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Gmina wiejska Pruszcz Gdański jest jedną z bogatszych w regionie. Większość 
pieniędzy z gminnego budżetu kierowana jest na działania, które nie są spekta-
kularne, ale niezwykle istotne dla lokalnej społeczności. O tych działaniach już 
informowaliśmy w grudniowym wydaniu „Panoramy”. Tym razem przedstawia-
my inwestycje, które będą realizowane na terenie gminy.

Inwestycje za grube mIlIony
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Od dłuższego czasu w gminie inwestuje się 
w oświatę. Kiedy inne samorządy zamykają szko-
ły, tu wciąż powstają nowe obiekty szkolne.

Najradośniejszych Świąt 
Wielkanocnych, 

najlepszych wypieków,
najkolorowszych pisanek, 

najsmaczniejszych 
smakołyków,najbardziej 

mokrego Śmigusa Dyngusa,mokrego Śmigusa Dyngusa,
 najmniejszej liczby 

obowiązków
oraz wszystkiego co 

najlepsze w tym pięknym 
wiosennym dniu życzy…

Redakcja

Wydawca
i

„PIsz I Płyń”
Konkurs „Pisz i Płyń” jest skierowany mło-
dzieży w wieku 15–18 lat. Zwycięzcy popłyną 
w rejs po Bałtyku: Gdańsk–Visby–Gdańsk.

IV turnIej kgw
W Cedrach Małych odbędzie się 23 marca 
(sobota) IV Powiatowego Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich. Emocji nie zabraknie.

lIczą na kasę
Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, 
już czyni starania, by pozyskać możliwie jak 
najwięcej środków z nowej puli EU.

eurowIzja w gdańsku!!!
W Gdańsku odbędzie się międzynarodowy 
finał Konkursu Eurowizji dla Młodych Tan-
cerzy. Finał zaplanowano 14 czerwca.
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 Każdy sposób na rezerwację miejsca na parkingu jest dobry     Fot. Marcin Żurek

• 21 marca (czwartek), Koncert – Renata Przemyk Akustik Trio, 

godz. 20.00, Versalka, Sopot, Bohaterów Monte Cassino 63

• 22 marca (piątek), Spotkanie z Marianem Dziędzielem i pro-

jekcja filmów „Kret” i „Supermarket”, godz. 17.00, DKF Miłość 

Blondynki, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 (aula 1.43 /039/ Wy-

dział Filologiczny UG)

• 23 marca (sobota), Amberif - Międzynarodowe Targi Bursztynu 

Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy 

stadionie PGE Arena

• 23 marca (sobota), Mistrzostwa Świata NIGHT of the JUMPs, 

godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 23 marca (sobota), spektakl Eugeniusz Oniegin, godz. 19.00, 

Opera Bałtycka, Gdańsk, al. Zwycięstwa 15

• 24 marca (niedziela), koncert Marii Peszek, godz. 19.00,  

Parlament, Gdańsk, ul. Świętego Ducha 2 (róg Kołodziejskiej)

• 28 marca (czwartek), spotkanie literackie – Mistycy-Literaci-

-Wariaci: Krzysztof Skarbek, godz. 19.00, CSW Łaźnia, Gdańsk, 

ul. Jaskółcza 1

• 30 marca (sobota), mecz Lechia Gdańsk – Wisła Kraków, 

Gdańsk, Stadion PGE Arena

• 1 kwietnia (poniedziałek),  

mecz żużlowy GKS Wybrzeże – Lubelski Węgiel

• 7 kwietnia (niedziela), mecz piłki ręcznej Polska – Szwecja, 

godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 9 kwietnia (wtorek), Zamach Na MoCarta – Zamachowski, 

Malajkat i Grupa Mocarta, godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka, 

Gdańsk, ul. Ołowianka 1

• 12 – 14 kwietnia (piątek – niedziela), XVI Gdańskie Targi Tury-

styczne, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy stadionie PGE Arena

• 12 – 20 kwietnia (piątek – sobota), Gdański Festiwal Muzycz-

ny, Filharmonia Bałtycka, Akademia Muzyczna, Studio Radia 

Gdańsk, Teatr Miejski w Gdyni, Dwór Artusa,  

Sala koncertowa PFK

• 26 kwietnia (piątek), Ogólnopolska Konferencja Młodych 

Naukowców, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 

Sopot, ul. Armii Krajowej 101

• 28 kwietnia (niedziela) koncert kabaretu Łowcy. B, godz. 

16.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 1 – 3 maja (środa – piątek), Sopocka Ulica Artystów

• 10 – 12 maja (piątek – niedziela), 3. Targi Designu & Aranżacji 

Wnętrz, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy stadionie PGE Arena

• 19 czerwca (środa), koncert Bon Jovi, Gdańsk,  

Stadion PGE Arena

• 4 lipca (czwartek), koncert Iron Maiden, godz. 20.00,  

Hala Ergo Arena

• 7 lipca (niedziela), koncert Rihanny, Babie Doły

lImerykI PrawIe 
erotyczne

1.
Pan Władysław raz odwiedził 

Kozienice,
bo podobno tylko tam są dziś 

dziewice…
Nie żałuje tej wycieczki,

gra wszak była warta świeczki,
bo faktycznie, spotkał cztery… 

zakonnice.           
2.

Wciąż samotny  
Teodor z  Ojcowa,

miał marzenie – a niechby  
i wdowa…

Samotnemu żyć nijak,
życie tak szybko mija,

żeby tylko umiała gotować…  
3.

Korpulentna  
pani Hela z Hrubieszowa,

w sprawach seksu była wręcz  
nie kontaktowa,

na umizgi i zaloty
nie ma czasu i ochoty,

jeśli nawet, to i tak ją boli głowa.                                

Strona internetowa: www.panoramapomorza.pl

reklama:
reklama@panoramapomorza.pl

magda.lubanska@panoramapomorza.pl
karol.czajka@panoramapomorza.pl
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Litery z kartek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie

ROZWIĄZANIE

POZIOMO:  1/ cis, 5/ hak, 7/ kopalina, 10/ operator, 11/ peleton, 12/Aladyn, 13/ Cimon, 
14/ ASP,    16/ nikol, 18/ kadi, 19/ seat, 20/ aparycja,

PIONOWO:  1/ chiton, 2/ skarżypyta, 3/ popelina, 4/ Laredo, 6/ anons, 7/ kopaczka, 8/ 
pelamida,       9/ Latynos,  14/ Alec, 15/ skaj, 17/ kir,

HASŁO:  TERAKOTA

bogdan Malach

GDAŃSK. MORDERStWO W CEntRUM MIAStA

nIe oszczędzIł nawet dzIecka
Potrójne morderstwo w cen-

trum Gdańska wstrząsnęło 
ostatnio mieszkańcami Trój-
miasta. Rosjanin, który został 
zatrzymany i  usłyszał już za-
rzuty, nie oszczędził nawet 1,5 
rocznego dziecka. Trzyosobo-
wą rodzinę zamordował z zim-
ną krwią. Mężczyzna, kobieta 
i  dziecko zostali zastrzeleni. 
Tak wykazała ich sekcja zwłok.

Do brutalnego morderstwa 
doszło w  kamienicy przy ulicy 
Długiej w  Gdańsku. Zwłoki 
znalazł członek rodziny. Poli-
cja szybko zabrała się do dzia-
łania i  już po kilkudziesięciu 
godzinach wpadła na trop, któ-
ry prowadził do Elbląga. Tam, 
na jednym z osiedli zatrzymano 
Rosjanina Samira S., którego 
policjanci zastali w  momencie 
pakowania się. Mężczyzna był 
już niemal przygotowany do 
wyjazdu z kraju. W poniedzia-
łek gdański sąd zdecydował 
o  tymczasowym aresztowaniu 
Rosjanina na 3 miesiące.

Od samego początku w me-
diach pojawiały się przeróżne 
spekulacje dotyczące morder-
stwa. Dziennikarze donosi-
li, że była to egzekucja ma-
fii, ponieważ zamordowany 
mężczyzna handlował bronią. 
Właśnie z  tego powodu miał 
stawić się przed sądem. Jak się 
jednak okazało, gdańszczanin 
był kolekcjonerem zabytkowej 
broni, którą policjanci znaleźli 
w  mieszkaniu. To właśnie nią 
handlował zamordowany.

Samir S., który urodził się 
w  Azerbejdżanie, na początku 
przyznał się do morderstwa, ale 
potem zmienił zeznania. Po-
licjanci znaleźli jednak broń, 
z której zabito gdańską rodzinę. 
W  jego mieszkaniu znaleziono 
skradzionego laptopa zamordo-
wanego. Podejrzany od kilku lat 
mieszkał w Elblągu i zajmował 
się handlem militariami. Poli-
cjanci dowiedzieli się również, 
że Samir S. miał już zorganizo-
waną kryjówkę na terenie Rosji. 

W miniony poniedziałek został 
jednak aresztowany i czekać te-
raz będzie na proces. Za mor-
derstwo grozi Rosjaninowi do-
żywocie. Motywy morderstwa 
nie są jeszcze do końca znane. 
Mogły to być porachunki oraz 
kradzież. Dodajmy, że zatrzy-
manie mężczyzny było możli-
we dzięki pracy kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy z  komend na 
Pomorzu, Podlasiu, Warmii 
i Mazurach i z Komendy Głów-
nej Policji. Przypomnijmy, że 
sprawa prowadzona jest pod 
nadzorem Prokuratury Apela-
cyjnej w Gdańsku. 

Wydarzenie jest o  tyle 
wstrząsające, że zamordowa-
no nawet dziecko. Według 
doświadczonych policjantów 
nawet najbardziej bezwzględ-
ni gangsterze rzadko uciekają 
się do czegoś takiego. Rosja-
nin nie miał jednak żadnych 
skrupułów. 

(GR)

SUKCES nAUKOWCÓW

mayday  
w Hanowerze

Projekty „Mayday” naukow-
ców Politechniki Gdańskiej 
i  „SatBałtyk” Instytutu Oce-
anologii PAN z  Gdańska cie-
szyły się ogromnym zaintere-
sowaniem uczestników naj-
większych na świecie targów 
nowych technologii CeBIT 
w Hanowerze.

– W Niemczech zaprezento-
wano projekt „Mayday” o  sze-
rokim zastosowaniu w życiu co-
dziennym, pozwalający np. na 
rozpoznawanie osób oraz zda-
rzeń. Dzięki specjalnej aplika-
cji diagnostycznej możliwe jest 
też wykorzystanie tych rozwią-
zań w  medycynie. Na ten pro-
jekt Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju przeznaczyło prawie 
16,3 mln zł – informuje Emi-
lia Salach z  Biura Prasowego 
gdańskiego magistratu.

Dużą popularnością cie-
szył się też projekt „SatBałtyk” 
Instytutu Oceanologii PAN 
w  Gdańsku. Służy on do sate-
litarnej kontroli środowiska na-
turalnego, w szybki i efektywny 
sposób zbiera informacje o sta-
nie mórz. Zastosowanie właści-
wych algorytmów obliczenio-
wych umożliwia wyznaczanie 
kluczowych charakterystyk 
środowiskowych ekosystemu 
Morza Bałtyckiego, takich jak 
ilość energii słonecznej docie-
rającej do powierzchni morza, 
czy ilość materii organicznej 
wyprodukowanej w ciągu doby. 
Koszt tego projektu, finanso-
wanego przez NCBR, wyniósł 
ponad 40,2 mln zł. 

(Kl)
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GM. PRUSZCZ GDAŃSKI. SZKOŁY OCZKIEM W GŁOWIE

Inwestycje za grube miliony
Gmina wiejska Pruszcz Gdański jest jedną z bogatszych w regionie. Większość pieniędzy z gminnego budżetu kie-
rowana jest na działania, które nie są spektakularne, ale niezwykle istotne dla lokalnej społeczności. O tych dzia-
łaniach już informowaliśmy w grudniowym wydaniu „Panoramy”. Tym razem przedstawiamy inwestycje, które będą 
realizowane na terenie gminy.

Tylko w  tym roku wydat-
ki majątkowe gminy Pruszcz 
Gdański opiewają na ok. 27 
mln zł i jest to kwota zbliżona 
do tej z roku ubiegłego. 

– Nie wiemy jeszcze z  jaką 
korzyścią dla nas rozstrzyga-
ne będą przetargi na poszcze-
gólne zadania. Nie ukrywamy 
jednak, że liczymy na oszczęd-
ności, ale rosną przez to apety-
ty na to, że być może uda się 
jeszcze zrobić coś dodatkowe-
go – przyznaje Andrzej Bożyk, 
zastępca wójta gminy Pruszcz 
Gdański.

ROZbUDOWA SZKOŁY 
W bORKOWIE

Warto zauważyć, że od 
dłuższego czasu w gminie in-
westuje się w  oświatę. Kie-
dy inne samorządy zamykają 
szkoły, tu wciąż powstają nowe 
obiekty szkolne. W  tej chwi-
li prace trwają w  Borkowie, 
gdzie prowadzona jest rozbu-
dowa obiektów i  budowa hali 
sportowej. Placówka w Borko-
wie zyska 4 sale dydaktyczne, 
ale też prace prowadzone będą 
na zewnątrz, żeby optymalnie 
zagospodarować przyszkol-

ny teren. Miejsca zabraknie 
niestety na większy parking, 
ponieważ terenu placówki nie 
można powiększyć. Inwesty-
cja, która kosztować ma 7,1 
mln zł, ruszyła już w roku ubie-
głym, a jej dokończenie zapla-
nowano na ten rok. Przedsię-
wzięcie dofinansowywane jest 
z  Ministerstwa Sportu i  Tu-
rystyki oraz Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

– Od momentu rozpoczę-
cia mojej pracy w  urzędzie, 
a  jest to już 9 lat, prowadzi-
my rozbudowę piątej szkoły. 
Inwestycje realizowaliśmy już 
w Straszynie, Wiślince, Wiśli-
nie, Rotmance i Borkowie. Już 
w  przyszłym roku rozpocz-
niemy rozbudowywać szkołę 
w Łęgowie, ale jeszcze w tym 
roku rozpoczną się prace ter-
momodernizacyjne obiektu – 
informuje zastępca wójta gmi-
ny wiejskiej Pruszcz Gdański.

Wydawałoby się, że in-
westowanie w  infrastruktu-
rę szkolną to samobójstwo, 
ale w  gminie Pruszcz Gdań-
ski przybywa mieszkańców, 
a  tym samym uczniów, więc 

co logiczne – brakuje miejsc 
w  szkołach. Dobitnym tego 
przykładem jest Borkowo, 
gdzie budynki mieszkalne po-
wstają jak grzyby po deszczu. 

WAŻnE Są ZbIORnIKI RE-
tEnCYjnE

Również w  Borkowie roz-
pocznie się niebawem reali-
zacja innej, niezwykle istotnej 
inwestycji. Budowany będzie 
tam bowiem zbiornik reten-
cyjny w tzw. Borkowie Głębo-
kim, który według wstępnych 
szacunków kosztować może 
ponad 4 mln zł. Jago brak 
spowodował blokadę budowy 
kilku ulic właśnie w  tej miej-
scowości. Przygotowana jest 
już odpowiednia dokumenta-
cja, a  na połowę roku planuje 
się ogłoszenie przetargu, by 
pierwsze roboty ruszyły pod 
koniec wakacji. 

– Myślę, że budowa tego 
zbiornika może potrwać do je-
sieni przyszłego roku. Kilka lat 
temu przygotowaliśmy kon-
cepcję zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych i na 
tej podstawie wiemy, gdzie 
planować zbiorniki retencyjne, 

których potrzebujemy przede 
wszystkim w  części wyżyn-
nej naszej gminy. Kolejne ta-
kie obiekty powstaną jeszcze 
w  Straszynie w  rejonie firmy 
Raben, na Potoku Rotmanka, 
w Jagatowie, Wojanowie. Przy 
okazji budowy zbiorników za-
kładamy, że będą posiadały 
one również walory rekreacyj-
ne – podkreśla Andrzej Bożyk.

Są PIEnIąDZE nA PRZY-
DOMOWE OCZYSZCZAlnIE 
śCIEKÓW

Gmina Pruszcz Gdański jest 
bardzo zaawansowana w  bu-
dowie sieci kanalizacyjnej. 
Pozostało już niewiele gospo-
darstw, które nie odprowadza-
ją ścieków do gminnej kanali-
zacji. Najwięcej gospodarstw 
pozostaje bez niej w  części 
żuławskiej. Przygotowywany 
jest jednak projekt na budowę 
kanalizacji w  Radunicy i  Ro-
kitnicy, a roboty w tych wsiach 
być może rozpoczną się za 2 
lata. Niektórzy nie czekają jed-
nak na działania gminy i sami 
biorą sprawy w  swoje ręce, 
budując przydomowe oczysz-
czalnie ścieków. Program, 

z którego można otrzymać do-
finansowanie na taką inwesty-
cję, wprowadzony został tak-
że w  pruszczańskiej gminie. 
Dzięki niemu otrzymać można 
nawet 80 proc. kosztów zakupu 
niezbędnych urządzeń do uru-
chomienia takiej oczyszczalni. 

– Tylko w  zeszłym roku 
w  miejscowości Krępiec po-
wstało 8 takich oczyszczalni. 
Szansę na dofinansowanie tego 
typu inwestycji mają miesz-
kańcy miejsc, gdzie budowa 
kanalizacji nie wchodzi w  grę 
– mówi zastępca wójta.

9 MIlIOnÓW ZŁOtYCh nA 
DROGI

Wśród wielu inwestycji nie 
można oczywiście zapomnieć 
o  drogach. Rocznie budowa-
nych jest ok. 6 gminnych ulic. 
Tylko w  tym roku drogowcy 

pojawią się na: ul. Jesionowej 
w Lędowie, ul. Sadowej i Sie-
lanki w Juszkowie, ul. Poczto-
wej w  Straszynie, ul. Bukowej 
w  Cieplewie, ul. Wierzbowej 
w  Przejazdowie, ul. Różanej 
i  Kwiatowej w  Borkowie, ul. 
Wierzbowej, Klonowej, Wi-
śniowej, Brzozowej, Cisowej 
w Rusocinie oraz ulicach w sta-
rej części Rotmanki. W sumie, 
w tym roku na inwestycje dro-
gowe wydanych ma być ok. 9 
mln zł. 

Jak widać, nie brakuje 
w  gminie Pruszcz Gdański 
inwestycji, z  których powinni 
cieszyć się mieszkańcy każdej 
wsi – zarówno w części wyżyn-
nej, jak i żuławskiej.

Krzysztof lubański 
Fot. Marcin Żurek 

Fot. UG Pruszcz Gdański

najtańsza 
reklama 
w mIeŚcIe

Kontakt:
reklama@panoramapomorza.pl

>> Przy okazji rekultywacji zbiornika wodnego 
w Wojanowie powstał również plac zabaw dla dzieci
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OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” 

w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16 – I-piętro:
- 59,17 m2,
- 20,00 m2.
2. Lokale w pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 – I-piętro
- 43,60m2,
- 20,50 m2,
41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
- 24,01 m2,
- 38,90 m2,
- 20,40 m2,
- 22,90 m2.
Klatka B
- 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
- 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
- 27,84 m2,
- 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
- 54,60 m2.

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni 
reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. Bliższych informacji udziela p. Bożena 
Prange pod nr tel. (58) 552 00 08 wew. 50, w dniach: pon. od 
8.00 do 17.00, wt.- pt. od 7.15 do 15.00.

PRUSZCZ GDAŃSKI.  
PlAnEtA EnERGII

sukces „czwórki”
Już niebawem do naszego miasta zawita... kosmiczna ekipa. 

Jest to zasługa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu 
Gdańskim, które wspólnie z 9 innymi podstawówkami zwy-
ciężyły w konkursie „Planeta Energii”.

W tym roku w kosmicznej zabawie wzięło udział aż 300 
nauczycieli i niemal 4,2 tys. uczniów klas I–III ze szkół pod-
stawowych w całej Polsce, którzy odbyli blisko tysiąc lekcji 
dotyczących prądu oraz zrealizowali wiele ciekawych działań 
dodatkowych. Warsztaty ekologiczne, happeningi związane z 
oszczędzaniem prądu, spotkania z elektrykami, wizyty w mu-
zeach, zbiórki elektrośmieci, konkursy plastyczne czy przed-
stawienia teatralne, to tylko niektóre z nich. Jak informuje 
organizator konkursu – firma Energa, nadesłane sprawozda-
nia przygotowane zostały na bardzo wysokim poziomie i są 
dowodem ogromnego zaangażowania w realizację programu. 

Wśród 10 laureatów konkursu znalazła się klasa IIA i Ewa 
Macinkowska ze Szkoły Podstawowej nr 4. 

Wśród nagrodzonych znalazły się też szkoły z Wrześni, 
Turka, Radomska, Katowic, Ostrołęki, Gołdapi, Brodnicy, 
Lęborka i Kołobrzegu.

(GR) 
Fot. SP4

>> Maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Pruszczu Gdańskim zostały nagrodzone 

w ogólnopolskim konkursie „Planeta Energii”

POWIAt. PROPOZYCjA DlA PRZYSZŁYCh ŻEGlARZY

rejs po bałtyku nagrodą w konkursie
Żeglarstwo staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Szczególnie 
zaobserwować to można na naszym terenie, gdzie co rusz powstają nowe 
kluby morskie. Aby jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców Pomorza do  
żeglarstwa, ogłoszono konkurs „Pisz i Płyń”.

Konkurs organizowany jest 
przez portal sailbook.pl w ra-
mach regat Sailbook Cup 2013, 
nad którymi patronat objęli: 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go, Honorowy Konsul Szwe-
cji w Gdańsku oraz Pomorski 
Okręg Związku Żeglarskiego. 
Warto podkreślić, że partnera-
mi projektu są: Miasto Pruszcz 
Gdański, Gmina Cedry Wiel-
kie i Gmina Pruszcz Gdański. 

Konkurs „Pisz i Płyń” nie 
jest skierowany do wszystkich. 
Do udziału w nim organiza-
torzy szczególnie zachęcają 
młodzież w wieku 15–18 lat, 
która mieszka na terenie mia-
sta i gminy wiejskiej Pruszcz 
Gdański oraz w gminie Cedry 
Wielkie. Warto, by w konkur-
sie uczestniczyły osoby, które 
interesują się żeglarstwem, jed-
nak nie jest to konieczny wy-
móg. Konkursowe prace wy-
syłać można drogą mailową na 
adres news@sailbook.pl. 

Na zwycięzców z każdego 
regionu czeka wspaniała na-
groda – uczestnictwo w naj-
dłuższych regatach w Polsce 
– Sailbook Cup 2013. Jak in-
formują organizatorzy konkur-
su jest to tygodniowa impreza 
żeglarska rozgrywająca się na 

Bałtyku na trasie Gdańsk–Vis-
by–Gdańsk. Rejs zwycięzców 
odbędzie się w dniach 3–10 
sierpnia. Dodajmy, że nagrody 
przewidziano również dla po-
zostałej dwójki laureatów. Za 
zajęcie 2. i 3. miejsca otrzymają 
oni odzież żeglarską. 

– Naszym celem jest pro-
mowanie żeglarstwa jako war-
tościowej formy spędzania 
wolnego czasu. Jesteśmy prze-

konani, że czynny udział w 
regatach pomoże wykształcić 
w młodzieży zarówno hart du-
cha, jak i szacunek do sił przy-
rody. Chcemy pokazać młodym 
ludziom to, co w żeglarstwie 
najcenniejsze: uroki tradycyj-
nego żeglowania, szacunek do 
morza, zwyczajów i kultur na-
rodów żyjących z jego dobro-
dziejstw – mówi Jacek Zieliń-
ski, koordynator konkursu. 

Konkursowe prace należy 
nadsyłać do 30 kwietnia. Na-
tomiast szczegółowy regula-
min znaleźć można na stro-
nach Urzędu Gminy Cedry 
Wielkie, Pruszcz Gdański 
oraz Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański. 

(GR) 
Fot. Marcin Żurek

>> Białe żagle spotkać można niemal na każdym większym jeziorze

GDAŃSK. ROZPOCZęlI W tRÓjMIEjSKIM PARKU

Pucharowy spacer z psem
DogTrekking to dość po-

pularna dyscyplina sportu na 
Zachodzie. W  Polsce dopiero 
raczkuje, ale chętnych do cho-
dzenia i  biegania z  psami po 
bezdrożach nie brakuje. Dla-
tego też na początku marca 
rozegrano Pomorski Puchar 
DogTrekkingu – Polska Liga 
DogTrekkingu.

– Inauguracyjne zawody od-
były się w Gdańsku, w  lasach 
Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego. W  zawodach 
wzięło udział niemal 100 dru-
żyn. Uczestnicy przeszli ścież-
kami trójmiejskich lasów na 
trzech dystansach, a więc Fit-
ness, która liczyła około 7 ki-
lometrów, MID (15 km) oraz 
25 kilometrów w  konkurencji 
LONG. Zawodnicy mieli do 
odnalezienia od 5 do 15 punk-
tów kontrolnych, w zależności 
od wybranej długości trasy – 
informuje Grzegorz Pawelec 
z  Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Gdańsku, będą-
cego partnerem organizatora 
zawodów – Stowarzyszenia 
Rally Obedience.

Jak dodaje Grzegorz Pawe-
lec, impreza była skierowana 
do wszystkich właścicieli psów 
– zarówno tych małych, jak 
i dużych.

– Rekreacyjna formuła za-
wodów sprawiała, że mogli 
odnaleźć się w  niej i  spacero-
wicze chętni na dwugodzin-
ny spacer po lesie, jak i biega-
cze lubiący przebieżki leśny-
mi ścieżkami w  towarzystwie 
swoich pupili. W  DogTrek-
kingu nikt nie narzuca trasy 
przemarszu, gdyż zawodnicy 
indywidualnie ustalają, w  jaki 
sposób chcą pokonać swój 
dystans pomiędzy punktami 
kontrolnymi – wyjaśnia przed-
stawiciel MOSiR.

Wszyscy uczestnicy gdań-
skich zawodów ruszyli ze star-
tu wspólnego. Każdy z  nich 

z mapą w ręku wyruszył odna-
leźć w  jak najkrótszym czasie 
punkty kontrolne. Do pokona-
nia najdłuższego odcinka naj-
lepsi potrzebowali 6 godzin, 
a znaczniej mniej, bo zaledwie 

2,5 godziny, potrzebne było do 
pokonania 15 km.

(GR) 
Fot. Materiały prasowe

>> Leśnymi ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego maszerowali uczestnicy Pomorskiego 

Pucharu DogTrekkingu
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CIEPlEWO.  
DWOjE MAGICZnYCh OCZU

spektakl  
dla dorosłych

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 
z siedzibą w Cieplewie zaprasza na swój nowy spektakl „Dwoje 
magicznych oczu”.

Autorem czarnej komedii dla dorosłych widzów jest Arkadiusz 
Jaroń, który wyreżyserował spektakl. Generalna próba przedsta-
wienia odbyła się na początku tego tygodnia na scenie OKSiR.

Mimo fatalnej pogody, na widowni nie zabrakło chętnych do 
obejrzenia nowej produkcji teatralnej, gdyż próba była otwarta dla 
publiczności. W obsadzie (wyłonionej w otwartym dla wszyst-
kich chętnych castingu) znalazły się: Małgorzata Augustyniak, 
Magdalena Płotka, Aniceta Bosak i Ewa Walczak – mieszkanki 
okolicznych miejscowości. Scenografię przygotowali pracownicy 
OKSiR.

Prapremiera i premiera sztuki już 26 marca o godz. 18.00 i 
20.00. Niemal wszystkie bilety na ten dzień są już wyprzedane, 
ale organizatorzy zapraszają na kolejne przedstawienia, które od-
będą się 5 kwietnia (godz. 18.00 i 20.00). Bilety w cenie 15 zł (10 
zł – dostawki) są do nabycia w Biurze Obsługi OKSiR w Cieple-
wie przy ul. Długiej 20A od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-
20.00 (tel. 58 682 85 78).

(Kl)

PRUSZCZ GDAŃSKI. DARMOWE bADAnIA

bezpłatna mammografia
Od 25 do 27 marca będzie można wziąć udział w bezpłatnych bada-

niach mammograficznych, które prowadzone będą w Pruszczu Gdań-
skim. Oferta skierowana jest tylko dla kobiet od 50 do 69 lat.

Badania prowadzone będą w mammobusie, który stanie przy prusz-
czańskim magistracie. Badania prowadzone będą w godz. 9.00 – 17.00.

- Rejestracja na badania prowadzona jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 8.00 do 20.00, w soboty i niedziele w godz. od 9.00 
do 15.00 pod numerem telefonu 58 666 24 44, 801 080 007 lub na 
stronie www.rejestracja.fado.pl. Bezpłatne badanie mammograficzne 
wykonywane w ramach NFZ przysługuje kobietom w wieku od 50 do 
69 lat co 24 miesiące. Panie nie objęte programem profilaktycznym 
mogą wykonać badanie odpłatnie – na podstawie zaświadczenia lekar-
skiego. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich 
badań – informuje bartosz Gondek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.

(GR)

SOPOt. ŻOŁnIERZE POD DWORCEM

w sobotę bitwa o sopot
Nie lada atrakcje czekają nas 

w  najbliższą sobotę – 23 mar-
ca w Sopocie, a więc w roczni-
cę wejścia wojsk Armii Czer-
wonej. 60 rekonstruktorów ze 
sprzętem z  II wojny światowej 
weźmie udział w  insceniza-
cji „Bitwa o Sopot” w reżyserii 
Marka Łukasika. Impreza roz-
pocznie się o godz. 13.30 przy 
sopockim dworcu.

Jak podaje Anna Dyksińska 
z  sopockiego urzędu miasta 
w  inscenizacji wezmą udział 
rekonstruktorzy z całego kraju. 

– Pasjonaci historii przy-
wiozą własne mundury i wcie-
lą się w  role żołnierzy walczą-
cych w  Sopocie w  marcu 1945 
roku. Będzie można z  bliska 
zobaczyć mundur Armii Czer-
wonej, Wojska Polskiego oraz 
jednostek niemieckich. Grupy 
rekonstrukcyjne można ostat-
nio oglądać w  wielu polskich 
filmach wojennych. Dworzec 
w  Sopocie przez chwilę stanie 
się areną walk, tak jak na planie 
filmowym. Rekonstruktorzy 

używać będą oryginalnej broni 
z  II wojny światowej strzela-
jącej ślepą amunicją. Ponadto, 
w inscenizacji wezmą udział hi-
storyczne pojazdy. Niewątpliwą 
atrakcją będzie starcie dwóch 
słynnych czołgów: sowieckiego 
T 34, jakim walczyli bohate-
rowie serialu „Czterej pancerni 

i pies” oraz niemieckiej Pantery.
W  drugiej części wydarze-

nia, symbolicznie rozpocznie 
się budowa nowego dworca. 
Będzie to performance w  wy-
konaniu Sopockiego Teatru 
Tańca „Miliony Rąk”. 

– Będziemy świadkami ani-
macji plastycznej na pierw-

szej wybudowanej ścianie so-
pockiego dworca. Uczestnicy 
przygotują i umieszczą na niej, 
w  różnej odległości od Sopo-
tu nazwy miast, które chcie-
liby odwiedzić w  przyszłości. 
Nazwy przypinamy do ściany 
i wbijamy drewniane kołki przy 
każdej nazwie miasta, a między 
nimi, będzie można wyznaczyć 
włóczką połączenia. Nawija-
jąc włóczkę między punktami, 
powstanie magiczna sieć po-
dróży, których sercem i  celem 
będzie Sopot – dodaje Anna 
Dyksińska.

Poza tym, do ściany można 
przypinać życzenia, pamiąt-
kowe rysunkowe portrety, po-
zdrowienia, imiona. Chętni, 
którzy będą chcieli włączyć się 
do akcji, proszeni są o zabranie 
ze sobą kolorowej włóczki, żeby 
stworzyć siatkę wymarzonych 
połączeń kolejowych.

(Kl) 
Fot. Materiały prasowe

>> Pierwszy parowóz, który wjechał na dworzec w Sopocie

CIEPlEWO. KOnKURSÓW PORA

Śpiewali najmłodsi
Dwa konkursy dla dzieci zorganizowała w ostatnim czasie Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim. Uczestników obu gościł 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie.

– Dla maluchów w  wieku 
5-6 lat zorganizowano kon-
kurs na piosenkę w ramach in-
terwencji programowej ,,Czy-
ste powietrze wokół nas”. 
W  konkursie wzięło udział 
pięć przedszkoli z  powiatu 
gdańskiego. Zwyciężyło Nie-
publiczne Przedszkole przy 
parafii św. Jacka Odrowąża 
w  Straszynie. Kolejne miejsca 
przyznano Niepublicznemu 
Przedszkolu ,,Słoneczna Kra-
ina” w  Łęgowie i  Zespołowi 
Kształcenia i  Wychowania 
w Lublewie – informuje Kata-
rzyna Czerepko z  Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Pruszczu Gdańskim. 

Jury przyznało również wy-
różnienia, który przypadły 
w  udziale Niepublicznemu 
Przedszkolu ,,Bursztynek” 
z  Pruszcza Gdańskiego i  Ze-
społowi Kształcenia i Wycho-
wania z Bielkówka.

Z  kolei dla klas II szkół 
podstawowych zorganizowa-
no konkurs na piosenkę w ra-
mach interwencji programowej 
„Światowy Dzień Zdrowia”. 

Do rywalizacji przystąpiły tyl-
ko dwie szkoły, a jury zdecydo-
wało, że lepszy okazał się Ze-
spół Kształcenia i Wychowania 
w Lublewie. 2. miejsce przypa-
dło więc w udziale Szkole Pod-

stawowej nr 3 im. Jana Matejki 
w Pruszczu Gdańskim.

Fundatorami nagród w  obu 
konkursach byli: Starostwo 
Powiatowe w  Pruszczu Gdań-
skim, ENERGA S.A. Gdańsk, 

Urząd Miasta Pruszcz Gdań-
ski oraz Urząd Gminy Cedry 
Wielkie. 

(Kl) 
Fot. nadesłane 

>> Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie
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 Życzą Wójt, 
Przewodnicząca Rady

 i Radni Gminy Suchy Dąb 

Wesołych,
 pełnych nadziei i wiary
 Świąt Wielkiej Nocy, 

spędzonych wśród srebrnych bazi
 i kochającej rodziny, 
przy wspólnym stole. 

Smacznego, święconego Smacznego, święconego 
  jajka oraz mokrego poniedziałku.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i  przyjaciół

życzy

Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

Kazimierz Kloka
Przewodniczący Rady 
Powiatu Gdańskiego

CEDRY MAŁE. DObRA ZAbAWA I EMOCjE GWARAntOWAnE

IV turniej kół gospodyń wiejskich
Szkoła w  Cedrach Ma-

łych będzie tym razem gościć 
uczestników IV Powiatowego 
Turnieju Kół Gospodyń Wiej-
skich. Impreza odbędzie się 
w najbliższą sobotę, 23 marca.

Organizatorami turnie-
ju są Starostwo Powiatowe 
w  Pruszczu Gdańskim, Po-

morski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz Urząd Gminy 
Cedry Wielkie, wraz z  pozo-
stałymi samorządami gminny-
mi powiatu gdańskiego.

– Działania kół gospodyń 
wiejskich w  naszym powie-
cie stają się coraz bardziej wi-
doczne w  regionie. Niektóre 

koła działają bardzo prężnie, 
z  czego można się tylko cie-
szyć. Natomiast turniej ma być 
przede wszystkim integracją 
środowiska wiejskiego w  na-
szym powiecie. Przy okazji 
można promować naszą kuch-
nię, czy też wyroby artystycz-
ne – mówi Cezary Bieniasz-

-Krzywiec, starosta gdański.
W tym roku uczestnicy tur-

nieju będą musieli przygoto-
wać chleb własnego wypieku, 
czy tablicę, która ma być wi-
zytówką koła. Ciekawie zapo-
wiada się bez wątpienia mini 
pokaz mody, podczas którego 
modelki prezentować będą ka-

pelusze. Reprezentanci każ-
dego koła zaśpiewać też mają 
dwie piosenki, a  jedną z  nich 
ma być utwór ludowy. Pod-
czas turnieju nie zabraknie 
także elementów tanecznych, 
bowiem każdy zespół zapre-
zentować ma dowolny taniec 
ludowy, regionalny albo kultu-
rowo związany z  krajem Unii 
Europejskiej. Ocenie poddany 
zostanie również stół przygo-
towany przez gospodynie. 

Po doświadczeniach z  lat 
ubiegłych spodziewać się 
można wielu emocji i  cieka-

wych rozstrzygnięć. Niektóre 
koła dość intensywnie przygo-
towują się do sobotniej impre-
zy, a ze sobą zabierają również 
sporą grupę kibiców.

(GR) 
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Z okazji 
Świąt Wielkanocnych 
życzymy, aby nastrój 

tych Świąt przybranych 
wiosenną radością i beztroską 
utrwalił się w naszych sercach 

nna długi czas i pozostał 
z nami także w 

poświątecznej codzienności.
Janusz Golński

Wójt 
Gminy Cedry Wielkie

Bożena Daszewska
Przewodnicząca 

Rady Gminy Cedry Wielkie
 

tRąbKI WIElKIE. EChA DnIA KObIEt

zaśpiewali im panowie
W Trąbkach Wielkich 

z  okazji Dnia Kobiet zorga-
nizowano specjalny koncert, 
podczas którego wystąpił chór 
– Męskie Towarzystwo Śpie-
wacze „Gryf ”. Nie obyło się 
oczywiście bez życzeń oraz 
kwiatów.

Impreza, jak informuje 
nasz stały Czytelnik Wiesław 
Kempa, odbyła się w miejsco-
wej szkole, a jej organizatorem 
była Rada Sołecka z  jej sze-
fową – Wioletą Frydrych na 
czele.

– Również prezes stowarzy-
szenia „Gryf ” Teofil Bąk zło-
żył od siebie i chóru życzenia. 
Koncert dedykował wszyst-
kim paniom, w  tym również 
żonom członków chóru, któ-
re muszą znosić nieobecność 
swoich mężów w  domu, pod-
czas prób i wyjazdowych kon-
certów – informuje Wiesław 
Kempa. – Przygotowany i  za-
prezentowany repertuar obej-

mował szlagiery z  różnych 
okresów XX wieku, co spra-
wiło, że znane przeboje goście 
imprezy śpiewali razem z chó-
rem. Finałową piosenką kon-
certu był utwór pt. „Baby, ach 
te baby”, który został również 
wykonany na bis.

Jak widać, nie trzeba wiele 

zachodu i pracy, by zorganizo-
wać udaną imprezę. W  Trąb-
kach Wielkich widać mają 
na to odpowiednią receptę 
i  wykorzystują to przy każdej 
nadarzającej się okazji.

(Kl) 
Fot. Wiesław Kempa

>> Dzień Kobiet w Trąbkach Wielkich uatrakcyjnił 
występ męskiego chóru

CEDRY WIElKIE. lICZą nA śRODKI nA bUDOWę hAlI

Przygotowują się na drugą turę unijnych pieniędzy
Studniówkowy bal już za nimi. Teraz tegoroczni abi-
turienci przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Zima 
jeszcze za oknami, ale kasztany na pewno zakwitną na 
czas, kiedy będą zdawać maturę. W tym numerze „Pa-
noramy” prezentujemy zdjęcia maturzystów z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. 
Natomiast w kwietniowym numerze zamieścimy zdjęcia 
maturzystów z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.

– Ile udało się już pozyskać 
pieniędzy z kasy unijnej?

– Na różnego rodzaju zada-
nia udało się otrzymać ponad 
20 milionów złotych, z  czego 
najwięcej, bo blisko 6 milio-
nów, przeznaczyliśmy na bu-
dowę dwóch sieci kanalizacyj-
nych. Poza tym, na inwestycję 
w  Błotniku wydaliśmy z  UE 
ponad 4 miliony. Jest jeszcze 
szereg pomniejszych przed-
sięwzięć, przy realizacji któ-
rych również wydatkowaliśmy 
środki unijne.

– W gminie Cedry Wielkie 
jest wiele zadań, które po-
wstały dzięki pieniądzom 
właśnie z UE. Oglądał je Pan 
niedawno w towarzystwie 
dość rzadkich gości...

– Odwiedził nas poseł Ma-
rek Biernacki, przewodniczą-
cy sejmowej Komisji Spraw 
Wewnętrznych i Jan Szymań-
ski, dyrektor Departamentu 
Programów Unijnych Urzędu 
Marszałkowskiego w  Gdań-
sku. Wspólnie wizytowali-
śmy m.in. Ośrodek Zdrowia, 

Żuławski Ośrodek Kultury 
i  Sportu. Przyglądaliśmy się 
też jak działa system alarmo-
wania i  ostrzegania ludności 
na wypadek zagrożenia, sta-
nowiący główny przedmiot 
wyposażenia Gminnego Cen-
trum Zarządzania Kryzyso-
wego, mieszczącego się w sie-
dzibie gminy. Była też okazja 
do zaprezentowanie kolejnych, 
planowanych inwestycji.

– A na jak duże wsparcie 
z nowej puli liczycie?

– Wiadomo, że pozyskanie 

funduszy zewnętrznych nie 
wystarczy do zrealizowania 
inwestycji. Do tego potrzeb-
ne są też środki własne. W tej 
chwili zadłużenie naszej gmi-
ny wynosi 43 proc. i nie chce-
my tego zwiększać. Dlatego 
też zamierzamy pozyskiwać 
pieniądze unijne na miarę na-
szych możliwości. Środki, 
szczególnie dla małych – ta-
kich, jak my środowisk – znaj-
dą się na ochronę środowiska, 
a więc na budowanie kolejnych 
sieci kanalizacyjnych. Cie-
szy nas fakt, że podatek VAT 
będzie kosztem kwalifikowa-
nym, a  więc wsparcie unijne 
będzie większe niż dotychczas.

– Co w takim razie chcie-
libyście zrealizować przy 
wsparciu Unii Europejskiej 
w następnych latach?

– Za wcześnie jeszcze mówić 
o  konkretach. Do niektórych 
przedsięwzięć przygotowuje-
my niezbędną dokumentację 
techniczną i  przymierzamy 
się do ugryzienia tego finan-
sowego tortu. Pieniądze będą 
większe, ale to nie oznacza, że 
łatwiej będzie je zdobyć. Już 
teraz mogę powiedzieć, że ich 
pozyskanie będzie znacznie 
trudniejsze, bowiem projekty 
będą musiały łączyć kilka sa-
morządów. Trzeba będzie się 
przy tym wykazać większą za-
radnością, lepszą współpracą 
między samorządami, ale rów-
nież pomysłami, które będą 
dotyczyły nie tylko lokalnej 
społeczności.

Najważniejszym zadaniem 
na następne lata jest budowa 
hali sportowej i  rozbudowa 

szkoły w  Cedrach Wielkich. 
Jest to tak duże przedsięwzię-
cie, że można powiedzieć, iż 
powstanie niemal nowe gim-
nazjum. Mamy już przygoto-
waną dokumentację technicz-
ną oraz pozwolenie na budo-
wę. Cała inwestycja kosztować 
może nawet 10,5 miliona zło-
tych. Mam nadzieję, że w du-
żej części budowa hali zosta-
nie sfinansowana z  unijnych 
środków. Gdyby tak się stało, 
to możemy liczyć na 80 proc. 
kosztów, ale i tak ponad 2 mi-
liony będziemy musieli znaleźć 
w swoim budżecie. 

– niebawem ruszy nie-
co mniej spektakularna, ale 
ważna inwestycja. Chodzi 
mi o miasteczko ruchu dro-
gowego, o którym pisaliśmy 
już w poprzednim wydaniu 
„Panoramy”.

– Kilka tygodni temu pod-
pisaliśmy wspólnie z  wojewo-
dą pomorskim stosowną umo-
wę w  tej sprawie. Inwestorem 
jest tak właściwie wojewoda 
i to właśnie Urząd Wojewódz-
ki prawie w  całości pokryje 
koszt budowy. My dołożyć 
mamy tylko 10 proc. W  tej 
chwili przygotowywana jest 
stosowna dokumentacja. Mam 
nadzieję, że przed wakacjami 
miasteczko zostanie zbudowa-
ne. Zadań, które finansowane 
były ze środków rządowych, 
było oczywiście w  przeszło-
ści bardzo wiele, by wymie-
nić chociażby remonty dróg ze 
„schetynówki” czy tzw. rado-
sne szkoły.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof lubański 
Fot. UG Cedry Wielkie

>> Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie 
pokazuje swoim gościom miejsce, w którym stanie 

hala sportowa
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GDAŃSK.  
FInAŁ W OPERZE bAŁtYCKIEj

eurowizja zawita 
do gdańska!!!

W  Gdańsku odbędzie się międzynarodowy finał Konkursu 
Eurowizji dla Młodych Tancerzy. Jedno z najważniejszych tego-
rocznych wydarzeń kulturalnych w naszym kraju odbędzie się 14 
czerwca w Operze Bałtyckiej, natomiast 7 kwietnia zaplanowa-
no krajowe eliminacje do finału.

Jak podkreśla Emilia Salach z Biura Prasowego Urzędu Mia-
sta Gdańsk, Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy to jedno 
z  najbardziej prestiżowych międzynarodowych wydarzeń ta-
necznych, które odbywa się od 1985 r. 

– Dotychczas Polska była jego organizatorem dwukrotnie. 
Najpierw w 1997 roku konkurs odbywał się w gdyńskim Teatrze 
Muzycznym, a w 2005 roku w warszawskim Teatrze Wielkim – 
Operze Narodowej – przypomina Emilia Salach. 

Robert Kamyk, koordynator Konkursu Eurowizji w  Polsce 
z  ramienia TVP Kultura mówi, że organizacją imprezy, poza 
Polską, zainteresowana była również Słowenia, Chorwacja 
i Gruzja.

– Ostatecznie Europejskiej Unii Nadawców najbardziej spodo-
bała się oferta zaproponowana przez nas i w ten sposób to wła-
śnie Polska została gospodarzem konkursu. Zaproponowałem, 
żeby święto tańca odbyło się w malowniczym Gdańsku, który 
swoją historią i położeniem z pewnością zachwyci międzynaro-
dowe delegacje – mówi Robert Kamyk. 

W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie też Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz 
Miasto Gdańsk. Partnerem wydarzenia została Opera Bałtycka 
i Bałtycki Teatr Tańca, a mecenasem Saur Neptun Gdańsk. 

– Nasza spółka rokrocznie wspiera ciekawe i prestiżowe wyda-
rzenia kulturalne. Od dwóch lat współpracujemy z klubem Żak 
przy Gdańskim Festiwalu Tańca, w 2012 r. byliśmy mecenasem 
festiwalu muzyki dawnej Actus Humanus, a w tym roku zainte-
resowaliśmy się wydarzeniem bez precedensu, czyli Konkursem 
Eurowizji dla Młodych Tancerzy. O miano „Tancerza Roku” ry-
walizować będzie 10 tancerzy, reprezentujących europejskie sta-
cje telewizyjne. To prawdziwe wyróżnienie dla naszego miasta 
i mamy ogromną przyjemność uczestniczenia w tym wydarze-
niu. Staramy się wspierać to, co ważne dla mieszkańców Gdań-
ska i Pomorza, to część naszej misji społecznie zaangażowanego 
biznesu – mówi „Panoramie” Grażyna Pilarczyk, rzecznik pra-
sowy Saur Neptun Gdańsk.

Nie bez powodu dumny z  wyróżnienia, jakim niewątpliwie 
jest wybranie Opery Bałtyckiej na miejsce finału „tanecznej” Eu-
rowizji, jest jej dyrektor Marek Weiss.

– Decyzja EBU, żeby kolejną siedzibą konkursu Eurowizji dla 
Młodych Tancerzy był Gdańsk i Opera Bałtycka, jest związana 
z wysoką rangą, jaką w ostatnich latach zdobył Bałtycki Teatr 
Tańca. Jesteśmy z tego bardzo dumni i wierzymy, że nasi goście 
z całej Europy poczują się w naszej siedzibie jak u siebie w domu 
– mówi nam Marek Weiss.

Dodajmy jeszcze tylko, że 7 kwietnia o godz. 20.00 TVP Kul-
tura transmitować będzie krajowe eliminacje do Konkursu Eu-
rowizji, które wyłonią polskiego reprezentanta do europejskiego 
finału. Międzynarodowa, finalna rozgrywka taneczna odbędzie 
się 14 czerwca z udziałem dziesięciu tancerzy, reprezentujących 
europejskie stacje telewizyjne oraz takie kraje, jak: Armenia, 
Białoruś, Czechy, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowe-
nia, Szwecja, Ukraina. 

(lubek) 
Fot. Sebastian Ćwikła

>> „Sen nocy letniej” Bałtyckiego Teatru Tańca, 
który wpisany jest w program Eurowizji w Gdańsku 

GDAŃSK. IntERnEtOWA AnKIEtA

bogatsze plaże nasze plaże
– Gdański Urząd Miejski 

uruchomił internetową ankie-
tę dotyczącą uatrakcyjnienia 
infrastruktury na plażach. Na 
podstawie zebranych opinii 
gdańskie kąpieliska już wkrót-
ce wzbogacą się o  zupełnie 
nowe rozwiązania i  elementy 
wyposażenia – informuje Mi-
chał Piotrowski z biura praso-
wego gdańskiego magistratu.

Gdańsk uruchamia w  se-
zonie letnim siedem kąpie-
lisk. Zdaniem wielu, należą 
one do jednych z  najlepszych 
w Europie.

– Świadczą o  tym przyzna-
wane corocznie tytuły Błękit-
nej Flagi. To jednak za mało, 
by spocząć na laurach. Miasto 
Gdańsk chce stale podnosić ja-
kość usług na plażach, tak by 
byli z nich zadowoleni zarów-
no mieszkańcy naszego mia-
sta, jak i turyści – dodaje Mi-
chał Piotrowski.

W  związku z  tym przygo-
towano specjalną ankietę na 
temat jakości usług na kąpieli-
skach. Celem przedsięwzięcia 
jest poznanie opinii i potrzeb 
mieszkańców oraz turystów 
na temat zagospodarowania 
gdańskich plaż. Zapropo-
nowane przez respondentów 
rozwiązania, przyjazne dla 
wszystkich użytkowników 
plaż, zostaną rozpatrzone, 
a następnie – w miarę możli-
wości budżetowych miasta – 
wdrożone w życie.

Ankietę, którą znaleźć 
można pod adresem plaze.ba-
danie.net, wypełniać można 
do połowy kwietnia. Na reali-
zację projektu w miejskiej ka-
sie znaleziono 500 tys. zł.

(GR) 
Fot. Archiwum

>> Miasto wyłoży 500 tys. zł na gdańskie kąpieliska

tRąbKI WIElKIE. ZEbRAnIE OSP

Przyjdą wybory – będzie remiza
W połowie marca odbyło się zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach 
Wielkich. Była to okazja do podsumowania działalności strażaków w roku 2012.

Sprawozdanie z  pracy za-
rządu trąbeckiej OSP złożył 
jego prezes – Wiesław Keler. 
Krzysztof Jaszczyk omówił 
finanse, Jarosław Keler re-
alizację zadań w  2012 roku, 
a  Jerzy Surma prace Komisji 
Rewizyjnej. Strażacy bez pro-
blemów przyjęli sprawozdania 
oraz udzielili absolutorium 
władzom OSP w  Trąbkach 
Wielkich. 

Jak bumerang na zebraniach 
strażaków powraca niestety te-
mat rozbudowy remizy. Mimo 
wielu obietnic władz gminy 
o  dokładnym terminie roz-
poczęcia inwestycji nikt jesz-
cze nie słyszał. Józef Sroka, 
przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie powiedział je-
dynie, że do końca tej kadencji 
remiza zostanie rozbudowana. 
Prawdopodobnie z tych obiet-
nic władze gminy wywiążą 
się, bo będą zabiegać o  głosy 
w  kolejnych wyborach samo-
rządowych, a  realizacja takie-
go przedsięwzięcia powinna 
przysporzyć im zwolenników. 
Oby wcześniej strażakom 
i  mieszkańcom wsi nie skoń-
czyła się cierpliwość... Do-
dajmy, że w  tej chwili sprzęt 
tutejszych strażaków garażo-
wany jest w różnych miejscach. 

Jednak podczas zebrania nie 
brakowało też miłego akcentu, 
którym było na pewno przyję-
cie w  poczet ochotników no-
wych druhów. Grono straża-
ków w Trąbkach Wielkich po-
większyło się ostatnio o  dwie 
osoby – Wojciecha Kosińskie-
go i Patryka Lewańczyka.

Jan Kosiński, wieloletni 
inicjator w  gminie akcji „Dar 
Krwi”, poinformował przy 
okazji o  podsumowaniu wo-
jewódzkiej edycji programu 
„Ognisty ratownik – Gorąca 
krew”. Warto poinformować, 
że strażacy i  pozostali miesz-
kańcy gminy w ramach tej ak-
cji oddali 22,5 litra krwi, co 
było rekordem wśród OSP. 
Dodajmy też, że druh Jan Ko-
siński zajął 3. miejsce w  kon-
kursie „Najaktywniejszy Stra-
żak 2012”.

Oby strażacy z Trąbek Wiel-
kich, ale i  innych jednostek, 
nie musieli zbyt często wy-
jeżdżać do akcji ratunkowych 
i  bezsensownych wezwań, 
a swój sprzęt strażacki prezen-
towali jedynie podczas imprez 
na terenie gminy i powiatu. 

(lubek) 
Fot. Wiesław Kempa

>> Druh Jan Kosiński z OSP w Trąbkach Wielkich 
zdobył 3. miejsce w konkursie na najaktywniejszego 
strażaka 2012 roku
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GDAŃSK. DnI OtWARtE

teatr od kuchni
Z  okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zapraszamy na 

Drzwi Otwarte w  Teatrze Wybrzeże – 24 marca (niedziela) 
w godz. 11.00 – 19.30. 

W programie m.in. zwiedzanie Dużej Sceny i Sceny Kameral-
nej, pokaz charakteryzacji teatralnej, bajkowisko oraz spotkanie 
z Dorotą Kolak. Z kolei we wtorek, 26 marca w godz. 10.00 – 
18.00 odbędą się bezpłatne warsztaty oświetleniowe. Wstęp jest 
darmowy – bez konieczności wcześniejszych zapisów. Więcej in-
formacji na ten temat uzyskać można oczywiście w Teatrze Wy-
brzeże, który mieści się przy ul. Św. Ducha 2 (tel. 58 301 18 36).

(Kl) 

GDAŃSK. O GAZIE

razem o łupkach
O założeniach, celach i metodach działania kampanii in-

formacyjnej „Razem o łupkach” rozmawiali przedstawiciele 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych podczas semina-
rium, które odbyło się w Gdańsku.

Kampania „Razem o łupkach” będzie prowadzona na tere-
nie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i war-
mińsko-mazurskiego. Dzięki niej możliwe będzie przeprowa-
dzenie dialogu z samorządami lokalnymi, a przede wszystkim 
z samymi mieszkańcami. 

– „Razem o łupkach” ma zachęcić do dyskusji wszystkich 
zainteresowanych z północnej Polski, poprzez udział w utwo-
rzonych Lokalnych Komitetach Dialogu – informuje Małgo-
rzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskie-
go w Gdańsku.

Dodatkowo komunikację ma także ułatwić specjalnie 
utworzona strona internetowa www.razemolupkach.org.

– Marszałkowi zależy, aby głos regionu był słyszalny na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych, a wnioski i rekomen-
dacje zawarte w raporcie po przeprowadzeniu dialogu, były 
uwzględniane podczas tworzenia nowych regulacji prawnych 
związanych z sektorem ropy i gazu – dodaje pani rzecznik.

(Kl)

GDAŃSK. SAMORZąDOWCY 
jUŻ ROZMAWIAją

do zdobycia nawet 
300 milionów

W  siedzibie Starostwa Powiatu w  Wejherowie odbyło się 
drugie spotkanie konsultacyjne samorządów zrzeszonych 
w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny. Dyskuto-
wano nad priorytetami metropolii w zbliżającej się perspekty-
wie finansowania unijnego na lata 2014–2020. 

– Spotkanie było elementem trwającego w ostatnich mie-
siącach procesu przygotowywania się metropolii gdańskiej 
do nowego okresu finansowego Unii Europejskiej. W latach 
2014–20 obszary mogą stać się instytucjami zarządzającymi 
środkami finansowymi w ramach tzw. Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, w ramach których metropolia gdańska 
może stać się podmiotem zarządzającym kwotą co najmniej 
300 milionów złotych – informuje Magdalena Kuczyńska 
z Biura Prasowego Urzędu Miasta Gdańsk.

Nie jest jednak powiedziane, że taka suma nam przypadnie. 
Aby ją otrzymać, trzeba bowiem napisać odpowiedni projekt, 
ale nie tylko.

– By dodatkowe środki dla metropolii zostały przyzna-
ne, samorządy w  niej zrzeszone muszą ustalić wspólną listę 
priorytetów. Dyskusję na ten temat zainicjowała Komisja ds. 
Strategii Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, którą kie-
ruje zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej 
Wiesław Bielawski – dodaje Magdalena Kuczyńska. 

W  spotkaniu w  Wejherowie uczestniczyli przedstawiciele 
z  powiatów wejherowskiego, puckiego i  lęborskiego. Wcze-
śniej debatowali o tym lokalni politycy z powiatów gdańskie-
go i kartuskiego, a pod koniec miesiąca odbędzie się jeszcze 
jedne spotkania, które zaplanowano tym razem w Malborku.

(GR)

GDAŃSK. GOnIMY nAjlEPSZYCh W EUROPIE

kucharz czuje swoją restaurację
Polska kuchnia należy do najsmaczniejszych w świecie. Nasi mistrzowie 
kulinarni wciąż jednak uczą się od najlepszych w swojej branży. Nie oznacza 
to jednak, że nie odnoszą sukcesów na międzynarodowych imprezach kuli-
narnych. Z Krzysztofem Szulborskim, prezesem Stowarzyszenia Kucharzy 
Polskich rozmawia Krzysztof Lubański.

– Stowarzyszenie Kucha-
rzy Polskich działa już od 
2001 roku. Czym się zajmuje 
Wasza organizacja?

– Tak naprawdę, to swo-
je działania rozpoczęliśmy 
już w 1998 roku i w tym roku 
obchodzimy mały jubileusz. 
Stowarzyszenie ma jedno-
czyć branżę cukierniczą, pie-
karską, szczególnie u  nas na 
Wybrzeżu. W  naszym kraju 
powstawały inne organizacje 
kucharskie, ale czas wszystko 
zweryfikował i teraz na froncie 
zostało tak naprawdę tylko na-
sze stowarzyszenie. Od trzech 
lat posiadamy swój własny 
dom, czyli Pomorską Akade-
mię Kulinarną, której siedzi-
ba znajduje się we Wrzeszczu. 
Udało się ją stworzyć dzięki 
pomocy marszałka Mieczysła-
wa Struka i  prezydenta Paw-
ła Adamowicza. Napisaliśmy 
dwa projekty unijne i teraz zaj-
mujemy się edukacją. Staramy 
się dokształcać branżę kuchar-
ską w naszym regionie. Szkoli-
my również amatorów, którzy 
mogą nauczyć się prostej kuch-
ni – nie takiej z paczki, z której 
powstaje niby zupa. Uczymy 
nawet jak przygotować po-
rządnego schabowego, bo dla 
niektórych jest to problem.

– Ale chyba nie tylko tym 
się zajmujecie?

– Oczywiście, że nie. Jeździ-
my na różnego rodzaju impre-
zy międzynarodowe. Warto tu 
wspomnieć udział w  Między-
narodowej Olimpiadzie Kuli-
narnej w Erfurcie, który uwa-
żany jest za światową mekkę, 
gdzie każdy uznany kucharz 
musi wystartować w tej impre-
zie. My uczestniczyliśmy w niej 
już trzykrotnie, a w 2008 roku 
zdobyliśmy nawet brązowy 
medal, zaś w  roku ubiegłym 
uplasowaliśmy się tuż za po-
dium. Wiadomo, że sukcesy są 
ważne, ale sam udział w kon-
kursie czy pokazie daje dużo 
nowych doświadczeń.

– jaki zatem jest poziom 
polskich kucharzy?

– Jest on coraz lepszy. Wia-
domo, że okres PRL pokrzy-
żował nam nieco działania, 
ponieważ nie mogliśmy ko-
rzystać z  wielu dobrodziejstw 
świata. Nie było przecież tylu 
gatunków ryb, owoców morza 
czy różnego rodzaju warzyw 
i owoców uprawianych w  róż-
nych zakątkach świata. Teraz 
mamy możliwość kontaktu 
z  kucharzami różnych kul-
tur, których także zapraszamy 
do naszego kraju. Poznajemy 
dzięki temu nowe techniki ku-

linarne, jak chociażby kuchnię 
molekularną czy gotowanie 
w niskich temperaturach. Sta-
ramy się promować też sma-
ki polskiej kuchni. W  maju, 
w Pałacu Prezydenckim, przy-
gotowywać będziemy potrawy 
z drobiu, według staropolskich 
receptur. Wracamy więc do 
tradycji, bo taki jest też świa-
towy trend. 

– jak w tym wszystkim 
odnajduje się kuchnia po-
morska? Czy możemy tak ją 
nazywać?

– Oczywiście, że możemy 
tak ją nazywać. Pójdę jeszcze 
dalej i  powiem, że korzenie 
kuchni polskiej wywodzą się 
właśnie z  Pomorza. Przecież 
to u  nas był pierwszy port 
i  my pierwsi mieliśmy dostęp 
do orientalnych warzyw czy 
przypraw. To właśnie gdańscy 
kaprowie tworzyli receptury, 
które potem przejęli kucharze 
z centralnej Polski. 

– Czy wszechobecny kry-
zys dotknął również branżę 
restauratorską?

– Muszę przyznać, że jest 
ciężko, ale moim zdaniem tyl-
ko dla tych, którzy nie mają 
pomysłu na restaurację. Lokal 
musi być tak przygotowany, by 
gość w nim odpoczął. Wszyst-
ko musi być zapięte na ostatni 
guzik, począwszy od szatni, 
po pachnącą łazienkę. Liczy 
się nie tylko animacja wnę-
trza, ale również menu, które 
powinno być ułożone według 
kalendarza gastronomicznego. 
Gdańscy restauratorzy radzą 
sobie z  tym coraz lepiej i  wi-
dać, że troszczą się o  klienta, 
a nie przeliczają go na kolejne 
pieniądze.

– Do restauracji Europy Za-
chodniej wiele jeszcze bra-
kuje polskim restauratorom? 

– Niestety, brakuje nam jesz-
cze wiele. Dość powiedzieć, 
że nie ma jeszcze w  naszym 
kraju restauracji z  Gwiazdką 
Michelina. Ale nie jest aż tak 
źle. Są nawet w  Gdańsku re-
stauracje, które z czasem mogą 
okazać się jednymi z  lepszych 
w Europie. 

– Czy w tym wszystkim 
pomagają programy ku-
linarne, których nie bra-
kuje w różnych stacjach 
telewizyjnych? 

– Całą branżę gastrono-
miczną boli celebrytyzm, 
który jest widoczny przy 
programach telewizyjnych. 
Prawdziwy kucharz gotuje 
w spokoju. Często pokazywa-
ne są tam bzdury, bo w krót-
kim czasie nie można zrobić 
czegoś smacznego, zdrowe-
go i  do tego pięknie wyglą-
dającego. Wytykanie komuś 
błędów też nijak ma się do 
realiów. Wiadomo, że są za-
puszczone restauracje, ale są 
to bardzo sporadyczne przy-
padki. Na świecie to kucharze 
są w większości właścicielami 
restauracji i  to oni najlepiej 
czują jej duszę. 

– Dziękuję za rozmowę.

Fot. Archiwum  
Krzysztofa Szulborskiego

 Krzysztof Szulborski, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich
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Roksana Banasiak, Adam Banaś, Mateusz Bereda, Marcin Bukowski, Dami-
an Chmielewski, Jan Chrzanowski, Mateusz Dończyk, Szymon Flejszar, Bartosz 
Karzarnowicz, Kamil Kasprowicz, Karol Król, Izabela Landowska, Agata Maraszek, 
Agnieszka Nowak, Aleksandra Ołtuszyk, Damian Paryż, Paulina Piechna, Jacek Siek, 
Mateusz Skiba, Joanna Stefańska, Artur Stępnik, Mikołaj Stolarski, Łukasz Strych, 
Robert Urban, Zuzanna Zachciał, Małgorzata Zawadzka, Małgorzata Zielińska, Marta 
Żbikowska, Marta Żuber. wychowawca: artur jendrzejewski.

Karolina Bona, Kacper Ciećko, Marta Cymska, Damian Czechura, Agnieszka Dowżen-
ko, Michał Girsztowt, Aleksandra Godlejewska, Emil Grodecki, Marek Guz, Julia 
Janus, Daria Kaczor, Hanna Kowalczyk, Dominik Małkowski, Tomasz Nahuniak, Ewa 
Płaza, Krzysztof Polaczek, Karolina Rapicka, Patryk Sikora, Katarzyna Surma, Alek-
sandra Tałach, Izabela Wolak.
wychowawczyni: monika strzałkowska.

Bartosz Behring, Marta Biedrzycka, Weronika Dymkowska, Marcin Dziadura, Klaudia 
Janowska, Maciej Jaskulski, Kinga Kołodziejczak, Martyna Kowalczyk, Karolina Kra-
jewska, Katarzyna Krysiak, Patrycja Krzewińska, Elżbieta Lange, Filip Lewandowski, 
Paulina Matys, Bartosz Myszke, Marcin Paczek, Oliwia Piotrowicz, Paweł Polański, 
Julia Roszkowska, Magdalena Samuś, Małgorzata Stęplewska, Karolina Suchomska, 
Marcin Szalek, Sylwia Szumowska, Aleksandra Tryba, Karolina Tryba. 
wychowawczyni: Hanna ziółkowska.

klasa IIIc 

klasa IIIb 

Tomasz Bach, Szymon Benedyk, Filip Beyrowski, Monika Chacia, Adrian Dettlaff, 
Dagmara Gawrzyjał, Patrik Heliosz, Anna Hinz, Michał Karnath, Kamil Lewandowski, 
Elżbieta Lipa, Mateusz Łepkowski, Jacek Maroszek, Zachariasz Mierzwicki, Patrycja 
Nowak, Magdalena Pachulczak, Krzysztof Papiernik, Daria Parol, Piotr Patyna, Grze-
gorz Pawłowski, Piotr Rączka, Paulina Rendzio, Aleksandra Rój, Monika Rój, Mag-
dalena Sikorska, Anna Szerszeń, Patryk Szordykowski, Maciej Wisiorek, Paulina Za-
bratańska, Adrianna Żołądkiewicz.
wychowawczyni: alina chmielecka.

klasa IIId

Joanna Augustyniak, Szymon Formela, Daria Gajdowska, Patryk Gamaracki, Jakub 
Iwanowski, Małgorzata Kamińska, Paulina Kaszubowska, Dominika Kochaniec, Dan-
iel Konieczny, Jakub Kozłowski, Elżbieta Kunkel, Anna Kwaszyńska, Monika Lebida, 
Małgorzata Leszczyńska, Aneta Łabędzka, Angelika Łangowska, Julia Murawska, 
Robert Ostaszewski, Magdalena Pawlak, Paulina Pawłowska, Ewelina Plichta, Ag-
nieszka Prochownik, Joanna Samp, Maciej Schachta, Małgorzata Senderska, Jakub 
Sokalski, Natalia Wawrzak, Klaudia Wolska, Patrycja Wysocka.
wychowawca: krzysztof kabat.

klasa IIIe 

klasa IIIa 

PRUSZCZ GDAŃSKI. MAtURZYśCI W ObIEKtYWIE

minęła studniówka, z wielkich hukiem...
Studniówkowy bal już za nimi. Teraz tegoroczni abiturien-
ci przygotowują się do egzaminu dojrzałości.  
Zima jeszcze za oknami, ale kasztany na pewno zakwitną 
na czas, kiedy będą zdawać maturę. W tym numerze „Pa-
noramy” prezentujemy zdjęcia maturzystów z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. 
Natomiast w kwietniowym numerze zamieścimy zdjęcia 
maturzystów z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.
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PRUSZCZ GDAŃSKI. GRAnD PRIX

XV festiwal brydżowy
Już 6 kwietnia (sobota) odbędzie się w naszym mieście Festi-

wal Brydżowy. Amatorów karcianej rywalizacji gościć będzie 
Centrum Kultury i Sportu, które mieści się przy ul. Chopina 
34.

Festiwale Brydżowe w Pruszczu Gdańskim są rozgrywane 
od 1999 roku. Początkowo odbywały się w różnych terminach. 
Od kilku lat organizowane są jednak z okazji kolejnych rocznic 
powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy. Tegoroczny, XV 
już Festiwal Brydżowy odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia.

O  godz. 10.00 rozpocznie się turniej indywidualny, nato-
miast o godz. 16.00 do rywalizacji przystąpią pary. Z kolei na-
stęnego dnia o godz. 10.00 rozpocznie się dwusesyjny turniej 
par na zapis maksymalny. Natomiast na godz. 17.30 zaplano-
wano uroczyste zakończenie festiwalu, podczas którego odbę-
dzie się wręczenie nagród i pucharów dla zwycięzców.

Początek zapisów każdego dnia od godz. 9.15 do 9.50. Do-
dajmy, że turnieje wchodzą w  skład cyklu Grand Prix 2013 
PWZBS Gdańsk.

(GR)

INFORMACJE OGÓLNE
Sobota (wpisowe do każdego turnieju osobno): 20 zł – członkowie PZBS, 
zawodnicy z terenu powiatu gdańskiego, 15 zł – seniorzy (powyżej 65 lat), 
juniorzy (do 25 lat), kobiety, 3 zł – młodzież szkolna, 30 zł – pozostali 
(stawka podstawowa).
Niedziela (wpisowe do turnieju dwusesyjnego): 30 zł – członkowie PZBS, 
zawodnicy z terenu powiatu gdańskiego, 20 zł – seniorzy, juniorzy, kobiety, 
5 zł – młodzież szkolna, 40 zł – pozostali (stawka podstawowa).

PRUSZCZ GDAŃSKI. RUSZA V lIGA

czarni zagrają z orłem?

W najbliższy weekend ru-
szyć powinien nowy sezon 
w V lidze. W sobotę 23 marca 
Czarni Pruszcz Gdański za-
inaugurować mają rundę wio-
senną, ale nie wiadomo, czy 
dojdzie do spotkania z Orłem 
Trąbki Wielkie.

Zima pokrzyżowała już 
plany rozgrywek w wielu niż-
szych ligach. Sobotni mecz 
Czarni będą chcieli roze-
grać na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 
1. Nie wiadomo, czy na takie 
rozwiązanie przystanie zespół 
z  Trąbek Wielkich (w  mo-
mencie składania gazety decy-
zja jeszcze nie zapadła). Jeżeli 
kluby dojdą do porozumienia, 
wówczas mecz rozpocznie się 
o godz. 16.00.

W  porównaniu z  jesienią 
kadra Czarnych jest szczu-
plejsza. Do zespołu dołączyli 
Dariusz Różewicz z Ceramiki 
Łubiana, Daniel Kado z GTS 
Rusocin, Krzysztof Wiśniew-
ski z  Autokomplex Przodko-
wo, Łukasz Balcer z  Sokoła 
Ełganowo oraz z  drużyny ju-
niorskiej Paweł Myszke i Bar-
tosz Koszykowski. Zimą ode-
szli zaś: Adam Bloch (powrót 
do Polonii Gdańsk), Dariusz 
Ciarczyński, Łukasz Paule-
wicz, Marcin Stępowski, Da-
wid Dzidkowski, Robert Ko-
złowski, Daniel Knotowski, 
Krzysztof Sypniewski, Rado-
sław Kowalczyk, Łukasz Ga-
jowniczek (wszyscy przerwali 
treningi), Dariusz Osiniak, 
Rafał Kurowski (wyjechali za 
granicę) oraz Radosław Ciar-

czyński (powrót do Osiczanki 
Osice).

Kolejny mecz przed własną 
publicznością Czarni rozegra-
ją dopiero 20 kwietnia. Na bo-
isku przy ul. Chopina 34 po-
dejmować będą rezerwy Gry-
fa Wejherowo (godz. 16.00). 
Drużyna nie ma już szans na 
awans do IV ligi, ale zamie-
rza walczyć o  jak najwyższą 
pozycję, by w przyszłym sezo-
nie zapewnić sobie powrót do 
wyższej klasy rozgrywkowej. 
Zamierzenia jak zwykle zwe-
ryfikuje boisko, a my na bieżą-
co będziemy informować o po-
czynaniach zespołów powiatu 
gdańskiego w niższych ligach.

(GR) 
Fot. Materiały prasowe

>> Sparing pomiędzy Czarnymi Pruszcz Gdański a GKS Kowale

tRąbKI WIElKIE. ZŁOtO DlA PSZCZÓŁEK

mistrzowie  
powiatowego szczypiorniaka
Trąbki Wielkie były gospo-

darzem Mistrzostw Powiatu 
Gdańskiego w  Piłce Ręcznej 
Szkół Podstawowych. Zło-
ty medal wywalczyli mło-
dzi adepci szczypiorniaka 
z  Pszczółek, którzy w  finało-
wym pojedynku okazali się 
lepsi od swoich rówieśników 
z Trąbek Wielkich.

Do powiatowych mi-
strzostw awansowały jedy-
nie najlepsze zespoły z  gmin 
powiatu gdańskiego. I  tak 
w  Trąbkach Wielkich, oczy-
wiście poza gospodarzami im-
prezy, zagrały zespoły z Łęgo-
wa, Pszczółek, Kolbud, Przy-
widza i Pruszcza Gdańskiego. 
Drużyny podzielono na dwie 
grupy, w  których grano sys-
temem „każdy z każdym”. Już 
na tym etapie walka była za-
cięta, bowiem zwycięzcy grup 
awansowali bezpośrednio do 
finału, w którym miał się roz-
strzygnąć los złotego medalu. 
Po eliminacjach okazało się, 
że w  najważniejszym spotka-
niu turnieju zagrały zespoły 
z Pszczółek oraz Trąbek Wiel-
kich. Jak informuje stały Czy-
telnik „Panoramy” Wiesław 
Kempa, od samego począt-
ku mecz finałowy był bardzo 
emocjonujący.

– Pierwsza połowa zakoń-
czyła się minimalnym prowa-
dzeniem gości z Pszczółek 2:1, 
lecz w  drugiej odsłonie bar-
dziej stanowczo zaatakowali 

oni bramkę Trąbek Wielkich 
i szybko uzyskali prowadzenie 
5:1. Gospodarze nie poddali 
się i  ruszyli do ataku, by do-
prowadzić do remisu, a  może 
i  zwycięstwa. Ich ataki były 
jednak przeprowadzane cha-
otycznie, co skwapliwie wyko-
rzystali przeciwnicy, strzelając 
z  kontr kolejne bramki. Wi-
dać było, że chłopcy z Trąbek 
Wielkich z minuty na minutę 
słabli i brakowało im woli wal-

ki. Ostatecznie Pszczółki po-
konały gospodarzy 7:2 – rela-
cjonuje Wiesław Kempa.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
brązowe medale wywalczyli 
szczypiorniści z Zespołu Szkół 
nr 4 z  Pruszcza Gdańskiego, 
którzy w pojedynku o 3. miej-
sce 8:2 pokonali zawodników 
z Łęgowa.

(lubek) 
Fot. Wiesław Kempa

>> Wielka radość zapanowała w obozie Pszczółek 
po zwycięstwie w meczu finałowym

ZŁOTA KADRA PSZCZÓŁEK
Karol Majchrzak, Amadeusz Kamiński,  

Kacper Jendrzejewski, Radosław Szeremeta,  
Piotr Pawłowski, Szymon Lewandowski,  

Paweł Zemke, Wojciech Kuszaj, Kacper Koss,  
Natan Zwoliński i Oliwer Korzep,  
Tomasz Dera – opiekun drużyny



nEWS@PAnORAMAPOMORZE.Pl     MARZEC 201312 wydarzenIa

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską

ze środków 
Funduszu Spójności
w ramach programu 

Infrastruktura i Środowisko 

REKlAMA

PRZYWIDZ. PO WYbORACh UZUPEŁnIAjąCYCh

mariusz lipski nowym radnym
Rada Gminy Przywidz znów jest w komplecie. Na początku marca odbyły się 
wybory uzupełniające, w których wygrał mieszkaniec Olszanki – Mariusz 
Lipski. O mandat radnego ubiegał się również Piotr Szulist.

O wyborach uzupełniają-
cych w  gminie Przywidz in-
formowaliśmy już w  lutowym 
wydaniu „Panoramy Pomo-
rza”. Przypomnijmy, że jed-
nej z  radnych wygasł mandat 
i  musiano przeprowadzić wy-
bory uzupełniające w  okręgu 
nr 10, który obejmuje miejsco-
wości Olszanka i Sucha Huta. 
Warto zaznaczyć wysoką fre-
kwencję (61,24 proc.) głoso-
wania. Na Mariusza Lipskiego 
zagłosowało 88 osób, nato-
miast na jego kontrkandydata 
oddano 65 głosów.

– Przyznam, że paliła się 
iskierka nadziei, że to właśnie 
ja wygram. Nie sądziłem jed-
nak, że uzyskam aż tak duże 
poparcie. Korzystając z  oka-
zji, chciałbym podziękować 
za poparcie mojej kandydatu-

ry – mówił zaraz po wyborach 
nowy radny, którego zaprzy-
siężenie ma nastąpić 27 marca.

Mariusz Lipski najpierw 
chce walczyć o  dodatkowy 
przystanek autobusowy, by 
osoby mieszkające na wybu-
dowaniach nie musiały iść do 
Olszanki, a czekały na autobus 
bliżej swoich domów.

– Chodzi przede wszystkim 
o dzieci, które jeżdżą do szko-
ły, ale również osoby dorosłe 
dojeżdżające do pracy. Po-
trzebne są również chodniki. 
Będę się też starał, by w  Ol-
szance powstał plac zabaw dla 
dzieci – dodaje radny Lipski.

Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz gratuluje no-
wemu radnemu i wierzy, że bę-
dzie on wspierał mieszkańców, 
którzy oddali na niego swój 

głos i  pracował na rzecz całej 
gminy.

– Znam pana Mariusza ze 
spotkań sołeckich i  wiem, że 

posiada cechy, które dają na-
dzieję na dobrą współpracę, 
a  tym samym zainteresowanie 
sprawami Olszanki i  Suchej 
Huty oraz realną ocenę dzia-
łań gminnych, która też jest 
istotna. Tematów do realiza-
cji oraz problemów jest sporo, 
więc spokojna dyskusja nad 
ustaleniem priorytetów gmin-
nych, akceptacja podejmowa-
nych zadań przez urząd gminy 
jest bardzo pomocna w  każ-
dym działaniu – zaznacza Ma-
rek Zimakowski.

Jak w  roli radnego spisy-
wał się będzie Mariusz Lip-
ski pokaże na pewno czas, 
a ocenę jego pracy zostawiamy 
wyborcom.

(GR) 
Fot. nadesłane

>> Mariusz Lipski 
z Olszanki został nowym 
radnym gminy Przywidz

PRZYWIDZ. PIEKŁY tEŻ bAbY

kiermasz wielkanocny
Święta już za pa-

sem, a niektórzy wy-
korzystują ten czas 
na organizowanie 
kiermaszów wiel-
kanocnych. Taka 
impreza odbyła się 
m.in. w  Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Przywidzu.

Na kiermaszu 
swoje prace mogli 
wystawić twórcy lu-
dowi, ale również 
instytucje oraz szko-
ły. Podczas przed-
świątecznego spo-
tkania odbyły się warsztaty artystyczne dla najmłodszych, 
podczas których uczestnicy wykonywali palmy wielkanocne. 
Zajęcia prowadziła instruktorka Grażyna Bach-Żelewska.  
Na wszystkich uczestników czekały słodkie upominki ufun-
dowane przez jednego ze sponsorów.

Główną atrakcją wielkanocnego kiermaszu był konkurs na 
babę wielkanocną. Komisja, wybrana spośród publiczności, 
zdecydowała, że zwycięstwo należy się Alinie Klejnie. Kolej-
ne miejsca przyznano zaś Urszuli Majchrzak, Karolinie Labu-
dzie oraz Beacie Jasieckiej.

Dodajmy, że sponsorami imprezy byli: wójt gminy Przy-
widz, Karczma Przywidzka, Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
„U Ewy i Piotra”, Wiejski Dom Towarowy w Przywidzu oraz 
Gminny Ośrodek Kultury.

(GR) 
Fot. GOK Przywidz

>> Alina Klejna, która zwycięzyła 
w konkursie na babę wielkanocną, 
odbiera nagrodę z rąk Marka Zima-
kowskiego, wójta gminy Przywidz


