
Kary za wypalanie traw
Niedawno dał ktoś popis swojej głupoty pod-
palając suchą trzcinę na polach w Błotniku  
i Trzcinisku, w sąsiedztwie przystani.

Segregacja odpadów
Miasto Pruszcz Gdański przyjmuje od miesz-
kańców deklaracje dotyczące opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

ŻuławSKi tulipan
Już po raz czwarty w Mokrym Dworze od-
będzie się prawdopodobnie 11 maja Święto 
Żuławskiego Tulipana.

zagrają wilKi i zaKopower
Na Dniach Pruszcza, które odbędą się 8 i 9 
czerwca, zagrają Wilki, Zakopower i Roan. 
To tylko część atrakcji.
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Projekt „Gdynia‘45” zorganizowany w Łapinie w gminie Kolbudy to kolejna 
edukacyjna inscenizacja historyczna przygotowana przez Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Głównym celem wydarzenia było pokazanie historii zdo-
bywania Pomorza, a w szczególności Gdyni, przez Armię Czerwoną w 1945 r.

wyzwalali pomorze od oKupanta
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Przygotowano dwie trasy zwiedzania: dla doro-
słych oraz dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat 
połączoną z warsztatami edukacyjnymi.

>> W Łapinie koło Kolbud Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zorganizowało inscenizację przed-
stawiającą zdobywanie Pomorza przez Armię Czerwoną w 1945 roku 
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 Moje kochane drzewko, nie oddam cię nikomu                               fot. marcin Żurek

limeryKi

Znany poseł Antoni M.  
z PiS-u,

wczoraj wstawił swój frak  
do komisu,

wszak salonów nie sięga, 
dziś mu starczy siermięga,

co, jak widać,  
jest godne opisu…

Poseł PiS-u  
Brudzińskie się trudzi,

by bełkotem swym trafić  
do ludzi,

ale szanse znikome,
gdy się jest oszołomem,
więc niech lepiej swój  

zapał ostudzi….

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reKlama:
reklama@panoramapomorza.pl

magda.lubanska@panoramapomorza.pl
karol.czajka@panoramapomorza.pl

bogdan malach

ZAPrASZAJĄ DZIECI

do klubu 
filmowego

Dziecięcy Klub Filmowy, 
nowy projekt Instytutu Kul-
tury Miejskiej w  Gdańsku 
przy ul. Długi Targ 39/40, 
zaprasza dzieci w  świat 
kinematografii i  dysku-
sji na jej temat. Spotkania 
DzKF’u odbywać się będą co 
miesiąc, w niedziele o godz. 
16.00, w  siedzibie instytu-
tu. Seans poprzedzać będzie 
prelekcja, a kończyć dyskusja 
prowadzona przez Jolantę 
Manthey, prelegentkę No-
wych Horyzontów Edukacji 
Filmowej. Pierwsze spotka-
nie już 21 kwietnia. Dzieci 
przeniosą się wtedy w  świat 
irlandzkich legend i  mitów 
z  bohaterami filmu ani-
mowanego „Sekret Księgi 
z Kells”. Wstęp wolny, obo-
wiązują zapisy, które prowa-
dzone mają być do 19 kwiet-
nia. Na poszczególne seanse 
obowiązują zapisy pod ad-
resem: punkt@ikm.gda.pl. 
Organizatorzy proszą o  po-
dawanie imienia i  nazwiska 
oraz wieku uczestnika lub 
uczestniczki. 

Kolejne spotkania zapla-
nowano 12 maja („India-
nin”, Nowe Horyzonty, reż. 
Ineke Houtman, seans prze-
znaczony dla dzieci w wieku 
9-11 lat) i 23 czerwca („Lato 
Muminków”, Kino Świat, 
reż. Maria Lindberg, se-
ans przeznaczony dla dzieci 
w wieku 6-9 lat).

(Gr)

• 23 kwietnia (wtorek), koncert Ani Rusowicz,  
godz. 18.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 25 kwietnia (czwartek) koncert Zakopawer,  
godz. 20.00, Pokład, Gdynia, skwer Tadeusza Ko-
ściuszki (Al. Jana Pawła II 11)

• 26 kwietnia (piątek), Ogólnopolska Konferencja 
Młodych Naukowców, Wydział Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 101

• 27 kwietnia (sobota) mecz Lechia Gdańsk – Podbe-
skidzie Bielsko-Biała, godz. 15.45, PGE Arena

• 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
• 2 maja (czwartek), XVI Przegląd Młodych Zespołów 

Jazzowych i Bluesowych, godz. 18.00, Klub Ucho, 
Gdynia, ul. Świętego Piotra 2

• 10 – 12 maja (piątek – niedziela), 3. Targi Designu 
& Aranżacji Wnętrz, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy 
stadionie PGE Arena

• 15 maja (środa), warsztaty „Dziecko pod kloszem – 
jak tego uniknąć, godz. 17.00, Gdynia, Studio Dzie-
cięcej Aktywności „Makaraka”, ul Oliwkowa 29 
(Dąbrowa)

• 17 – 19 maja (piątek – niedziela), festyn „Gramy 
w Zielone”, Renk, Gdańsk, ul. Wodnika 50

• 18 – 19 maja (sobota – niedziela), Noc Muzeów  
• 19 maja (niedziela), mecz żużlowy Wybrzeże Gdańsk 

– Lubelski Węgiel KMŻ, godz. 16.00, stadion żużlo-
wy, ul. Długie Ogrody

• 7 – 14 czerwca (piątek – piątek), Konkurs Eurowizji 
dla Młodych Tancerzy, Opera Bałtycka, Gdańsk,  
al. Zwycięstwa 15

• 8 czerwca (sobota, KSW 23, godz. 20.00, Ergo 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
• 12 listopada (wtorek) Chór Aleksandrowa,  

godz. 19.00, Hala Ergo Arena
• 7 – 9 marca 2014, Halowe Mistrzostwa Świata  

w Lekkoatletyce, Hala Ergo Arena
• 10 maja 2014 (sobota), koncert André Rieu  

z Orkiestrą Johanna Straussa, godz. 20.00,  
Hala Ergo Arena.

ZAmKNIętY NArKOtYKOwY 
INtErES

Pruszczańscy policjanci zli-
kwidowali niewielką uprawę 
konopi indyjskich, którą zaj-
mowali się dwaj mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego. Kiedy 
stróże prawa „wpadli” do jed-
nego z mieszkań, dwaj 21-let-
ni wspólnicy byli nawet pod 
wpływem narkotyków, a teraz 
czekają na decyzję sądu, któ-
ry skazać może ich na 3 lata 
więzienia.

Kryminalni z Pruszcza 
Gdańskiego przeprowadzili 
akcję wspólnie z funkcjona-
riuszami Izby Celnej w Gdy-
ni oraz psem do wykrywania 
środków odurzających. Po 
przeszukaniu mieszkania zna-
leziono 100 gram marihuany, 
10 gram amfetaminy, wagę 
elektroniczną oraz przyrzą-
dy do zażywania narkotyków. 
Dodajmy, że piwnica budyn-
ku była też przystosowana do 
uprawy konopi indyjskich. 

Po wpadce z nielegalnym 
interesem, obaj panowie zajmą 
się tym razem legalną upra-
wą – być może tulipanów albo 
buraków cukrowych. Zyski 
będą mniejsze, ale za to inte-
res legalny.

PODPAlACZ ZAtrZYmANY 
Mężczyzna, który na terenie 

gminy Trąbki Wielkie podpa-
lił dom i samochód należący 
do swojej żony, został zatrzy-
many w gdańskim szpitalu, do 
którego zgłosił się kilka go-
dzin po podłożeniu ognia.

58-latek wykorzystał nie-
obecność domowników, pod-
palając piętro domu jednoro-
dzinnego i jeden z samocho-
dów stojących w garażu. Męż-
czyzna uciekł, kiedy ogień już 
na dobre hulał. Odnalazł się 
kilka dni później w szpitalu. 
W wyniku pożaru nikomu się 
nic nie stało, ale straty oszaco-
wano na 300 tys. zł. Podpa-
lacz został już aresztowany na  

3 miesiące, ale za swój „wy-
czyn” może spodziewać się 
nawet 10-letniego pobytu w 
areszcie.

NA GOrĄCYm UCZYNKU
Z byłej bazy naprawczej 

PKP w Pszczółkach ukradzio-
no stalowe elementy. Złodziei 
ujęto na gorącym uczynku, 
kiedy skradziony łup przerzu-
cali przez ogrodzenie.

Dwaj mężczyźni (21 i 22 
lata) okazali się dość bezczel-
ni, bo kradli w biały dzień. 
Kiedy zatrzymali ich poli-
cjanci, a było krótko po godz. 
14.00, byli zaskoczeni wido-
kiem mundurowych. Ukra-
dziony towar mieli zamiar 
sprzedać w skupie złomu. 
Amatorzy cudzych własności 
przyznali się do winy, a grozi 
im teraz kara 5 lat pozbawie-
nia wolności.

(Gr)

NA SYGNALE

NASZA  KRZYŻÓWKA  NR 5 

5 
1 
NA STOLE 
BILARDO- 
WYM 

2→ 
STRUŚ 
AUSTRA- 
LIJSKI 

2↓ 
RZYMSKA 
EPOPEJA 
WERGI- 
LIUSZA 

3 
MIEJSCE 
URODZENIA 
MAHOMETA 

4→ 
DESKOWA- 
NIE PRZY 
BETONO- 
WANIU 

4↓ 
MIASTO 
W 
INDIACH 

5 
KRÓTKA, 
PISEMNA 
NOTATKA 

1 

 6 
SZWAJCAR- 
SKIE UZDRO 
WISKO W 
ALPACH 

7 
MIASTO 
NA CYPRZE 

8 
SZACUNEK, 
POWAŻA- 
NIE 

9 
WIRUS, 
BAKTERIA 

10 
REZYSTOR 2→ 

↓ 
3  

11 
DAWNIEJ 
O SPŁAWIE 
RZECZNYM 

12 
RAFAEL…, 
TENISISTA 
HISZPAŃ- 
SKI 

4→ 
↓ 

5 6 7 8   

5 
13 
STADIUM 
ROZWOJO- 
WE OWADA 

14 
NIE 
JEDNA 
W BANKU 

9  

2  3 

   

15 
ZESPÓŁ 
MARKA 
GRECHUTY 

16 
NA RAZ 
DO PIECA 

10 

1  7 

    

17 
ANTHONY…, 
AMERYKAŃ- 
SKI 
AKTOR 
FILMOWY 
(1932-1992) 
(„PSYCHOZA”) 

11    112    13 

14    15   16  

18 
CORINNE…, 
BRYTYJSKA 
WOKALISTKA 
SOULOWA 

19 
WĄŻ 
Z „KSIĘGI 
DŻUNGLI” 
 

17 

4 

18      

20 
SYN 
IZAAKA 
I REBEKI, 
BRAT JAKUBA 

21 
WARTOWNIA 
PRZY 
PAŁACU 

 19   20    

21 

6 

       

8 
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/ emu, 4/ szalunek, 9/ zarazek, 10/ opornik, 11/ flis, 12/ Nadal, 14/ kasa, 15/ Anawa, 17/ Perkins, 
19/ Kaa, 20/ Ezaw, 21/ kordegarda 

PIONOWO 

1/ sukno, 2/ Eneida, 3/ Mekka, 4/ Szolapur, 5/ zapisek, 6/ Arosa, 7/ Larnaka, 8/ uznanie, 13/ larwa, 
16/ wsad, 18/ Rae,  

HASŁO:  PRZEKORA  
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wyzwalali pomorze od okupanta
Ponad 50 rekonstruktorów 

wcieliło się w żołnierzy 1 Ar-
mii Wojska Polskiego i  wojsk 
niemieckich, partyzantów 
oraz członków Tajnego Hufca 
Harcerzy, organizacji konspi-
racyjnej działającej w  Gdyni 
i okolicach.

– W trakcie turystyczno-hi-
storycznej wycieczki, uczest-
nicy część trasy, położonej 
wzdłuż linii kolejowej z  Kol-
bud do Niestępowa, poko-
nali na drezynach. Specjalną 
atrakcją było również zwie-
dzanie budynku Starej Papier-
ni w  Łapinie, w  której były 
odtwarzane sceny zajmowania 
Gdyni – mówi Alicja Bittner 
z  Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku. 

Jak dodaje Anna Kądziela-
Grubman, również z  gdań-
skiego muzeum, łącznie udział 
w  projekcie wzięło ok. 400 
osób. 

– Przygotowano dwie tra-
sy zwiedzania: dla dorosłych 
oraz dla rodzin z  dziećmi 
w  wieku 7-12 lat połączoną 

z  warsztatami edukacyjnymi. 
Udział w  nich wzięli rekon-
struktorzy, którzy opowiadali 
o funkcjonowaniu wojskowego 
szpitala polowego, zaś ratow-
nicy medyczni przeprowadzili 
szkolenie z  udzielania pierw-
szej pomocy – mówi Anna 
Kądziela-Grubman. 

Przypomnijmy, że Pomorze 
w  latach 1939-45 było świad-
kiem wydarzeń, które na sta-
łe wpisały się w  pamięć o  II 
wojnie światowej. Jako jedno 
z  pierwszych doświadczy-
ło hitlerowskiego Blitzkriegu 
i  zbrodniczej okupacji, któ-
rej częścią był obóz Stutthof. 
Tutaj jednak, w  wyjątkowo 
ciężkich warunkach rodzi-
ła się i  trwała antyniemiecka 
konspiracja. Totalny charak-
ter konfliktu widoczny był 
szczególnie w  trakcie pocho-
du Armii Czerwonej wiosną 
1945 r. – niosącej wyzwolenie 
od Niemców, ale i wyjątkowo 
gorzki epilog.

(Gr)

• 3 marca 1945 r. wszystkie szlaki komunikacyjne prowadzące do 
Gdańska zostały opanowane przez oddziały Armii Czerwonej. W cią-
gu kilku dni udało się zająć Żukowo, Przodkowo, Kartuzy. W walkach 
toczonych na Pomorzu udział brała polska 1 Brygada Pancerna im. 
Bohaterów Westerplatte, która uczestniczyła w zajęciu Wejherowa, 
a później Gdyni i Gdańska. 
• Od 19 marca trwało natarcie na Gdynię, która ostatecznie została 
zajęta 25 marca. 23 marca został zdobyty Sopot, a oddziały radziec-
kie dotarły do morza i oddzieliły ujście Wisły i Gdańska od Półwyspu 
Helskiego. 
• Od połowy marca trwały walki w  lasach oliwskich, a  po zajęciu 
Sopotu przystąpiono do ataku na oddziały niemieckie stacjonują-
ce w  Gdańsku. Kolejne dzielnice były zdobywane do końca marca  
(27 marca zatknięto polską flagę na Dworze Artusa).
• 31 marca Sowieci zdobyli Westerplatte.

Stara Papiernia w Łapinie
Historia Papierni w Łapinie położonej nad rzeką Radunią sięga roku 
1877. Papiernia składała się wówczas z dwóch fabryk – pierwsza pro-
dukowała celulozę, którą następnie wozami konnymi przewożono do 
drugiej fabryki, która wyrabiała papier i papę na dachy.
W dwudziestoleciu międzywojennym Łapino należało do Wolnego 
Miasta Gdańska, a Łapińska Papiernia była jedyną czynną papier-
nią na terenie Wolnego Miasta Gdańska. W czasie II wojny światowej 
Papiernia należała do firmy Krieg et Company, która swoją siedzibę 
miała w Gdańsku przy ulicy Długi Targ nr 19. W Papierni produkowano 
wówczas papier stosowany do zaciemniania okien. Po wojnie fabry-
ka przeszła w ręce państwowe. 

>> W Łapinie koło Kolbud Muzeum II Wojny Świ-
atowej w Gdańsku zorganizowało inscenizację 
przedstawiającą zdobywanie Pomorza przez Armię 
Czerwoną w 1945 roku
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REKLAMA
Najtaniej u nas

zadzwoń
 i negocjuj

tel.:  790 486 988

Gm. PrUSZCZ GDAńSKI. EKO KONKUrS

Stworki z odpadów
Wszystkich przedszkolaków i  uczniów szkół podstawo-

wych z terenu gminy Pruszcz Gdański zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym „Kartonowe stworki, plasti-
kowe potworki, czyli drugi życie rzeczy”.

Organizatorami konkursu są Urząd Gminy Pruszcz Gdań-
ski oraz Ośrodek Kultury, Sportu i  Rekreacji w  Cieplewie, 
a  jego ideą ma być podniesienie świadomości ekologicznej, 
przybliżenie dzieciom zasad recyklingu i nauczenie najmłod-
szych segregacji odpadów. Termin konkursu nie jest też przy-
padkowy, bowiem od 1 lipca zacznie funkcjonować nowy sys-
tem gospodarowania odpadami komunalnymi. Od mieszkań-
ców, bezpośrednio z  nieruchomości, będą odbierane oprócz 
odpadów zmieszanych, odpady wysegregowane (papier, szkło 
i tworzywa sztuczne), które następnie zostaną poddane proce-
sowi recyklingu.

Organizatorzy zachęcają dzieci, by najpierw zbierały od-
pady do dostarczonych worków o odpowiedniej kolorystyce, 
a później do wykonania ze zgromadzonych przedmiotów (np. 
kartonów, plastikowych nakrętek czy butelek po napojach) 
rozmaitych form przestrzennych. Najlepsze prace zostaną na-
grodzone. Szczegółowe informacje w regulaminie, który znaj-
duje się na stronie www.oksir.pruszczgdanski.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu 58 682 85 78 (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00).

(Gr)

wIŚlINA. bEZPŁAtNE bADANIA

Biała sobota
Mieszkańcy wsi, gdzie pracy przy gospodarstwach rolnych 

jest niemało, bardzo często nie mają czasu, aby udać się do 
lekarza na badania. Drugim powodem jest również brak środ-
ków finansowych. 

Z myślą o nich 27 kwietnia odbędą się w Wiślinie bezpłat-
ne badania bez skierowania w ramach „białej soboty”. Warto 
podkreślić, że są one finansowane z gminnego budżetu w ra-
mach przyjętego Programu Zdrowotnego na lata 2011 – 2013.

Podczas „białej soboty” można będzie dokonać pomiaru 
ciœnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu, wykonywana 
bêdzie spirometria. Przeprowadzane bêd¹ równie¿ badania 
okulistyczne wœród osób z podwy¿szonym ciœnieniem têt-
niczym (badanie dna oka). Prowadzone bêd¹ te¿ konsultacje 
przez lekarza internistê lub specjalistê medycyny rodzinnej lub 
kardiologa. 

Badania zostan¹ przeprowadzone 27 kwietnia w godz. 8.30 
– 15.00 w Szkole Podstawowej w Wislinie, ul. Mostowa 5. 
Rejestracja pacjentów prowadzona jest pod numerem telefonu 
512 418 258 w godz. 8.00 – 15.00.

(lubek)

PrUSZCZ GDAńSKI. POwIEw ŚwIEZOŚCI

nowa strona www miasta

W połowie kwietnia ruszy-
ła nowa strona internetowa 
miasta Pruszcz Gdański, któ-
rej wygląd i  zawartość różni 
się znacznie od poprzedniej 
witryny.

– Taki wygląd strony to 
obecnie obowiązujący kanon 
tworzonych witryn miejskich 
np. Sopot, Koszalin, Helsinki, 
Calgary – mówi Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego. 
– Strona została podzielona 
na cztery działy: Mieszkaniec, 
Turysta, Inwestor i  Urząd 
Miasta, co umożliwia prezen-

towanie określonym grupom 
użytkowników serwisu, sper-
sonalizowanej informacji, wy-
branej tematycznie według ich 
preferencji. Duża zaletą nowej 
strony jest uproszczona nawi-
gacja i  na bieżąco aktualizo-
wana zawartość informacyjna.

Nowa strona posiada oczy-
wiście angielską wersję języ-
kową oraz udogodnienia dla 
osób niedowidzących, umożli-
wiające zwiększenie kontrastu 
i  wybór większego rozmiaru 
czcionki.

– Nowy serwis internetowy 
został zaprojektowany tak-

że z  myślą o  użytkownikach 
urządzeń mobilnych, bowiem 
posiada wersję mobilną oraz 
fotokody, kierujące do najważ-
niejszych informacji – dodaje 
Bartosz Gondek. – Na szcze-
gólną uwagę zasługuje baza 
ofert inwestycyjnych, która 
znajduje się w  dziale dla in-
westora. Zawiera ona kilka-
dziesiąt ofert inwestycyjnych 
wraz z  mapkami i  kartami 
terenu. Baza wyposażona zo-
stała również w  mechanizm 
wyszukiwania, który pozwala 
na odnalezienie ofert według 
określonych kryteriów.

Nowością na stronie jest ka-
lendarium wydarzeń, w  któ-
rym publikowane są informa-
cje o zbliżających się wydarze-
niach w postaci interaktywne-
go kalendarza.

Władze miasta mają nadzie-
ję, że wprowadzone zmiany 
uprzyjemnią codzienne ko-
rzystanie z  miejskiej witryny. 
Strona jest w  fazie rozruchu, 
a  wszelkie uwagi należy kie-
rować do Referatu Współpracy 
i Promocji (tel. 58 775 99 59).

(Gr)

POwIAt. PODPAlIlI trZCINY

Kary za wypalanie traw
Wczesna wiosna to szcze-

gólnie trudny okres dla stra-
żaków, którzy co rusz wzywa-
ni są do gaszenia nieużytków. 
Niczego nieświadomi ludzie 
wypalają trawy uważając, że 
jest to potrzebne.

W ostatnim czasie jeszcze 
bardziej w swojej głupocie po-
sunęli się nieznani sprawcy, 
którzy podpalali suchą trzcinę 
na polach w Błotniku i Trzci-
nisku, w sąsiedztwie żeglar-
skiej przystani. Jak widać, bez-
myślnym ludziom wystarczyła 
ładna pogoda, by słońce ude-
rzyło do głowy. W akcji mu-
siały uczestniczyć dwa zastępy 
straży pożarnej, które uga-
siły pożar i uratowały przed 
ogniem przystań, na którą wy-
dano niemało pieniędzy. 

Bezmyślne wypalanie traw 
jest przede wszystkim niebez-
pieczne, ale też zabronione i 
grozi za to nawet kara aresztu. 
Negatywne skutki wypalania 
traw są powszechnie znane, 
niemniej, jak potwierdzają za-
istniałe zdarzenia, trudno jest 
dotrzeć do świadomości ludzi, 
aby zaprzestali swoich niezro-
zumiałych praktyk. 

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Państwowa 
Straż Pożarna apelują, aby ze 
względu na bezpieczeństwo, 
nie wypalać traw. Co roku 
wiosną, w takich właśnie po-
żarach, giną ludzie. Pamiętaj-
my, że strażacy biorący udział 
w akcji gaśniczej mogą być 
w tym czasie potrzebni rów-
nież w innym miejscu. Poża-
ry spowodowane wypalaniem 
traw często przenoszą się na 
pobliskie lasy i zabudowania, 
powodują zagrożenie także na 
drogach, prowadząc do koli-
zji i wypadków. W kwietniu 
2012 roku strażacy gasili oko-
ło 1800 pożarów lasów oraz 
ponad 18600 pożarów traw, 
łąk, nieużytków. 

Apele o niewypalanie nie-
użytków są kierowane także 
do rolników, którzy wypalają 
trawy na terenie swoich go-
spodarstw. Warto wiedzieć, 
że za tego typu działanie 
można stracić od 25 do 100 
proc. rolniczej dotacji.

(Kl) >> Strażacy gaszą trzciny na polach w okolicach 
przystani żeglarskiej w Błotniku 

Fo
t. U

G 
Ce

dry
 W

iel
kie



KwIECIEń 2013     NEwS@PANOrAmAPOmOrZE.Pl 5Życie  powiatu

PrZYwIDZ. StUDENCKI PrZEGlĄD

Bazuna zawita  
do zielonej Bramy

Zielona Brama w Przywi-
dzu kolejny raz gościć będzie 
uczestników Ogólnopolskiego 
Turystycznego Przeglądu Pio-
senki Studenckiej „Bazuna”. 
Tegoroczna impreza odbędzie 
się 28 – 30 czerwca.

„Bazuna” ma już swoją dość 
długą historię, bo jej początki 
sięgają roku 1971. Przegląd or-
ganizowany jest przez środo-
wisko studentów Politechniki 
Gdańskiej, reprezentowane 
przez Uczelniany Parlament 
Zrzeszenia Studentów Pol-
skich Politechniki Gdańskiej 
(obecnie: Parlament Studen-
tów Politechniki Gdańskiej).

Realizatorem imprezy od jej 
początków jest nieprzerwanie 
Studencki Klub Turystycz-
ny Politechniki Gdańskiej 
„FIFY”. Od roku 2005 w re-
alizacji imprezy uczestniczy 
także Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Artystyczne „Bazuna”.

Warto podkreślić, że jest 
to jedyna tego typu impreza 
w Polsce, z założenia wędru-
jącą – od pierwszych edycji 
w gdańskim klubie „ŻAK” 
poprzez tzw. cykl zamkowy 
(Gniew, Malbork, Kwidzyn) 
po przeglądy z lat ostatnich 
odbywające się w Trójmieście 
i jego okolicach.

Jak informują organizato-
rzy po raz pierwszy w historii 
studencki przegląd rozpocz-
nie się, w piątek 28 czerw-
ca o godz. 13.00. Ten dzień 
przeznaczony jest dla arty-
stów lokalnych, a więc swoją 
twórczość zaprezentują artyści 
gminy Przywidz.

Poza Zieloną Bramą i stu-
denckim klubem do organizacji 
imprezy włączył się też Urząd 
Gminy Przywidz. Więcej in-
formacji dotyczących czerwco-
wego przeglądu znaleźć można 
na stronie www.bazuna.art.pl.

(Gr)

>> Niedawno „Bazuna” obchodziła swoje 40. urodziny. W czerwcu jej kolejna 
odsłona w Przywidzu
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PrUSZCZ GDAńSKI. wSPÓlNE DZIAŁANIE

pies Szuka domu
Pomorska Fundacja Pies 

Szuka Domu i Miasto Pruszcz 
Gdański będzie w tym roku 
współpracować w zakresie pro-
mocji pozytywnych rozwiązań 
w zakresie ochrony praw zwie-
rząt i ochrony nad nimi.

Założyciele fundacji od de-
kady zajmują się działalnością 
adopcyjną zwierząt – psów, 
kotów a także koni. Tylko 
przez ostatnie 2 lata fundacja 
znalazła dom dla ponad 300 
psów, czyli 95 proc. zwierząt, 
którymi się zaopiekowała.

– Bezdomność zwierząt to 
wypadkowa ludzkiej bezdusz-
ności, oraz braku mechani-
zmów, stworzonych na po-

ziomie gminy, które mogą jej 
szybko i skutecznie zapobiegać 
– mówi Artur Lewandowski z 
fundacji Pies Szuka Domu - 
Pruszcz Gdański przez ostat-
nie lata stworzył system, który 
mogą naśladować inne samo-
rządy. Dla nas to okazja aby na 
działającym przykładzie wdra-
żać podobne wzorce w innych 
gminach.

Pruszcz Gdański od ponad 
6 lat wprowadza rozwiązania 
mające na celu ograniczenie 
problemu bezdomnych psów w 
przestrzeni miejskiej.

Zbudowaliśmy kojec, prze-
szkoliliśmy strażników miej-
skich w zakresie bezpieczne-

go odławiania psów, co roku 
przeprowadzamy bezpłatne 
czipowanie i sterylizację czwo-
ronogów – mówi Wojciech 
Gawkowski, zastępca bBurmi-
strza Pruszcza Gdańskiego.

Miasto i fundacja przez cały 
rok będzie wspólnie podejmo-
wać różne działania. Mowa tu 
o wydawaniu wspólnej ulotki, 
kampani informacyjnej prze-
prowadzanej podczas imprez 
organizowanych przez miasto, 
propagowanie dobrych prak-
tyk wprowadzonych w naszym 
mieście – chociażby podczas 
prelekcji w szkołach.

(bg)

>> Współna akcja spowodować ma, aby jak najwięcej zwierząt znalazły swój dom
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PrUSZCZ GDAńSKI. JUŻ OD 1 lIPCA

Segregacja odpadów – to naprawdę proste!
Miasto Pruszcz Gdański przyjmuje deklaracje dotyczące 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 
1 lipca to Miasto będzie odpowiedzialne za odbiór  i za-
gospodarowanie odpadów. Mieszkańcy będą zaś segrego-
wać śmieci.

Wielu mieszkańców obawia 
się, że nie sprostają wymaga-
niom stawianym przez nowy 
system i nie będą potrafili wła-
ściwie posegregowane śmieci, 
bo to trudne, pracochłonne, 
niewygodne. Wielu myśli, że 
wystarczy zapłacić wyższą 
opłatę i śmieci nie segregować. 
Regulamin utrzymania czy-
stości i porządku w Pruszczu 
Gdańskim nie daje mieszkań-
com wyboru – segregacja jest 
obowiązkowa.

- W oparciu o własne do-
świadczenia i zdobytą wiedzę 
staramy się zbudować nowy 
system tak, aby był  jak naj-
mniej uciążliwy dla mieszkań-

ców. Tym, którzy już segregują 
odpady nowy system ułatwia i 
poprawia komfort „pozbywa-
nia” się z domów dodatkowych 
frakcji, takich jak: opony, elek-
trośmieci ponadgabaryty, li-
ście, skoszona trawa, gruz, od-
pady niebezpieczne. Będzie je 
można przekazywać od 1 lipca 
nieodpłatnie, sześć dni w ty-
godniu do gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów, 
w określonych oczywiście go-
dzinach – informuje Mariola 
Barzał, kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej.

Zniknie problem, co zrobić 
ze zużytymi oponami, gdzie 
oddać starą lodówkę albo wy-

rzucić potłuczoną umywalkę, 
co zrobić z resztkami klejów 
lub lakierów.

- Od tego dnia nie może  
być przyzwolenia na pozosta-
wianie pod wiatami śmietni-
kowymi kanap, foteli, starych 
dywanów. Ich miejsce jest na 
gratowisku, a obowiązkiem 
każdego mieszkańca jest jego 
przetransportowanie – dodaje 
Mariola Barzał.

* Odpady mokre – odpa-
dy zielone (trawa, liście, od-
pady roślinne z pielęgnacji 
ogrodów), odpady kuchen-
ne, (resztki żywności, fusy po 
kawie i herbacie, skorupki po 
jajkach i orzechach), rośliny, 

ziemia po kwiatach, zużyte 
ręczniki papierowe i chustecz-
ki higieniczne, mokry, zabru-
dzony papier.

* Odpady suche – pozosta-
łe po wydzieleniu odpadów 
zbieranych selektywnie tj. 
odpadów mokrych, papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych i 
pozostałych zbieranych selek-
tywnie, Do pojemnika na od-
pady suche wrzucimy zatem 
opakowania po olejach, styro-
pianowe pojemniki po żywno-

ści, fajans, porcelanę, popiół, 
szkło żaroodporne, pamper-
sy. Tu także wrzucać możemy 
metalowe puszki oraz opako-
wania wielomateriałowe (np. 
kartoniki po mleku i sokach), 
jednakże istnieje także moż-
liwość selektywnego zbierania  
tych odpadów i nieodpłatnego 
przekazania ich do gminne-
go punktu zbierania odpadów 
komunalnych.

W zabudowie jednorodzin-
nej do każdego domu dostar-

czone zostaną dwa pojemniki  
na mokre i suche odpady oraz 
komplet trzech worków, odpo-
wiednio oznakowanych, prze-
znaczonych na plastik, szkło i 
papier. W zabudowie wieloro-
dzinnej do budynków dostar-
czonych zostanie pięć pojem-
ników, każdy w odpowiednim 
kolorze i z napisem, na jakie 
odpady jest przeznaczony.

(Gr)
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wArSZAwA. POmOŻE INNYm
fundusz  

stypendialny partyki
Powstał Fundusz Stypendialny Natalii Partyki. Ma on 

wspierać młodych sportowców, którzy z  powodu różnych 
przeciwności losu mają trudności z  rozwojem kariery. Już 
jesienią tego roku zostaną przyznane pierwsze stypendia, 
których celem będzie wyrównanie szans młodych sportow-
ców pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

W połowie kwietnia w warszawskim Hotelu Bristol Nata-
lia Partyka odebrała wyróżnienie „Kobieta Roku 2012”, przy-
znane przez czytelniczki magazynu „Twój Styl”. Odbierając 
nagrodę, Natalia  oświadczyła, że często spotyka osoby, które 
muszą zmagać się z wieloma przeszkodami, aby móc kontynu-
ować uprawianie sportu.

– Doskonale te osoby rozumiem, bo sama przeszłam tę 
drogę. Staram się być dla nich inspiracją. Postanowiłam tak-
że pomagać w bardziej wymierny, finansowy sposób. Dlate-
go razem z Fundacją Dobra Sieć będziemy pomagać młodym 
sportowcom, aby mogli stawić czoła przeciwnościom losu – 
powiedziała gdańszczanka.

Celem Funduszu jest niesienie pomocy finansowej oso-
bom, których z  powodu niepełnosprawności, ubóstwa czy 
trudnej sytuacji rodzinnej nie stać na kontynuowanie kariery 
sportowej. Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie zo-
staną wkrótce ogłoszone na stronach: www.nataliapartyka.pl 
i www.mojestypendium.pl.

(Kl)

PrUSZCZ GDAńSKI.  
NA SZYmANOwSKIEGO
rusza przebudowa

Ruszyła przebudowa układu drogowego ulicy Szymanow-
skiego w Pruszczu Gdańskim.

- Prace na Szymanowskiego obejmą przebudowę układu 
drogowego jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej, ro-
botami elektroenergetycznymi, związanymi z  przebudową 
i budową napowietrznych linii kablowych. Wybudowane zo-
stanie także oświetlenie LED na odcinku od ulicy Paderew-
skiego do Wyspiańskiego – informuje Bartosz Gondek, rzecz-
nik prasowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Koszt inwestycji to 260861 złotych, które pochodzić będą 
na te zadanie z budżetu miejskiego. Prace zostaną wykonane 
w ciągu stu dni przez firmę Strabag.

(Kl)

GDAńSK. mUZEUm lEChII

trybuna dawida zapiska
Gdańska drużyna piłkarska doczekała się w końcu swojego 

muzeum. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 15 kwietnia na 
stadionie PGE Arena.

Walka o  muzeum Lechii Gdańsk trwała bardzo długo. 
W końcu marzenia działaczy, byłych zawodników i kibiców 
zostały zrealizowane. W  Muzeum Lechii Gdańsk obejrzeć 
będzie można ponad 1600 eksponatów związanych z  futbo-
lem, ale również innymi dyscyplinami – kolarstwem, podno-
szeniem ciężarów, rugby, lekką atletyką czy tenisem – w któ-
rych zawodnicy występowali na przestrzeni lat w barwach Le-
chii. Wśród eksponatów są też m.in. makiety obu stadionów 
– przy ulicach Traugutta 29 i Pokoleń Lechii Gdańsk 1, czyli 
PGE Arena, replika Pucharu Polski zdobytego w 1983 roku, 
czy puchary z mistrzostw Polski zdobywane przez juniorów 
biało-zielonych. 

Dzień wcześniej, a więc tuż przed przegranym meczem Le-
chii z  Jagiellonią Białystok (2:3), również na gdańskim sta-
dionie miała miejsce inna wzruszająca uroczystość. Sektor S 
na trybunie żółtej został bowiem nazwany imieniem Dawida 
Zapiska, młodego kibica biało-zielonych, którego w ubiegłym 
roku pokonała niestety ciężka choroba. Tablicę odsłoniła jego 
mama – Sylwia Zapisek.

(Kl)

CEDrY mAŁE. tUrNIEJ KGw

grabiny-zameczek najlepsze w pomorskim
Reprezentacja wsi Grabiny-

-Zameczek zwyciężyła w  IV 
Powiatowym Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich Powiatu 
Gdańskiego, który odbył się 
w  Cedrach Małych. One też 
zdobyły Grand Prix na turnie-
ju wojewódzkim w Sztumie.

Z  roku na rok impreza cie-
szy się coraz większą popu-
larnością nie tylko uczestni-
ków, ale również kibiców. Sala 
w  Cedrach Małych pękała 
w  szwach, a  emocjami moż-
na byłoby obdzielić niejeden 
mecz piłkarski. 

Tego roku w turnieju wzię-
ło udział sześć kół, które re-
prezentowały Gołębiewko, 
Jodłowno, Kolnik, Jagatowo 
i  Kiezmark. Na turnieju za-
brakło niestety przedstawicie-
li gminy Kolbudy. Uczestnicy 
zmagań rywalizowali w  kilku 

konkurencjach. Bezkonku-
rencyjne w  wypiekaniu chle-
ba okazały się panie z  KGW 
Jodłowno. Zdaniem jury tabli-
cę, która miała być wizytówką 
koła, najlepiej wykonała repre-
zentacja Gołębiewka. Z  kolei 
przedstawiciele Kolnika zwy-
ciężyli w pokazie mody, które-
go głównym „bohaterem” był 
kapelusz. Najlepszymi śpie-
waczkami okazały się panie 
z  KGW Grabiny-Zameczek, 
a  tancerkami mieszkanki Ja-
gatowa. Gospodarze impre-
zy – KGW Kiezmark zostali 
nagrodzeni za przygotowanie 
stołu. 

W  klasyfikacji generalnej 
zwyciężyło Koło Gospodyń 
Wiejskich ze wsi Grabiny-
-Zameczek, które reprezento-
wało powiat gdański w turnie-
ju wojewódzkim. Tym razem 

jego gospodarzem był Sztum. 
Nasze przedstawicielki spisały 
się znakomicie, ponieważ zdo-
były Grand Prix i tym samym 
powtórzyły ubiegłoroczny 

sukces KGW Leszkowy, któ-
re także okazało się najlepsze 
w województwie pomorskim. 

(Gr)

>> Do turnieju Kół Gospodyń Wiejskich wszyscy 
przygotowują się bardzo starannie, by jak najlepiej 

zaprezentować się podczas imprezy

mOKrY DwÓr. KwIAtOwY rEKSIO I KUlfON

Święto Żuławskiego tulipana
Trzy tygodnie później niż zwykle rozpoczęły się przygotowania do kolejnego 
Święta Żuławskiego Tulipana, które tradycyjnie odbędzie się w Mokrym 
Dworze w gminie Pruszcz Gdański. 

Święto Żuławskiego Tulipa-
na jest organizowane od 4 lat i 
zawsze na początku maja. W 
tym roku pogoda pokrzyżowa-
ła plany organizatorów.

– Tam, gdzie się pojawię, py-
tają mnie, kiedy będzie Święto 
Tulipana. Nie chcę obiecywać 
żadnej daty. Wszystkie prace 
w gospodarstwie są opóźnio-
ne. A to właśnie dobra pogo-
da jest nam potrzebna, byśmy 
mogli przygotować naszą tuli-
panową imprezę – mówi „Pa-
noramie” Wiesław Zbroiński, 
sołtys Mokrego Dworu, jeden 
z organizatorów imprezy, który 
na co dzień zajmuje się uprawą 
tulipanów.

Wiesław Zbroiński zdra-
dził nam jednak, że podczas 
imprezy atrakcji nie będzie 
brakowało.

– Na naszej scenie wystąpi 
wiele zespołów. Prowadzimy 
jeszcze rozmowy z gwiazdą, 
która miałaby uświetnić im-
prezę. Nie zabraknie konkur-
sów z wykorzystaniem oczy-
wiście tulipanów. Odbędzie się 
też nasza wersja popularnego 
teleturnieju muzycznego, któ-
rą zatytułowaliśmy „Jaka to 
bajka”, gdzie uczestnicy będą 
musieli rozpoznawać melodie 
znanych bajek. O godz. 19.00 
przygotowaliśmy dużego kali-
bru niespodziankę, natomiast 
o godz. 22.00 odbędzie się po-

>> Tak imponujące kwiatowe kompozycje można podziwiać tylko podczas  
Święta Żuławskiego Tulipana w Mokrym Dworze
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kaz fajerwerków – dodaje soł-
tys Mokrego Dworu.

Tematem przewodnim te-
gorocznego święta będzie 
„Tulipanowy bajkowy świat”, 
a przygotowaniem projektów 
zajął się jak zwykle Bogusław 

Izdebski. Do układania kwia-
towych kompozycji potrzeb-
nych będzie zapewne wie-
le osób, więc wszyscy chętni 
mogą się zgłaszać do Wiesła-
wa Zbroińskiego albo Urzę-
du Gminy Pruszcz Gdański.  

Na plakatach, stronie interneto-
wej urzędu i na www.panorama-
flash.pl pojawi się wkrótce infor-
macja z dokładnym terminem i 
programem majowej imprezy.

(lubek)
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foldery    ulotki
biuletyny już od 1 zł

zdjęcia reklamowe
obsługa fotograficzna firm

strony www

www.flashpress.pl

PrUSZCZ GDAńSKI. GwIAZDY NA DNI mIAStA

wilki i zakopower 
zagrają w pruszczu

Kolejny raz gwiazdy lśnić będą nad Pruszczem Gdańskim. 
Na Dniach Pruszcza, które odbędą się 8 i 9 czerwca, 
zagrają Wilki, Zakopower i Roan. To oczywiście tylko 
namiastka wielkich atrakcji, które czekają nas na święcie 
naszego miasta.

Na dokładny program tego-
rocznych Dni Pruszcza, które 
co ciekawe odbędą się już po 
raz 24., jest jeszcze za wcze-
śnie. Ale już teraz możemy 
powiedzieć, że impreza zapo-
wiada się niebiańsko, patrząc 
na gwiazdy, które mają u  nas 
zagrać.

– Muzyczną gwiazdą pierw-
szego wieczoru, w  sobotę 8 
czerwca, będzie Zakopower. 
Przed zespołem pojawi się co-
raz bardziej znana grupa Roan 
oraz Gentle Lady Note – mówi 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Równie ciekawie będzie 
dzień później. Na scenie wy-
stąpią bowiem zespoły Where 
is Jerry, The Postman, a gwiaz-
dą wieczoru będą Wilki. 

W  ramach obchodów, poza 
koncertami, zaplanowane są 
pokazy skoków spadochrono-

wych, przejazd zabytkowych 
aut czy pokaz sprzętu wojsko-
wego podczas święta 49 Bazy 
Lotniczej w  Pruszczu Gdań-
skim. Odbędzie się także po-
kaz niezwykłych samochodów, 
biorących udział w  rajdzie IV 
Rundy Mistrzostw Polski Po-
jazdów Zabytkowych. 

– Wzorem wcześniejszego 
Pucharu Bałtyku oraz kulty-
wując tradycję skoków spado-
chronowych, Aeroklub Gdań-
ski reaktywuje konkurencję, 
podczas której pruszczańskie 
niebo pochwali się niezwy-
kłym widokiem. Całe rodziny 
zapraszamy na niedzielny Fi-
nał Ogólnopolskich Zawodów 
w  Skokach Spadochronowych 
na Celność Lądowania o  Pu-
char Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, Janusza Wróbla. 
Eliminacje będą odbywać się 
na lotnisku Aeroklubu Gdań-
skiego. Na finałowy pokaz 

skoków zapraszamy w niedzie-
lę na stadion Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Chopina 34 – 
zachęca Bartosz Gondek. 

Tradycyjnie, w  ramach ob-
chodów Dni Pruszcza Gdań-
skiego, organizatorzy zapra-
szają całe rodziny do udziału 
w licznych atrakcjach zaplano-
wanych na terenie Międzyna-
rodowego Bałtyckiego Parku 
Kulturowego Faktoria. 

Dokładny program Dni 
Pruszcza Gdańskiego zamie-
ścimy w  majowym wydaniu 
„Panoramy”. Będzie go moż-
na również znaleźć na stronie 
naszej gazety www.panora-
maflash.pl oraz na www.cki-
s-pruszcz.pl i  www.pruszcz-
-gdanski.pl i na plakatach roz-
wieszonych na terenie miasta 
i powiatu gdańskiego.

(lubek)
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>> Jedną z gwiazd tegorocznych Dni Pruszcza Gdańskiego będzie zespół Zakopower

POwIAt. wYtYCZĄ bEZPIECZNE ŚCIEŻKI

Szlaki rowerowe powiatu
Powstaje mapa bezpiecz-

nych tras rowerowych powiatu 
gdańskiego. Pracuje nad nim 
Bernard Pawlak, który ma na 
swoim koncie nie jedną zagra-
niczną podróż rowerową.

Najpierw były wyprawy wo-
kół Polski, potem Słowacja, 
Czechy, Ukraina, Bałkany, 
wyprawa Barcelona – Andora 
– Zamki nad Loarą –  Paryż. 
W 2011 roku bardziej już eg-
zotyczna wyprawa przez Gru-
zję, Armenię, Azerbejdżan. 
Była też przygoda rowerowa 
na pustyni Atacama. Dziś, ze 
względu na obowiązki, Ber-
nard Pawlak nie ma już cza-
su na przemierzanie rowerem 
tysięcy kilometrów po całym 
świecie. Pasja ma jednak to do 
siebie, że gdzieś trzeba dać jej 
upust. Najłatwiej było uczynić 
to wokół domu, czyli na tere-
nie powiatu gdańskiego. W 
ten sposób powstaje mapa bez-
piecznych tras rowerowych, 

które prowadza nas po naj-
mniej znanych i zarazem naj-
bardziej urokliwych zakątkach 
Żuław Gdańskich i Gdań-
skich Wyżyn.

- Większość ścieżek rowe-
rowych wiedzie wzdłuż głów-
nych dróg, tymczasem to co 
najciekawsze kryje się z dala 
od nich. Staram się tak zapla-
nować trasy rowerowe na tere-
nie powiatu gdańskiego, aby 
były one bezpieczne. W ten 
sposób powstaje siatka  atrak-
cyjnych szlaków wycieczko-
wych, wiodących leśnymi i po-
lnymi duktami, mało uczęsz-
czanymi drogami gminnymi 
i powiatowymi, które tylko z 
konieczności przecinają ru-
chliwe drogi wojewódzkie. 
Moim wzorem były trasy ro-
werowe na wyspie Bornholm, 
które umożliwiają dokładne 
zwiedzenie całej wyspy – opo-
wiada Bernard Pawlak.

Istotne też jest też, że ro-

werowe zwiedzanie powiatu 
można zacząć w dowolnym 
miejscu przez które przebiega 
trasa oraz w Gdańsku, czy od 
strony Starogardu Gdańskiego 
albo Tczewa.

- Trasy rowerowe wiodące 
po najciekawszych zakątkach 
powiatu gdańskiego były do-
tąd opisywane jedynie na Fa-
cebooku. Już niedługo trafią 
zaś do specjalnego przewodni-
ka, który zostanie wydany po-
wiat – mówi Cezary Bieniasz-
-Krzywiec, starosta gdański.

Do współpracy nad prze-
wodnikiem mają zostać za-
proszone samorządy powiatu 
gdańskiego, a także Nadle-
śnictwo Kolbudy. W przy-
szłości, oprócz wersji pisanej, 
powstać ma także specjalna 
strona internetowa, na której 
każdy będzie mógł zamieścić 
opis własnej trasy.

(Gr)

>> Na rowerowej przejażdżce można przy okazji obejrzeć historyczne miejsca 
naszego powiatu
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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 reklamo-
wej na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „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.

GDAńSK. GOrĄCZKA SPEKtAKlI

festiwal 
wybrzeże Sztuki

Już tylko godziny dzielą nas do VI edycji Festiwalu Wybrzeże 
Sztuki. Impreza, podczas której zaprezentowane zostaną najcie-
kawsze i najgłośniejsze spektakle minionego i obecnego sezonu, 
rozpocznie się 22 i potrwa do 30 kwietnia.

– Festiwal Wybrzeże Sztuki to coroczny przegląd najciekaw-
szych, najwybitniejszych i  najgłośniejszych, a  czasami również 
kontrowersyjnych, spektakli prezentowanych na polskich sce-
nach. Dotąd odbyło się pięć zasadniczych, wiosenno-letnich edy-
cji festiwalu oraz jesienne aneksy do edycji IV i V. To dzięki naszej 
imprezie trójmiejska publiczność mogła zobaczyć mistrzowskie 
przedstawienia Jerzego Jarockiego, Grzegorza Jarzyny i Krystia-
na Lupy oraz słynne, oryginalne spektakle Krzysztofa Warlikow-
skiego, Jana Klaty, Mai Kleczewskiej i duetu Demirski i Strzępka 
– informuje Grzegorz Kwiatkowski z Teatru Wybrzeże.

22 kwietnia zaprezentowany będzie spektakl „Balladyna” (nie 
Słowackiego, lecz Marcina Cecko) w reżyserii Krzysztofa Gar-
baczewskiego. Dzień później (23 kwietnia) w Sopocie pokazany 
zostanie „Ufo. Kontakt” – autorski spektakl Iwana Wyrypaje-
wa. Z kolei 24 kwietnia na Dużej Scenie odbędzie się premiera 
„Czarownic z Salem” w reżyserii Adama Nalepy, a 25 kwietnia 
na deskach Sceny Kameralnej – „Lubiewo” w  reżyserii Piotra 
Siekluckiego.

– 26 i 27 kwietnia pokażemy Gdański Spektakl Roku, kontro-
wersyjne i szeroko komentowane „Amatorki” w reżyserii Eweliny 
Marciniak, a 27 i 28 kwietnia czeka nas spotkanie z „Pawiem Kró-
lowej”, teatralną adaptacją uhonorowanej nagrodą Nike powieści 
Doroty Masłowskiej w brawurowej reżyserii debiutującego Paw-
ła Świątka – podaje Grzegorz Kwiatkowski. – 28 i 29 kwietnia 
przybędzie do nas kolejny obiekt latający – „Nietoperz”, inkrusto-
wany słynnymi ariami ze Straussowskiej „Zemsty Nietoperza”, 
według scenariusza i w reżyserii opromienionego licznymi euro-
pejskimi wyróżnieniami Kornéla Mundruczó. 29 kwietnia zapre-
zentujemy skandalizujący jeszcze nie tak dawno „Shopping and 
Fucking”, w reżyserii dobrze nam znanego i nie tylko w naszym 
regionie nagradzanego Grzegorza Wiśniewskiego. 

Na zakończenie tegorocznego festiwalu zaplanowano nato-
miast najnowszy spektakl wrocławskiej PWST Caryl Churchill 
„Love & Information” Moniki Strzępki.

Dokładny program festiwalu znaleźć można na stronie inter-
netowej www.teatrwybrzeze.pl. 

(Gr)

POmOrZE. NAJbArDZIEJ AKtYwNI

Handel rzeczami używanymi
Przepełnione piwnice czy 

zagracone poddasza powo-
li odchodzą do przeszłości. 
Jak wynika z  badania serwisu 
Tablica.pl, wykonanego przez 
TNS Polska, aż 78 proc. Po-
laków pozbywa się nieużywa-
nych przez siebie przedmio-
tów. Część z nich trafia w ręce 
nowych właścicieli – tylko 
w  ubiegłym roku internauci 
wystawili ponad 10 mln ofert 
dotyczących sprzedaży rzeczy 
z  „drugiej ręki”. Mieszkańcy 
Pomorza najchętniej sprzedają 
samochody, odzież i akcesoria 
dla dzieci.

Aż 38 proc. badanych 
rozstaje się z  nieużywany-
mi już meblami, ubraniami 

czy sprzętami zalegającymi 
w  zakamarkach ich domów 
i  chętnie oddaje je znajomym 
lub sąsiadom. Tyle samo osób 
wybiera prostsze rozwiązanie, 
czyli wyrzuca to, co zbytecz-
ne, na śmietnik. Innym, rów-
nie popularnym sposobem jest 
przekazywanie rzeczy potrze-
bującym, np. poprzez Caritas 
– takiej odpowiedzi udzielił co 
trzeci badany (34 proc.). Tylko 
co piąty (22 proc.) rozbudowu-
je skład w piwnicy, mając na-
dzieję, że to, co odkłada, jesz-
cze ujrzy światło dzienne.

Co ciekawe, jednymi z naj-
bardziej aktywnych sprzedaw-
ców w  2012 roku okazali się 
mieszkańcy województwa po-

morskiego – aż 20 proc. z nich 
w ten sposób pozbyło się nie-
trafionego prezentu, za małej 
sukienki czy nieużywanego 
już telefonu.

Numerem jeden w  ran-
kingu najpopularniejszych 
rzeczy używanych są samo-
chody – w  2012 roku inter-
nauci w  kategorii „Motoryza-
cja” zamieścili ponad 2,5 mln 
ogłoszeń. Jak wynika z  ana-
lizy ofert w  serwisie Tablica.
pl, najpopularniejszą marką 
wśród samochodów poszuku-
jących nowego właściciela na 
Pomorzu jest Volkswagen (21 
proc.), a  następnie Opel (12 
proc.) i Ford (8 proc.). Sprze-
dający najczęściej oferowali 

samochody, których średnie 
ceny oscylowały w  granicach 
od 5 tys. do 17 tys. zł. Warto 
zauważyć, w serwisie znajdzie-
my także blisko 3800 ofert do-
tyczących zamiany samochodu 
na inny model.

Mieszkańcy Pomorza rów-
nie chętnie co samochodami, 
handlują także akcesoriami 
dla dzieci. W  ubiegłym roku 
można było wybierać spośród 
blisko 74 tys. ogłoszeń doty-
czących sprzedaży ubranek 
dla najmłodszych (45 proc.) 
i  zabawek (17 proc.), których 
ceny zaczynały się już od kilku 
złotych.

Agata majchrzak

CIEPlEwO. NASI Z wYrÓŻNIENIAmI

plebiscyt lzS podsumowany
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie gościł w tym roku laureatów 
XIII Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS 2012 roku.

Laureatów plebiscytu wy-
łoniła specjalna kapituła, któ-
rą powołała przewodniczą-
ca Rady Wojewódzkiej LZS 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski. W jej składzie znaleźli 
się: Ryszard Mazerski, Wie-
sław Szczodrowski, Danuta 
Janczak, Mirosław Begger, 
Zygfryd Anhald, Franciszek 
Kaszubowski i Jan Trofimo-
wicz.  Kapituła zapoznała się 
z nominacjami klubowymi, ja-

kie dotarły do Wojewódzkie-
go Zrzeszenia LZS. Ustalono 
dziesiątki najpopularniejszych 
sportowców i trenerów. Po-
nadto przyznano wyróżnienia 
dla czołowych klubów, wyróż-
niono także młodych zawod-
ników – talenty sportowe.

Tytuł najpopularniejszego 
sportowca zdobyła Dominika 
Nowakowska – lekkoatletka 
Lęborskiego Klubu Biegacza 
Braci Petk z Lęborka (trener: 
Karol Nowakowski), 2. miej-

sce zajął Paweł Poljański – ko-
larz GKS Cartusia Kartuzy, 
a 3. miejsce Andrzej Rogie-
wicz – lekkoatleta LKS Zantyr 
Sztum (trener: Bartosz Ma-
zerski). W pierwszej dziesiątce 
zabrakło jednak sportowców z 
powiatu gdańskiego.

Wśród szkoleniowców zwy-
cięzcą został Andrzej Prycz-
kowski (GKS Cartusia Kar-
tuzy), 2. miejsce zajął Bar-
tosz Mazerski (LKS Zantyr 
Sztum), a 3. miejsce zdobył 

Dariusz Malecki (GKS Car-
tusia Kartuzy). Tuż za podium 
uplasował się zaś Tomasz 
Kempa – szkoleniowiec LKS 
Orzeł Trąbki Wielkie. Dodaj-
my, że w gronie wyróżnionych 
znalazł się także trąbecki klub. 
W kategorii Impreza Roku za-
uważono V Memoriał Szacho-
wy im. Mieczysława Goczew-
skiego w Trąbkach Wielkich.

(Gr)

>> Pamiątkowa fotografia laureatów plebiscytu, działaczy LZS i lokalnych polityków
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najtańSza reKlama 
w mieŚcie

reklama@panoramapomorza.pl

GDAńSK. UlICAmI StArÓwKI

Bieganie z kwestą 
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Fundacja Hospicyjna 

i gdańskie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC zapraszają 
20 kwietnia na Bieg Nadziei 2013 ulicami starego Gdańska. 

Jak informują organizatorzy imprezy, oprócz promocji 
zdrowego trybu życia, zawody mają być częścią „Pól Nadziei” 
– wielkiej kwesty na rzecz osób przewlekle chorych i u kre-
su życia, połączonej z  upowszechnianiem idei hospicyjnych 
w społeczeństwie.

Start biegu zaplanowano o godz. 11.00, ale organizatorzy 
zapraszają już od godz. 10.00 na plac przy Fontannie Neptu-
na. Tam też, kwadrans przed biegiem, rozpocznie się wspól-
na rozgrzewka, a potem start. Trasa będzie wynosiła zaledwie 
około 1 km. Uczestnicy zatoczą pętlę i pobiegną od Neptuna 
ul. Długą, skręcą w  ul. Pocztową, a  następnie w  ul. Ogar-
ną, Powroźniczą, by znaleźć się na Długim Targu i  dobiec 
z powrotem do fontanny. Warunkiem uczestnictwa w biegu 
jest posiadanie żółtego akcentu np. koszulki, czapki, balona. 
W  biegu mogą wziąć udział wszyscy bez względu na wiek, 
ale osoby niepełnoletnie między 13. a 18. rokiem życia mogą 
uczestniczyć w nim tylko za zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych i mieć przy sobie ich pisemne potwierdzenie, nato-
miast dzieci do lat 13 mogą biec tylko i wyłącznie pod opieką 
osoby dorosłej.

(Gr)

GDAńSK. NA UrODZINY GÓrECKIEGO

Koncert w „Katarzynie”
23. Międzynarodowy Festi-

wal Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater” zaplanowano na 1–5 
maja. Z tej okazji, w koście-
le św. Katarzyny w Gdańsku 
odbędzie się 1 maja koncert w 
80. rocznicę urodzin Henryka 
Mikołaja Góreckiego. 

Jak informuje Alicja Jokiel, 
specjalista ds. promocji i PR 
Polskiego Chóru Kameralnego 
Schola Cantorum Gedanen-
sis, gdańszczanie z dyrygen-
tem Janem Łukaszewskim od 
wielu lat występują podczas 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater” w Częstochowie.

– W tym roku festiwal po-
szerzył swoją formułę. Impre-
za nie odbywa się już tylko w 
Częstochowie, ale także w 
Katowicach, Lublińcu, Ra-
domsku, Krakowie i Gdań-
sku. Podczas pierwszego dnia 
festiwalu w kościele św. Kata-
rzyny, Polski Chór Kameralny 
wykona kompozycje Henry-
ka Mikołaja Góreckiego. Po 
raz pierwszy zabrzmi także 
utwór „Pod Twoją Obronę” 
brytyjskiego twórcy Ambrose 
Fielda, który przyznał, że ten 
obszerny, współczesny utwór 
wokalny został napisany spe-
cjalnie dla Polskiego Chóru 
Kameralnego, ku czci Henry-

ka Mikołaja Góreckiego, jego 
życia i twórczości – informuje 
Alicja Jokiel.

Koncert rozpocznie się o 
godz. 20.00. Dodajmy, że w 
festiwalu bierze udział wielu 
znanych i cenionych kompozy-
torów i wykonawców z całego 
świata. 

– Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater” powstał w 1990 roku 
z inicjatywy środowiska mu-
zycznego Częstochowy. Jego 

pomysłodawcą i głównym ini-
cjatorem był Krzysztof Po-
śpiech, znakomity organizator 
i dyrygent chórów, pedagog i 
pasjonat kultury muzycznej. 
Obecnie impreza zalicza się do 
najważniejszych imprez w kra-
ju i jest powszechnie ceniona za 
granicą – dodaje Alicja Jokiel.

W programie każdej, kolej-
nej edycji festiwalu znajdują 
swe miejsce zarówno znako-
mite, osiągające najwyższy po-
ziom wykonawczy prezentacje, 

podczas których rozbrzmie-
wa muzyka sakralna różnych 
epok, stylów i kultur, jak też 
proponowany co roku impo-
nujący wachlarz interdyscypli-
narnych przedsięwzięć towa-
rzyszących głównemu nurtowi 
imprezy. Cieszące się dużym 
zainteresowaniem wystawy 
plastyczne, spektakle teatral-
ne, seminaria i konferencje do-
pełniają wartości festiwalu.

(Gr)

>> W kościele św. Katarzyny w Gdańsku z koncertem wystąpi  
Polski Chór Kameralny 
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GDAńSK. rOZSmAKUJ SIę w mIEŚCIE

weeKend u SąSiadów za pół ceny
Wszystko wskazuje na to, że Gdańsk i jego centrum w najbliższy weekend opanowane będą przez turystów, a więk-
szość lokali gastronomicznych na starówce zapełni się gośćmi. Stanie się tak za sprawą kolejnej akcji „Weekend za 
pół ceny”, organizowanej w dniach 20 i 21 kwietnia.

To już piąta edycja wyda-
rzenia. W akcji biorą udział 
restauracje, kawiarnie i inne 
lokale gastronomiczne oraz in-
stytucje kultury, salony SPA, 
kosmetyczne i fryzjerskie oraz 
obiekty noclegowe. Oferta za 
pół ceny obowiązywać będzie 
na wybrane pozycje z kart 
menu, niektóre bilety i usługi. 
Pełna lista podmiotów i ofe-
rowanych usług znajduje się 
na stronie: www.gdansk.pl/
rozsmakujsie.

– Swój udział potwierdziło 
ponad 50 restauratorów, za-
równo w centrum miasta, jak i 
dalszych jego częściach. Po raz 
pierwszy uczestnicy będą mo-
gli zwiedzić taniej PGE Are-
nę i skorzystać z oferty w T29 
Sports Pub – informuje Judyta 
Michalewska z Biura Prezy-
denta ds. promocji miasta.

Swoją ofertę przygotowały 
również: Opera Bałtycka, Te-
atr Wybrzeże, ZOO, kino 5D 
Funmotion, gdzie w technolo-
gii 5D będzie można obejrzeć 
film „Misja Gdańsk”. Taniej 
będzie można kupić bilety na 
odbywające się Targi Rodzin-
ne i Targi Rednet, a korpora-
cja Express Taxi obniżyła ceny 
przejazdów, które zaczynają 
się od 1.10 zł/km.

To jednak nie wszystko. 21 
kwietnia (godz. 12.00-19.00) 
na Targu Węglowym czeka 
nas kulinarne show „Rozsma-
kuj się w Gdańsku” z udzia-
łem Jeana Bosa i Wojciecha 
Harapkiewicza. W jego pro-
gramie przewidziano: konkurs 
kulinarny dla zawodowych ku-
charzy „Świeże produkty z re-
jonu Pomorza i Kaszub w no-
woczesnej odsłonie”, konkursy 

z udziałem publiczności, m.in. 
na najszybszego sprawiacza 
ryb, oraz pokazy kuchni mole-
kularnej Jeana Bosa, warsztaty 
carwingu, pokaz nowoczesnej 
kuchni gdańskiej.

Prowadzony będzie też kon-
kurs o tytuł „Korony Smako-
sza” na najlepszy lokal gastro-
nomiczny w mieście. Od ich 
gości zależeć będzie, który 
lokal go otrzyma. Aby wziąć 
udział w zabawie, trzeba sko-
rzystać z oferty „Weekendu za 
pół ceny”, wypełnić ankietę i 
przekazać ją obsłudze lokalu. 
Najbardziej kreatywne odpo-
wiedzi zostaną uhonorowane 
cennymi nagrodami. Do wy-
grania m.in. telewizor, kame-
ry, aparaty cyfrowe.

(Gr)
>> Akcja „Weekend za pół ceny” ma ożywić gdańską starówkę, która poza 

sezonem jest nieco apatyczna
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PrUSZCZ GDAńSKI. ZwIęKSZYlI DOfINANSOwANIE

zmiany w komunikacji miejskiejBogatsza baza
Miasto Pruszcz Gdański 

zaakceptowało zmiany w kur-
sowaniu czerwonych autobu-
sów, zaproponowane przez 
ZTM Gdańsk. Radni przyjęli 
też zwiększenie dofinansowa-
nia linii obsługiwanych przez 
ZTM, co sprawi że miesz-
kańcy będą mogli korzystać 
z większej liczby autobusów.

– Planujemy zastąpienie 
codziennego kursu linii 232 
z  Dworca Głównego o  godz. 
22.42 do Pruszcza Gdań-
skiego nowym kursem linii 
N5 z  dworca o  godz. 23.00. 
Nowy kurs jest odpowiedzią 
na postulat mieszkańców, że 
również o  tej porze z  Gdań-
ska powinno być połączenie 
i  to nawet w  kierunku Osie-
dla Wschód – mówi Wojciech 
Gawkowski, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego. 
– W  soboty i  dni świąteczne 
planujemy wprowadzenie te-

stowych zajazdów linii 232 do 
Ronda Kaszubskiego (w ciągu 
ul. Raciborskiego) na Osie-
dle Bursztynowe – trzy kursy 
rano do Gdańska i  trzy kursy 
popołudniu z  Gdańska. Jeżeli 
model się przyjmie, to można 
rozważyć uruchomienie ta-
kich zajazdów również w  dni 
powszednie.

Trasa linii N5 będzie wiodła 
codziennie w kierunku Prusz-
cza Gdańskiego obowiązkowo 
przez os. Piastowskie – Cho-
pina, natomiast w  kierunku 
Gdańska zawsze bezpośrednio 
przez Grunwaldzką. Codzien-
ny kurs N5 z Gdańska o 4.05 
będzie skrócony do Osiedla 
Kasprowicza. W  rozkładzie 
pojawi się nowy codzienny 
kurs linii 207 o godz. 4.37 od 
Osiedla Kasprowicza w  kie-
runku Gdańska i  nowy co-
dzienny kurs linii 232 z Gdań-
ska o  godz. 4.20 do CER. 

W  dni powszednie pojawi się 
też nowy kurs linii 205 o godz. 
19.30 z Gdańska, przez Osie-
dle Bursztynowe do Komaro-
wa. W dni powszednie wszyst-
kie kursy linii 205 odbywać się 
będą rano na zmodyfikowanej 
trasie: Komarowo – Powstań-
ców Warszawy – Emilii Pla-
ter – Wolności – Kopernika – 
Chopina. W drugim kierunku 
trasa ta ma obowiązywać po 
południu. Dzięki takiej mo-
dyfikacji trasy zostanie obsłu-
żony dodatkowo przystanek 
Sienkiewicza. Dotąd na tym 
przystanku zatrzymywała się 
jedynie linia 200. W  soboty 
i  dni świąteczne zwiększona 
zostanie liczba kursów linii 
207 w  godz. 8.00 – 11.00 do 
co 60 minut, a nie co 90 minut, 
jak jest teraz.

(bg)

CEDrY wIElKIE. NOwE OPtYmIStY

Przystań żeglarska w Błot-
niku w gminie Cedry Wielkie 
„wzbogaciła” się o nowe łodzie 
żaglowe. Do dyspozycji adep-
tów żeglarstwa będzie dodatko-
wo 10 „optymistów” z pełnym 
oprzyrządowaniem.

- W zbliżającym się sezonie 
letnim zostaną one wykorzysta-
ne przez młodzież szkolną do 
pierwszej nauki żeglowania na 
kursach organizowanych przez 
szkółkę wodną, która zosta-
ła uruchomiona przy przystani 
żeglarskiej. Szkolenia będą od-
bywać się w ramach programu 
realizowanego od ubiegłego 
roku przez Departament Edu-
kacji i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego w partnerstwie 
z Ligą Morską i Rzeczną. Za-
jęcia pozwolą naszej młodzieży 
nabyć umiejętności operowania 
żaglami i obcowania z wodą – 
informuje Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Dodajmy, że zajęcia od-
bywają się w ramach progra-
mu „Pomorskie, dobry kurs 
na edukację. Kształtowanie 
kompetencji uczniów poprzez 
regionalną edukacje morską”, 
do którego zgłoszeni zostali 
uczniowie ze szkół podstawo-

wych w Cedrach Małych, Ce-
drach Wielkich i Wocławach. 
Program finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

(Gr)

>> Przystań w Błotniku wzbogaciła się  
o 10 nowych „optymistów”
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PrUSZCZ GDAńSKI. mAtUrZYŚCI w ObIEKtYwIE

... a matura już niedługo, coraz bliżej
Już coraz mniej dni pozosta-

ło do matur. Wiosna zaszczyci-
ła nas swoją obecnością później 
niż zwykle i kto wie, czy na 
czas egzaminów dojrzałości za-

kwitną kasztany. W tym nume-
rze „Panoramy” prezentujemy 
zdjęcia maturzystów z Zespołu 
Szkół Rolniczych w Rusocinie. 
Przypomnijmy, że na naszych 

łamach gościli już uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 i Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i Ogólnokształ-
cących w Pruszczu Gdańskim.

tecHniKum 
KucHarz

tecHniKum 
Żywienia

tecHniKum 
HotelarSKie

Od góry od lewej: DAWID URBAŃSKI, MACIEJ ŻUKOWSKI, ADAM NEUMANN, Od lewej:  
BARTŁOMIEJ KUJAWSKI, MICHAŁ OŻGA, KRYSTIAN OŻGA, GRZEGORZ GRZYWNA, ARKA-
DIUSZ WIECZORKIEWICZ, ŁUKASZ OHL, Od lewej: PATRYCJA BONISŁAWSKA, PATRYCJA 
MORAWSKA, ALICJA KWIATKOWSKA – wychowawca klasy, MARLENA MASSOWA, EWELINA 
SIELSKA, PAULINA KINDER, DAMIAN STĘPNIEWSKI

Od góry od lewej:  TOMASZ ROMSKI, ADRIAN NOWICKI, ADAM KOTKO, Od lewej: MAŁGO-
RZATA ZAWIŚLAK, MAŁGORZATA ROTA, PAULINA BYZDRA, KATARZYNA GĘBKA, AGNIESZKA 
GARSKA, KLAUDIA BONA, Od lewej: WIOLETTA KOLBUSZ, MARTA GAŁADYK, MAŁGORZATA 
KAPUSTA – wychowawca klasy, JAGODA SALEWSKA, KAROLINA GRUSZKA, CELINA KUKULA 

Od lewej od góry:  NATALIA ROGOWSKA, DARIA KRUSZIŃSKA, PATRYCJA BONISŁAWSKA, MI-
CHAŁ WYSZOMIERSKI, SARA KONIECZNA, DAMIAN CZARNECKI, PATRYCJA HARABURDA, RA-
DOSŁAW GRABOWSKI, Od lewej: PAULINA TOFIL, PAULINA POŁOM, BEATA JAROŃ, VIOLETTA 
MICHALSKA – wychowawca klasy, NATALIA PACH, KATARZYNA SUSKA, ALEKSANDRA ŁAGA

Od góry od lewej: DAWID TRZCIŃSKI, DAWID DUNAJSKI, WOJCIECH GOCZKOWSKI,  
Od lewej: PAWEŁ STOLC, KAROL SZWARC, MICHAŁ KREFT, KRZYSZTOF MALINOWSKI,  
TOMASZ PIETRZAK, BARTŁOMIEJ LESZKA, Od lewej: KAROL LIS, MARCIN PIERNICKI, JARO-
SŁAW WIRKUS, URSZULA JARY – wychowawca klasy, SŁAWOMIR PADEWSKI, BARTŁOMIEJ 
LEWICKI, DAMIAN KRUK

tecHniKum  
mecHecHanizacji rolnictwa
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OSICE. ZAPrASZAmY NA tUrNIEJ

zagrają juniorzy
Już teraz zapraszamy wszystkie chętne drużyny do wzięcia 

udziału w III Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej rocznika 
2001, który w czerwcu rozegrany zostanie w Osicach (gmina 
Suchy Dąb).

Organizatorzy imprezy informują, że w turnieju będzie 
mogło wystartować 20 drużyn, a mecze rozgrywane będą na 
dwóch boiskach trawiastych. Dla wszystkich zespołów prze-
widziano medale, dyplomy i puchary, a dla najlepszych oczy-
wiście nagrody dodatkowe. Więcej o czerwcowym turnieju 
na stronie www.osiczankaosice2001.futbolowo.pl. W sprawie 
imprezy można też kontaktować się z Wojciechem Kozłow-
skim (tel. 509 655 481 lub w.kozlowski@sportowiec.pl). 

(Gr)

POwIAt. wrESZCIE GrAJĄ

orzeł bez porażki
Tylko Orzeł Trąbki Wielkie i Czarni Pruszcz Gdański ro-

zegrali wszystkie mecze rundy wiosennej w V lidze. Pozostałe 
zespoły, w tym Motława Suchy Dąb, będą musiały nadrabiać 
zaległości. 

W miniony weekend, już z udziałem wszystkich drużyn, 
rozegrano 19. kolejkę w „okręgówce”. W pełni zadowoleni 
mogą być jedynie zawodnicy z Suchego Dębu, bowiem zdoby-
li komplet punktów, pokonując 5:4 rezerwy kartuskiej Cartu-
si. Orzeł i Czarni musieli zadowolić się jednopunktową zdo-
byczą, remisując po 1:1 odpowiednio ze Stolemem Gniewino 
i Koroną Żelistrzewo. Warto w tym miejscu podkreślić dobrą 
passę ekipy z Trąbek Wielkich, która na wiosnę nie zaznała 
jeszcze goryczy porażki. Po wygranej na inaugurację 2:0 nad 
Czarnymi, Orzeł pokonał potem 1:0 Cartusię II i 3:1 Jaguara 
Kokoszki. 

W sobotę 20 kwietnia Orzeł pojedzie na mecz ze Startem 
do Mrzezina (godz. 16.00), Czarni o tej samej godzinie roz-
poczną spotkanie z rezerwami wejherowskiego Gryfa, a Mo-
tława, też 20 kwietnia o godz. 14.00, zacznie grać w Kokosz-
kach z Jaguarem.

(Kl)

trĄbKI wIElKIE.  
KOlbUDY NAJlEPSZE 

mistrzostwa powiatu
Już po raz 13. rozegrano Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego 

w Halowej Piłce Nożnej. Tym razem gospodarzem futsalowej 
imprezy były Trąbki Wielkie. 

W turnieju wystartowało siedem zespołów, reprezentują-
cych gminy powiatu gdańskiego. Bezkonkurencyjna okazała 
się reprezentacja Gminy Kolbudy. Miejsca na podium zaję-
li jeszcze zawodnicy z Przywidza (2. miejsce) oraz Pszczó-
łek (3.). Tuż za podium uplasowali się niestety reprezentanci 
Gminy Pruszcz Gdański. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
okrzyknięto Grzegorza Silickiego z Kolbud. Królem strzel-
ców okazał się zaś Rafał Rzepecki (Gmina Pruszcz Gdański), 
który strzelił w całym turnieju 5 goli, natomiast nagrodę dla 
najlepszego bramkarza imprezy odebrał Grzegorz Ciecholew-
ski z Przywidza.

(Kl)

>> Drużyna Gminy Kolbudy zwyciężyła w XIII 
Mistrzostwach Powiatu Gdańskiego w Halowej 

Piłce Nożnej
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POwIAt. ZImA ODPUŚCIŁA PIŁKArZOm

pogrom w derbach iV ligi
Dopiero w  miniony week-

end udało się rozegrać wszyst-
kie mecze IV ligi. Niektóre 
zespoły będą teraz miały dość 
napięty kalendarz gier, gdyż 
będą musiały rozegrać spo-
tkania, które ze względu na 
pogodę przełożono na termin 
późniejszy.

Dwaj nasi reprezentanci 
solidarnie odrobić muszą po 
3 mecze. Spotkanie z  pierw-
szej kolejki rundy wiosennej 
Potoku Pszczółki z  Kaszubią 
Kościerzyna rozegrane zosta-
nie 24 kwietnia (godz. 17.00). 
Swój mecz rozegrał już GKS 
Kolbudy, który 2:0 pokonał 
Pomezanię Malbork. Kolejne 
odrabianie zaległości przez 
„pszczółki” zaplanowano na 
22 maja. Wtedy Potok (godz. 
18.00) będzie grał z Aniołami 
Garczygorze. GKS mecz 19. 
kolejki rozegra natomiast 15 
maja w Redzie z miejscowymi 
Orlętami. Z kolei na 19 czerw-
ca zaplanowano zaległe mecze 
20. kolejki. Tydzień wcześniej 
piłkarzy z Kolbud czeka jesz-
cze wyjazdowy mecz 21. kolej-
ki z Kaszubią w Kościerzynie, 

a  ekipa Pszczółek będzie mo-
gła odpocząć, bo swoje spo-
tkanie rozegrała, ale 0:3 prze-
grała z GKS Przodkowo.

W  ostatni weekend odbyły 
się derby powiatu gdańskiego 
w  IV lidze. Mecz nie dostar-
czył spodziewanych emocji, 
bowiem zawodnicy z  Kolbud, 
gdzie odbywał się mecz, nie 
pozwolili rywalom na zbyt 
wiele i rozgromili przeciwnika 
aż 5:1. 

Wszystkie mecze następnej 
kolejki odbędą się w  sobotę 
20 kwietnia. Potok na boisku 
w  Pszczółkach podejmować 
będzie Czarnych Przemysław 
– początek spotkania o  godz. 
13.00, natomiast godzinę 
później swój bój o  IV–ligowe 
punkty rozpoczną w  Tczewie 
zawodnicy z  Kolbud, którzy 
zagrają z Gryfem 2009. W 24. 
serii spotkań GKS podejmo-
wać będzie 27 kwietnia (godz. 
17.00) w  Kolbudach GKS 
Przodkowo, natomiast Potok 
zagra na wyjeździe dzień póź-
niej z Czarnymi Czarne.

(Gr)

IV LIGA

1. Pomorze Potęgowo 20 46 55:21

2. Kaszubia Kościerzyna 18 45 44:10

3. GKS Przodkowo 21 39 33:17

4. KS Chwaszczyno 21 36 41:27

5. Powiśle Dzierzgoń 21 33 35:30

6. Wierzyca Pelplin 19 31 32:23

7. GKS Kolbudy 19 30 43:31

8. Orlęta Reda 19 30 37:25

9. Gryf 2009 Tczew 19 30 25:21

10. Anioły Garczygorze 18 29 28:22

11. Bytovia II Bytów 21 29 32:29

12. Potok Pszczółki 19 25 30:40

13. Witcisa Skarszewy 19 24 33:34

14. Pomezania Malbork 21 23 36:42

15. Rodło Kwidzyn 18 19 28:42

16. Chojniczanka II Chojnice 20 10 22:50

17. Czarni Czarne 19 9 20:53

18. Czarni Przemysław 20 6 26:82 

ŁęGOwO

Seniorzy na KrĘgielni
Teresa Wawrynowicz i Leszek Orczykowski okazali się najlepsi w zawodach 
bowlingowych, które rozegrano w Łęgowie. Organizatorem turnieju był Za-
rząd Klubu Seniora „Zawsze młodzi” z Trąbek Wielkich.

Dla zdecydowanej więk-
szości udział w  bowlingo-
wych zawodach był pierwszym 
kontaktem z  kręglami, dlate-
go podczas pierwszych prób 
kule nie trafiały nawet w krę-
gle. Mimo to, przy odrobinie 
koncentracji niektórzy zaczęli 
z  czasem osiągać coraz lepsze 
wyniki.

– W  tym miejscu zaczę-
ło się sprawdzać stare spor-
towe powiedzenie „trening 
czyni mistrza”. Po rozegraniu 
dwóch rund, uczestnicy za-
bawy poznali swoje wyniki. 
Klasyfikacja została przepro-
wadzona osobno w  kategorii 
kobiet i  mężczyzn. Oficjalne 
wyniki ogłosiła prezes trą-
beckiego klubu Janina Ploc-
ke, która wspólnie z Leszkiem 
Orczykowskim, dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich, dokonała również 
dekoracji medalami i  wręcze-
nia pamiątkowych dyplomów 
– informuje Wiesław Kempa 
z Trąbek Wielkich.

Wśród seniorek z  dorob-

kiem 158 pkt zwyciężyła  
Teresa Wawrynowicz. Kolejne 
miejsca zajęły: Krystyna Jaś-
kiewicz (145 pkt) oraz Janina 
Balcer (133 pkt), Ewa Kanka 
i Mariola Balicka (po 118 pkt), 
Janina Plocke (116 pkt), Regi-
na Lewczuk (115 pkt), Elżbie-
ta Mincer (110 pkt), Urszula 
Nowacka i  Maria Redwanz 
(po 109 pkt), Wanda Makuch 

(104 pkt), Irena Miętkiewska 
(98 pkt), Emilia Małkow-
ska (90 pkt), Krystyna Rono-
wicz (66 pkt), Gabriela Hebel  
(65 pkt), Janina Jaśkiewicz  
(60 pkt), Bernadeta Rychlicka 
(58 pkt).

Z  kolei w  gronie mężczyzn 
bezkonkurencyjny był Leszek 
Orczykowski (202 pkt), który 
okazał się lepszy od Eugeniu-

sza Balickiego (144pkt), Wie-
sława Kempy (139 pkt), Jana 
Bujnowskiego (126 pkt) i Pio-
tra Hebel (58 pkt).

Bowling przypadł do gustu 
seniorom z  Trąbek Wielkich 
i  jeszcze w  trakcie zawodów 
umawiali się na kolejny wypad 
do Łęgowa. 

(Gr)

>> Pamiątkowe zdjęcie seniorów z Trąbek Wielkich, którzy uczestniczyli  
w turnieju bowlingowym w Łęgowie
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