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Niedawno mieliśmy okazję świętować 140. urodziny Starej Papierni  
w Łapinie. Na gości czekało mnóstwo atrakcji: zwiedzanie Starej 
Papierni, czerpanie papieru, warsztaty papiernicze, warsztaty u kowala 
oraz wycieczki drezynami. Oczywiście nie zabrakło urodzinowego tortu 
i zabawy tanecznej z zespołem „Dudi Band”. 

Na urodzinach w starej Papierni
ŁAPINO BĘDZIE MIAŁO MUZEUM
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FlashFlash

Rusza termomodernizacja
Była podstawówka w Trutnowach ponownie 
tętni życiem. Szkoła podstawowa została zli-
kwidowana, ale w jej miejsce lokalni samorzą-
dowcy postanowili utworzyć przedszkole.

Z myślą o bezpieczeństwie i wypoczynku 
Trwający rok nie był łaskawy dla zaplanowanych 
inwestycji gminnych. Z jednej strony dokuczała 
niesprzyjająca aura, z drugiej notoryczny brak 
wykonawców i dużo wyższe ceny na rynku.

Za bogaci na „schetynówki” 
Wszystko wskazuje na to, że powiat gdański nie 
otrzyma w przyszłym roku rządowych pienię-
dzy na rozbudowy dróg lokalnych. Zmieniły się 
zasady przyznawania środków.

Wybudują 2 sale sportowe
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego nie powinni 
narzekać na bazę sportową, a w przeciągu 3 lat 
ruszyć mają budowy dwóch sal sportowych, któ-
re powstaną przy miejskich podstawówkach.
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- Jeszcze nie jesteśmy muzeum. 
czekamy na uzgodnienie z 
ministerstwem regulaminu 
„muzeum w Starej Papierni” – Paweł 
Jaworski, właściciel Starej Papierni.
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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

Nasze kalendarium

• 19 października (czwartek), Future3 –  
Targi pracy IT, godz. 12.00, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

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

• 22 października (niedziela), IX edycja 
Gdańsk Biega, godz. 12.00,  
molo w Brzeźnie

• 25 października (środa), Hania Rani,  
godz. 21.00, Teatr BOTO w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Casino 54B

• 26 października (czwartek), Earl Thomas, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni,  
ul. Portowa 9

• 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

• 28 października (sobota), Arrested 
Development, godz. 20.00,  
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 30 października (poniedziałek), Lechia 
Gdańsk – Korona Kielce, godz. 18.00, 
Stadion Energa Gdańsk

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

• 4 listopada (sobota), Archive, godz. 20.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

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

• 10 listopada (piątek), The Dumplings 
Orkiestra, godz. 19.00, Stary Maneż 
 w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 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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tEAtR WyBRZEŻE POSZUKUjE

casting dla dzieci
Teatr Wybrzeże poszukuje 
statysty – chłopca w wieku 12 
lat do spektaklu „Do komina 
murzyna! Murzyna!” w reży-
serii Zbigniewa Brzozy.
– Premiera zaplanowana jest 
na 4 listopada na Scenie Ka-
meralnej w Sopocie, próby 
prowadzone będą w systemie 
wtorek-sobota w godz. 10.00 – 
14.00 i 18.00 – 22.00. Udział 

w wybranych próbach ustalany 
jest na bieżąco z reżyserem – in-
formuje Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik prasowy Teatru Wy-
brzeże. – Wszystkich zaintere-
sowanych prosimy o składanie 
pisemnych zgłoszeń wraz z po-
daniem wieku, adresu i wzrostu 
dziecka oraz jego zdjęciem.
Zgłoszenia można wysyłać dro-
gą elektroniczną na adres marta.

AKcjA tEScO

decydujesz, pomagamy
Do 31 października klienci skle-
pów Tesco będą decydować jaka 
inicjatywa prospołeczna powinna 
otrzymać dofinansowanie w pro-
gramie „Decydujesz, pomagamy”.
Na potrzeby programu mapa 
Polski została podzielona na 125 
mikroregionów. W każdym z 
nich Komisja Grantowa wybrała 
2 lub 3 najlepsze pomysły. Teraz 
mieszkańcy danego regionu wy-
łonią zwycięzców wśród autorów 
projektów, które dotyczą edukacji, 
promocji zdrowego stylu życia, re-
witalizacji przestrzeni miejskich, 
aktywizacji osób starszych i wielu 
innych.
Każdy może wziąć los w swo-
je ręce i oddać głos na inicjaty-
wę, która jego zdaniem najlepiej 

wesprze lokalne społeczności. Zasa-
dy głosowania są bardzo proste. W 
każdym sklepie Tesco klienci sieci za 
każde dokonane zakupy otrzymają 
specjalny żeton, który będą mogli 
wrzucić do urny konkursowej z trze-
ma przegrodami. W ten sposób od-
dadzą głos na projekt, który ich zda-
niem jest najlepszy i to właśnie on 
powinien otrzymać dofinansowanie 
na realizację. Zwycięży ten pomysł, 
który otrzyma najwięcej głosów. Już 
w trakcie głosowania na stronie in-
ternetowej programu będzie można 
obserwować, jak radzą sobie finaliści 
w poszczególnych regionach. Fina-
łowe wyniki i lista zwycięzców pro-
gramu zostanie opublikowana po 13 
listopada na stronie www.tesco.pl/
pomagamy.

reklama

ŻyciE miasta
w skrÓciE

ZAPRASZAMy NA „WINDOWISKO”
IX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji 
„Windowisko” odbędzie się w Teatrze Wybrzeże 20 i 21 paź-
dziernika. Do konkursu zostało zakwalifikowanych dziewięć 
teatrów niezależnych z całej Polski. 
Wśród przedstawień zobaczymy trzy monodramy. Twórczość 
teatrów oceni jury w składzie: Anna Kociarz-Konopińska – 
aktorka, Małgorzata Oracz – aktorka oraz Michał Derlatka 
– reżyser. Na zakończenie festiwalu gościnnie wystąpi Alek-
sandra Lis (Teatr Muzyczny w Toruniu) w spektaklu „Jutro 
będzie za późno”. Jest to kreacja aktorska nagrodzona na 
ubiegłorocznym „Windowisku”.

NOcNy KOchANEK W ERgO ARENIE
Nocny Kochanek zagra 1 grudnia w Ergo Arenie jako sup-
port Scorpions. Bez wątpienia będzie to jeden z najważniej-
szych występów dla polskiego zespołu. Fani, którzy przybędą 
tego dnia na pogranicze Gdańska i Sopotu, mogą spodziewać 
się mocnego metalowego uderzenia. 

WRócą BRAKUjącE DZIEŁA
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska podpisało umowę z 
Bractwami Ławami Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece, 
dzięki której do Dworu Artusa powrócą kolejne brakujące 
elementy jego wystroju. Ostateczny termin realizacji umowy 
pozostaje nieznany, ale na wiosnę przyszłego roku do obiektu 
trafi część brakujących dzieł.

DRUDZy W KRAjU
W rankingu czasopisma „Wspólnota”, dotyczącym wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia, Po-
morze zajęło drugie miejsce w kategorii województw. Wy-
przedziło nas tylko Mazowsze. Trzecią lokatę zajęło woje-
wództwo dolnośląskie. 

(gR)

NIEMcy MOgą NAM tyLKO POZAZDROŚcIĆ

wybudują 2 sale sportowe
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego nie powinni narzekać na bazę sportową  
i rekreacyjną, z której mogą korzystać. a to nie koniec, bowiem w przeciągu trzech 
lat ruszyć mają budowy dwóch sal sportowych, które powstaną przy miejskich 
podstawówkach.

To już trzecia edycja programu or-
ganizowanego przez Tesco i Fun-
dację Tesco. Do 31 października 
potrwa głosowanie na najlepsze 
projekty nadesłane do programu 
„Decydujesz, pomagamy”. Spo-
śród prawie pięciuset zgłoszeń z 
całej Polski jurorzy wyłonili 339 
finalistów, którzy powalczą o 
125 grantów. W programie biorą 
udział organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie socjalne oraz grupy 
nieformalne, które za pomocą in-
ternetowego formularza, przed-
stawiły swój pomysł na wspieranie 
lokalnych społeczności i zmianę 
najbliższego otoczenia. Lista fina-
listów, którzy biorą udział w gło-
sowaniu dostępna jest na stronie 
internetowej programu.
Uczestnicy programu z całej Pol-
ski powalczą o granty o łącznej 
sumie 625000 złotych. 

(At)

Od kilku lat władze naszego 
miasta dbają, aby baza spor-
towa była jak najlepsza. Przy 
wszystkich miejskich szkołach 
wybudowano nowoczesne bo-
iska wielofunkcyjne, na któ-
rych dzieci i młodzież mogą 
uprawiać różne dyscypliny 
sportowe.
 – Nie zapominajmy o kilku 
mniejszych boiskach, które 
powstały przy terenach rekre-
acyjnych. Na terenie naszego 
miasta działają również dwa 
baseny. Kolejnym krokiem jest 
budowa dwóch sal gimnastycz-
nych. Dzięki nim – w okresie 
zimowym – nasi uczniowie 
będą mieli bardzo dobre wa-
runki do uprawiania sportu – 
mówi nam Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Nowe sale będą budowane 
przy Szkole Podstawowej nr 
2 i Szkole Podstawowej nr 3. 
Przystąpiono już do opraco-
wania koncepcji realizacji obu 
inwestycji.

– Przy tych szkołach nie ma 
zbyt wiele miejsca na tego typu 
przedsięwzięcia. Koncepcja po-
kazała gdzie i jak duże sale mo-
żemy wybudować. Jest to za-
ledwie pierwszy krok w całym 
łańcuszku zadań, które trzeba 
wykonać, aby z nowych obiek-
tów mogły cieszyć się prusz-
czańskie dzieciaki. Kolejnym 
jest bowiem zmiana planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Mam nadzieję, że prace te 
zakończymy w drugiej połowie 
przyszłego roku. Projekty będą 
zaś powstawały w roku 2019 – 
informuje Janusz Wróbel.
Obie sale będą oczywiście wy-
posażone w zaplecze sanitarne, 
szatnie i magazynki na sprzęt. 
Mają one służyć dzieciom, a nie 
wielkim imprezom sportowym. 
Dodajmy, że obie inwestycje 
mogą kosztować ok. 6 mln zł.
– Od wielu lat współpracujemy 
z niemieckim Hofheim. My-
ślę, że pod kątem ekonomicz-
nym jeszcze przez wiele lat 

będziemy je doganiać. Jednak 
to Niemcy zazdroszczą nam 
wielu rozwiązań, by wspo-
mnieć chociażby o parkach re-
kreacyjnych czy inwestycjach 
sportowych. Nie mamy się cze-
go wstydzić, a jesteśmy wręcz 
dumni, że udało się stworzyć 
infrastrukturę, o której nasi za-
chodni sąsiedzi nawet nie ma-
rzą – zauważa Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 

Pruszcza Gdańskiego.
Nie jest to oczywiście ostatnie 
słowo miasta, jeśli chodzi o in-
frastrukturę sportową i rekre-
acyjną. Przy Osiedlu Burszty-
nowym powstanie chociażby 
tor do jazdy na rolkach, a po-
dobnych miejsc w Pruszczu 
Gdańskim na pewno będzie 
przybywać.

(lubek)

nikel@teatrwybrzeze.pl do 23 
października do godz. 12,00.
– Kolejny etap to spotkanie 
z reżyserem w Gdańsku lub 
Sopocie, a wybranych kan-
dydatów z rodzicami będzie-
my zapraszać na nie telefo-
nicznie – dodaje Grzegorz 
Kwiatkowski.

(gR)

  mieszkańcy naszego miasta nie narzekają na brak bazy sportowej, 
gdzie mogą aktywnie spędzić wolny czas
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  w tej chwili budowany jest miejski żłobek

tRUDNO ZNALEŹĆ WyKONAWcóW INWEStycjI

zadania rozłożone na dwa,  
a nawet trzy lata
Pruszczańscy samorządowcy pracują właśnie nad przyszłorocznym miejskim budżetem. mieszkańców – jak zwykle zresztą – 
najbardziej interesują inwestycje, które będą realizowane na terenie naszego miasta.

Miasto jest bardzo aktywne w 
zdobywaniu unijnych środków, 
dlatego nie dziwi fakt, że re-
alizacja niektórych inwestycji 
rozłożona jest w czasie i trwać 
może nawet trzy lata.
– Chodzi o inwestycje bardzo 
duże, ale i kosztowne. Mowa tu 
chociażby o budowie zintegro-
wanego węzła komunikacyjne-
go, czy zagospodarowaniu te-
renu w okolicach ulic Olszew-
skiego, Wróblewskiego, Mo-
ścickiego oraz Osiedlu Strze-
leckiego w Pruszczu Gdań-
skim. Tu powstaje zbiornik 

retencyjny, a w przyszłości 
układ drogowy ul. Dąbrow-
skiego i miejsce rekreacyjne – 
informuje Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Obie inwestycje nie należą 
do tanich, a kosztorys każdej 
oszacowano na kilkanaście mi-
lionów złotych.
– W tym roku miały być wy-
budowane dwa parkingi po obu 
stronach dworca kolejowego. 
Ogłosiliśmy przetarg, ale nie 
wpłynęła żadna oferta. W tym 
roku trzykrotnie ogłaszaliśmy 
przetarg na budowę mostku 

fo
t.
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kompozytowego na kanale 
Raduni. Mam nadzieję, że bę-
dzie on w końcu wybudowany 
w przyszłym roku, bo w tym 
nie udało się niestety wyłonić 
wykonawcy. Podejrzewamy, 
że portfel przedsiębiorców jest 
pełen, dlatego tak trudno zna-
leźć wykonawców. W związku 
z tym problemem realizację tej 
inwestycji musieliśmy przeło-
żyć na rok przyszły – przypusz-
cza burmistrz Wróbel.
W przyszłorocznym budżecie 
planuje się m.in. budowę kil-
ku ścieżek pieszo-rowerowych 

(od ulicy Mickiewicza, wzdłuż 
Strugi Gęś aż do ulicy Si-
korskiego), mostek na Radu-
ni od ulicy Zastawnej, układ 
drogowy wraz ze ścieżkami 
pieszo-rowerowymi przy Ol-
szewskiego, Wróblewskiego i 
Mościckiego.
– W tym miejscu warto za-
znaczyć, że jest to jeden z naj-
ważniejszych projektów reali-
zowanych właśnie w Pruszczu 
Gdańskim. Cała inwestycja, 
która rozłożona jest na 3 lata, 
kosztuje aż kilkanaście milio-
nów złotych. Do stycznia lub 
lutego zakończona ma być w 
tym rejonie budowa zbiorni-
ka retencyjnego. Jest to pierw-
szy etap całego projektu. Za-
raz potem drogowcy zajmą 
się budową ulic i chodników. 
Wisienką na torcie będzie zaś 
zagospodarowanie terenu nad 
zbiornikiem. W tym miejscu 
postanowiliśmy zorganizować 
dla mieszkańców miasta te-
ren rekreacyjny, który zostanie 
uruchomiony w 2019 roku – in-
formuje Janusz Wróbel.
Dodajmy, że na przyszły rok 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej 
zaprasza na wystawę prac malarskich i fotograficznych 
wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach projektu

w sali  Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich

Wernisaż: 22.10.2017 
/Niedziela/  godz 17

Ekspozycja 
20.10 do 30.10.2017

 „ Piękna nasza Polska cała” „ Piękna nasza Polska cała”

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej 
zaprasza na wystawę prac malarskich i fotograficznych 
wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach projektu

w sali  Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich

Wernisaż: 22.10.2017 
/Niedziela/  godz 17

Ekspozycja 
20.10 do 30.10.2017

Projekt dofinansowany przez Gminę Trąbki Wielkie 

przy ulicy Sportowej 2przy ulicy Sportowej 2

reklama

BUDŻEt OByWAtELSKI

ciekawe pomysły 
mieszkańców

Znane są wyniki głosowania 
na projekty przyszłorocznego 
Budżetu Obywatelskiego w 
Pruszczu Gdańskim. 
– Od kilku lat grupa miesz-
kańców uważała, że w Bu-
dżecie Obywatelskim nie 
powinny znajdować się zada-
nia związane z oświatą. Po 
raz pierwszy takiej możli-
wości nie było, co odbiło się 
negatywnie na samym bu-
dżecie. Zgłoszonych projek-
tów było mniej i zaintereso-
wanie samym głosowaniem 
również było mniejsze. Po 

tegorocznych doświadczeniach 
jeszcze raz rozważymy zasa-
dy Budżetu Obywatelskiego – 
podkreśla Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Zadania, które mają być reali-
zowane w ramach przyszło-
rocznego Budżetu Obywatel-
skiego dotyczą przede wszyst-
kim budowy chodników, wy-
biegu dla psów, publicznego 
szaletu, czy też inwestycji w 
miejsca zielone.
– Projekty były ciekawe, ale nie 
było ich zbyt wiele. Myślę, że 
jest to też związane z faktem, 
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że w naszym mieście bardzo 
wiele rzeczy jest już zrobio-
nych. Sądzę jednak, że w 
kolejnych edycjach Budżetu 
Obywatelskiego mieszkań-
com Pruszcza Gdańskiego 
nie zabraknie ciekawych po-
mysłów – mówi burmistrz 
Wróbel.
Tego roku w głosowaniu 
wzięło udział 1139 osób, z 
czego 868 głosujących sko-
rzystało z formularza on-line.

(KL)

 wśród sześciu projektów w przyszłym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego, w parku 
przy ulicy mickiewicza stanąć ma miejska toaleta

zaplanowano budowę ulicy 
Słowackiego. Władze miasta 
liczą, że wspólnie z powiatem 
uda się zrealizować tę inwe-
stycję przy wsparciu środków 
rządowych (tzw. schetynówki). 
Jeśli projekt nie otrzyma dota-
cji, to przebudowa Słowackiego 
będzie rozłożona na dwa lata, 

ale – jak zapewnia nas bur-
mistrz Wróbel – znaczna część 
tej inwestycji powinna być zre-
alizowana już w roku 2018.

(lubek)

BąDŹ OStROŻNy NA DRODZE

zginął 19-latek w Przywidzu
Do tragicznego zdarzenia 
doszło na drodze wojewódz-
kiej w Przywidzu. Kierowca 
audi jadącego w kierunku 
Przywidza prawdopodobnie 
nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na 
drodze i na łuku drogi zje-
chał na przeciwny pas ruchu, 
uderzając w lewy bok citro-
ena c3. 

– Następnie audi uderzyło w 
mercedesa jadącego tuż za ci-
troenem. 19-letni kierowca 
audi poniósł śmierć na miej-
scu. Do szpitala trafił 55-let-
ni kierowca mercedesa oraz 
podróżująca z nim 58-letnia 
kobieta. 35-latka kierująca ci-
troenem nie odniosła żadnych 
obrażeń – informuje asp. szt. 
Magdalena Szwed-Sobańska, 

rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Prusz-
czu Gdańskim. 
Korzystając z łamów „Pano-
ramy”, pruszczańska policja 
apeluje o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności na drodze.

(gR)
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  wicestarosta marian cichon prezentuje wstępną koncepcję budowy 
sali sportowej w warczu

cZEKAją NA POROZUMIENIE

warcz będzie miał salę 
sportową
Na terenie naszego powiatu powstać ma kolejna hala sportowa. tym razem 
inwestorem będzie powiat, a nowy obiekt sportowy wybudowany ma zostać przy 
zespole Szkół Specjalnych w warczu.

Szkoła specjalna w Warczu 
działa od kilku lat. Do peł-
ni szczęścia brakuje tam sali 
sportowej z prawdziwego zda-
rzenia oraz boiska. Już nie-
bawem oba obiekty mogą być 
zrealizowane.
– Mamy już przygotowany 
wstępny projekt inwestycji. 
Jednak przed rozpoczęciem 
przedsięwzięcia musimy roz-
wiązać pewien szkopuł. Wła-
ścicielem terenu jest gmina 
Trąbki Wielkie i miejscowy 
samorząd musi podjąć decyzję 
o przekazaniu nam działki, na 
której planujemy inwestycję – 
mówi „Panoramie” Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.
Być może jeszcze w tym mie-
siącu dojdzie do spotkania po-
między zainteresowanymi stro-
nami. Bez przekazania szkoły 
na własność powiatowi, inwe-
stycja się nie rozpocznie.
– Od samego początku inwe-
stujemy w Warczu i chcemy 

czynić to w dalszym ciągu. 
Uczniów w szkole przybywa, 
dlatego też nasze działania są 
jak najbardziej uzasadnione. 
Dodam tylko, że z nowych 
obiektów sportowych korzystać 
będą mogli również mieszkań-
cy Warcza – zaznacza wicesta-
rosta gdański.
Wstępna koncepcja zakłada 
rozbudowę parterowego bu-
dynku o piętro, dzięki czemu 
szkoła zyska dodatkowe po-
mieszczenia. Z kolei łącznika-
mi sala gimnastyczna ma być 
połączona z dwoma budynka-
mi szkolnymi.
– To nie wszystko. Jest rów-
nież możliwość wybudowania 
parkingu oraz boiska – dodaje 
Marian Cichon. – W godzi-
nach popołudniowych i wie-
czornych mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z parkingu, sali i 
boiska. Myślę, że cała inwesty-
cja zamknęłaby się w granicach 
5 milionów złotych. Na ten cel 

chcemy pozyskać środki finan-
sowe z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki albo z Ministerstwa 
Edukacji.
Jeżeli na jesieni gmina i powiat 
dojdą do porozumienia, to we 

wrześniu przyszłego roku spo-
dziewać się można uroczystości 
wmurowania kamienia węgiel-
nego pod nową inwestycję. 

(lubek)

fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za
fo

t.
 M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

ANONIMOWy PRZyjAcIEL

Pół wieku telefonu zaufania
Gdański Telefon Zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel” wła-
śnie skończył 50 lat. Na uroczy-
stej sesji, przy obecności władz 
samorządowych i krajowych, 
gratulowano założycielom i 
wszystkim dyżurnym. 
Współczesny człowiek spra-
gniony jest rozmowy, prosi 
o jałmużnę poświęcenia mu 
uwagi. Osoby, które dzwonią 
do telefonu zaufania, nie mają 
tego Drugiego, przed którym 
mogliby wypowiedzieć samych 
siebie, powiedzieć co ich boli, 
z czym sobie nie radzą. Potrze-
bują kogoś, kto wysłucha ich z 
życzliwością. 
Epoka nasza jest jedną z najbar-
dziej hałaśliwych jak dotych-
czas, mówimy bardzo dużo, ale 
często pozostajemy niemi. Sły-
szenie kosztuje nas niewiele, ale 
słuchanie sporo. W telefonie za-
ufania można rozmawiać szcze-
rze, powiedzieć, co naprawdę się 
myśli i czuje, można zdjąć swo-
ją maskę bez lęku, nic nie wyj-
dzie na zewnątrz. Dyżurny TZ 
czeka na tych, co może stracili 
sens życia, nie mogą odnaleźć 
swojego miejsca w społeczeń-
stwie, pogubili się, przeżywają 
stratę kogoś bliskiego, jednym 
słowem cierpią. „Anonimowy 
Przyjaciel” niesie uzdrawiają-
cą moc nadziei. Pokazuje, że 

ważny jest drugi człowiek i nie-
ważne kim jest, ile posiada, co 
osiągnął w życiu. 
To dla niego wolontariusz TZ 
przyjeżdża w nocy na dyżur i czu-
wa, czekając po drugiej stronie. 
Telefon zaufania leczy zranione 
serca. Nocne rozmowy podnoszą 
na duchu, dają pokrzepienie, po-
magają wychodzić z samotności, 
wyjść ku Drugiemu z ciemnego 
tunelu lęku przed spotkaniem. 
Jose Luis Martin Descalzo pi-
sał, że „nie ma piękniejszej pracy 
niż zajmowanie się budowaniem 
mostów ku ludziom. Zwłaszcza 
w czasach, w których często moż-
na spotkać budowniczych zapór”. 
Błogosławiona Matka Teresa 
z Kalkuty dodaje, że „życzliwe 
słowa mogą być krótkie i łatwe 

do powiedzenia, ale ich echa są 
prawdziwie bezkresne”. 
Rozmowy uratowały niejedną 
osobę przed tragedią odebrania 
sobie życia i otarły niejedną łzę. 
Pomogły dźwignąć się i spojrzeć 
na życie z innej perspektywy i 
nadać nowy sens trudnym wy-
darzeniom. „Anonimowy Przy-
jaciel” jest tym Bliskim, którego 
potrzebuje człowiek, który jest w 
kryzysie. Obecnie wszystko prze-
licza się na pieniądze, jak ich nie 
masz, to nic nie znaczysz i nic 
nie załatwisz. W TZ nie liczy 
się pieniędzy, gdyż człowiek jest 
bezcenny. Dla niego człowiek jest 
wartością samą w sobie, a rozmo-
wa z nim może sprawić, że życie 
stanie się warte przeżycia. Pod-
stawą wolontariatu jest postawa 
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ŁAPINO BĘDZIE MIAŁO MUZEUM

Na urodzinach w 
starej Papierni
Niedawno mieliśmy okazję 
świętować 140. urodziny Sta-
rej Papierni w Łapinie. Na go-
ści czekało mnóstwo atrakcji: 
zwiedzanie Starej Papierni, 
czerpanie papieru, warsztaty 
papiernicze, warsztaty u ko-
wala oraz wycieczki drezyna-
mi. Oczywiście nie zabrakło 
urodzinowego tortu i zabawy 
tanecznej z zespołem „Dudi 
Band”. Urodziny organizo-
wało Stowarzyszenie Stara 
Papiernia, Tomasz Kroll, soł-
tys wsi z Radą Sołecką oraz 
drezyny.pl.
Skąd pomysł na taką imprezę?
– Nawiązujemy do tradycji – 
odpowiada Paweł Jaworski, 
właściciel Starej Papierni i 
prezes stowarzyszenia. – Po II 
wojnie światowej pracownicy 
bezinteresownie, nie ogląda-
jąc się na wynagrodzenie, za-
częli odbudowywać zakład, 
który uległ zniszczeniu, po-
nieważ przez papiernię prze-
biegała linia frontu i toczyły 
się zacięte boje. Problemem 
było wówczas wykarmienie 
ponad 100-osobowej zało-
gi. W tym celu wybudowano 
świetlicę. Z biegiem czasu 
stała się ona centrum kultu-
ralnym Łapina i okolic. 
W papierni działał zespół wo-
kalno-taneczny, odbywały się 
potańcówki. 
– Łapino nie posiada teraz 
wiejskiej świetlicy i wspólnie 
z Tomaszem Krollem cyklicz-
nie organizujemy imprezy nie 
tylko dla mieszkańców. W 
Starej Papierni odbywają się 
także dzięki „Komukultur-
ce” przedstawienia teatralne 
– kontynuuje Paweł Jaworski.
Goście odwiedzający Łapino 
mogą zapoznać się z histo-
rią papierni i okolic podczas 
zwiedzania przygotowanej 
wystawy. Stara Papiernia 
przesiąknięta jest historią. 
Papiernictwo w Łapinie za-
czyna się w roku 1807. 
– Z ówczesnego obiektu po-
został zabytkowy kompleks 

pałacowy z parkiem. Przed 
rokiem 1927 papiernia zosta-
ła rozebrana z powodu budo-
wy elektrowni wodnej w Ła-
pinie, dlatego jej pozostałości 
znajdują się pod wodą. Pierw-
sze budynki obecnej papierni 
wybudowano w 1877 roku. 
Pierwotnie produkowano tu-
taj tylko celulozę do produkcji 
papieru. Zakład rozbudowa-
no w 1925 roku i przeniesiono 
do niego maszyny papierni-
cze. Od 1983 roku produko-
wano tu tekturę uszczelkar-
ską do produkcji uszczelek. 
Dlatego papiernia posiada 
wystawę Polskiej Motoryza-
cji – motorowery, motocykle, 
samochody i ciągniki – wyja-
śnia Paweł Jaworski.
Co ciekawe, w piwnicach i 
magazynach zachowało się 
dużo eksponatów z tamtego 
czasu, dlatego powstała także 
wystawa PRL-u. 
Zwiedzający mogą obejrzeć 
linię do produkcji papieru, 
zabytkowe holendry i ma-
szynę papierniczą. W starym 
piecu w papierni służby bez-
pieczeństwa paliły akta oraz 
narkotyki.
– Jeszcze nie jesteśmy mu-
zeum. Czekamy na uzgod-
nienie z ministerstwem re-
gulaminu „Muzeum w Starej 
Papierni”. Prowadzimy tu 
także warsztaty dla dzieci i 
młodzieży. Tu rozpoczynają 
się i kończą rajdy drezynami. 
W przyszłym roku zostaną 
uruchomione wyremontowa-
ne pokoje gościnne w remizie. 
Korzystając z okazji, zapra-
szamy dzieci i młodzież na 
szkolne wycieczki. Dorosłych 
na imprezy integracyjne w 
wyjątkowym miejscu. Szcze-
góły na stronie starapapiernia.
eu oraz drezyny.pl – zaprasza 
Paweł Jaworski.

(Pj)

 Na urodziny do Starej Papierni przybyło wielu gości

tolerancji i szacunku dla dzwo-
niącego, przyjęcie tego Drugie-
go takim, jaki jest, z jego biedą i 
słabością. Osoby, które dzwonią 
do telefonu zaufania, często są w 
kryzysie. Szukają drogi wyjścia 
z niego. 
Czy dużo można zrobić pod-
czas jednej rozmowy? Czy 
można pomóc? Uważam, że 
tak. Obecność tego Drugiego, 
jego otwarte ucho i serce może 
być lekarstwem życia, które do-
staje się bez recepty, bez stania w 
kolejce i bez pieniędzy.
Gdański Telefon Zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel” 
58 301 00 00 
www.tz-gdansk.org.pl

Danuta Szemrowicz
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POjEDZIEMy MIEjSKIM ROWEREM

17 milionów na 
metropolitalny projekt
14 pomorskich samorzą-
dów, w tym Gdańsk, Sopot 
i Pruszcz Gdański, otrzy-
mają pieniądze, dzięki któ-
rym będzie można wprowa-
dzić w życie projekt roweru 
metropolitalnego. 
– Rower miejski to codzien-
ność kilkudziesięciu miast 
w Polsce. Czas najwyższy 
na Pomorze. W lipcu Sto-
warzyszenie Obszar Metro-
politarny Gdańsk-Gdynia-
Sopot złożyło w urzędzie 
marszałkowskim wniosek 
o dofinansowanie projek-
tu metropolitalny rower. 
Przeszedł już on pozytywną 
weryfikację pod względem 
formalnym, dlatego zarząd 
województwa pomorskiego 
zatwierdził jego realizację. 
Dzięki temu pierwsi rowe-
rzyści przejadą się rowerami 
miejskimi jesienią przyszłego 
roku – wyjaśnia Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Do podziału między 14 gmi-
nami jest ponad 17 mln zł. 
To 85 proc. wartości całego 
projektu, który oszacowa-
no na ponad 20 mln zł. Pie-
niądze przeznaczone będą 

na niezbędną infrastrukturę, 
czyli stacje dokowania, rowe-
ry, system informatyczny, na 
który składa się m.in. moduł 
geo-lokalizacji, wypożyczeń, 
rezerwacji, moduł serwisowy i 
integrujący system rowerowy z 
informacją pasażerską.
Na terenie 14 gmin urucho-
mionych zostanie prawie 4 tys. 
rowerów (w tym 10 proc. ro-
werów elektrycznych) oraz po-
nad 7,5 tys. stacji rowerowych. 
Ich lokalizacje uzgadnianie 
były w ramach konsultacji 
społecznych.
– Rowery metropolitarne na Po-
morzu są najnowocześniejszym 

systemem IV generacji, dru-
gim w Polsce i dostępnym 
tylko w kilku krajach Euro-
py. Jest on oparty o rowery z 
aktywnym GPS-em i wbu-
dowanym terminalem, który 
pozwala na łatwiejsze i szyb-
sze wypożyczanie. Pomorskie 
rowery dadzą także możli-
wość pozostawienia ich przy 
dowolnym stojaku, wyszu-
kania najbliższego wolnego 
pojazdu z poziomu aplikacji 
oraz umożliwią wcześniejszą 
rezerwację – dodaje Michał 
Piotrowski.

(gR)

PO SZKOLE jESt PRZEDSZKOLE

POMAgAją UcZNIOWIE Z „OgRODNIKA”

rusza termomodernizacja 

Nowy park w centrum miasta

Była podstawówka w Trut-
nowach w gminie Cedry 
Wielkie ponownie tętni ży-
ciem. Szkoła podstawowa 
została zlikwidowana, ale w 
jej miejsce lokalni samorzą-
dowcy postanowili utworzyć 
przedszkole.
Na adaptację pomieszczeń 
gmina otrzymała środki ze-
wnętrzne. Prace przygoto-
wawcze prowadzone były w 
czasie wakacji, a od 4 wrze-
śnia do nowego przedszko-
la w Trutnowach chodzi 25 
maluchów.
– Na tym nie koniec działań. 
Niebawem ruszy termomo-
dernizacja budynku. Odno-
wiona zostanie elewacja oraz 
wymieniony dach. Szkoła w 
Trutnowach to jeden z kilku 
punktów projektu termomo-
dernizacyjnego, na realizację 
którego otrzymaliśmy unijne 
pieniądze – mówi „Panora-
mie” Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Poza szkołą w Trutnowach z 
unijnej kasy skorzysta rów-
nież budynek urzędu gminy 
oraz szkoła w Giemlicach i 
dwa budynki mieszkalne. 
– Szacowaliśmy, że realiza-
cja całego projektu koszto-
wać może ok. 2,5 miliona 

Mieszkańcy naszego miasta 
mają wiele miejsc, gdzie mogą 
odpocząć od codziennych 
obowiązków. Nie brakuje w 
Pruszczu Gdańskim miejsc 
rekreacyjnych, ale są również 
parki oraz skwery, które tak-
że warto odwiedzić w wolnej 
chwili.
Warto w tym miejscu kilka 
słów powiedzieć o parku, któ-
ry właśnie „tworzy się” na za-
pleczu pruszczańskiego ma-
gistratu. Jak mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego, jest to zadanie 
realizowane w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

złotych. Budynki będą nie tyl-
ko docieplane. Wymieniana 
będzie stolarka okienna, zmie-
niany system ogrzewania. Dla 
przykładu budynek naszego 
urzędu, podobnie jak szkoła w 
Trutnowach, ogrzewany będzie 

– Inwestycja realizowana 
jest etapami przez uczniów 
pruszczańskiego Technikum 
Ogrodniczego. Warto jeszcze 
wspomnieć o Parku Polodow-
cowym, który z miesiąca na 
miesiąc wygląda coraz piękniej. 
Jest to miejsce, o które dbamy, 
ale też które uzupełniane jest 
co jakiś czas o kolejne rośliny. 
Park Polodowcowy stał się bar-
dzo popularny wśród miesz-
kańców naszego miasta – mówi 
Janusz Wróbel.
Z kolei Bartosz Gondek, rzecz-
nik burmistrza przypomina, że 
park przy urzędzie miasta jest 
powrotem do przeszłości, do 

gazem. W urzędzie wymie-
niana będzie jeszcze sieć 
elektryczna – dodaje Janusz 
Goliński.

(gR)

czegoś, co istniało jeszcze 
przed wojną.
– Jest to ciekawa inwestycja. 
W parku rośnie duży dąb. 
Niektórzy podejrzewają, że 
posadzono go w rocznicę uro-
dzin niemieckiego cesarza. 
Jeszcze kilka lat temu miej-
sce to straszyło. Jednak dzięki 
determinacji burmistrza staje 
się powoli kolejną wizytów-
ką miasta. Z niecierpliwością 
czekamy na efekt finalny – 
dodaje Bartosz Gondek.

(KL)

  remont wnętrza szkoły już zakończono. Pora na termomodern-
izację budynku

 Park za urzędem miasta odzyska przedwojenny wygląd

fo
t.

 U
g

 c
ed

ry
 W

ie
lk

ie

ODNOWIą jAcht KUKLIŃSKIEgO

rekonstruują „strażnika Poranka”

  “Strażnik Poranka” znajduje się teraz na przystani w Błotniku

Za nami oficjalne przeniesienie 
jachtu pułkownika Ryszarda 
Kuklińskiego – „Strażnik Po-
ranka” do siedziby firmy Activ 
Yachts w Błotniku. Przez wie-
le miesięcy jacht „tułał” się po 
Trójmieście aż trafił do Błotni-
ka, gdzie przejdzie renowację. 
Pracami zajmie się Activ Yachts.
Podjęcie decyzji o pomocy przy 
remoncie jednostki związane 
jest ze współpracą nawiązaną 
pomiędzy gminą, firmą Activ 
Yachts a Chrześcijańską Szkołą 
pod Żaglami – o której pisaliśmy 
już wcześniej.
Przypomnijmy, że szkoła otrzy-
mała jacht jako prezent od puł-
kownika Ryszarda Kuklińskie-
go. Został zbudowany w 1965 

roku przez stocznię w Gdań-
sku, jako pierwsza jednostka se-
rii „Opal”. W listopadzie 1980 
roku jednostkę kupił od Mary-
narki pułkownik Kukliński. Po 
jego ucieczce do USA jacht został 
skonfiskowany wyrokiem z 1984 
roku i przekazany Centralnemu 
Muzeum Morskiemu. W 1998 
roku, w czasie wizyty pułkowni-
ka w Polsce, jacht został zwróco-
ny właścicielowi. Jednostkę po-
błogosławił ks. infułat Stanisław 
Bogdanowicz, nadając jej imię 
„Opal II”. Pułkownik Kukliński 
nie zabrał jachtu do USA i poda-
rował Chrześcijańskiej Szkole pod 
Żaglami. Nowy armator zmienił 
w 2002 roku nazwę jednostki na 
„Strażnik Poranka” i umiejscowił 

ją jako stacjonującą na chorwac-
kiej wyspie Iż, gdzie prowadzono 
szkolenia dla młodzieży. W lipcu 
jednostka trafiła na przystań że-
glarską w Błotniku. Umiejsco-
wienie tej jednostki na przystani 
w Błotniku nie jest przypad-
kowe, a wynika z zawiązanej 
współpracy pomiędzy gminą 
Cedry Wielkie a Chrześcijań-
ską Szkołą Pod Żaglami, którą 
reprezentuje ks. prałat Andrzej 
Jaskuła. Pierwszym krokiem w 
ramach podjętej współpracy było 
podpisanie listu intencyjnego 
świadczącego o partnerstwie.

(AN)
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rozmaitości

tEgOROcZNE INWEStycjE gMINy PRUSZcZ gDAŃSKI NA fINISZU

z myślą o bezpieczeństwie, a także 
wypoczynku mieszkańców 
trwający jeszcze rok 2017 nie był zbyt łaskawy dla zaplanowanych inwestycji gminnych. z jednej strony dokuczała 
niesprzyjająca aura, z drugiej notoryczny brak wykonawców i dużo wyższe ceny na rynku, niż przewidywały to 
kosztorysy inwestorskie. to z kolei powodowało konieczność organizowania dodatkowych przetargów.

Szczęśliwie jednak docieramy 
do mety i sukcesywnie koń-
czone są kolejne zaplanowane 
inwestycje.
Gmina Pruszcz Gdański każ-
dego roku rezerwuje w swoim 
budżecie sumę około 13 milio-
nów złotych przeznaczonych 
na inwestycje związane z bu-
dową lub modernizacją dróg. 
Nie inaczej było i w tym roku. 
Kolejne ulice bądź są oddawane 
do użytku, albo trwają na nich 

właściwe roboty.
Dwiema największymi inwe-
stycjami w gminie są budo-
wa ulicy Zielonej w Łęgowie i 
układu drogowego, w ciągu uli-
cy Kasztanowej, w Borkowie, 
a właściwie jej I etap. W obu 
przypadkach konieczna jednak 
była decyzja Rady Gminy po-
zwalająca na zmiany w budże-
cie i przeznaczenie dodatko-
wych środków finansowych na 
realizację tych projektów. 

cIESZą NAS tEŻ tE MNIEj-
SZE, W SWOIM ZAKRESIE, 
INWEStycjE
W Jagatowie zakończył się II 
etap budowy ulicy Kolonia. 
Dzięki 850-metrowemu odcin-
kowi drogi stała się ona spraw-
ną arterią łączącą dwie drogi 
wojewódzkie (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 doczekały 
się ulice Tulipanowa (we frag-
mencie, który do tej pory nie 
był jeszcze wyremontowany), 
Leśny Zaułek i część Sporto-
wej. Nawierzchnię ułożono z 
kostki betonowej (a we frag-
mencie Sportowej wykona-
no nawierzchnię bitumiczną), 
powstała również kanalizacja 
deszczowa, a przy jezdni po-
stawiono słupy oświetleniowe z 
oprawami LED. 
W Radunicy zmodernizowano 
ulicę Słoneczną, a w Lędowie 
przebudowano ulicę Jesionową. 
W Rokitnicy zaś modernizacji 
uległa ulica Spokojna.

tO jESt tO, cO jUŻ 
ZROBIONO
Ale trzeba nadmienić, że 
obecnie trwają roboty przy 

wymianie nawierzchni i budo-
wie ścieżki pieszo-rowerowej 
na fragmencie ulicy Ogrodowej 
(łączącym się z ulicą Sadową) 
w Juszkowie. Z kolei w Wi-
ślince ruszyły prace przy bu-
dowie ulic Tęczowej i Bajecz-
nej. W tym przypadku, oprócz 
nowej jezdni, zainstalowane 
zostanie również oświetlenie 
oraz powstanie sieć kanalizacji 
deszczowej. W Bystrej ruszyły 
prace przy przebudowie ulicy 
Jesionowej, a w Wojanowie bu-
dowany jest fragment chodnika 
dla pieszych.
Inwestycje gminne nie ograni-
czają się jedynie do tych zwią-
zanych z drogami, chodnikami 
i ogólnie rozumianym poczu-
ciem bezpieczeństwa. Rekre-
acja i wypoczynek mieszkań-
ców to równie ważne elementy 
codziennego życia.
W Rekcinie, w otoczeniu 
dwóch stawów, powstało 
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PRUSZcZ gDAŃSKI

Nowe usługi w pogotowiu
W nowym budynku Samo-
dzielnego Publicznego Pogo-
towia Ratunkowego w Prusz-
czu Gdańskim, który mieści 
się przy ulicy Raciborskiego 
2A, prowadzona jest nocna i 
świąteczna opieka zdrowotna.
Na takich usługach szczegól-
nie zależało władzom powia-
tu gdańskiego.
– Powrót do pruszczańskie-
go pogotowia nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców powiatu, 
to ważny moment, na który 

pracowaliśmy kilka lat. To też 
uzupełnienie funkcjonującej 
niezmiennie opieki chirurgicz-
nej – mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Jak informowaliśmy już w jed-
nym z poprzednich wydań na-
szego miesięcznika, władzom 
powiatu zależy, aby w budynku 
nie mieściło się tylko pogoto-
wie. Przy ulicy Raciborskiego 
powiat zamierza również uru-
chomić przychodnię.

(gR)

Poradnia Nocnej 
i Świątecznej Opieki 

Zdrowotnej
ul. Raciborskiego 2A 

w Pruszczu Gdańskim
Informacja, rejestracja 

i wizyty domowe: 
tel. 58 773 30 31

ratownictwomedyczne@inetia.pl
Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 
18.00 – 8.00

sobota, niedziela i święta: 
8.00 – 8.00  Stefan Skonieczny, starosta gdański, osobiście czekał na 

pierwszych pacjentów pruszczańskiego pogotowia

swoiste centrum rekreacyj-
ne. Oczyszczono i pogłębiono 
większy ze stawów, wybudowa-
no pomost i stanowiska węd-
karskie. Wokół mniejszego na-
tomiast „wyrósł” plac zabaw dla 
dzieci, postawiono drewnianą 

wiatę parkową i siłownię „pod 
chmurką” dla dorosłych. Nie 
zabrakło miejsca na rozpalenie 
ogniska, na ławeczki czy stoja-
ki dla rowerów. Całość dopeł-
niają świeżo zasadzone rośliny 
ozdobne i… oczywiście nie-
zbędne dla utrzymania porząd-
ku i czystości kosze na śmieci.
Nowym placem zabaw cieszą 
się już najmłodsi mieszkańcy 
Goszyna, a ci nieco starsi ko-
rzystają z zainstalowanych na 
świeżym powietrzu urządzeń 
do ćwiczeń siłowych. Właśnie 
kilka dni temu uroczyście prze-
kazano to miejsce we władanie 
goszynian.
Nie da się ukryć, że wspomnia-
ne powyżej przykłady prze-
konywująco świadczą o tym, 
iż w gminie Pruszcz Gdań-
ski ciężar działań inwestycyj-
nych jest rozłożony i są one 
wielowątkowe.

(PR)

  w rekcinie, w otoczeniu dwóch stawów, powstało swoiste  
centrum rekreacyjne

  Dzieci z Goszyna cieszą się z nowego placu zabaw

  w Jagatowie zakończył się ii etap budowy ulicy kolonia

 mieszkańcy ulicy Polnej w roszkowie cieszą się,  
że ich ulica już nie jest taka… polna
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wszystko wskazuje na to, że powiat gdański nie otrzyma w przyszłym roku rządowych pieniędzy na rozbudowy dróg 
lokalnych. zmieniły się zasady przyznawania środków. teraz pieniądze z tzw. „schetynówek” dostawać będą gminy 
biedne, ponieważ program poprzez drogowe inwestycji zakłada rozwój terenów ubogich.

Przypomnijmy, że w tym roku 
w ramach „schetynówek” in-
westycje drogowe prowadzono 
w trzech miejscach: na ulicy 
Korzeniowskiego w Pruszczu 
Gdańskim oraz drogach Oto-
min – Sulmin i Domachowo 
– Zaskoczyn. 
– Drogowcy pracują właściwie 
już tylko na ulicy Korzeniow-
skiego, a w Otominie prowa-
dzone są prace kosmetyczne. 
Jest awantura o ruch samocho-
dów ciężarowych przez Oto-
min. Chciałbym zaznaczyć, 
że od samego początku głośno 
i wyraźnie mówiliśmy, że ta 
droga będzie wyłączona z ru-
chu samochodów ciężarowych. 
Zależy na tym tylko mieszkań-
com Sulmina, ale nie Otomina 
– podkreśla Marian Cichon, 
wicestarosta gdański. – Odno-
szę wrażenie, że powiat jako 
zarządca drogi, nie ma pra-
wa decydować, jaki transport 
przebiegać będzie tym ciągiem 
komunikacyjnym. 
Przy budowie drogi w Otomi-
nie pojawiły się jeszcze inne 

8 MILIONóW ZA DROgOWE INWEStycjE

za bogaci, by otrzymywać „schetynówki”                             

problemy. W Sulminie trzeba 
było wykonać dodatkowe pra-
ce związane z odwodnieniem 
drogi.
– Mieszkańcy Otomina nato-
miast zażądali chodnika, któ-
rego wcześniej nie planowali-
śmy. Kiedy został on wybudo-
wany, to jeden z mieszkańców 
podsumował, że jest to chodnik 
tylko dla zwierząt, ponieważ 
nikt inny nie będzie nim cho-
dził. Nie spodziewaliśmy się 
napotkać tylu trudności przy 
tej inwestycji. Mieliśmy wielu 
„społecznych inspektorów bu-
dowlanych”, czy też „projek-
tantów”. Wywołana została też 
awantura o progi spowalnia-
jące. W samym Otominie jest 
ich dziewięć, a raban podnoszą 
mieszkańcy Sulmina, którzy 
nie życzą sobie tych progów. 
Wnioskuję więc, że sąsiedzi 
chcą sobie urządzać wyścigi sa-
mochodowe na naszej drodze 
– przypuszcza Marian Cichon.
Poza tymi trzema dużymi za-
daniami, powiat wspólnie z 
gminami realizował nieco 

mniejsze inwestycje drogowe. 
Dotyczyły one przede wszyst-
kim remontów krótkich odcin-
ków dróg albo budowy chodni-
ków. Poza tym budowany jest 
jeszcze most w Borzęcinie.
Wszystkie drogowe prace mają 
być zakończone jeszcze w tym 
miesiącu.
Wartość wszystkich drogo-
wych inwestycji Marian Ci-
chon szacuje na ok. 8 mln zł.
– Złożyliśmy już wniosek o 
dofinansowanie przebudowy 
ulicy Słowackiego w Pruszczu 
Gdańskim, co kosztować może 
ok. 8 milionów złotych. Zmie-
niono jednak kryteria przy-
znawania środków ze „schety-
nówki”. Nie jest cenione part-
nerstwo, a wpływ inwestycji 
na rozwój lokalny. Nie ma co 
ukrywać, że do biednych nie 
należymy, więc nisko oceniamy 
swoje szanse – przyznaje wice-
starosta Cichon.
Mimo braku rządowego wspar-
cia powiat w dalszym ciągu 
– w porozumieniu z gminami 
– realizować będzie drogowe 

zadania. Wiadomo już, że w 
kasie powiatu na przedsięwzię-
cia drogowe zarezerwowanych 
ma być 5 mln zł. 
– Kwota ta będzie większa, po-
nieważ liczymy, że otrzymamy 

pieniądze z rezerwy celowej 
Budżetu Państwa na budowę 
mostu w ciągu ulicy Przemy-
słowej w Kolbudach. Szacuje-
my, że tylko to zadanie koszto-
wać może 5 milionów złotych. 

Połowę tej sumy chcemy pozy-
skać ze środków centralnych, 
a pozostałą kwotę rozłożyć na 
powiat i kolbudzki samorząd – 
informuje Marian Cichon.

(KL)

  Oficjalny odbiór drogi powiatowej mierzeszyn - kleszczewo

PRUSZcZ gDAŃSKI

Fałszywy 
kominiarz
Kryminalni z komen-
dy powiatowej policji w 
Pruszczu Gdańskim, pra-
cujący nad sprawami doty-
czącymi oszustw, zatrzy-
mali fałszywego mistrza 
kominiarstwa. 37-letni 
pruszczanin, nie mając do 
tego odpowiednich upraw-
nień, wydawał opinie i 
ekspertyzy kominiarskie, 
posługując się zeskanowa-
ną pieczątką z podpisem 
innej osoby. Śledczy pra-
cujący nad sprawą ustalili, 
że od sierpnia 2017 roku 
sporządził co najmniej 10 
takich dokumentów i ode-
brał wynagrodzenie za fał-
szywe ekspertyzy.
Podejrzany usłyszał 2 za-
rzuty oszustwa za wyko-
nanie fałszywych opinii 
kominiarskich. Sprawa 
jest rozwojowa, niewyklu-
czone są dalsze zarzuty. 
Za tego typu przestępstwo 
grozi kara do 8 lat pozba-
wienia wolności.

(gR)

NAjPIERW EDUKAcjA, POtEM AKcjA I EWAKUAcjA

alarm w przedszkolu w straszynie
Gmina Pruszcz Gdański. oprócz troski i dbania o odpowiednie warunki edukacji dzieci, ogromną wagę 
przywiązuje również do kwestii związanych z ich bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych. 
Służą temu specjalne akcje przeprowadzane na terenie gminy.

Pierwsza z nich odbyła się pod 
hasłem „Zmniejsz prędkość, 
zwiększ myślenie”, a zorganizo-
wana została we współpracy z 
policją, strażą gminną i Pomor-
skim Ośrodkiem Ruchu Dro-
gowego. Zasady były proste. 
W okolicach szkoły w Wiślinie 
funkcjonariusze zatrzymywali 
zarówno tych kierowców, którzy 
przekroczyli obowiązującą pręd-
kość 50 km/h, jak i tych jadących 
prawidłowo. Z tym, że ci pierw-
si musieli wypić sok z cytryny, ci 
drudzy natomiast otrzymywali 
maskotkę „słodkiego” misia.
Drugą ze wspomnianych akcji 
są cykliczne szkolenia ewakuacji 
szkół i przedszkoli na wypadek 
realnego zagrożenia. Szkoleni są 
zarówno pedagodzy i pracowni-
cy placówek, jak i same dzieci. 
– Zawsze finałem tych działań 
jest aranżacja „prawdziwego” 
zdarzenia z zachowaniem jego 
wszystkich rzeczywistych ele-
mentów, łącznie z faktem, że 
sami zainteresowani nie wie-
dzą i nie są w stanie ocenić czy 

zagrożenie jest realne, czy wy-
reżyserowane. Muszą działać 
zgodnie z wyuczonym schema-
tem. A działania służb mundu-
rowych, ich sprzęt i wykorzy-
stane rekwizyty, to wszystko 
jest na wskroś autentyczne. Ale 
tylko taki realny scenariusz daje 
możliwość uzyskania prawdzi-
wego materiału poglądowego, 
na podstawie którego możemy 
poprawiać pewne procedury i 
wskazywać ewentualne błędy 
popełnione w trakcie akcji. Te 
ćwiczenia są niezwykle ważne 
również dlatego, że zgrywają 
działania personelu i dzieci, a 
fakt, iż ich termin utrzymywany 
jest w tajemnicy, pozwala podpa-
trzeć prawdziwe podejście i za-
chowanie zarówno nauczycieli, 
jak i ich podopiecznych – mówi 
Magdalena Kołodziejczak, wójt 
gminy Pruszcz Gdański.
Niedawno tego rodzaju ćwicze-
nia przeprowadzono w gmin-
nym przedszkolu przy ul. Pocz-
towej w Straszynie. Kilka mi-
nut po godz. 10.00, w gmachu 

budynku rozległy się trzy ostre 
gwizdki. Był to sygnał do na-
tychmiastowej ewakuacji dzieci.
Po chwili dwoma wyjściami, w 
zorganizowanym szyku i, co naj-
ważniejsze, w wielkim spokoju 
wychowawczynie grup wypro-
wadzały swoich podopiecznych. 
Szybko, ale bez chaosu i paniki, 
dzieci przeszły na pobliski par-
king i stanęły w wyznaczonym 
szyku. 
– Ewakuacja przebiegła bardzo 

sprawnie. Widać było, że na-
uczyciele i dzieci są przygoto-
wane na tego rodzaju sytuacje. 
Personel zachował się profesjo-
nalnie. Odcięty został dopływ 
prądu, a przedszkole, w czasie 
krótszym niż dwie minuty, opu-
ściło ponad 170 osób. Muszę 
przyznać, że ten wynik jest rewe-
lacyjny, a z mojej strony dyrekcja 
i opiekunowie usłyszeli słowa 
szczerej pochwały – powiedział, 
zaraz po zakończonej akcji, 

dowódca jednostki ratowniczo-
gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, 
starszy kapitan Jarosław Butrym.
Tym razem zrezygnowano z re-
alistycznego scenariusza, nie 
było wozów strażackich i poli-
cyjnych „na sygnale”, nie było 
rekwizytów. Ale tylko dlatego, 
żeby zbytnio nie przestraszyć 
maluchów.

(PR)

  ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. widać było, że nauczyciele i dzieci są przygotowani na tego 
rodzaju sytuacje
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NAWIąZAĆ WSPóŁPRAcĘ BIZNESOWą

misja gospodarcza 
do chin
Pomorskie firmy z branży 
stoczniowej, chemicznej i spo-
żywczej wezmą udział w Misji 
Gospodarczej Województwa 
Pomorskiego do Chin, która 
planowana jest na 18 – 24 li-
stopada. Udział przedsiębior-
ców z naszego regionu w wy-
darzeniu gospodarczym bę-
dzie możliwy dzięki wsparciu 
w ramach projektu „Pomorski 
Broker Eksportowy”. 
– Celem wyjazdu naszych 
przedsiębiorców do Chin w 
ramach Pomorskiego Bro-
kera Eksportowego jest nie 
tylko promocja gospodarcza 
naszego regionu, pokazanie 
potencjału firm z branży che-
micznej, spożywczej i stocz-
niowej, ale przede wszystkim 
nawiązanie współpracy bizne-
sowej – podkreśla Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego.
Jak informuje Katarzyna Ka-
parska z Agencji Rozwoju 
Pomorza, wizyta pomorskich 
firm w Chinach rozpocznie się 
otwarciem Biura Pomorskie-
go w Pekinie, które odpowie-
dzialne będzie m.in. za pomoc 
w nawiązywaniu kontaktów 
między podmiotami chiński-
mi i pomorskimi przedsiębior-
cami, organizację spotkań biz-
nesowych dla firm z naszego 
regionu, pomoc w organizacji 
pobytu na terenie Chin (np. 
transfer z i do lotniska, pomoc 
w zorganizowaniu transpor-
tu, rezerwacji hoteli, środków 
transportu), a także pomoc w 

zakładaniu działalności go-
spodarczej i prowadzeniu jej 
w tym kraju. 
Pomorscy przedsiębiorcy we-
zmą ponadto udział w spo-
tkaniach B2B, wizytach stu-
dyjnych oraz seminarium go-
spodarczym, które wprowa-
dzi pomorskie firmy w rynek 
chiński i przybliży przedsię-
biorcom z Chin specyfikę na-
szego regionu i naszego biz-
nesu. Uczestnicy misji udadzą 
się także do Qingdao – dru-
giego największego portu w 
Chinach, ośrodka przemy-
słowego i biznesowego, gdzie 
odbędą się spotkania B2B 
przedstawicielami wszystkich 
branż, jakie wezmą udział w 
delegacji. 
– To kolejna szansa przed 
przedsiębiorcami z naszego 
regionu, jaką zapewne wy-
korzystają podczas pobytu w 
Chinach. To bardzo ważne, 
że pomorski potencjał jest 
coraz bardziej dostrzegany 
na świecie, nie tylko w kon-
tekście inwestycyjnym, ale 
również biznesowym – mówi 
Mieczysław Struk. – Liczę na 
to, że wspólna misja gospo-
darcza, na której będziemy 
mieli okazję zaprezentować 
potencjał biznesowy naszego 
regionu, zaowocuje wieloma 
kontraktami w przyszłości.

(gR)

  Spotkania biznesowe odbyły się już podczas misji 
Gospodarczej województwa Pomorskiego do chin w 2014 roku
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z Życia Powiatu

  Umowa podpisana. Pora więc zabrać się do pracy

  Jurorzy mieli nie lada wyzwanie, aby wybrać najsmaczniejsze potrawy

NA POcZątEK gRABINy-ZAMEcZEK

NIEBO W gĘBIE

rusza budowa kanalizacji 

konkurs kulinarny w trutnowach

firma z Gdyni zajmie się budową kanalizacji sanitarnej we wsi Grabiny-zameczek. 
Umowa z wykonawcą została już podpisana, a jej wartość opiewa na kwotę 
6888000 złotych. Jest to jeden z kilku punktów zadania, którego szacunkowa 
wartość wynosi blisko 19,5 mln zł. 

Żuławy Gdańskie to kraina, w której prawie cała tkanka ludzka została wymieniona 
w 1945 roku.

Cały projekt dotyczący kom-
pleksowego uporządkowania 
gospodarki ściekowej w aglo-
meracji Suchy Dąb, składa się 
z budowy kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Grabi-
ny-Zameczek i Krzywe Koło 
wraz z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Suchym Dębie.
– Jest to najdroższa inwestycja, 
jaka realizowana była na tere-
nie naszej gminy. Nie mamy 
co ukrywać, że wykonanie tej 
inwestycji jest możliwe dzię-
ki środkom uzyskanym z Unii 
Europejskiej. Przypomnę więc, 
że na ten cel otrzymaliśmy 
ponad 10 milionów złotych 
– mówi „Panoramie” Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb.
Teraz gdyńska firma zajmie się 
wykonaniem sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepom-
powniami ścieków oraz budo-
wą kanalizacji tłocznej pomię-
dzy miejscowością Grabiny-
-Zameczek a Suchym Dębem i 

Ważna jest integracja i budowa 
wspólnej tożsamości. Odbywa 
się to na wielu płaszczyznach 
w szkołach, kołach gospodyń 
wiejskich, na festynach, raj-
dach i wycieczkach. Można 
również budować na zapachach 
kuchni, smakach i potrawach. 
Tak też postąpiło „Stowa-
rzyszenie Żuławy Gdańskie” 
z Trutnów, które organizuje 
konkurs kulinarny „Niebo w 
gębie, czyli przysmaki powiatu 
gdańskiego”. 
W tym roku odbyła się już XII 
edycja, na którą wpłynęło 56 
żuławskich przysmaków. Gęsie 
szyjki faszerowane, żuławskie 
pierogi z ziemniakami, gołębie 
po myśliwsku to tylko niektóre 
ze smakołyków, które zagości-
ły na konkursowym stole. Jury 
podzieliło zgłoszone produk-
ty na siedem kategorii: dania 
żuławskie, dania mięsne, ryby, 
nalewki, przetwory, wypieki i 
inne. 
– Potrawy były znakomite. Z 
każdym rokiem poziom kon-
kursu jest coraz wyższy. Dlate-
go tak trudno wytypować zwy-
cięzców – powiedziała Elżbieta 

włączeniem jej do istniejącego 
systemu kanalizacyjnego w Su-
chym Dębie. Łączna długość 
sieci liczy ok. 11 km. Dodajmy, 
że zadanie ma być ukończone 
do końca maja przyszłego roku.
Cały projekt zakłada jeszcze 
dwa zadania. Następnym jest 
budowa kolejnej sieci kanaliza-
cyjnej, ale tym razem w Krzy-
wym Kole. Przy okazji powsta-
ną przepompownie ścieków 
oraz kanalizacja tłoczna po-
między Krzywym Kołem a Su-
chym Dębem, która włączona 
będzie do istniejącego systemu 
kanalizacyjnego w Suchym 
Dębie (łączna długość około 9 
km sieci). 
– Trzecim zadaniem, które 
musimy wykonać, jest rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w 
Suchym Dębie. Dopiero po 
zakończeniu tego przedsię-
wzięcia będziemy mogli pod-
łączyć nowo powstałe odcinki 
sieci kanalizacji. Oczyszczal-
nia będzie musiała też przyjąć 

Skirmuntt-Kufel prezes stowa-
rzyszenia żuławskiego i orga-
nizatorka konkursu. 
Podsumowaniem kulinarnych 
zmagań będzie wydawnictwo 
poświęcone przepisom i ich 
autorom. Wszystkie, zarówno 
ubiegłoroczne, jak i tegoroczne 
wyróżnione dania znajdą się w 
VI części książki „Niebo w gę-
bie, czyli przysmaki powiatu 
gdańskiego”.

(tj)

ścieki dowożone z terenu na-
szej gminy, a także ewentual-
nego przyszłościowego włącze-
nia miejscowości Wróblewo i 
Ostrowite, które nie należą do 

aglomeracji – dodaje Barbara 
Kamińska.

(gR)
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ZWycIĘZcy
* Dania żuławskie: Gęsie szyjki faszerowane – Grażyna Bizoń

* Danie mięsne: Gęsina żuławskiego gospodarza – Beata Konefał
* Ryby: Śledzik gospodyni – KGW Cedry Wielkie
* Dania różne: Kolczaste tartaletki – Iwona Irzyk

* Wyroby Alkoholowe: Mniszek z sosnowego lasu – Leszek Reszka
* Przetwory: Kiszone warzywa – Mariola Budzich

* Wypieki: Tort czekoladowy z czarną porzeczką – Iza Suska

PRUSZcZ gDAŃSKI

awanturnik w areszcie 
Policjanci z referatu patro-
lowo-interwencyjnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Pruszczu Gdańskim zatrzy-
mali awanturującego się są-
siada. Agresywny 28-latek 
uciekł z mieszkania przed 
przyjazdem radiowozu. Po 
kilku minutach został za-
trzymany. Mężczyzna był 
nietrzeźwy, miał prawie 2 

promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto był 
poszukiwany listem gończym 
do odbycia kary 8 miesięcy 
pozbawienia wolności za do-
konane kradzieże. Poszuki-
wany trafił do policyjnego 
aresztu. 

(At)
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gMINA tRąBKI WIELKIE

wieści z dróg
Na terenie gminy Trąbki 
Wielkie prowadzonych jest 
szereg prac drogowych. Dro-
gowców spotkać można na 
trasie wojewódzkiej Gdańsk – 
Starogard Gdański i na trak-
tach gminnych. 
Dla mieszkańców trąbeckiej 
gminy ważne są nie tylko 
główne ciągi komunikacyj-
ne, ale również te mniejsze 
o charakterze lokalnym. Za-
kończyła się przebudowa dro-
gi powiatowej Domachowo 
– Zaskoczyn. 
– Ogłosiliśmy drugi przetarg 
na remonty dróg gminnych 
oraz inwestycji drogowych 
realizowanych w ramach fun-
duszu sołeckiego. Będzie re-
montowana ulica Szkolna w 
Kłodawie i ulica Brzozowa w 
Kleszczewie. Wcześniej prze-
targ dotyczył utwardzenia 
dróg lokalnych płytami typu 
jumb. Jakość tych ulic nie jest 
może najlepsza, ale za to płyty 

są wytrzymałe i łatwo się je 
naprawia. Płyty kładzione są 
na drogi, po których odbywa 
się ruch ciężki – mówi nam 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie. 
Sporo jest jeszcze kilometrów 
dróg, które trzeba wyremon-
tować. Jednak jak mówi Bła-
żej Konkol, najszybciej dro-
gowcy powinni pojawić się na 
trasie Ełganowo – Cząstkowo 
oraz Czerniewo – Pawłowo. 
– Są to drogi powiatowe i 
mam nadzieję, że uda się je 
nam zrealizować przy pomo-
cy finansowej starostwa. Nie 
możemy zapomnieć również 
o chodnikach. Chciałbym, 
aby ciągi piesze wybudowane 
zostały w Cząstkowie, Go-
łębiewie Wielkim, Pawłowie 
czy Trąbkach Małych – do-
daje wójt Konkol. 

(gR)

  Niektóre drogi remontowane są dzięki współpracy  
z powiatem

KASA Z UE NA tERMOMODERNIZAcjĘ

NAgRODy WójtA PRZyZNANE

szkoła w sobowidzu jak nowa

wyniki zależą nie tylko od nauczyciela

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej  
w Sobowidzu. Projekt, którego realizacja kosztuje ok. 1,8 miliona złotych, 
otrzymał dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego. mimo to 
900 tysięcy złotych pochodzi z gminnej kasy.

Dzień edukacji Narodowej, który obchodzono w tym roku m.in. w Sobowidzu, 
był okazją do nagrodzenia wyróżniających się pedagogów z terenu gminy trąbki 
wielkie. Jest to też dobry czas do podsumowania działań związanych z edukacją.

Pieniądze na termomoderni-
zację budynków użyteczności 
publicznej dostało wiele po-
morskich samorządów. W tym 
gronie znalazły się również 
Trąbki Wielkie. 
– Docieplane są nie tylko ścia-
ny, dzięki czemu znacznie po-
prawi się estetyka budynku 
szkoły. Można powiedzieć, że 
podstawówka w Sobowidzu 
wyglądać będzie jak nowa. Do-
cieplany jest również dach wraz 
z orynnowaniem, a przy okazji 
wykonane jest odwodnienie te-
renu wokół szkoły. Wcześniej 
zmieniono system ogrzewania, 
ale i tak część sieci ciepłowni-
czej musiała być wymieniona 
– mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Środki unijne były dosyć 
skromne, dlatego też na terenie 
trąbeckiej gminy tylko jeden 
budynek załapał się do projektu 
termomodernizacyjnego. 
– Budynki oświatowe zostały 

Trąbecki samorząd pozyskał 
środki unijne na działania edu-
kacyjne. Skorzystają na tym nie 
tylko uczniowie, ale również 
nauczyciele.
– Środki pozyskaliśmy z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego na dokształcania i dosko-
nalenia naszych nauczycieli. 
Przygotowana została również 
dodatkowa oferta programowa 
z poszczególnych przedmiotów 
dla dzieci. Dzięki unijnym pie-
niądzom mogliśmy przy okazji 
zakupić pomoce dydaktyczne. 
Moim zdaniem każdy pro-
gram, który daje dodatkowe 
predyspozycje dzieciom albo 
nauczycielom, jest potrzebny – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Gospodarz trąbeckiej gminy 
przypomina, że jesteśmy w do-
bie zmiany reformy oświatowej, 
a nowy system tak naprawdę 
zaczyna dopiero raczkować. 
– Praca w oświacie nie jest 
zajęciem łatwym, a wymaga-
nia wobec nauczycieli są co-
raz wyższe. Ma ona oczywi-
ście swoje plusy i minusy. Od 

już zmodernizowane. Prze-
budowy wymaga stara część 
podstawówki w Mierzeszynie, 
która będzie dostosowana do 
potrzeb przedszkolaków. Jest 
to jednak budynek zabytkowy 
i dlatego widoczne jego ściany 
pozostaną ceglane, ponieważ 
obiekt jest pod ochroną konser-
watora zabytków. Docieplona 

pedagoga nie wymaga się już 
dziś tylko odpowiednich kwa-
lifikacji, ale przede wszyst-
kim dobrych efektów. Nie jest 
to łatwe i nie zależy tylko od 
nauczycieli, ponieważ w pro-
ces kształcenia dzieci trzeba 
umieć zaangażować również 
rodziców. I to jest najistotniej-
sze. Placówka, w której udało 
się zaangażować rodziców, ma 
najlepsze wyniki nauczania – 
zauważa Błażej Konkol.

(lubek)

nie jest szkoła w Kłodawie, 
ale tam, o czym „Panorama” 
informowała w poprzednim 
wydaniu, budujemy właśnie 
halę sportową – dodaje Błażej 
Konkol.
Gmina posiada jeszcze bu-
dynki mieszkalne, a w niektó-
rych przypadkach jest wiel-
kim problemem wykonanie 

jakichkolwiek prac remonto-
wych. Trzeba jednak powie-
dzieć, że sukcesywnie różnego 
rodzaju prace są prowadzo-
ne również i w tych budyn-
kach. Teraz dla przykładu 
modernizowany jest pałac w 
Rościszewie. 

(KL)
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  trwają prace przy termomodernizacji szkoły w Sobowidzu

  Dzień edukacji Narodowej w Sobowidzu

Nagrodę Wójta gminy trąbki Wielkie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej otrzymały:

– Agnieszka Krawczyk, nauczyciel Przedszkola im. Jana 
Brzechwy w Trąbkach Wielkich,
– Jolanta Cieplińska, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Kłodawie,
– Anna Wadowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 
Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich,
– Jolanta Szulist, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Sobowidzu, 
– Kazimiera Kozak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie.

ZŁOtO gOŁĘBIEWA ŚREDNIEgO

mistrzostwa pod siatką
Za nami 27. Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w piłce 
siatkowej mężczyzn. W zawo-
dach wzięło udział 5 drużyn, 
które grały systemem „każdy 
z każdym” do 2 wygranych 
setów. 
Zwyciężyła ekipa z Gołębie-
wa Średniego, która pokonała 
wszystkich rywali bez straty 
seta. Zwycięzcy wystąpili w 
składzie: Michał Klemm, Da-
mian Grabowski, Radosław 
Grabowski, Paweł Wiński, 

Daniel Potratzki, Michał 
Worzała, Tomasz Szatkowski 
i Patryk Cierocki. Wicemi-
strzami gminy zostali zawod-
nicy z Kaczek, natomiast na 
najniższym stopniu podium 
stanęli siatkarze reprezentu-
jący sołectwo Czerniewo.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
w najbliższy weekend swoje 
gminne mistrzostwa rozegra-
ją panie.

(gR)

 mistrzowskie potyczki pod siatką w trąbkach wielkich
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II KONgRES RAD POMORZA 

skuteczna rada młodzieżowa
w auli im. lecha Bądkowskiego Urzędu marszałkowskiego w Gdańsku odbył 
się ii kongres młodzieżowych rad Pomorza – Skuteczna rada młodzieżowa. 
Uczestniczyli w nim młodzi rajcy z województwa pomorskiego, również z 
Suchego Dębu. 

W pierwszej części, podczas 
debaty „Być liderem – co ozna-
cza reprezentowanie swoich 
wyborców?”, uczestnicy roz-
mowy pod kierunkiem Jana 
Derry starali się określić i 
zdefiniować „złoty środek”, 
którym powinien kierować się 
każdy aktywny uczestnik ży-
cia publicznego. Podczas ko-
lejnych prezentacji uczestnicy 
spotkania wysłuchali prelekcji 
w sprawach prawnych repre-
zentantki Regionalnej Izby 
Radców Prawnych z Gdań-
ska, przedstawicielki urzędu 
marszałkowskiego w sprawie 
programu „Zdolni z Pomo-
rza”. Szkolna reprezentacja 
Technikum Informatycznego 
z Pucka przedstawiała zało-
żenia aplikacji „System Or-
ganizacji Pracy Samorządu 
Uczniowskiego”.
Młodzi radni zwiedzili rów-
nież budynek i biura Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdań-
sku. Poznali zadania i formy 
pracy samorządu na szczeblu 

wojewódzkim. Podczas dysku-
sji młodzi radni z województwa 
pomorskiego dzielili się swoimi 
pomysłami i problemami w 
pracy młodego radnego.
Młodzieżową Radę Gminy Su-
chy Dąb na kongresie w Gdań-
sku reprezentowali: Oliwia 

Brzozowska, Marta Chęciń-
ska, Maksymilian Frąckowiak, 
Zofia Górska, Maksymilian 
Gracek, Aleksandra Grzebiń-
ska, Gabriela Gurbiel, Mar-
tyna Kozieł, Amelia Kussau-
er, Nikola Misztal, Marcelina 
Nazimek, Hanna Okrój, Jan 

Pawłowcz, Radosław Rafalski, 
Oliwia Tomasik oraz Barbara 
Kamińska, Cecylia Kowalska i 
Tomasz Jagielski.

(tj)
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szept jak marzenie 
lub jak śpiew 
ptaka na cztery 
strony wypływa z 
ulotnością a potem 
w każdej kropli 
deszczu w każdym 
zbudzonym 
motylu widzę 
twoje odbicie szept 
jak sen obudzony 
wiatrem wszystko 
takie piękne ale nie 
łatwe odchodzisz 
zapatrzona w 
nieznane potem 
w każdej kropli 
domyślam się  
twej łzy

Piotr  
Szczepański

  reprezentacja gminy Suchy Dąb na kongresie w Gdańsku

ZWOLNIEŃ Z Wf PRAWIE NIE MA

akademia siódmiaka działa 
w Przywidzu
Przywidz staje się coraz bar-
dziej popularnym miejscem 
wśród młodych sportowców. 
Co rusz organizowane są 
tu imprezy sportowe, swo-
ją rangą wykraczające poza 
gminę i powiat. Chętnie też 
chcą współpracować sporto-
we stowarzyszenia. Jak ma-
gnes przyciąga wszystkich 
do Przywidza nowa hala 
widowiskowo-sportowa.
W jednym z poprzednich 
wydań „Panoramy” informo-
waliśmy o współpracy, jaką 
miejscowy samorząd nawią-
zał ze Stowarzyszeniem Trefl 
Pomorze. Na początku paź-
dziernika swój projekt zain-
augurowała Akademia Piłki 
Ręcznej Artura Siódmiaka. 
Dodajmy, że Przywidz jest 
21. miejscem na mapie Pol-
ski, gdzie najmłodsi trenować 
będą piłkę ręczną. 
– Przed naszymi najmłod-
szymi mieszkańcami otwiera 
się kolejna szansa na osią-
gnięcie sukcesu. Po koszy-
kówce i halowej piłce nożnej 
można teraz trenować piłkę 
ręczną. Szkolenia prowadzą 
wykwalifikowani trenerzy z 

akademii Artura Siódmiaka, 
a jego fundacja opłacać bę-
dzie zajęcia – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
To nie koniec dobrych wiado-
mości dla osób, które aktyw-
nie lubią spędzać swój wolny 
czas. Już niebawem w przy-
widzkiej hali pojawi się ścianka 
wspinaczkowa. 
– Zajęcia prowadzić będą wy-
kwalifikowani trenerzy. Dla 
miłośników wspinaczek do-
stępne będą dwa tory – dodaje 
Marek Zimakowski. – Mimo 
że jest jesień, to warto też po-
wiedzieć, iż w Przywidzu za-
czyna odradzać się żeglarstwo. 
Z Sopockiego Klubu Żeglar-
skiego otrzymaliśmy trzy łódki 
Optymist, które na pewno po-
służą do szkolenia przyszłych 
żeglarzy z gminy Przywidz. 
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że kilkudziesięciooso-
bowa grupa naszej młodzieży 
uczestniczyła w rejsie „Zawiszą 
Czarnym”. Mam nadzieję, że 
dzięki temu połknęli bakcyla 
żeglarstwa. 
Jeszcze kilka lat temu ucznio-
wie z Przywidza nagminnie 

POMORZE

działa rada 
seniorów
Swoją działalność zainaugu-
rowała Pomorska Rada ds. 
Seniorów. W jej skład wcho-
dzą przedstawiciele instytucji 
i organizacji reprezentujących 
i aktywizujących osoby starsze 
w naszym regionie. 
– Rada ma pełnić rolę konsul-
tacyjną, opiniującą i doradczą, 
a tym samym – ma wzmacniać 
i rozwijać regionalną politykę 
senioralną – informuje Michał 
Piotrowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego  
w Gdańsku.
Do zadań rady należeć będzie 
m.in. współtworzenie głów-
nych kierunków polityki se-
nioralnej na Pomorzu, ale tak-
że inicjowanie, opiniowanie 
propozycji rozwiązań na rzecz 
środowiska seniorów oraz wy-
miany i komunikacji między-
pokoleniowej województwa, 
w tym programów działań 
dotyczących osób starszych. 
Poza tym rada ma wspierać 
rozwój, współpracę i aktywi-
zację środowisk działających 
na rzecz osób starszych w celu 
zwiększenia efektywności ich 
działań oraz tworzyć płasz-
czyzny wymiany doświadczeń 
i dobrych praktyk w obszarze 
polityki senioralnej i promo-
wać starzenia się w dobrym 
zdrowiu. (gR)

cEDRy WIELKIE

siłownie dla 
każdego 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie oraz Marek 
Starczewski, właściciel firmy 
Starmax podpisali umowę na 
budowę siłowni zewnętrz-
nych w gminie Cedry Wiel-
kie. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia wynosi blisko 150 
000 zł, z czego 95 tysięcy zło-
tych stanowi dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.
Inwestycja zostanie zrealizo-
wana jeszcze w tym w roku.
– Projekt obejmuje budowę 
13 ogólnodostępnych siłow-
ni w: Koszwałach, Wocła-
wach, Trutnowach, Miło-
cinie, Cedrach Wielkich, 

Cedrach Małych, Błotniku, 
Długim Polu, Kiezmarku, 
Leszkowach oraz Trzcini-
sku – informuje Janusz Go-
liński. – Budowa siłowni ma 
na celu wzbogacenie oferty 
sportowo-rekreacyjnej na te-
renie naszej gminy, ale także 
zachęcenie mieszkańców do 
większej aktywności na świe-
żym powietrzu. 
Siłownie będą ogólnodostęp-
ne zarówno dla mieszkań-
ców gminy, jak i turystów, a 
korzystać z nich będzie mógł 
każdy nieodpłatnie.

(gR)
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  Umowa na budowę siłowni zewnętrznych została już podpisana

przynosili zwolnienia z wycho-
wania fizycznego. Teraz – jak 
mówi nam wójt Zimakowski 
– są to przypadki sporadyczne. 
– Dzieci mają bardzo do-
bre warunki do ćwiczenia, 

dlatego chętnie uczestniczą 
w lekcjach wychowania fi-
zycznego – podkreśla wójt 
Zimakowski.

(lubek)
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BOhAtER ON

Pocztówka do 
powstańca
Powstanie warszawskie to 
walka młodych Polaków o 
swoje miasto, która rozpoczę-
ła się 1 sierpnia 1944 roku, a 
zakończyła 2 października. 
63 dni bohaterskiej walki za-
sługują na pamięć i uznanie. 
Do dzisiaj żyje wielu boha-
terów tamtych wojennych 
dni. Są już starszymi i czę-
sto schorowanymi ludźmi. 
Każdy gest pamięci i oka-
zana wdzięczność są bardzo 
ważne i cenne. Jedną z akcji 

upamiętniających bohaterów 
powstania warszawskiego jest 
wysyłanie kartek do uczestni-
ków walk w stolicy. Również 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Suchym Dębie dołą-
czyli do tej akcji. 
Wypisane życzenia i kilka 
ciepłych słów z pewnością 
będą chwilą radości w życiu 
tych wielkich żołnierzy, któ-
rzy walczyli podczas ostatniej 
wojny. 

(tj)

  wielu miłośników turystyki i historii wzięło udział w iii historycznym rajdzie rowerowym

II hIStORycZNy RAjD ROWEROWy 

śladami Polaków na 
gdańskich wyżynach
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. 

Grupa sympatyków podróżowa-
nia na dwóch kołach wyruszyła na 
wyprawę, aby poznać losy i dzia-
łalność Polaków na terenie Wol-
nego Miasta Gdańska. 
Rajd rozpoczął się przed dwor-
cem w Pruszczu Gdańskim, w 
którym w latach 30. minionego 
wieku mieściła się ochronka – 
przedszkole dla polskich dzieci. 
Polscy kolejarze na terenie Wol-
nego Miasta Gdańska odgrywali 
wielką rolę, szerzyli polskość oraz 
krzewili wartości patriotyczne w 
swoim otoczeniu. Jednym z pol-
skich kolejarzy okresu lat 30. mi-
nionego wieku w Pruszczu Gdań-
skim był Paweł Bobrowski.
Bojanowo to kolejny przystanek 
na trasie rajdu. Ta osada na tere-
nie gminy Pruszcz Gdański sły-
nęła z kompleksu pałacowego, 
który został zniszczony w 1945 
roku podczas działań wojennych. 
Kompleks należał do rodziny 

Tiedemannów. Jeden z przedstawi-
cieli rodu był wziętym architektem 
i zaprojektował m.in. kościół garni-
zonowy w Sopocie. 
Po pokonaniu kolejnych kilome-
trów uczestnicy wycieczki zatrzy-
mali się by podziwiać wieś Arci-
szewo i poznać dzieje jednego z jej 
mieszkańców, Krzysztofa Arci-
szewskiego. To barwna postać, któ-
ra żyła na przełomie XVI i XVII 
wieku. Generał wojsk holender-
skich, zdobywca Brazylii, walczył 
w obronie polskich kresów podczas 
powstania Chmielnickiego. Zafa-
scynowany budownictwem woj-
skowym i twórca wielu fortyfikacji 
w Europie. Oddany wierze Jana 
Kalwina, pozostawił po sobie spory 
dorobek literacki i pamiętnikarski. 
Ostatnie dni spędził w swoim ma-
jątku w Arciszewie. 
W Bielkówku członkowie Sto-
warzyszenia Traugutt.org przy-
pomnieli postać Brunona Gre-
gorkiewicza – zawiadowcy stacji i 
zasłużonego działacza Polonii w 
Wolnym Mieście Gdańsku, twór-
cy polskiej świetlicy i ochronki. 
Dzisiaj jego imię nosi główna ulica 
wsi i miejscowa szkoła.
W Pręgowie rowerzyści oddali 
cześć i hołd pochowanym na miej-
scowym cmentarzu 41 ofiarom 
„marszu śmierci” z 1945 roku. To 
nieludzki pochód więźniów obo-
zu Stutthof, których Niemcy w 
zimowych warunkach pędzili na 
zachód, aby ukryć własne zbrod-
nie i mordy. Miejscowy kościół to 
najstarsza na Pomorzu Gdańskim 
gotycka budowla z XIV wieku. 
Skrywa wiele zabytków i pamiątek, 
ostatnio odkryto w jej murach śre-
dniowieczne freski.
Pokonując tereny gminy Kolbudy, 
uczestnicy rajdu poznali również 
Górę Zamkową, gdzie znajduje 
się wczesnośredniowieczne gro-
dzisko z X-XII wieku, położone 
na 30-metrowym wzniesieniu, 
otoczone głębokimi i szerokimi 
dolinami.

Dworzec PKP w Kolbudach to 
kolejny przystanek na trasie rajdu 
historycznego. Linia kolejowa od-
dana do użytku w roku 1886 była 
czynna do 1994 roku. W czasie 
Wolnego Miasta Gdańska jej za-
wiadowcą był Jan Hallman, który 
otworzył w niej świetlicę Związku 
Polaków. Odbywały się tam zebra-
nia miejscowych Polaków, spotka-
nia z polskimi działaczami i uro-
czystości patriotyczne.
W Łapinie rowerzyści poznali dzie-
ło Alfonsa Hoffmana, polskiego 
inżyniera i hydrologa, twórcy elek-
trowni wodnej. Budowla powstała 
w 1925 roku, a jej moc wynosi 2,3 
MW. Hoffman był również dzia-
łaczem komisji wytyczającej gra-
nicę pomiędzy Polską i Wolnym 
Miastem Gdańskiem w 1920 roku. 
Granicę wytyczały tory kolejowe, a 
osada i jej mieszkańcy znaleźli się w 
państwie polskim. Uczestnicy rajdu 
poznali również historię i teraźniej-
szość Starej Papierni w Łapinie. Jej 
właściciel Paweł Jaworski opowie-
dział o produkcji papieru i karto-
nów w dawnych czasach. Podczas 
wykładu prelegentów z Muzeum 
Poczty Polskiej w Gdańsku, które 
jest częścią Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska, przedstawio-
no dzieje gdańskiej Polonii. Janusz 
Trupinowski i Marek Adamkie-
wicz opowiedzieli o działalności 
Edmunda Bellwona, zawiadowcy 
stacji w Łapinie, sportowca i orga-
nizatora polskiego życia kultural-
no-społecznego. Był on jednym z 
inicjatorów powołania polskiego 
klubu sportowego KS „Gedania” w 
1922 roku. W tym roku obchodzi-
my 95. rocznicę jego istnienia. W 
latach 1934-1938 w ramach klubu 
działała również sekcja kolarska.
Po tej lekcji historii gdańskiej Po-
lonii uczestnicy wycieczki udali się 
do Czapielska, by poznać historię 
miejscowej świątyni. Po przejeź-
dzie brzegiem Jeziora Przywidz-
kiego rowerzyści dotarli do Przy-
widza – mety II Historycznego 

Rajdu Rowerowego Śladem Pola-
ków na Wyżynach Gdańskich. 
Wspólne ognisko oraz konkurs 
historyczny były podsumowaniem 
tego udanego dnia. 
– Zwiedzanie terenu Gdańskich 
Wyżyn, połączone z poznaniem 
ich historii, to ciekawa i skuteczna 
forma propagowania odkrywania 
przeszłości – mówi Daniel Czer-
wiński, jeden z uczestników rajdu. 
– Cieszymy się z takiego dużego 
zainteresowania i już planujemy 
trasę wycieczki na kolejny rok – 
podsumowuje Jacek Świst, prezes 
Stowarzyszenia Traugutt.org i or-
ganizator przedsięwzięcia. 

tomasz jagielski
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  kartki dla uczestników powstania wypisali także uczniowie  
z Suchego Dębu

w skrÓciE

StyPENDIUM DLA 
ZDOLNych 

Ponad 130 tys. zł prze-
znaczył Urząd Marszał-
kowski Województwa 
Pomorskiego na stypen-
dia dla zdolnych studen-
tów w roku akademickim 
2017/2018. Miesięcznie 
można otrzymywać nawet 
380 zł. Stypendium przy-
znawane jest na 9 miesię-
cy. Mogą się o nie ubie-
gać osoby kontynuujące 
studia pierwszego i dru-
giego stopnia oraz studia 
magisterskie, zarówno na 
uczelniach publicznych, 
jak i prywatnych.
Wnioski można składać 
do 27 października. Wię-
cej informacji oraz gene-
rator wniosków na stronie 
Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego www.drg.
pomorskie.eu.

 (gR)

POMORZE
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Ponad 10 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego do końca 2020 roku skorzysta m.in.  
z kolonoskopii i cytologii. Będzie też prowadzona działalność edukacyjno-informacyjna promująca badania profilaktyczne, 
a personel medyczny zostanie przeszkolony.

ZRóB ZA DARMO KOLONOSKOPIĘ I cytOLOgIĘ 

Ponad 11 mln zł na profilaktykę 
onkologiczną na Pomorzu

Marszałkowie Mieczysław Struk 
oraz Paweł Orłowski 22 wrze-
śnia br. podpisali z prezesem 
Dariuszem Kostrzewą umowy 
na dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
dwóch projektów leczniczych, 
prowadzonych przez Coperni-
cus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. 
w Gdańsku (Szpital Wojewódz-
ki im. Mikołaja Kopernika). Ich 
wartość to ponad 11 mln zł, z cze-
go ponad 10 mln zł to dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ponad 6 mln zł zo-
stanie przeznaczone na profilak-
tykę raka jelita grubego, a prawe 5 
mln zł na profilaktykę raka szyjki 
macicy. Działania będą realizo-
wane do 31 grudnia 2020 roku.
– To są dwie bardzo ważne umo-
wy, ukierunkowane na profilak-
tykę leczenia raka szyjki macicy 
u kobiet i jelita grubego u kobiet 
i mężczyzn. Z projektu łącznie 
skorzysta ponad 10,5 tys. osób, 
przede wszystkim z terenów 
oddalonych od dużych szpitali 

– mówi marszałek Mieczysław 
Struk. – Chcielibyśmy poprzez 
kampanię medialną, za pośred-
nictwem lekarzy, lokalnych auto-
rytetów, ale także ludzi doświad-
czonych chorobą nowotworową, 
które wygrały walkę z rakiem, 
dotrzeć do osób zainteresowa-
nych – dodaj marszałek Struk.
 
jAK ZAPOBIEgAĆ 
NOWOtWOROM?
Wczesne wykrycie raka zwiększa 
szanse na wyleczenie. Dlatego 
aktywni zawodowo mieszkańcy 
województwa pomorskiego będą 
korzystać z bezpłatnych badań. 
W ramach projektów kolonosko-
pia może zostać wykonana u 3450 
pacjentów, a cytologia u 7056 ko-
biet. Wzrost liczby Pomorzan 
korzystających z badań profilak-
tycznych ma przyczynić się do 
wydłużenia ich aktywności za-
wodowej. Chodzi też o zwiększe-
nie dostępu do diagnostyki u osób 
niepełnosprawnych oraz miesz-
kańców terenów oddalonych od 

ośrodków medycznych, szczegól-
nie z obszarów wiejskich.
Istotną rolę w projektach odgry-
wa promocja zachowań prozdro-
wotnych. Zostaną przeprowa-
dzone szkolenia dla edukatorów 
z placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). Będą punk-
ty informacyjne. Planowane są 
akcje informacyjno-promocyjne 
dla społeczności lokalnych, żeby 
uświadomić mieszkańcom, jak 

ważne jest wykonywanie badań 
profilaktycznych. Powstanie spe-
cjalna strona internetowa. Orga-
nizowane będą spotkania oraz 
wizyty u pracodawców, w akcje 
zaangażowane będą placówki 
POZ.
Badania cytologiczne realizowa-
ne będą w siedzibie beneficjenta 
(Szpital Wojewódzki im. Miko-
łaja Kopernika) oraz w placów-
kach z nim współpracujących, 

m.in. NZOZ MEDERI z Mal-
borka, Medpharma S.A. ze Sta-
rogardu Gdańskiego, NZOZ 
Baltimed oraz placówkach zre-
krutowanych przez PZPOZ po-
siadających kontrakt na badania 
w ramach NFZ. 
Dla osób spoza miast, szczególnie 
mieszkańców terenów wiejskich, 
dostępny będzie transport na ba-
dania i z powrotem. 
Badania kolonoskopowe 

realizowane będą również w sie-
dzibie beneficjenta (Szpital Woje-
wódzki im. Mikołaja Kopernika) 
oraz w placówkach z nim współ-
pracujących, m.in. w Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzy-
nie oraz w placówce Medpharma 
S.A. ze Starogardu Gdańskiego. 
W tym przypadku pacjenci z te-
renów wiejskich również mogą 
liczyć na transport na badania i z 
powrotem.
Partnerami projektu dotyczącego 
profilaktyki raka jelita grubego 
są:
Pomorski Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Fundacja Onkorejs – Wybieram 
Życie
Przychodnia Baltimed 

Partnerami projektu dotyczącego 
profilaktyki raka szyjki macicy są:
Pomorski Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Fundacja Onkorejs – Wybieram 
Życie
Przychodnia Aksamitna
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gDAŃSK BIEgA

run for fun
Już tylko do 18 października 
przyjmowane są zgłoszenia 
do kolejnej edycji imprezy 
Gdańsk Biega. 
W niedzielę 22 październi-
ka o godzinie 11.45, przed 
sceną na plaży w Brzeźnie, 
biegacze wezmą udział w 
energetycznej rozgrzew-
ce w rytmach zumby. Bieg 
rozpocznie się kwadrans 
później. Każdy będzie mógł 
wybrać odpowiedni dla sie-
bie dystans: 3,3 lub 6 km. 
Trasa zostanie wytyczona 
najpierw plażą, a następ-
nie alejkami Parku Nad-
morskiego im. Ronalda 
Reagana. 
Aby pobiec w Gdańsk Bie-
ga 2017 należy wypełnić 
formularz na: www.gdansk.
pl/gdanskbiega. Rejestracja 
jest bezpłatna.
Organizatorzy przygotowa-
li 2900 czerwonych koszu-
lek biegowych, które można 
odebrać w sobotę 21 paź-
dziernika w godz. 12.00 – 
18.00 w kasach biletowych 
stadionu przy ul. Traugutta 
29.
Więcej informacji o Gdańsk 
Biega znajduje się na www.
gdansk.pl/gdanskbiega.

(gR)

WĘDKOWALI NA KANALE

Puchar mariana dla Juliana
koło Pzw 127 „Żuławy” z cedrów wielkich było organizatorem zawodów spła-
wikowych, które odbyły się na kanale Piaskowym. wędkarze, już po raz trzeci, 
walczyli o Puchar mariana.

– Pogoda straszyła całą noc 
deszczem, ale ostatecznie do-
puściła słońce nad Kanał Pia-
skowy i piękna pogoda nie 
opuściła nas już do końca całej 
imprezy. Na starcie do „ostrej” 
rywalizacji stanęło 25 zawod-
ników z wielu różnych kół z 
gdańskiego okręgu Polskie-
go Związku Wędkarskiego. Z 
tego faktu jesteśmy zadowo-
leni, ponieważ zależy nam na 
promowaniu naszego koła w 
jak najszerszym gronie wędka-
rzy – informuje Mariusz Lew-
kowicz, skarbnik Koła PZW 
127 „Żuławy”.
Rywalizacja o podium trwała 
do ostatniej minuty, a nawet 
sekundy. Ryba – ukleja przejęła 
dominację na całym kanale. 
– Wędkarze, którzy nastawili 
się na ten gatunek ryby, odła-
wiali ją praktycznie przez całe 
zawody. Natomiast zawodnicy, 
którzy liczyli na inne, więk-
sze gatunki niestety po jakimś 
czasie także zmieniali wędki i 
zaczynali łowić ukleje – dodaje 
Mariusz Lewkowicz. 
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Najlepszym z zawodników 
okazał się Julian Łuszczki 
(koło „Portal” nr.128), który 
wyjął aż 7,970 kg ryb. Na dru-
gim stopniu podium stanęła Jo-
anna Jarzyńska (koło „Kokosz-
ki” nr.18), łowiąc ryby o wadze 
5,950 kg. 
– Natomiast trzecim miejscem 
musiał się zadowolić wędkarz 

z naszego koła Jarosław Figiel. 
Korzystając z okazji dzięku-
jemy sponsorom za wsparcie i 
upominki, które zostały wrę-
czone każdemu z zawodników. 
Szczególnie chcemy podzięko-
wać Marcinowi Męczykow-
skiemu, właścicielowi firmy 
„Aqua Star”, który zawsze 
wspiera nasze koło podczas 

zawodów – podobnie jak sklep 
„Adrug”. Za wsparcie dzięku-
jemy także Krzysztofowi Kur-
szewskiemu z Centrum Węd-
karstwa, bo dzięki temu „Pu-
char Mariana” odbył się trzeci 
rok z rzędu – zauważa Mariusz 
Lewkowicz. 

(gR)

  Spławikowe zawody na kanale Śledziowym

chARytAtyWNy tURNIEj 

Pomogli policjanci 
Niezależne Samorządne 
Związki Zawodowe Policjan-
tów z Komendy Powiatowej w 
Pruszczu Gdańskim zorgani-
zowały charytatywny turniej 
piłki nożnej. Dochód z im-
prezy przeznaczono dla po-
szkodowanych z Sulęczyna, 
którzy ucierpieli w sierpnio-
wej nawałnicy.
– Do udziału w turnieju za-
proszono 9 drużyn. W ra-
mach niepublicznej zbiórki 
pieniędzy, czyli wpisowego od 
zawodników zebrano dokład-
nie 1924 złotych, które zosta-
ły przekazane mieszkańcom 

 Dobry bramkarz to klucz do sukcesu. a dobrego bramkarza warto nosić na rękach

gminy Sulęczyno – informuje 
asp. szt. Magdalena Szwed-
Sobańska, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w 
Pruszczu Gdańskim. 
Charytatywne potyczki roz-
grywane były na stadionie 
Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim przy ul. 
Chopina. 
– Do udziału w turnieju zapro-
szono: wojskowych z 49. Bazy 
Lotniczej, strażaków z Komen-
dy Powiatowej Straży Pożar-
nej oraz pruszczańską Ochot-
niczą Straż Pożarną, druży-
nę z Wojewódzkiej Inspekcji 

Transportu Drogowego z 
Gdańska, drużynę z Urzę-
du Gminy Pruszcz Gdański, 
pruszczańskiego magistratu i 
starostwa powiatowego, dru-
żynę zaprzyjaźnionych fanów 
motoryzacji oraz ekipę old-
boy Czarni Pruszcz Gdański 
– dodaje rzecznik pruszczań-
skiej komendy.
Zwycięzcą turnieju została 
drużyna z 49. Bazy Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim, dru-
gie miejsca zajęli oldboye, a 
trzecie miejsce zajęli policjan-
ci z komendy powiatowej. 

(gR)

POLSKA-MEKSyK

Lewandowski i spółka 
w gdańsku
Polscy piłkarze po 12 latach 
przerwy ponownie wystąpią 
na Mistrzostwach Świata. 
Tym razem najpopularniejsza 
impreza sportowa świata od-
będzie się w Rosji, gdzie zagra 
także ekipa Adama Nawałki. 
Kiedy inne europejskie dru-
żyny rozgrywać będą baraże 
na mistrzostwach w Rosji, 
Polska zagra dwa mecze to-
warzyskie. Jeden z nich od-
będzie się w Gdańsku, a prze-
ciwnikiem biało-czerwonych 
będzie zespół Meksyku. To-
warzyski mecz z El-Tri od-
będzie się 13 listopada. Do-
dajmy przy okazji, że trzy dni 
wcześniej nasi reprezentanci 
zagrają również w spotkaniu 
towarzyskim z inną druży-
ną południowej Ameryki – 
Urugwajem, drużyną, która 
jako pierwsza zdobyła Puchar 
Świata.

Bilety na spotkanie z Mek-
sykiem nabyć będzie można 
jedynie drogą internetową. 
Ich sprzedaż rozpocznie się 
19 października. Najpierw bi-
lety będą dostępne tylko dla 
posiadaczy Karty Kibica Re-
prezentacji Polski. Otwarta 
sprzedaż w przypadku me-
czu z Urugwajem ruszy 24 
października, a jeśli chodzi o 
spotkanie z Meksykiem – na-
stępnego dnia. Za możliwość 
obejrzenia w akcji podopiecz-
nych Adama Nawałki trzeba 
będzie zapłacić od 100 do 200 
złotych. 
Spotkanie w Gdańsku po-
winno dostarczyć kibicom 
zgromadzonym na Energa 
Stadiom wielu emocji. Grać 
będą bowiem ze sobą 6. i 16. 
drużyna rankingu FIFA. 

(KL)

 Stadion w Gdańsku na pewno zapełni się do ostatniego miejsca
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10-osobowa grupa dzieci z gminy cedry wielkie wróciła z Sycylii. tam w mieście marina Di ragusa wzięła udział  
w projekcie: Północ/Południe: Jedno morze. 

Łukasz Żarna, dyrektor 
Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich 
(koordynator wyjazdu) mówi 
nam, że polskie i włoskie dzieci 
uczestniczyły we wspólnych ca-
łodziennych zajęciach żeglar-
skich, animacyjnych, kulturo-
wych, językowych i sportowych 
pod okiem wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej zarówno 
polskiej, jak i włoskiej. 
– Pobyt na Sycylii uczestników 
wyjazdu zagranicznego, mimo 
intensywności działań żeglar-
skich i szerokiego wachlarza 

WRócILI ZE SŁONEcZNEj SycyLII

gmina cedry wielkie otwiera się na świat

gMINA cEDRy WIELKIE

budują kanalizację
Ten i przyszły rok są bardzo 
trudnym okresem dla kasy sa-
morządowej w Cedrach Wiel-
kich. Wszystko za sprawą 
dwóch potężnych inwestycji, 
które są właśnie realizowane. 
Mowa o budowie hali wido-
wiskowo-sportowej i sieci 
kanalizacyjnej.
Budowa kanalizacji już się 
rozpoczęła. Cała inwestycja 
kosztuje ponad 11 mln zł, z 
czego 85 proc. sfinansuje Unia 
Europejska, a wszystkie robo-
ty mają być zakończone pod 
koniec przyszłego roku.
– Wszystkie ścieki trafią do 
oczyszczalni ścieków w Ce-
drach Wielkich. Przypomnę, 
że niedawno była ona rozbu-
dowywana, więc ma jeszcze 
wolne moce przerobowe – 
mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Gmina stara się o pozyska-
nie środków finansowych na 
budowę kolejnych odcinków 
sieci kanalizacyjnych w Kie-
zmarku, przy ulicy Ogrodo-
wej w Cedrach Wielkich i 
Cedrach Małych Kolonii. Po 
zrealizowaniu tych dwóch 
zadań gmina Cedry Wielkie 
skanalizowana będzie w 100 
procentach. 
– Myślę, że w tych dwóch 
przypadkach pierwsze prace 

mogłyby ruszyć najwcześniej 
w roku 2019 – mówi Janusz 
Goliński.
Niebawem do gminnej sieci 
kanalizacyjnej podłączone zo-
staną gospodarstwa domowe 
ze wsi Trutnowy, z których 
ścieki odprowadzane były do 
tej pory do miejscowej, małej 
oczyszczalni ścieków. Tech-
nicznie nie jest to skompliko-
wane rozwiązanie, dlatego nie 
będzie to kosztowne zadanie.
– Stara oczyszczalnia nie bę-
dzie zlikwidowana. Podobnie 
sytuacja ma się w miejscowo-
ści Koszwały. Oba obiekty 
będą zachowane na wypa-
dek, gdyby któryś z inwesto-
rów potrzebował oczyszczal-
ni ścieków. Mam tu na myśli 
chociażby firmy zajmujące się 
przetwórstwem – tłumaczy Ja-
nusz Goliński.
Warto przy okazji dodać, że 
gmina inwestuje w sieć wodo-
ciągową. Stare rury azbesto-
we wymieniane są na nowe, 
z tworzywa pcv. Prace te re-
alizowane są sukcesywnie od 
kilku lat. Poza tym w Trutno-
wach budowana ma być stacja 
podnoszenia ciśnień. W pełni 
prowadzone ma być uzdatnie-
nie wody w Błotniku.

(KL)

DO SZcZĘŚcIA BRAKUjE BIEŻNI

wocławy z boiskiem,  
a niebawem halą sportową
Na terenie gminy cedry wielkie trwają właśnie prace przy budowie dwóch 
obiektów sportowych. Przy szkole w cedrach wielkich budowana jest hala wi-
dowiskowo-sportowa, a w pobliskich wocławach boisko wielofunkcyjne. 

Koszt inwestycji wynosi 300 tys. 
zł, z czego ok. 200 tys. dofinan-
sowane jest ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
– Nowe obiekt wyposażony bę-
dzie w boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki oraz w boisko treningo-
we do koszykówki. Obiekt będzie 
oczywiście oświetlony, a służyć 
ma nie tylko uczniom tutejszej 
podstawówki, ale również pozo-
stałym mieszkańcom naszej gmi-
ny – mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie. – Na 
tym jednak nie poprzestajemy. 
Mamy bowiem gotowe projek-
ty dwóch kolejnych boisk wie-
lofunkcyjnych. Będą one wybu-
dowane w miejscowościach Trut-
nowy i Giemlice. Chcemy, aby 
przy każdej szkole funkcjonowało 
profesjonalne boisko sportowe.
Dodajmy, że prace przy budowie 
boiska w Wocławach rozpoczęto 
w lipcu, a ich zakończenie prze-
widziano na koniec listopada. 
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– W ostatnim czasie w Wocła-
wach uruchomiliśmy profesjo-
nalną salę komputerową, na co 
także otrzymaliśmy zewnętrzne 
dofinansowanie. Niebawem ta 
placówka stanie się 8-klasowa. W 
związku z tym potrzebna będzie 
większa sala sportowa. Ta będzie 
budowana po zakończeniu bu-
dowy sieci kanalizacyjnej i hali 

w Cedrach Wielkich. Natomiast 
obecna sala zostanie zaadaptowa-
na na klasy dydaktyczne – dodaje 
Janusz Goliński.
Wydawać by się mogło, że gmi-
na Cedry Wielkie, po zakoń-
czeniu tych wszystkich zadań, 
będzie bogata w obiekty sporto-
we. Jednak wójt Goliński mówi, 
że do pełni szczęścia brakować 

będzie jedynie stadionu z bieżnią 
lekkoatletyczną.
– I na tę inwestycję przyjdzie czas 
– zapewnia wójt.
O realizacji kolejnych inwesty-
cji sportowych informować bę-
dziemy oczywiście na naszych 
łamach.

(lubek)

  trwa budowa boiska przy szkole w wocławach

atrakcji, mijał w bezpiecznej i 
miłej atmosferze. Nasza gru-
pa bardzo szybko się zintegro-
wała, co pozwoliło opracować 
szczegółowy plan działań na 
wszystkie dni pobytu. Współ-
praca pomiędzy polskimi i 
włoskimi dziećmi zarówno 
na płaszczyźnie zajęć sporto-
wych, jak i w czasie wolnym, 
sprzyjała pokonywaniu przez 
nich barier językowych i kul-
turowych, a co najważniejsze 
dostarczała uczestnikom do-
znań emocjonalnych. Mimo 
wielu zajęć dzieci wróciły 

opalone, szczęśliwe i zadowo-
lone do Polski – dodaje dyrek-
tor ŻOKiS.
Co ciekawe, wizytą naszych ro-
daków zainteresowała się rów-
nież lokalna prasa. Nasi włoscy 
koledzy po fachu z „La Sicilia”, 
w swojej gazecie zamieścili ob-
szerny artykuł dotyczący pol-
sko-włoskiego projektu.
– Z kolei na początku paź-
dziernika odbyło się w naszym 
ośrodku spotkanie, podczas 
którego podsumowano wy-
jazd do Włoch. Istotną rolę w 
spotkaniu odegrała Krystyna 

Balewski-Pawela – pomysło-
dawczyni przedsięwzięcia, 
która omówiła dotychczasową 
realizację projektu Północ/Po-
łudnie: Jedno Morze, a także 
przyszłe działania zmierzające 
do jeszcze lepszej i sprawniej-
szej organizacji, w tym związa-
ne z przyjęciem strony włoskiej 

w lipcu przyszłego roku – do-
daje Łukasz Żarna.
Na zakończenie spotkania Ja-
nusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie podkreślił, iż 
udział w wyjeździe dzieci, jest 
wynikiem ich zaangażowania 
w zajęciach szkółki żeglarskiej. 
– Cieszę się, że nasze dzieci i 

młodzież ciekawi są poznawa-
nia świata. Teraz my będziemy 
przygotowywać się do przyjęcia 
naszych włoskich gości – mówi 
Janusz Goliński.

(gR)

ŻyciE gmiNy cEdry wiELkiE 


