główny, Ka-
towice, Łódź Fabryczna, Po-
znań Główny, Warszawa Cen-
tralna, Warszawa Wschodnia, 
Warszawa Zachodnia, Wro-
cław Główny. Wypożyczanie 
książek jest bezpłatne.
Ruch bookcrossingowy w Pol-
sce jest niezwykle popularny. 
W 2013 roku do tej niezwy-
kłej idei dołączyła także Grupa 
PKP, otwierając dla uwolnio-
nych książek nową przestrzeń 

– dworce kolejowe. Pierwsza 
półka „Książki w podróży” 
pojawiła się na warszaw-
skim Dworcu Centralnym. 
Warto zaznaczyć, że w akcję 
zbierania książek regularnie 
włączają się pracownicy PKP 
S.A. Kolejnej odsłonie akcji 
partneruje PWN, zachęcając 
podróżnych do pogłębiania 
wiedzy, edukacji oraz dosko-
nalenia przez całe życie. 

(AN)

  książkę na podróż można wypożyczyć również na dworach w Gdyni oraz Gdańsku 

CZEKAmY NA POROZumIENIE

Hala i boisko w Warczu
Tylko kosmetyczne prace 
pozostały do wykonania na 
budowie boiska sportowego 
przy Zespole Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących w 
Pruszczu Gdańskim. Według 
Mariana Cichona, wicesta-
rosty gdańskiego, inwestycja 
powinna być ukończona do 
końca września. 
Znacznie większą inwesty-
cję sportową powiat gdański 
planuje zrealizować w roku 
przyszłym.
– Przy szkole w Warczu chce-
my wybudować niewielką 
halę sportową oraz boisko. W 
tej chwili pracujemy nad po-
rozumieniem, które chcemy 

zawrzeć z samorządem gminy 
Trąbki Wielkie – mówi nam 
Marian Cichon.
Jeżeli do takowego dojdzie 
niebawem, to jeszcze w tym 
roku rozpoczną się prace nad 
projektem, a inwestycja ruszy 
w przyszłym roku.
– Czas realizacji budowy hali 
nie powinien być dłuższy jak 
4-5 miesięcy. Więc myślę, że 
jesienią przyszłego roku oba 
obiekty sportowe w Warczu 
powinny już służyć uczniom 
oraz mieszkańcom tej wsi – 
dodaje wicestarosta. 

(KL)

  boisko przy pruszczańskim „ogrodniku” jest już prawie gotowe
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PRuSZCZ GDAŃSKI

Projekt wart 
miliony 
Pruszcz Gdański bardzo sku-
tecznie, dzięki różnym roz-
wiązaniom, chroniony jest 
przed ewentualnymi powo-
dziami i podtopieniami. Aby 
mieszkańcy czuli się jeszcze 
bardziej bezpiecznie, prowa-
dzone są budowy kolejnych 
zbiorników retencyjnych. 
Miasto Pruszcz Gdański z 
jednej strony otoczone jest 
wzgórzami, które systema-
tycznie są zabudowywane, a 
tym samym coraz więcej te-
renów zielonych zalanych jest 
betonem. W czasie wielkich 
ulew i nawałnic woda nie ma 
ujścia i potokami spływa do 
centrum miasta. Aby ochro-
nić mieszkańców miasta 
przed podtopieniami i zala-
niami, budowane są kolejne 
zbiorniki retencyjne. Jeden z 
nich powstaje w rejonie ulic 
Olszewskiego, Wróblewski i 
Mościckiego. 
Przypomnijmy, że prusz-
czański samorząd na reali-
zację projektu „Wzmocnie-
nie odporności regionu na 
zagrożenia powodziowe i 
susze poprzez budowę kana-
lizacji deszczowej i zbiorni-
ków retencyjnych w rejonie 
ulic Olszewskiego, Wró-
blewskiego, Mościckiego 
oraz Osiedle Strzeleckiego w 
Pruszczu Gdańskim”, otrzy-
mał dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.
– Po przetargu okazało się, 
że inwestycja ta kosztować 
nas będzie ok. 8,5 miliona 
złotych. Znaczną część, bo 
70 procent kosztów, pokry-
je Unia Europejska. Zgodnie 
z podpisaną umową z wyko-
nawcą robót, wszystkie prace 
mają być zakończone jesz-
cze w tym roku – mówi nam 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że budowa kanalizacji 
deszczowej i zbiornika reten-
cyjnego to tylko część znacz-
nie większego projektu.

– Dla nas bezpieczeństwo jest 
najważniejsze i myślę, że oso-
by, które tam mieszkają albo 
niebawem zamieszkają, cieszą 
się z tej inwestycji. Przy oka-
zji powstaną na tym osiedlu 
nowe drogi i ścieżki rowe-
rowe. Będzie to podziemny 
zbiornik retencyjny, a na nim 
wybudowany zostanie wiel-
ki plac rekreacyjno-sporto-
wy. Będzie to już oczywiście 
ostatni etap, dopełnienie całej 
inwestycji, która finansowo 
równać się może nawet z bu-
dową basenu – dodaje Irene-
usz Czernecki, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Na terenie placu powstanie 
górka saneczkowa, plac za-
baw dla najmłodszych. Dla 
nieco starszych zainstalowa-
ne zostaną urządzenia fitness. 
Chętni będą mogli pograć w 
piłkę na niewielkim boisku. 
Nie zabraknie również parko-
wej infrastruktury.
– Każdy znajdzie tam coś dla 
siebie. Będzie można usiąść i 
odpocząć albo bardzo aktyw-
nie spędzić swój wolny czas. 
Przy okazji powstanie tam 
płynne przejście od ulicy Ol-
szewskiego do ulicy 24 Marca 
– dodaje Ireneusz Czernecki. 
– Cały ten projekt został po-
dzielony na trzy etapy. Pierw-
szy zakończy się w tym roku 
i dotyczy całej infrastruk-
tury podziemnej. W dalszej 
części budowane będą ulice, 
chodniki i ścieżki rowerowe, 
a dopiero na sam koniec pra-
ce związane będą z placem 
rekreacyjnym.
Pierwsze prace rozpoczęły się 
w połowie wakacji. Trudno 
jednak określić już teraz, kie-
dy nastąpi zakończenie całego 
projektu. Do tematu będzie-
my jednak sukcesywnie po-
wracać na łamach „Panoramy 
Pomorza”.

(lubek)

 miejski radny Ireneusz Czernecki żywo interesuje się
budową zbiornika retencyjnego

POWIAT

ograniczenie 
prędkości 
Miasto Pruszcz Gdański, 
gmina Pruszcz Gdański 
i Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim w 
konsultacji z Wydziałem 
Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Po-
licji w Pruszczu Gdań-
skim na spotkaniu, które 
odbyło się tydzień temu, 
wspólnie ustaliły ter-
min wprowadzenia strefy 
ograniczenia prędkości 
do 30 km/h na terenie 
miasta oraz miejscowości 
Roszkowo. 
Dla Pruszcza Gdańskiego 
wprowadzenie tej strefy 
to kolejny etap uspoka-
jania ruchu na drogach 
miejskich. Współpraca z 
gminą pozwoli na ujed-
nolicenie organizacji ru-
chu Osiedla Wschód na 
terenie Pruszcza Gdań-
skiego oraz rejonu Drogi 
Słowackiego na terenie 
pruszczańskiej gminy.
Zmiany wprowadzone 
zostaną 26 września.

(GR)

ZWIEDZAjĄ I ŻEGLujĄ

nasi na sycylii 

Powoli dobiega końca pobyt 
młodych mieszkańców gminy 
Cedry Wielkie na Sycylii. Po-
lacy przebywają od ponad ty-
godnia we włoskim miastecz-
ku Marina Di Ragusa.
Możliwość uczestnictwa w 
wyjeździe 10-osbowej gru-
py dzieci zapewniona została 
dzięki współpracy, która zo-
stała zawiązana pomiędzy pol-
ską i włoską gminą. 
– Współpraca ta była sukce-
sywnie zawiązywana kolej-
nymi spotkaniami i wizytami 

studyjnymi, zarówno w Polsce, 
jak i we Włoszech, a jej efektem 
jest przystąpienie do programu 
współpracy polsko-włoskiej. W 
organizacji wyjazdu pomogła 
nam firma Gravel – mówi Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Tuż przed wyjazdem do Włoch 
w Żuławskim Ośrodku Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich 
zorganizowano spotkanie orga-
nizacyjne. Uczestniczyła w nim 
m.in. Krystyna Balewski Pawe-
la, która związana jest z Marina 

Di Ragusa od wielu lat i zna 
doskonale środowisko.
– Przebiegało ono w miłej at-
mosferze, pełnej ekscytacji i 
pytań dzieci. Przez 11 dni na-
sze dzieci nie tylko zwiedza-
ły i odpoczywały na piaskach 
Sycylii, ale również trenowały 
swoje umiejętności żeglarskie 
– dodaje Janusz Goliński.
Więcej o wyjeździe do 
Włoch w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(GR)

  pozdrowienia z Sycylii przesyłają dzieci z gminy Cedry Wielkie

  oficjalni goście podczas wmurowania kamienia węgielnego

WmuROWANO KAmIEŃ WęGIELNY

ruszyła budowa hali  
w Cedrach Wielkich
Wreszcie ruszyła długo oczekiwana przez mieszkańców budowa hali sportowej  
w Cedrach Wielkich. Inwestycja wystartowała z wielką pompą, bo na uroczystości 
wmurowania kamienia węgielnego nie brakowało zarówno przedstawicieli władz 
centralnych i lokalnych, jak i dostojników kościelnych. 

Obiekt sportowy, który powsta-
je przy szkole w Cedrach Wiel-
kich, składał się będzie z dwóch 
pięter z antresolą. W hali za-
planowano również trybuny dla 
widowni, ale i dodatkowe roz-
suwane siedziska. Nie zabraknie 
tu także nowoczesnego zaplecza 
technicznego i sanitarnego z 
szatniami dla sportowców, tre-
nerów, pokoju lekarskiego i sali 
rehabilitacyjnej. 
– Zaplanowaliśmy również bu-
dowę wyspecjalizowanej sali do 
edukacji przyszłych adeptów 
żeglarskich. Łączny koszt bu-
dowy hali wynosi nieco ponad 
10 milionów złotych. Inwesty-
cja ma być zakończona do koń-
ca października przyszłego roku 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Miejscowy samorząd otrzymał 
już dofinansowanie inwestycji w 
wysokości 2,5 mln zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Jednak 
władze gminy chcą iść krok da-
lej i jednocześnie z budową hali 
ma być rozbudowywany budy-
nek szkolny. Pomóc w tym mają 

środki zewnętrzne. Podczas uro-
czystości wmurowania kamie-
nia węgielnego padły konkretne 
deklaracje.
– Mam pisemną informację od 
starosty gdańskiego, który obie-
cał finansową pomoc. Kwoty 
jeszcze nie określił. Z kolei 1,5 
miliona złotych mamy otrzy-
mać z rezerwy budżetowej. Ta-
kie zapewnienia usłyszałem na 
uroczystości – dodaje Janusz 
Goliński.
Dzięki rozbudowie szkoły 

powstaną dodatkowe sale dy-
daktyczne, które będą swoistym 
łącznikiem hali ze szkołą. W 
łączniku zaplanowano budowę 
7 sal lekcyjnych, w tym 2 spe-
cjalistycznych do nauki języ-
ków obcych i sali komputerowej 
oraz dwupoziomowej biblioteki 
z czytelnią, gabinetu pedagoga i 
pokoju nauczycielskiego.
– Do ogrzewania obiektu chce-
my wykorzystać pompy ciepła. 
W tej chwili prowadzone są 
odwierty. Ma być ich około 80, 

a wykonawca inwestycji bada, 
czy osiągniemy zamierzony cel. 
Mam nadzieję, że prace te nie 
opóźnią dalszych robót – dodaje 
Janusz Goliński.
W przeciągu kilku najbliższych 
tygodni gmina powinna otrzy-
mać środki z urzędu marszał-
kowskiego. Po ich otrzymaniu 
podpisana zostanie umowa z wy-
konawcą na rozbudowę szkoły.

(lubek)
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rozmaitośCi

mODERNIZACjA ROKu

„mediateka” z nagrodą
„Mediateka” w Straszynie 
wygrała XXI edycję Ogól-
nopolskiego Konkursu „Mo-
dernizacja Roku 2016” w 
kategorii „Obiekty kultury”. 
Uroczystość wręczenia sta-
tuetek odbyła się na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
W imieniu inwestora na-
grodę odebrała wójt gminy 
Pruszcz Gdański, Magdalena 
Kołodziejczak.
W uzasadnieniu werdyktu 
czytamy… Za znakomite po-
łączenie pochodzącej z 1900 
roku, bogatej w secesyjne de-
tale części starej z nowocze-
sną bryłą „Mediateki”. Biały, 
przeszklony „kubik” stano-
wi na zasadzie kontrastu tło 
dla zabytkowej architektury 
dworca kolejowego. Rewitali-
zacja ta ma ogromne znacze-
nie dla lokalnej społeczności, 
gdyż obiekt stał się miejscem 
integracji mieszkańców oraz 
spotkań dla ludzi z pasją.
Podczas gali, jaka odbyła się 
w salach Zamku Królewskie-
go, nagrody wręczano in-
westorowi, wykonawcy i au-
torom projektu. W imieniu 

inwestora statuetkę odebrała 
wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski, Magdalena Kołodziej-
czak. Chwile radości i dumy 
przeżyli również przedsta-
wiciele wykonawcy, którym 
był TYM-BUD Zakład Re-
montowo-Budowlany, Wal-
demar Tymoszewski oraz 
projektantów ze Studia-Alex 
Projektowanie, Aleksandra 
Arentowicz-Żochowska 
– Ta nagroda niezmiernie 
nas cieszy, tym bardziej, że 
konkurencja była naprawdę 
bardzo silna, a walka o pal-
mę pierwszeństwa trwała do 
samego końca. Właśnie te-
raz przypominam sobie słowa 
powątpiewania w możliwość 
rewitalizacji starego budyn-
ku po dworcu kolejowym, 
jakie padły w chwili wykupy-
wania przez nas obiektu, ze 
strony dotychczasowych wła-
ścicieli. A jednak udało się. 
I to jak! – mówi wójt gminy 
Pruszcz Gdański, Magdalena 
Kołodziejczak.

(PR) 
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PIENIĄDZE NA POPRAWę POCZuCIA BEZPIECZEŃSTWA

Powstanie zbiornik retencyjny  
w Borkowie
prawie 3,8 mln zł wpłynie w ramach Regionalnego programu operacyjnego 
Województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020 do gminnej kasy. niedawno 
w Urzędzie marszałkowskim Województwa pomorskiego, wójt gminy pruszcz 
Gdański, magdalena kołodziejczak, podpisała stosowne dokumenty.

Środki te stanowić będą dofi-
nansowanie do budowy zbior-
nika retencyjnego na Potoku 
Borkowskim. Całość inwestycji 
wyniesie około 5 mln zł.
Jak ważna jest to inwestycja, 
nikogo przekonywać nie trze-
ba. Zbiornik mogący pomieścić 
46,5 tys. m³ wody znacznie po-
prawi stan bezpieczeństwa po-
wodziowego w wyżynnej części 
gminy znajdującej się w zlewni 
Kanału Raduni. Dzięki niemu 
zminimalizowane zostaną do-
pływy do wspomnianego ka-
nału oraz zmniejszona zostanie 
prędkość płynącej w Potoku 
Borkowskim wody.
Zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe od wielu lat jest nie lada 
wyzwaniem dla władz gminy. 
Wiąże się to m.in. ze specyficz-
nym położeniem. No, bo z jed-
nej strony najwyższym punk-
tem jest Żuławka położona 143 
metry nad poziomem morza, 
a z drugiej strony jest Krępiec 
leżący 1.5 metra poniżej jego 
poziomu. Już sam ten fakt do-
wodzi, jaka jest skala proble-
mów związana z koniecznością 
zagospodarowania wód opado-
wych. W dodatku sytuację po-
garszają zmiany klimatyczne, 
które coraz częściej charakte-
ryzują krótkie, ale niezwykle 
obfite opady deszczu.

Dlatego też gmina, od kilku 
lat, realizuje projekt budowy 
małych zbiorników retencyj-
nych przy wykorzystaniu natu-
ralnego ukształtowania terenu. 
Przykładem niech będą zbior-
niki w Jagatowie i Rotmance. 
Ten w Borkowie będzie już jed-
nak inwestycją z prawdziwego 
zdarzenia i pierwszym z trzech 
tego rodzaju zbiorników, które 
gmina zamierza wybudować.
– Jestem naprawdę niezmiernie 
zadowolona z racji podpisania 
dokumentów przyznających 

nam dofinansowanie z fun-
duszy Unii Europejskiej. O te 
pieniądze staraliśmy się już od 
pewnego czasu. W dodatku 
bardzo rzetelnie i skrupulatnie 
przygotowaliśmy się do kon-
kursu, dlatego też sukces sma-
kuje tym bardziej wybornie – 
powiedziała Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański.
Podczas tej samej uroczystości 
starosta gdański, Stefan Sko-
nieczny, podpisał umowę na 
sfinansowanie doposażenia w 
ramach drugiego etapu reali-
zacji programu zabezpieczania 
przeciwpowodziowego i wcze-
snego ostrzegania. Kilka lat 
temu gmina Pruszcz Gdański, 
wspólnie z gminami Stegna, 
Cedry Wielkie i Suchy Dąb, 
realizowała projekt związa-
ny z wczesnym ostrzeganiem. 
Dzięki temu obecnie, w na-
głych przypadkach, mieszkań-
cy gminy otrzymują szybkie i 

konkretne informacje. Ponadto 
wybudowano i wyposażono w 
odpowiedni sprzęt centrum za-
rządzania kryzysowego, a tak-
że zakupiona została specjali-
styczna łódź i silniki do niej.
Teraz natomiast, w ramach 
wspomnianej wcześniej umo-
wy, jaką podpisał starosta, gmi-
na Pruszcz Gdański kupi cztery 
motopompy dużej mocy wraz z 
przyczepkami, kolejne agrega-
ty prądotwórcze (dzięki czemu 
w razie braku zasilania będzie 
można utrzymywać pracę urzą-
dzeń, głównie obsługujących 
system wodno-kanalizacyjny) 
oraz kupiona zostanie kame-
ra termowizyjna i plastykowe 
tamy przeciwpowodziowe. 
A zatem gmina, oprócz roz-
budowy infrastruktury, rów-
nocześnie realizuje projekty 
mające zapewnić jej mieszkań-
com tak potrzebne poczucie 
bezpieczeństwa.

(PR)
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Święto plonów w Przywidzu

DROGOWCY W AKCjI

mARSZEWSKA GÓRA

remont Brzozowej w Przywidzu 

dom musi mieć standaryzację 

W gminie Przywidz chyba już 
wszyscy odliczają dni do roz-
poczęcia największej w historii 
gminy inwestycji, jaką bez wąt-
pienia jest budowa kanalizacji 
sanitarnej oraz oczyszczalni 
ścieków.
– Nie oznacza to, że nie reali-
zujemy żadnych innych inwe-
stycji. W tej chwili drogowcy 
pracują na ulicy Brzozowej w 
Przywidzu. Jest to strategiczny 
ciąg komunikacyjny w stolicy 
gminy. Inwestycja otrzyma-
ła dofinansowanie z Programu 

Jeszcze w tym roku powinna za-
kończyć się rozbudowa Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Marszewskiej Górze. Niedawno 
rozstrzygnięto przetarg. Aby pla-
cówka w dalszym ciągu mogła 
funkcjonować, musiała uzyskać 
standaryzację, a tej nie udałoby się 
uzyskać, gdyby nie inwestycja.
Z zajęć w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Marszewskiej 
Górze korzystają osoby niepeł-
nosprawne, które mieszkają na 
terenie gmin: Przywidz, Trąbki 
Wielkie lub Kolbudy. Zajęcia, w 
których uczestniczyć może ok. 30 
osób, prowadzą wykwalifikowani 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Stan Brzozowej był chyba najgor-
szy ze wszystkich przywidzkich 
ulic. Przez wiele lat czekała ona 
na modernizację. Remont ulicy 
Brzozowej rozpoczął się ponad 
miesiąc temu, a koniec prac prze-
widujemy na początek listopada 
– mówi „Panoramie” Marek Zi-
makowski, wójt gminy Przywidz.
Nie jest to jedyna drogowa inwe-
stycja, która w tym roku realizo-
wana będzie na terenie przywidz-
kiej gminy. Jak mówi nam Ma-
rek Zimakowski, już niebawem 

terapeuci. 
– Aby placówka mogła dalej funk-
cjonować, muszą być spełnione 
pewne warunki. Chodzi m.in. o 
dostosowanie powierzchni ośrodka 
do ilości przebywających tam osób. 
Dlatego wybudowany zostanie do-
datkowy obiekt, który połączony 
będzie z obecnym budynkiem. Przy 
okazji zmieniony zostanie system 
ogrzewania. Wykorzystane zosta-
ną panele fotowoltaiczne i pompa 
ciepła, dzięki czemu zmniejszymy 
koszty związane z utrzymaniem tej 
placówki – mówi nam Marek Zi-
makowski, wójt gminy Przywidz.
Pierwsze działania przy rozbudowie 

domu w Marszewskiej Górze 
mają rozpocząć się jeszcze w tym 
miesiącu. Inwestycja kosztuje 
około 800 tysięcy złotych, a duży 
wkład poniósł również przywidz-
ki samorząd.
– Przy pomocy Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
zakupimy auto do przewozu osób 
niepełnosprawnych, które korzy-
stają z oferty placówki w Mar-
szewskiej Górze – dodaje Marek 
Zimakowski.

(GR)

drogowcy zaczną działać na od-
cinku Pomlewo – Huta Górna. 
– Na całym odcinku tej drogi 
wylany zostanie dywanik asfal-
towy. Koszt przedsięwzięcia zo-
stanie sfinansowany przez naszą 
gminę oraz dzięki środkom po-
zyskanym z gdańskiego urzędu 
marszałkowskiego. Cała inwe-
stycja kosztować będzie około 
400 tysięcy złotych – dodaje 
Marek Zimakowski.

(KL)

fITNESS I SIŁOWNIA W HALI

nowe szatnie w szkole

Niewielkie inwestycje prowa-
dzone są w Zespole Szkół w 
Przywidzu. Tu prowadzone 
są prace adaptacyjne, dzięki 
którym w szkole pojawią się 
dodatkowe szatnie.
– Do tej pory szatnie dla mło-
dzieży szkolnej znajdowa-
ły się przy hali. Chcieliśmy 
to uporządkować, stąd też 
te prace adaptacyjne. Cho-
dziło nam też o rozładowa-
nie tłoku przed lekcjami. Po 

zakończeniu tych prac dzieci 
starsze i młodsze będą mia-
ły swoje szatnie, a dzięki temu 
nie będzie tłumów, szczegól-
nie przed rozpoczęciem zajęć 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Dodajmy, że prace ada-
ptacyjne prowadzone są 
również w budynku hali 
widowiskowo-sportowej.
– Jedno z pięter wyposażane 
jest pod kątem prowadzenia 
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zajęć fitness oraz siłowni – 
dodaje Marek Zimakowski.
Sala fitness i siłownia powin-
ny ruszyć jeszcze w tym roku, 
ponieważ już od dłuższego 
czasu zauważamy zaintere-
sowanie firm, które chcą wy-
dzierżawić pomieszczenia na 
ten cel.

(GR)

  hala to nie tylko sport. prowadzone tu będą zajęcia fitness
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Novo Kredyt
Centrum Handlowe Lotnia
ul. Żwirki i Wigury 12 lok.40 
80-463 GDAŃSK 
www.novokredyt.pl

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

KREDYTY FIRMOWE     

RESTRUKTURYZACJA 

KREDYTÓW

735 400 900 
735 800 333

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z NASZYM DORADCĄ, TO NIC NIE KOSZTUJE

ROK SZKOLNY ROZPOCZęTY

gminna inauguracja  
w suchym dębie
4 września to dzień zakończenia letnich wakacji i powrotu uczniów do szkoły. 
dzieci i młodzież spotkała się po przerwie wakacyjnej z kolegami, koleżankami 
i nauczycielami. 

W tym też duchu rozpoczęła 
się inauguracja roku szkolnego 
2017/2018 w Szkole Podstawo-
wej im. Obrońców Westerplat-
te w Suchym Dębie.
Podczas uroczystości przypo-
mniano również o rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
1 września 1939 roku na We-
sterplatte. Jest to szczególnie 
ważna data dla całej społecz-
ności szkolnej, gdyż patronami 
Szkoły Podstawowej w Suchym 
Dębie są obrońcy Westerplat-
te. Złożono również kwiaty i 
zapalono znicze przed tabli-
cą upamiętniającą polskich 
żołnierzy. 
Podczas inauguracji nowego 
roku szkolnego wspomniano 
także o zmianach, które cze-
kają polskie szkoły w najbliż-
szych latach, którymi są m.in. 
wprowadzenie ośmioklasowej 
szkoły podstawowej i likwida-
cja gimnazjum. 
Barbara Kamińska, wójt gminy 

Suchy Dąb i Przemysław Der-
kowski, przewodniczący Rady 
Rodziców życzyli wszystkim 
uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom dużo miłych i rado-
snych wspomnień związanych 
z nauką i szkołą.

Ten dzień szczególnie zapa-
miętają uczniowie klasy pierw-
szej, których powitano szcze-
gólne ciepło i gorąco. Dodajmy, 
że wychowawczynią klasy I 
szkoły podstawowej jest Moni-
ka Tarasiuk.

Wszyscy z pełną werwą i 
uśmiechem rozpoczęli naukę w 
nowym roku szkolnym, który 
zakończy się już wkrótce, bo 23 
czerwca 2018 roku.

(Tj)
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KONKuRS KuLINARNY

niebo  
w gębie
Na terenie naszego powiatu 
bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszą się konkur-
sy, w których pochwalić się 
można swoimi kulinarny-
mi umiejętnościami. Jeden 
z nich odbędzie się już 17 
września w miejscowości 
Trutnowy.
Konkurs „Niebo w Gębie, 
czyli przysmaki powia-
tu gdańskiego”, bo o nim 
mowa, organizowany jest 
już po raz XII. Organiza-
torką i zarazem dobrym du-
chem imprezy jest Elżbieta 
Skirmuntt-Kufel, prezes 
Stowarzyszenia „Żuławy 
Gdańskie” w Trutnowach. 
W latach poprzednich uka-
zywała się publikacja, w 
której zamieszczane były 
przepisy konkursowych 
potraw.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
rozstrzygnięcie tegoroczne-
go konkursu odbędzie się 17 
września (niedziela) o godz. 
16.00 w żuławskim domu 
podcieniowym w Trutno-
wach. Jego wyniki zamie-
ścimy w październikowym 
wydaniu naszej gazety.

(GR)

REKLAmA

naJtańsza rEkLama W miEśCiE

kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash

NIE DAj SIę OSZuKAĆ!!!

Energetyczni oszuści 
W związku z napływającymi 
do Energi Obrót sygnałami 
o nieuczciwych praktykach 
niektórych sprzedawców 
energii elektrycznej, zachęca-
my do zapoznania się z kilko-
ma zasadami, które pozwolą 
ustrzec się przed oszustwem.
Tożsamość sprzedawcy prą-
du można łatwo zweryfiko-
wać, a od umowy podpisanej 
w domu można odstąpić w 
ciągu 14 dni. Co ważne, pra-
cownicy Energi Obrót, ofe-
rujący klientom produkty czy 
usługi, nie odwiedzają klien-
tów w domach i nie wyma-
gają podpisania umów, anek-
sów czy innych dokumentów. 
Akwizytorzy podający się za 
przedstawicieli Energa Obrót 
stosują nieuczciwe
praktyki sprzedażowe i wpro-
wadzają klientów w błąd. 
Energetyczny koncern apeluje 
o ostrożność i dokładne zapo-
znanie się z przedstawianymi 
do podpisu dokumentami. 
– Apelujemy o szczególną 
ostrożność i niepodpisywanie 
umów, co do których mamy 
wątpliwości. Przypomina-
my, że każdy klient, zgodnie 
z obowiązującym prawem, w 
przypadku podpisania nie-
chcianej umowy we własnym 
domu, czyli poza siedzibą 
sprzedawcy, może w ciągu 
czternastu dni odstąpić od tej 
umowy bez podania przyczy-
ny –  mówi Adam Kasprzyk, 
rzecznik prasowy Grupy 
Energa. 
Każdy klient, który ma wąt-
pliwości co do wiarygodno-
ści przedstawianej mu oferty 
bądź uczciwości przedstawi-
ciela handlowego, może skon-
taktować się z infolinią Ener-
gi pod numerem 555 555 555. 
Konsultanci podczas pierw-
szej rozmowy potwierdzą, czy 
osoba podająca się za pracow-
nika Energi w rzeczywistości 
nim jest. Infolinia czynna jest 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7:00 –22:00. 
Jak ustrzec się przed nie-
uczciwym sprzedawcą 
energii? 
W trosce o swoich klientów, 
Energa po raz kolejny przy-
pomina kilka elementarnych 
zasad pomagających uchro-
nić się przed działaniami 
nieuczciwych sprzedawców 
energii elektrycznej: 
* sprawdź nazwę firmy i toż-
samość przedstawiciela, który 

pojawił się w Twoim domu. 
Informacje zweryfikuj w fir-
mie, którą ma reprezentować,
* dowiedz się, jakie dokładnie 
warunki oferuje sprzedawca. 
Dopytuj o wszystkie szczegó-
ły budzące wątpliwości,
* nie podpisuj umowy bez do-
kładnego przeczytania jej tre-
ści. Umów się na podpis póź-
niej, aby spokojnie przeczytać 
dokument,
* podpisując umowę, powi-
nieneś otrzymać swój egzem-
plarz dokumentu oraz wzór 
odstąpienia od umowy,
* masz 14 dni na odstąpienie 
od umowy podpisanej poza 
lokalem sprzedawcy – bez 
podawania przyczyn i bez 
ponoszenia jakichkolwiek 
konsekwencji,
* w przypadku, gdy minął 
14-dniowy termin, nadal mo-
żesz się uchylić od skutków 
umowy, jeśli podczas jej pod-
pisywania zostałeś wprowa-
dzony w błąd.

Jak działają nieuczciwi 
sprzedawcy 
Nieuczciwi sprzedawcy ener-
gii stosują wiele metod nakło-
nienia do podpisania nowej 
umowy, m.in.: 
* przedstawiają się jako pan 
„z elektrowni” czy „zakła-
du energetycznego”, co wielu 
osobom – zwłaszcza starszym 
– kojarzy się z wiarygodnym 
sprzedawcą energii,
* posługują się nazwą łudzą-
co podobną do nazwy innej 
firmy,
* informują o konieczności 
podpisania nowej umowy z 
powodu np. zmiany danych 
na fakturze, siedziby fir-
my, systemu obsługi klienta, 
okresu rozliczeniowego czy 
wymiany liczników, 
* porównują swoją ofertę z 
kosztami uwzględniającymi 
zarówno energię, jak i opłaty 
dystrybucyjne (nie informują 
klienta, że po zmianie sprze-
dawcy będzie ponosił koszty 
dystrybucji),
* oferują nieznacznie niższą 
cenę energii, ale nie informu-
ją o dodatkowych, mniej wi-
docznych w umowie opłatach, 
np. wysokiej opłacie abona-
mentowej, czy obowiązko-
wym ubezpieczeniu zdro-
wotnym, co znacząco podnosi 
całkowite koszty ponoszone 
przez klienta.

(AK)
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POWSTAjE NOWY ŻŁOBEK

miejsc 
starczyło 
dla 
wszystkich
Dwa tygodnie temu rozpo-
czął się nowy rok szkolny. 
Zadowoleni powinni być ro-
dzice dzieci najmłodszych, 
bowiem wszystkie maluchy 
dostały się do przedszkoli.
Na terenie naszego mia-
sta funkcjonują trzy przed-
szkola publiczne i tyle samo 
niepublicznych na pra-
wach publicznych oraz dwa 
niepubliczne. 
– Wszystkie dzieci rodzi-
ców, którzy złożyli wnio-
ski, chodzą do pruszczań-
skich przedszkoli – mówi 
nam Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska, przewodni-
cząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Od przyszłego roku miejsc 
nie powinno brakować 
również w żłobkach. W tej 
chwili na osiedlu Burszty-
nowym budowana jest pla-
cówka, w której znajdzie się 
miejsce dla 120 maluchów.

(GR)

WmuROWANO AKT EREKCYjNY

Hala w kłodawie będzie za rok
1 września 2018 roku będzie szczególnie ważnym dniem dla uczniów i mieszkańców kłodawy w 
gminie trąbki Wielkie, gdzie oddana zostanie do użytku hala sportowa. Wybudowane zostanie 
również boisko wielofunkcyjne. 

Budowa sportowego obiek-
tu przy szkole w Kłodawie 
ruszyła w czasie wakacji, a 1 
września odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia wę-
gielnego. Inwestycję realizuje 
firma z Pruszcza Gdańskiego. 
W obiekcie zaplanowano salę 
sportową oraz szatnie z węzła-
mi sanitarnymi, pomieszczenia 
techniczne, gabinet trenera czy 
magazynek sprzętu.
– Inwestycja była 

przygotowywana dość długo. 
Szkoła wybudowana zosta-
ła w 1969 roku i od tamtego 
czasu tak potężnej inwestycji 
tu nie przeprowadzono. My-
ślę więc, że jest to historyczny 
moment dla całej społeczno-
ści Kłodawy. Umowa z wy-
konawcą mówi, że inwesty-
cja powinna być zakończona, 
wraz z pozwoleniem na użyt-
kowanie, do połowy sierp-
nia przyszłego roku. Mam 

nadzieję, że realizacja zadania 
przebiegać będzie sprawnie i bez 
żadnych zakłóceń. Jestem prze-
konany, że od przyszłego roku 
szkolnego dzieci ćwiczyć będą 
już w nowej hali sportowej – mó-
wił podczas uroczystości Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Przy okazji powstanie łącznik, 
który połączy sportowy obiekt 
ze szkołą. Właśnie w łączniku 
znajdować się będą szatnie dla 
uczniów. 
– Zaplanowaliśmy tam również 
salę wielofunkcyjną, w której 
mieszkańcy Kłodawy będą mo-
gli organizować lokalne imprezy. 
Z kolei za halą wybudowane bę-
dzie boisko sportowe, gdzie bę-
dzie można grać w koszykówkę, 
siatkówkę i piłkę ręczną – dodaje 
Błażej Konkol.
Zbigniew Leszczyński, prze-
wodniczący Rady Gminy Trąbki 
Wielkie podkreślił, że podczas 
podejmowania decyzji o bu-
dowie hali wśród radnych była 
jednomyślność.
– Będzie ona służyła nie tylko 

uczniom, ale również miesz-
kańcom Kłodawy – mówił 
Zbigniew Leszczyński.
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacja inwestycji kosztować 
będzie nieco ponad 3 mln zł, 
a 1 mln zł pochodzi ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. 
Wśród gości był również Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
– Mam nadzieję, że w 

przyszłym roku spotkamy się 
w podobnym gronie w Warczu, 
gdzie również chcemy budo-
wać salę sportową. Jeśli tylko 
porozumiemy się z władzami 
trąbeckiej gminy, to inwestycja 
wystartuje w przyszłym roku. 
Do zobaczenia za rok – mówił 
Stefan Skonieczny. 

(lubek)

Dożynki Trąbki Wielkie
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  Symboliczne otwarcie oddziału położnicz-ginekologicznego w szpitalu na zaspie 

CHIRuRGIA I POŁOŻNICZY jAK NOWE

szpital na zaspie przechodzi metamorfozę

Jak informuje nas Sławomir 
Lewandowski z Biura Praso-
wego Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku trwająca 
pół roku modernizacja (I etap, 
prawe skrzydło), obejmowała 
10 pokoi 2-osobowych, w tym 
trzy sale pooperacyjne.
– Na oddziale wymieniono 
drzwi i posadzki, pomalowa-
no ściany i sufity. W pomiesz-
czeniach są nowe łóżka i szaf-
ki dla pacjentów. Pokoje mają 
wspólne łazienki dla dwóch 
pomieszczeń. Sale chorych 
także wyposażono w niewiel-
kie umywalki. Wyremontowa-
no też trzy pokoje 2-łóżkowe, 
które mają własne łazienki. 
Wymieniona została m.in. in-
stalacja elektryczna, kompute-
rowa, hydrauliczna i kanaliza-
cyjna. Wyremontowano także 
pokój socjalny dla pacjentów, 
punkt pielęgniarski z pokojem 
przygotowawczym i pokojem 
socjalnym dla pielęgniarek oraz 
gabinet zabiegowo-opatrunko-
wy, który wyposażono w nowy 
stół zabiegowy. Po remoncie na 
oddziale jest 26 łóżek – konty-
nuuje Sławomir Lewandowski.

Szpital na zaspie sukcesywnie zostaje modernizowany. tylko w ostatnim czasie wydano na ten cel blisko 5 mln zł. 
Jeszcze w sierpniu otwarto oddział chirurgiczny, a na początku września położniczo-ginekologiczny. 

Piotr Orłowski, członek Za-
rządu Województwa Pomor-
skiego podkreśla, że od wielu 
lat pomorski samorząd stara 
się podnosić standardy w tzw. 
marszałkowskich szpitalach.
– Szpital na Zaspie jest syste-
matycznie modernizowany i 
rozwijany. W ostatnich latach 
wyremontowano m.in. oddzia-
ły: okulistyczny, neonatologii i 
intensywnej terapii noworodka 
oraz jedno ze skrzydeł inter-
ny. Inwestycja związana z od-
działem chirurgii jest kolejnym 
etapem zmian, jakie przepro-
wadzamy, i która będzie sta-
nowiła całość z nowoczesnym 
blokiem operacyjnym, którego 
budowa jest już przesądzona. 
Dzięki niej pacjenci oddziału 
chirurgicznego ogólnego będą 
mieli lepsze warunki powro-
tu do zdrowia – dodaje Piotr 
Orłowski.
Najwięcej, bo 2,3 mln zł po-
chłonęły roboty budowlane, 
a na wyposażenie niemal 230 
tys. zł. 
Z kolei modernizacja oddziału 
położniczo-ginekologicznego 
pochłonęła ponad 2,2 mln zł, z 

czego 1,85 mln zł pochodzi ze 
środków samorządu wojewódz-
twa pomorskiego.
– Zmodernizowany od-
dział składa się z 16 łó-
żek – 8 jednoosobowych 
dla matki z dzieckiem i 4 
dwuosobowych dla matki z 
dzieckiem oraz z gabinetu 

diagnostyczno-zabiegowego, 
pokoju przygotowawczego, po-
koju oddziałowej oddziału po-
łożnictwa, pokoju oddziałowej 
oddziału neontologii, pokoju 
laktacyjnego, pokoju ordyna-
tora, pokoju lekarzy, punktu 
pielęgniarskiego. Przy każdej 
sali położnic zlokalizowane są 

pomieszczenia higieniczno-sa-
nitarne dostępne bezpośrednio 
z pokoju pacjentek – dodaje 
Sławomir Lewandowski.
Dzięki tej inwestycji wzro-
śnie dostęp do usług z zakresu 
ochrony zdrowia, poprawi się 
jakość i efektywność usług me-
dycznych oraz bezpieczeństwo 

usług z zakresu opieki zdro-
wotnej. Wzrośnie również 
komfort pacjentów i kadry 
medycznej (m.in. mniej liczne 
sale, swobodny dostęp do łóżek 
pacjentów).

(GR)

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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INWESTYCjE W GDAŃSKIm PORCIE

gdańsk bliżej ligi mistrzów 
ponad 110 mln zł kosztować będzie rozbudowa nabrzeży i modernizacja toru wodnego w porcie 
Gdańsk. zdecydowana większość środków na ten cel pochodzi z Unii europejskiej. W sierpniu 
podpisano zaś umowę z firmą doraco, która zajmie się realizacją projektu. 

Prace, którymi zajmować się 
będą budowlańcy z Doraco są 
tylko częścią dużego projektu, 
którego celem jest pogłębienie 
toru i przebudowa nabrzeży w 
Porcie Wewnętrznym. Aż 85 
proc. kosztów inwestycji pokry-
ją środki z funduszy unijnych. 
– Tak naprawdę powstanie 5 ki-
lometrów infrastruktury w no-
wym standardzie. Dzięki temu 
nasz port będzie coraz bardziej 
konkurencyjny. Ta inwestycja 
nie miałaby sensu, gdyby nie 
nasi strategiczni partnerzy, a 
więc o zarządcy infrastruktury 
drogowej, kolejowej czy rzecz-
nej – Łukasz Greinke, prezes 
Portu Gdańsk.
Witold Słowik, wiceminister 
rozwoju podliczył, że ponad 
800 mln zł otrzyma nasz kraj na 
rozwój portu w Gdańsku. Pie-
niądze mają być przeznaczone 
nie tylko na inwestycje w sa-
mym porcie, ale również dzia-
łania realizowane przez PKP. 
Dodajmy, że inwestycje te mają 
kosztować ponad 1 mld zł.

– Przyczyni się to na pewno 
do zwiększenia możliwości 
przeładunkowych w gdańskim 
porcie. Wspólnie z zarządem 
portu pracujemy nad dalszy-
mi planami rozwojowymi tego 
miejsca. Chcemy, aby cały im-
port i eksport morski odbywał 
się przez polskie porty – mówi 
wiceminister Słowik.
– Nikogo nie muszę przekony-
wać jak ważna dla armatorów, 
przewoźników, ale i mieszkań-
ców Trójmiasta jest rozbudowa 
infrastruktury wewnątrz por-
tu i dobry do niego. Myślimy 
też nad tym, aby polskie rzeki 
stały się dostępne do żeglu-
gi. Nadwiślańskie miasta, by 
wspomnieć chociażby o Tcze-
wie, Toruniu, Włocławku, czy 
Płocku, czekają na możliwość 
transportu kontenerowego 
drogą rzeczną – mówi Grze-
gorz Witkowski z Minister-
stwa Gospodarki Wodnej i 
Żeglugi Śródlądowej. 
Marcin Osowski, wicepre-
zes ds. infrastruktury Portu 

Gdańsk podkreśla, że realiza-
cja inwestycji nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie wykonawca 
zadania – firma Doraco, któ-
ra znana jest z realizacji wielu 

inwestycji hydrotechnicznych. 
Inwestycja musi zakończyć się 
do końca 2020 roku.
– Realizacja tego projektu na 
pewno przybliży Gdańsk do 

pierwszej ligi portów euro-
pejskich – dodaje wiceprezes 
Osowski.

(lubek)

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

nie zasypiam 
ze spokojem 
bo wciąż 
nie wiem 
w jakim 
kraju się 
obudzę co w 
nim będzie 
jeszcze moje i 
bez złudzeń 
może rano 
mi nie 
będzie dana 
tolerancja 
kolorysty 
albo nawet 
głębia słowa 
nie zasypiam 
ze spokojem

Piotr  
Szczepański

Święto Wikliny - Suchy Dąb
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PRuSZCZ GDAŃSKI

miasteczko ruchu
Przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Pruszczu Gdańskim skoń-
czono właśnie budować mia-
steczko ruchu drogowego dla 
rowerzystów.
– Miasteczko wybudowa-
ne zostało w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Bę-
dzie ono służyło wszystkim 
mieszkańcom naszego mia-
sta. W godzinach szkolnych 

z miasteczka będą korzystać 
uczniowie, a w godzinach po-
południowo-wieczornych po-
zostałe osoby, które chciałyby 
poćwiczyć swoje umiejętności 
rowerowe – informuje Mał-
gorzata Czarnecka-Szafrań-
ska, przewodnicząca Rady 
Miasta Pruszcz Gdański.

(KL)

 miasteczko ruchu drogowego przy „trójce” czeka już na 
pierwszych rowerzystów 
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AKCjA STRAŻY mIEjSKIEj

Bezpieczna droga 
do szkoły
Wraz z początkiem roku 
szkolnego ruszyła kolejna od-
słona akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Jeszcze w okre-
sie wakacji strażnicy miej-
scy przeprowadzili kontrolę 
oznakowania i infrastruktury 
w rejonach szkół. Municypal-
ni stwierdzili kilka nieprawi-
dłowości, które natychmiast 
przekazano zarządcom dróg.
To jednak nie wszystko, po-
nieważ funkcjonariusze 
prowadzą patrole w rejonie 
szkół. Strażnicy będą eduko-
wać najmłodszych w zakresie 
bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię i zachowania 
się na drodze. Z doświadcze-
nia wynika, że takie działania 
przynoszą efekty. Straż Miej-
ska jest także gotowa przepro-
wadzić prelekcje w szkołach.
Organizatorzy akcji – za 
naszym pośrednictwem 

– apelują do rodziców, aby pa-
miętali, że dzieci w wieku do 
7 lat mogą korzystać z drogi 
tylko pod opieką osoby doro-
słej. Rodzice powinni poka-
zać dzieciom najbezpieczniej-
szą drogę do szkoły i nauczyć 
jak prawidłowo pokonywać 
tę trasę. Ponadto należy pa-
miętać, że dziecko do 15 lat, 
poruszające się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem za-
budowanym, jest obowiązane 
używać elementów odblasko-
wych w sposób widoczny dla 
innych uczestników ruchu 
drogowego. Mogą to być od-
blaski w formie opasek lub 
breloków, założone na odzież 
i tornister.
Dodajmy jeszcze tylko, że w 
tym roku strażnicy będą roz-
dawali dzieciom odblaskowe 
breloczki – liski.

(GR)
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POWSTAjE NOWY ŻŁOBEK

miejsc starczyło dla wszystkich

 trwa właśnie budowa żłobka na osiedlu bursztynowym

Dwa tygodnie temu rozpo-
czął się nowy rok szkolny. Za-
dowoleni powinni być rodzice 
dzieci najmłodszych, bowiem 
wszystkie maluchy dostały się 
do przedszkoli.
Na terenie naszego miasta 
funkcjonują trzy przedszkola 
publiczne i tyle samo niepu-
blicznych na prawach publicz-
nych oraz dwa niepubliczne. 
– Wszystkie dzieci rodzi-
ców, którzy złożyli wnio-
ski, chodzą do pruszczań-
skich przedszkoli – mówi 

nam Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska, przewodni-
cząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Od przyszłego roku miejsc 
nie powinno brakować rów-
nież w żłobkach. W tej chwi-
li na osiedlu Bursztynowym 
budowana jest placówka, w 
której znajdzie się miejsce dla 
120 maluchów.

(GR)
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Reklama

Ponad 137 mln zł unijnej dotacji na 
poprawę bezpieczeństwa Pomorzan
zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych, budowa kolektorów deszczowych, remont remiz i nowoczesne 
wyposażenie dla jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz cyfrowy system alarmowania wraz z systemem monitoringu 
– to inwestycje, które zrealizowane zostaną dzięki dotacji z programu Regionalnego Województwa pomorskiego. 

Marszałkowie Mieczysław 
Struk, Wiesław Byczkowski i 
Ryszard Świlski oraz włodarze 
pomorskich gmin podpisali 18 
sierpnia br. 20 umów o dofinan-
sowanie projektów z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Inwestycje do-
tyczą rozbudowy infrastruktu-
ry koniecznej do wzmocnienia 
ochrony mieszkańców przed 
skutkami groźnych zmian kli-
matycznych, głównie powo-
dzi, zakupu sprzętu dla służb 
ratowniczych oraz rozbudo-
wy systemów monitorowania i 
ostrzegania.
– Ostatnie wydarzenia, które 
miały miejsce na terenie powia-
tów bytowskiego, chojnickie-
go, kartuskiego i kościerskiego 
– silna wichura i obfite opady 
deszczu, których efektem były 
ofiary w ludziach, zniszczenie 
tysięcy hektarów lasów oraz 
straty majątkowe wśród miesz-
kańców – świadczą o pilnej 

konieczności inwestycji w in-
frastrukturę i sprzęt konieczną 
do zabezpieczenia mieszkań-
ców naszego województwa – 
mówił marszałek Mieczysław 
Struk. 
– Zagrożenia naturalne i klęski 
żywiołowe m.in. huragany i wi-
chury, powodzie, mrozy, dłu-
gotrwałe susze i pożary, gwał-
towne opady i wyładowania 
atmosferyczne są nieuchronne. 
Władze gmin i służby ratowni-
cze muszą być gotowe do szyb-
kiego i sprawnego reagowania 
– dodał marszałek Struk.
Wyposażenie gmin w nowo-
czesną aparaturę alarmową 
pozwoli na szybkie i sprawne 
informowanie mieszkańców o 
zbliżającym się niebezpieczeń-
stwie i akcjach planowanych 
przez jednostki służb ratowni-
czych. Inwestycje te znacząco 
wpłyną na wzrost bezpieczeń-
stwa mieszkańców w sytuacji 
zagrożenia, przyczynią się do 
minimalizowania i łagodzenia 

skutków klęsk żywiołowych. 
Zwiększenie pojemności zbior-
ników retencyjnych i budowa 
nowych zapobiegnie skutkom 
ewentualnych powodzi.
Dzięki realizacji tych inwesty-
cji blisko 973 tys. osób objętych 
zostanie ochroną przeciwpo-
wodziową, powstaną zbiorniki 

małej retencji o pojemności 
przekraczającej 271 tys. m3, 
zakupionych zostanie 1  631 
sztuk nowego specjalistycznego 
sprzętu dla 81 jednostek służb 
ratowniczych, a także 7 syste-
mów monitorowania zagrożeń 
i wczesnego ostrzegania.
Przy okazji uroczystego pod-
pisania umów marszałek Mie-
czysław Struk odniósł się do 
ostatnich, katastrofalnych w 
skutkach wydarzeń związa-
nych z nawałnicą, która prze-
szła przez Pomorze w ubiegły 
weekend.
– Konsekwencje tych wyda-
rzeń odczuwać będziemy przez 
następnych kilka lat – mówił 
marszałek Struk. – Dziękuję 
za tak dużą reakcję na mój apel 
o pomoc dla poszkodowanych. 
Zachęcam wszystkie gminy 
do solidarności samorządowej. 
Wciąż potrzebne jest wsparcie. 
Zarząd Województwa Pomor-
skiego postanowił przekazać 
100 tys. zł. na zakup pił dla 
strażaków biorących udział w 
akcjach ratowniczych na tere-
nach poszkodowanych w wy-
niku nawałnic. Dlatego też tak 
ważne są umowy, które dziś 
podpisujemy – dodał Marsza-
łek Struk.
18 sierpnia br. zawarte zostały 
umowy o dofinansowanie na-
stępujących projektów:
„Budowa zbiornika retencyj-
nego B-1 w Gminie Pruszcz 
Gdański"
„Doposażenie jednostek OSP 
powiatu słupskiego działają-
cych w ramach w KSRG"
„Bezpieczne Żuławy – podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa 
powodziowego Żuław poprzez 
rozbudowę systemu alarmowa-
nia i powiadamiania oraz do-
stawę specjalistycznego wypo-
sażenia ratowniczego"
„Wsparcie systemu ratownictwa 
oraz zarządzania kryzysowego 

na terenie Powiatu Kartuskie-
go poprzez zakup specjali-
stycznego sprzętu na potrzeby 
jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego"
„Poprawa działania systemów 
odprowadzania oraz oczysz-
czania wód opadowych i 
roztopowych
z części zurbanizowanych w 
Lęborku"
,,Budowa kolektora deszczo-
wego z systemem podczysz-
czającym i retencjonującym 
wody opadowe" realizowany 
na terenie Miasta Malborka 
oraz Miasta i Gminy Sztum 
w ramach Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego Malbork – 
Sztum w ramach ZPT
„Poprawa gospodarki woda-
mi opadowymi i roztopowy-
mi na terenie MOF Chojnice 
- Człuchów"
„Poprawa efektywności od-
prowadzania wód opadowych 
poprzez budowę systemów ka-
nalizacji deszczowej na terenie 
gmin Związku Międzygmin-
nego Zatoki Puckiej"
,,Rozbudowa i przebudowa sys-
temu odbioru, odprowadzania i 
oczyszczania wód opadowych
i roztopowych wraz z budo-
wą zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Sierakowice"
,,Wzmocnienie odporności 
regionu na zagrożenia powo-
dziowe i susze poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej i zbior-
ników retencyjnych w rejonie 
ulic Olszewskiego, Wróblew-
skiego, Mościckiego oraz osie-
dla Strzeleckiego w Pruszczu 
Gdańskim''
,,Poprawa bezpieczeństwa po-
przez wyposażenie jednostek 
ratownictwa na obszarze gmin 
Związku Międzygminnego 
Zatoki Puckiej''
 „Ochrona przed powodzią oraz 
poprawa jakości wód zlew-
ni Wierzycy na terenie miasta 

Kościerzyna"
,,Budowa systemu powiada-
miania i alarmowania ludności 
oraz zintegrowanej łączności w 
powiecie bytowskim w uwa-
runkowaniach zagrożenia, w 
szczególności powodziowego"
,,Bezpieczny Powiat – za-
kup specjalistycznego wy-
posażenia w celu zwalczania 
klęsk żywiołowych dla jedno-
stek ratowniczych w Powiecie 
Wejherowskim''
,,Ograniczenie zagrożeń natu-
ralnych na terenie Gmin Dol-
nego Powiśla (Gardeja, Kwi-
dzyn, Sadlinki
i Ryjewo) polegające na zakupie 
specjalistycznego wyposażenia 
dla gminnych jednostek ratow-
nictwa i modernizacji budynku 
z przeznaczeniem na magazyn 
przeciwpowodziowy )''
„Rozbudowa systemów infor-
mowania i ostrzegania o za-
grożeniach, w szczególności 
powodziowych dla Gdańska i 
Sopotu"
„Zagospodarowanie wód desz-
czowych w mieście Kartuzy, 
w celu poprawy retencyjności 
zlewni
i ochrony przed zmianami 
klimatu"
„Retencjonowanie wód opado-
wych: rozbudowa i moderniza-
cja systemu ochrony przeciw-
powodziowej" realizowany na 
terenie Bytowa
„Utrzymanie naturalnych eko-
systemów retencjonujących 
wodę w Gminie Kobylnica"
„Odwodnienie miasta Brusy"
Wartość 20 projektów to pra-
wie 210 mln zł, z czego ponad 
137 mln zł pochodzić będzie z 
unijnej dotacji w ramach RPO 
WP 2014-2020.

(umWP)
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PRuSZCZ GDAŃSKI

ZAWODY SPŁAWIKOWE

PuCHAR POLSKI

taekwon-do w bibliotece

o iii Puchar mariana

awans rokitnicy i 
rusocina 

Gościem Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Pruszczu Gdańskim był Rafał 
Mach, instruktor taekwon-
do z pruszczańskiego Spor-
towego Klubu Taekwon-do 
AN-DO.
Niecodzienny gość wspólnie 
z synem Kajetanem opowie-
dzieli historię tej sztuki walki, 

Wszystkich miłośników węd-
kowania zapraszamy na – jedne 
z ostatnich w tym roku – za-
wody spławikowe, które od-
będą się w najbliższy weekend 
(17 września) w miejscowości 
Trzcinisko w gminie Cedry 
Wielkie.
– Zapraszamy na otwarte za-
wody spławikowe o „III Puchar 
Mariana”, które odbędą się na 
Kanale Piaskowym, około 400 
metrów od śluzy, gdzie kanał 
wpływa do Martwej Wisły. Na 
zawodach obowiązuje regula-
min amatorskiego połowu ryb 
– informuje Mariusz Lewko-
wicz, skarbnik Koła PZW 127 
„Żuławy”, które jest organiza-
torem wędkarskich zmagań. 
Koszt uczestnictwa w zawo-
dach to 10 zł z przeznaczeniem 

Na wymagające zespoły tra-
fiły drużyny z powiatu gdań-
skiego, które wystartowały w 
kolejnej edycji piłkarskiego 
Pucharu Polski, gdzie star-
tować mogą nawet drużyny 
amatorskie. 
W turnieju „tysiąca drużyn” 
już na pierwszej rundzie swo-
je boje zakończyli juniorzy 
Orła Trąbki Wielkie, którzy 
lekcje futbolu otrzymali od 
piłkarzy Sopockiej Akademii 
Piłkarskiej, przegrywając 0:7. 
Jedną bramkę więcej straciła 
natomiast drużyna KS Wo-
cławy, która w pierwszej run-
dzie Pucharu Polski trafiła na 
juniorską drużynę gdańskiej 
Lechii. Większych szans na 

zaprezentowali kilka ukła-
dów. Uczestnicy spotkania 
podczas zajęć nie tylko rywa-
lizowali w dwóch drużynach, 
ale także świetnie się bawili. 
Przez niemal dwie godziny 
biegali, skakali i śmiali się do 
rozpuku przed pruszczańską 
biblioteką. 

(jŁ)

na poczęstunek (ognisko), płat-
ny tuż przed rozpoczęciem 
zawodów. 
– Osoby chętne do udziału w 
imprezie prosimy o sms-a z 
imieniem i nazwiskiem pod 
numer telefonu 536 989 699 
do 15 września. W zawodach 
mogą uczestniczyć osoby po-
siadające kartę wędkarską z 
aktualnymi opłatami na 2017 
rok. Impreza jest przeznaczona 
tylko dla seniorów od 18. roku 
życia. Z kolei młodzież od 14. 
roku życia też może brać udział 
w imprezie, ale z opiekunem – 
dodaje Mariusz Lewkowicz.
O wynikach wędkarskich 
zmagań na Kanale Piaskowym 
poinformujemy w październi-
kowym wydaniu „Panoramy”.

(lubek)

wygraną nie mieli zawodnicy 
Wisły Długie Pole, którzy w 
pojedynku z rezerwami Ra-
duni Stężyca przegrali 1:5. 
Bez wychodzenia na boisko 
do kolejnej rundy PP awan-
sowali za to piłkarze GTS 
Rokitnica, którzy mieli grać 
z drużyną Pomorzanie Za-
pro Gdańsk. W jedynych 
derbach powiatu gdańskiego 
Osiczanka Osice przegrała na 
własnym boisku 0:3 z GTS 
Rusocin.
O wynikach naszych zespo-
łów w kolejnych rundach tur-
nieju „tysiąca drużyn” będzie-
my oczywiście informować na 
bieżąco.

(GR) 

 niecodzienna inna odbyła się przed budynkiem biblioteki 

V KOLBuDZKA 10

DESZCZ Im NIE BYŁ STRASZNY

medale naszej młodzieży 

Jubileuszowy rajd rowerowy

bąkowo i bursztynową Górę na jeden dzień opanowali biegacze, którzy starto-
wali w kolejnej rundzie „kaszuby biegają”. na starcie stanęło pół tysiąca osób, 
które w aktywny sposób lubią spędzać wolny czas.

Już po raz 10. spod Żuławskiego ośrodka kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, 
rozpoczęto wycieczkę rowerową w ramach Żuławskiego Rajdu Rowerowego. 
W imprezie, mimo niesprzyjającej aury, udział wzięło ponad 120 rowerzystów. 
Wśród uczestników były całe rodziny, młodzież i „młodzi duchem”. 

W Bąkowie startowali nie tyl-
ko weterani polskich tras bie-
gowych, ale i najmłodsi miło-
śnicy przełajowych zmagań, 
którzy rywalizowali w VII 
edycji „Małe Kaszuby Biegają”. 
Jednak to bieg główny skupił 
najwięcej zawodników, dostar-
czając tym samym najwięcej 
emocji. Dodajmy tylko, że do 
rywalizacji przystąpiło 330 za-
wodników. 10-kilomerową tra-
sę najszybciej pokonali Łukasz 
Kujawski z Żukowa i Weroni-
ka Lizakowska z Kościerzyny. 
Zwycięzca na pokonanie trasy 
potrzebował nieco ponad 32 
minut, a zawodniczka z Ko-
ścierzyny 39 minut.
Wśród biegaczy nie zabrakło 
również reprezentantów po-
wiatu gdańskiego. Na bardzo 
wysokim, 5. miejscu, zameldo-
wał się na mecie mieszkaniec 
Pszczółek, Marek Jakubowski. 
Na 21. pozycji sklasyfikowany 
został Wiesław Karpiński ze 
Straszyna, a na 29. Grzegorz 
Neubauer. 
Wysokie miejsca osiągali 

– Frekwencja bardzo nas ura-
dowała i pokazała, że taka ak-
tywna forma spędzania wolne-
go czasu i zwiedzania jest bar-
dzo potrzebna – mówi Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, któ-
ry uroczyście otworzył rowero-
wy rajd. 
Tuż przed startem uczestnicy 
wycieczki otrzymali kamizel-
ki odblaskowe i koszulki. Ca-
łodniowy rajd niejednokrotnie 
zaskakiwał zmienną pogodą, 
jednakże rajdowicze nie pod-
dawali się i nie tracili dobrego 
humoru oraz chęci ukończenia 
rajdu.
– Pierwszy postój miał miejsce 
w Koszwałach po przejechaniu 
przez uczestników dystansu 10 
km. Po krótkim odpoczynku, 
zregenerowaniu sił, ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Następne przy-
stanki miały miejsce w Prze-
jazdowie, na Stadionie Ener-
ga w Gdańsku, Olszynce w 
Gdańsku, faktorii w Pruszczu 
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również nasi młodzi biega-
cze, którzy klasyfikowani byli 
z podziałem na kategorie wie-
kowe. Na 5. miejscu wśród 
8-latków uplasował się miesz-
kaniec Bąkowa, Jan Has. Bez-
konkurencyjna w kategorii bie-
gaczek rocznika 2008 okazała 
się Marta Paździora z Mar-
szewskiej Góry, a na 4. pozycji 
wśród chłopców sklasyfikowa-
ny został Igor Połom, któremu 

Gdańskim oraz przy ruinach w 
Steblewie. Około godz. 17.00, 
po dystansie 84 km, rowerzy-
ści dojechali do ŻOKiS. Go-
spodarze wszystkich miejsc, w 
których mieliśmy zaplanowany 
postój serdecznie nas ugościli 
i pozwolili skorzystać z obiek-
tów na regenerację sił – relacjo-
nuje Łukasz Żarna.

do najniższego stopnia po-
dium zabrakło jednej sekundy. 
Siódmą lokatę wśród chłop-
ców rocznika 2007 zajął Ka-
mil Stancel z Kolbud. Bardzo 
wysokie 2. miejsce w gronie 
11-latek zajęła Ola Klonowska 
z Trąbek Wielkich. W tej samej 
kategorii wiekowej o podium 
otarł się Oskar Siemko, które-
mu do brązowego medalu za-
brakło zaledwie pięciu sekund. 

Uczestnicy jubileuszowego 
rajdu od Janusza Golińskiego, 
wójta gminy Cedry Wielkie i 
Łukasza Żarny otrzymali pa-
miątkowe medale. Z okazji ju-
bileuszowej edycji Żuławskiego 
Rajdu Rowerowego odbyła się 
loteria z nagrodami rzeczowy-
mi oraz finansowymi w formie 
kart podarunkowych.

Dodajmy jeszcze tylko, że ko-
lejne imprezy przed nami. Już 
16 września odbędzie się IV 
Bieg o Złotą Górę w Brodnicy 
Górnej, a finał V Biegu Przy-
jaźni w Przyjaźni zaplanowano 
na 8 października.

(lubek)

– Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyłączyli się do nas i 
wzięli udział w tej wesołej im-
prezie. A my jako organizato-
rzy już teraz zapraszamy za rok 
na XI Żuławski Rajd Rowero-
wy – zaprasza dyrektor Żarna.

(GR)

  pół tysiąca osób biegało w V kolbudzkiej 10, które rozgrywana była w okolicach bąkowa 

  mimo złej pogody miłośnicy turystyki rowerowej chętnie uczestniczyli w kolejnym 
żuławskim rajdzie




