
Jubileusz gminnego LZS
LZS w Trąbkach Wielkich z okazji 40-lecia 
organizuje „Spotkania Pokoleń”, które zapla-
nowano na 11 maja

Drogowcy ruszają do akcji
Dzięki projektowi finansowanemu z narodo-
wego programu przebudowy dróg lokalnych 
wyremontowanych będzie 23 km ulic 

Budują sieć kanalizacyjną   
W Urzędzie Gminy Cedry Wielkie podpisa-
no umowę na realizację budowy kanalizacji 
w Błotniku i Cedrach Małych

Darmowe chipowanie psów  
Aż połowa psów w Pruszczu Gdańskim 
nie posiada chipów, a tym samym nie jest 
rejestrowana
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Gdyby nie interwencja władz miasta i powiatu, mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego pozbawieni byliby nocnej opieki medycznej. Konkurs 
ogłoszony przez pomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia 
wygrał bowiem ZOZ Medical w Pszczółkach.

Opieka medyczna pozostanie w mieście
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Starosta powiatu gdańskiego podpisał 19 lu-
tego promesę ze spółką Medical na dzierżawę 
pomieszczeń pogotowia w budynku przy ulicy 
Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim, 
w celu świadczenia opieki nocnej i świątecznej 
na terenie naszego miasta.
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nasze kalendarium 

zdjĘcie miesiĄca

na sygnale
Nieudane walentynki
Niezbyt udane święto zako-
chanych miał 66-letni męż-
czyzna, który od roku poszu-
kiwany był listem gończym za 
jazdę po pijanemu. Trafił on 
bowiem w  końcu do aresztu. 
Mieszkańca Pruszcza Gdań-
skiego zatrzymano w  walen-
tynki i  natychmiast przewie-
ziono do aresztu. 

W to samo miejsce przewie-
ziono 28-letniego mieszkańca 
gminy Trąbki Wielkie, który 
również był ścigany przez wy-
miar sprawiedliwości. 28-latek 
był z kolei oskarżony o groźby 
karalne. Poszukiwanego męż-
czyznę zatrzymano w miejsco-
wości Gołębiewo Wielkie i ra-
czej nie spodziewał się takiego 
obrotu sprawy, bo akurat był 
„po kieliszku” – w jego organi-
zmie stwierdzono 1,5 promila 
alkoholu. 

W  związku z  tym policja 
przypomina, że kto pomaga 
przestępcy w uniknięciu odpo-
wiedzialności karnej, w szcze-
gólności ukrywa sprawcę, pod-
lega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do 5 lat.

Zatrzymani 
na gorącym uczynku
Nieudany okazał się skok 

dwóch gdańszczan na dom 
jednorodzinny w  Jankowie 
w gminie Kolbudy. Złodziei na 
gorącym uczynku zatrzymali 
policjanci z komendy w Prusz-
czu Gdańskim.

Dwaj gdańszczanie zapla-
nowali sobie włamanie do 
domu w  Jankowie. Zachowy-
wali się zbyt nierozważnie, 
bowiem ktoś zauważył wła-
mywaczy i  powiadomił poli-
cję. Stróże prawa już po kil-
kunastu minutach zatrzymali 
jednego ze złodziei. Mężczy-
zna na widok mundurowych 
próbował uciekać z łupem, ale 
dobrze wyszkoleni policjanci 
szybko dogonili 20-letniego 
włamywacza. Jego 21-letnie-
go kompana, który ukrył się 
w  swoim mieszkaniu, zatrzy-
mano dosłownie kilka minut 
później.

Okazało się jeszcze, że 
starszy przestępca jest poszu-
kiwany listem gończym wy-
danym przez Sąd Rejonowy 
w Gdańsku, a dwaj przyjaciele 
od kradzieży trudnili się wła-
maniami nie od dziś. Policjan-
ci ustalili osoby poszkodowane 
na terenie gminy Kolbudy. Jak 
informuje policja, obaj męż-
czyźni usłyszeli już 9 zarzu-
tów kradzieży z  włamaniem, 

za co grozi 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Poza tym warto również 
obserwować co dzieje się u na-
szych sąsiadów, kiedy nie ma 
ich w  domu, bo możemy za-
pobiec ewentualnej kradzieży. 
Właśnie dlatego stróże prawa 
apelują, że jeżeli zauważymy 
podejrzanie zachowujące się 
osoby w  okolicach naszego 
miejsca zamieszkania, nale-
ży kontaktować się z  policją 
pod numerem 58 785 42 22, 
997 lub z najbliższą jednostką 
policji.

Jedziesz – nie pij!
Policjanci apelują także o bez-
pieczną i  ostrożną jazdę, za-
chowanie rozwagi i  zdrowego 
rozsądku, szczególnie podczas 
trudnych warunków na dro-
dze. Przypominają też, że jaz-
da samochodem pod wpływem 
alkoholu jest niedopuszczalna.

Do tego przepisu nie zasto-
sował się 45-latek, który kie-
rując oplem vectrą miał ponad 
promil alkoholu w organizmie. 
Kierowcy grozi teraz do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

Oby podobnych przypad-
ków było jak najmniej.

(lubek)

 Zima to nie tylko mróz i zaśnieżone drogi... Fot. MŻ

• 27 lutego (środa), Konferencja – Fiński model współpracy nauki 
z biznesem, godz. 9.30, Hotel Gdańsk, ul. Szafarnia 9 

• 1 – 2 marca (piątek, sobota), „Forum Razem na rzecz 
sprawiedliwej przyszłości”, Ratusz Staromiejski, Sala BHP, 
Instytut Kultury Miejskiej  

• 2 marca (sobota) Gdynia Rock Fest, godz. 14.30, Hala Sportowo-
Widowiskowa, ul. Kazimierza Górskiego 8 

• 2 marca (sobota), mecz Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin, PGE Arena 

• 2 – 3 marca (sobota, niedziela), Targi Domów i Mieszkań – Nowy 
Adres, godz. 10.00 – 17.00, AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
przy stadionie PGE Arena 

• 5 marca (wtorek), Koncert Gregorian, godz. 19.00, Hala Gdynia, 
ul. Kazimierza Górskiego 8 

• 8 – 10 marca (piątek – niedziela) 15. Ogólnopolskie Spotkanie 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, Hala Gdynia, ul. Kazimierza 
Górskiego 8 

• 9 marca (sobota), Abba The Show – The Ultimate Tribute To Abba! 
Godz. 20.00, Hala Ergo Arena 

• 11 marca (poniedziałek), koncert Hey, Parlament, Gdańsk, 
ul. Świętego Ducha 2 (róg Kołodziejskiej) 

• 13 marca (środa) Kabaret Moralnego Niepokoju, godz. 17.30 
oraz 20.15, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 17 marca, Kabaret Młodych Panów, godz. 16.00, Scena teatralna 
Kontakt – Dom Technika (NOT), Gdańsk, ul. Rajska 6 

• 20 – 23 marca (środa – 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  

• 24 marca (niedziela), koncert Marii Peszek, godz. 19.00, 
Parlament, Gdańsk, ul. Świętego Ducha 2 (róg Kołodziejskiej) 

• 1 kwietnia (poniedziałek), mecz żużlowy GKS Wybrzeże – Lubelski 
Węgiel 

• 7 kwietnia (niedziela), mecz piłki ręcznej Polska – Szwecja, 
godz. 20.00, Hala Ergo Arena 

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

POMORZE.  
CIEKAWE RADY 

wykorzystaj
Jak zachować się wobec agre-
sywnego psa? Jakie są obo-
wiązki właściciela czworono-
ga? Jak być dobrym panem dla 
swojego pupila? Strażnicy uczą 
dzieci zasad postępowania ze 
zwierzętami.

Postępowanie ze zwierzę-
tami to program profilaktycz-
ny Straży Miejskiej w  Gdań-
sku, informujący o  zasadach 
bezpiecznego zachowania 
w kontaktach ze zwierzętami. 
Strażnicy z Referatu Profilak-
tyki wraz ze strażniczym psem 
Vigorem już od dwunastu 
lat prowadzą zajęcia w  szko-
łach, przedszkolach, domach 
dzieckach czy szpitalach 
dziecięcych.
• 10 wskazówek dla odpowie-

dzialnych właścicieli psów:
• psa należy nauczyć 

podstawowych zasad 
posłuszeństwa 

• pies powinien posiadać 
identyfikator 

• pies powinien być wypro-
wadzany i trzymany na 
smyczy 

• pamiętaj, aby zawsze po-
sprzątać po swoim psie 

• pamiętaj o corocznych 
szczepieniach psa prze-
ciw wściekliźnie i innym 
chorobom 

• pies powinien otrzymywać 
regularne posiłki 

• pamiętaj, aby zachowanie 
twojego psa nie zakłócało 
spokoju sąsiadom 

• pamięaj o założeniu kagań-
ca psu, z którym poru-
szasz się tramwajem lub 
autobusem 

• pamiętaj, że pies jest 
najlepszym przyjacielem 
człowieka 

limeryki  
kOsmiczne
1.

Kosmitka młoda,  rodem 
z Saturna,

o boskich kształtach, 
nieziemsko jurna,

wszak nie mając krzty słuchu,

zastygała w bezruchu,

gdy słyszała, jak śpiewa 
Grześ Turnau…...

2.

Raz Kosmita z odległej planety,

wylądował w pobliżu Ornety,

fakt pozornie to błahy,

lecz był ubaw po pachy,

bo chciał wstąpić do PiS-u  
– ten kretyn…...

3.

Raz  Kosmitka, przybyła 
z Jowisza,

pokochała wręcz posła Kalisza,

tu zdziwienie podkręcę –

jest go wszak znacznie więcej,

niż -  na przykład,  Adama 
Małysza.

Bogdan Malach

Fot. Roman Milert / Fotolia.com
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Przedszkolne okienka prowa-
dzone są od stycznia ubiegłego 
roku. Funkcjonują one w  Ce-
drach Wielkich (w  Żuław-
skim Ośrodku Kultury i Spor-
tu – dwie grupy) oraz Szkole 
Podstawowej w  Trutnowach 
i Centrum Rekreacyjno-Spor-

towym w Długim Polu. 
Okienka powstały w  ra-

mach „Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Priorytet 
9.1.1 Zmniejszenie nierów-
ności w  stopniu upowszech-
niania edukacji przedszkol-
nej”, a  teraz kontynuują pracę 

jako „Niepubliczny Zespół 
Słonecznych Okienek Przed-
szkolnych”. Grupy przed-
szkolne liczą 15 dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat, w tym obecnie 
11 dzieci realizuje obowiąz-
kowe roczne przygotowanie 
przedszkolne. Nauczycielki 
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Informacja o  przeniesieniu 
nocnej i  świątecznej opie-
ki medycznej do Pszczółek 
wprawiła w konsternację miej-
scowych samorządowców, 
którzy szybko zabrali się do 
działania i  wysłali pismo do 
NFZ w  Gdańsku i  wojewody 
pomorskiego.

„Ze zdziwieniem i  absolut-
nym niezrozumieniem przyję-
liśmy informację, że w  wyni-
ku konkursu, rozstrzygnięte-
go przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, z  28 tysięcznego 
Pruszcza Gdańskiego, będą-
cego przy okazji stolicą po-
nad 100 tysięcznego powiatu, 
zniknie od pierwszego mar-
ca nocna i  świąteczna opieka 
medyczna” – czytamy w  pi-
śmie, pod którym podpisa-
li się Cezary Bieniasz-Krzy-
wiec, starosta gdański i Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Poza tym autorzy listu za-
rzucili, że konkurs pokazuje, 

iż urzędnicy NFZ mają za nic 
nie tylko bezpieczeństwo lu-
dzi zamieszkujących Pruszcz 
Gdański i powiat gdański, ale 
całej milionowej metropolii.

„Przez ostatnie sześć lat 
w powiecie gdańskim udało się 
zbudować nowoczesny system 
ratowniczy, zabezpieczający 
drogi krajowe nr 1, 7 i 6 oraz 
autostradę i  drogę kolejową 
E65. Ten system został uzna-
ny za jeden z najważniejszych 
elementów zabezpieczających 
aglomerację trójmiejską. Tym-
czasem kolejny, przeprowa-
dzony w  tym stylu konkurs, 
w  którym wygra najtańsza 
oferta, przekreśli sens sze-
ścioletnich inwestycji. Wysoce 
prawdopodobne jest, że karet-
ki będą dojeżdżać na przykład 
z Elbląga albo Starogardu – bo 
dla NFZ będzie taniej” – napi-
sali samorządowcy.

Warto dodać, że budy-
nek pogotowia ratunkowego 
w  Pruszczu Gdańskim został 
niedawno wyremontowany, 
a  pogotowie od wielu lat wy-

grywało konkursy na nocną 
i  świąteczną opiekę medycz-
ną. W  tym roku wybrano 
jednak inną ofertę. Na szczę-
ście, działania naszych sa-
morządowców nie spełzły na 
niczym.

– Starosta powiatu gdań-
skiego podpisał 19 lutego 
promesę ze spółką Medical 
na dzierżawę pomieszczeń 
pogotowia w  budynku przy 
ulicy Wojska Polskiego 16 
w Pruszczu Gdańskim, w celu 
świadczenia opieki nocnej 
i  świątecznej na terenie na-
szego miasta. To oznacza, że 
w  powiecie działać będą dwa 
punkty nocnej opieki lekar-
skiej: w  Pszczółkach i  Prusz-
czu Gdańskim – informuje 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Radości z odniesionego suk-
cesu nie krył Janusz Wróbel, 
który krótko skomentował, że 
warto było walczyć.

– Poinformowano nas o chę-
ci świadczeniodawcy do otwar-

cia drugiego punktu udzielania 
świadczeń. Propozycja ta zo-
stała przez nas zaakceptowa-
na – poinformował „Panoramę 
Pomorza” Mariusz Szymański, 

rzecznik prasowy pomorskie-
go oddziału NFZ. – Przypo-
minam też, że pacjentów nie 
obowiązuje żadna rejonizacja 
i  będą mogli w  razie potrze-

by korzystać z  usług dowolnej 
placówki.

Krzysztof Lubański
Fot. Krzysztof Lubański
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Opieka medyczna 
pozostanie w mieście

 W dalszym ciągu w Pruszczu Gdańskim prowadzona będzie nocna i świąteczna opieka medyczna

 W rodzinnej atmosferze prowadzone są zajęcia dla dzieci ze Słonecznych Okienek Przedszkolnych 
na terenie gminy Cedry Wielkie

Ocieplają szkołę
Miasto Pruszcz Gdański ogło-
siło przetarg na ocieplenie 
ścian budynku Zespołu Szkół 
nr 2 przy ulicy Tysiąclecia 5. 
Oferty można składać do 26 
lutego. Prace obejmą ocieple-
nie budynku głównego i  sali 
gimnastycznej, wymianę in-
stalacji odgromowej, parape-
tów, wykonanie izolacji, zada-
szenie nad wejściami do szko-
ły, naprawę schodów, montaż 
balustrad i  wykonanie zjazdu 
do piwnicy oraz wymianę na-
wierzchni wejścia głównego 
i oświetlenia zewnętrznego. 

W  ramach inwestycji mia-
sto ubiega się o  dofinansowa-
nie z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Przetarg jest 
kolejnym etapem prac remon-
towych, prowadzonych przez 
miasto w tej szkole. 

Przetarg na drogi
Do 28 lutego można skła-
dać oferty na wykonywanie 
remontów cząstkowych na-
wierzchni bitumicznych asfal-
tem lanym na terenie miasta 
w 2013 roku. 

Będą oszczędności 
Przeprowadzone w  ubiegłym 
roku przez grupę dziesięciu 

gmin Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego wspólne za-
mówienie energii elektrycznej 
na rok 2013, okazało się dużym 
sukcesem. Dzięki temu pilota-
żowemu przedsięwzięciu nasze 
samorządy zaoszczędzą w tym 
roku ponad 4 miliony złotych. 

Kobiety żyją dłużej
Jak wynika z danych Referatu 
Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta w Pruszczu Gdańskim, 
średnia życia kobiet w naszym 
mieście to 72 lata. Mężczyź-
ni żyją średnio pięć lat krócej. 
W  naszym mieście mieszka-
ją obecnie 74 panie, a  tylko 
24  panów, którzy przekroczyli 
90. rok życia. 

Tydzień pomocy
Do 1 marca w  ramach Tygo-
dnia Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem 
przyjmowane będą osoby po-
krzywdzone w  Prokuraturze 
Rejonowej w Pruszczu Gdań-
skim przy ul. Wojska Polskie-
go 7 B w godz. 8.30 – 15.30. 
W  ramach udzielanych porad 
interesanci będą mogli uzyskać 
informację w zakresie przysłu-
gujących ofiarom przestępstw 
uprawnień.

(GR)

PanOramicznym skrótemCEDRY WIELKIE. SŁONECZNE OKIENKA PRZEDSZKOLNE 

Projekt, który odnosi sukces

Na terenie gminy Cedry Wielkie z powodzeniem działają 
Słoneczne Okienka Przedszkolne, które prowadzi Gdań-
skie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków. 

prowadzące grupy, a więc Do-
rota Gawrońska, Beata Kwie-
cień, Jolanta Kowal i  Diana 
Młynarczyk dbają, by zajęcia 
odbywały się w rodzinnej i mi-
łej atmosferze, a każdy maluch 
czuł się jak w domu. Starają się 
tworzyć – poprzez realizowa-
ne programy – odpowiednie 
warunki do wszechstronne-
go rozwoju dzieci. Chodzi tu 
o  aktywność twórczą, myśle-
nie, uczucia, kształtowanie 
poczucia własnej wartości oraz 
wartości innych, umiejętności 
radzenia sobie z  porażką, czy 
ze stresem. Metody stosowa-
ne podczas zajęć, samodzielne 
doświadczenia dziecka, sytu-
acje edukacyjne zaowocowały 
konkretnymi efektami: dzieci 
czują się bezpiecznie w przed-
szkolu, starają się samodziel-
nie wykonywać wiele czyn-
ności, chętnie uczestniczą we 
wspólnych zabawach, zgodnie 
współdziałają w grupie, stara-
ją się przestrzegać ustalonych 
norm i reguł. 

(AT)
Fot. UG Cedry Wielkie



Andrzej Ławniczak, Krzysz-
tof Wierzba i Krzysztof Szul-
borski ze Stowarzyszenia Ku-
charzy Polskich i  Pomorskiej 
Akademii Kulinarnej zostali 
wpisani do Złotej Księgi Arty-
stów Kulinarnych. Jest to efekt 
dotychczasowych działań 
i osiągnięć naszych kucharzy.

– Z czym wiąże się wyróż-
nienie? To oczywiście przede 
wszystkim prestiż, ale też 
możliwość spotkań, wymia-
ny doświadczeń z  osobami 
z  różnych państw. Wierzy-
my, że uda nam się skutecznie 
promować kuchnię pomorską 
i  gdańską na arenie między-
narodowej – mówi Krzysztof 
Szulborski, prezes Stowarzy-
szenia Kucharzy Polskich.

Warto dodać, że Krzysz-
tof Szulborski został również 
mianowany Światowym Am-
basadorem Sztuki Kulinarnej. 
Wyróżnienie przyznała mię-
dzynarodowa grupa zrzesza-
jąca artystów sztuki kulinarnej 
International Group Choreo-
graphers Draftsman Carvers 
in Culinary Arts.

– To nie koniec dobrych in-
formacji. Pomorska Akademia 
Kulinarna we Wrzeszczu zo-
stała oficjalną, polską siedzi-
bą grupy – dodaje Krzysztof 
Szulborski. 

Gwoli ścisłości dodajmy, że 
siedziba akademii mieści się 
przy ulicy Grunwaldzkiej 131 A.

(Lubek)

Biblioteki z  powiatu gdań-
skiego otrzymały „Encyklo-
pedię Gdańska”. Sponsorem 
tego nietypowego wydawnic-
twa była gdańska spółka Saur 
Neptun Gdańsk.

Pod koniec minionego roku 
ukazała się „Encyklopedia 
Gdańska”, nad którą praco-
wało ponad 200 osób pod kie-
runkiem prof. dr hab. Błażeja 
Śliwińskiego i  redaktora Jaro-
sława Mykowskiego. 

– To nietypowe wydawnic-
two zbiera w  jednym miejscu 
wiedzę o  Gdańsku, najwybit-
niejszych mieszkańcach, ale 
też niepublikowane dotychczas 
materiały ilustracyjne, zdjęcia, 
mapy, szkice – informuje Gra-
żyna Pilarczyk, rzecznik pra-
sowy Saur Neptun Gdańsk.

Dodajmy, że gdańska spółka 
była jednym ze Złotych Spon-
sorów encyklopedii i  przeka-
zała 35 egzemplarzy w  darze 
bibliotekom gminnym i uczel-
nianym. „Encyklopedia Gdań-
ska” trafiła również do powia-
tu gdańskiego. Serge Bosca, 
prezes Saur Neptun Gdańsk 
przyznaje, że pomysł naro-
dził się z całkiem oczywistych 
względów.

– Budujemy współpracę 
z  Gdańskim Obszarem Me-
tropolitalnym. Gminy, któ-
rym przekazaliśmy encyklope-
dię, korzystają z naszej usługi 
oczyszczania ścieków, są to 
nasi partnerzy obecni i  przy-
szli. Jestem przekonany, że ta 
książka będzie przeglądana nie 
tylko przez uczniów, ale też 
i dorosłych miłośników Gdań-

ska, których, jak wiem, jest 
wielu i niekoniecznie mieszka-
ją w samym Gdańsku – mówi 
Serge Bosca.

W powiecie gdańskim „En-
cyklopedia Gdańska” trafiła 
do bibliotek gminnych w Kol-
budach, Pruszczu Gdańskim, 
Straszynie, Wiślince, Cedrach 
Wielkich, Trąbkach Wiel-
kich z  filiami w  Sobowidzu 
i Mierzeszynie.

Joanna Przybyś, dyrektor 
Powiatowej i  Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w  Prusz-
czu Gdańskim przyznaje, że 
prezent okazał się miłą nie-
spodzianką, której nikt się nie 
spodziewał.

– „Encyklopedia Gdańska” 
na pewno służyć będzie na-
szym Czytelnikom, którzy in-
teresują się nie tylko naszym 
miastem czy powiatem, ale 
również stolicą regionu, jaką 
jest Gdańsk – mówi Joanna 
Przybyś.

– Encyklopedię najpierw się 
ogląda, a potem czyta. Jej wa-
lorem jest zamknięcie wielu 
informacji w  pojemnej i  czy-
telnej formie tabeli. Jej cał-
kowity nakład to 14 tysięcy 
egzemplarzy. Hasłom towa-
rzyszy ponad 1600 starannie 
dobranych zdjęć i  ilustracji. 
„Encyklopedia Gdańska” liczy 
1176 stron. Publikacja zawiera 
blisko 4000 haseł i  zestawień 
tabelarycznych, wśród których 
są hasła związane z  wodocią-
gami gdańskimi – dodaje Gra-
żyna Pilarczyk.

(Lubek)

W  minionym tygodniu roz-
począł się nabór do nowego 
projektu „Pomorska Fabryka 
Designu” Powiatowego Urząd 
Pracy w Gdańsku oraz Gdań-
skiej Fundacji Przedsiębior-
czości. Uczestniczyć w  nim 
mogą osoby niepracujące, po-
wyżej 50 lat, które mają zdol-
ności manualne lub zajmują się 
rękodziełem. Zapisy trwają do 
14 marca.

Jak mówi Łukasz Iwaszkie-
wicz z  Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdańsku innowacyjny 
pomysł na aktywizację zawo-
dową osób powyżej 50. roku 
życia zrodził się z  obserwa-
cji rozwiązań, jakie w ramach 
projektu Senior Design Facto-
ry wypracowano w Szwajcarii. 

– To właśnie tam udało się 
skutecznie wydobyć i  pozy-
tywnie wykorzystać twórczy 
potencjał osób dojrzałych. 
Teraz sprawdzoną metodę, 
w  nieco zmodyfikowanej for-
mule, przenosimy na grunt 
Polski – tłumaczy Łukasz 
Iwaszkiewicz. 

Pomorska Fabryka Designu 
ma zachęcić osoby dojrzałe do 
wykorzystania swoich zdol-
ności manualnych w  biznesie 
i  udzielić im profesjonalnego 

wsparcia w budowaniu własnej 
firmy. 

– Wielu pięćdziesięciolat-
ków na własne potrzeby wy-
konuje różnego rodzaju przed-
mioty codziennego użytku ze 
szkła, drewna czy ceramiki. 
Nie każdy jednak wie, że dziś 
rękodzieło jest niezwykle cen-
ne. Można na tym naprawdę 
dobrze zarobić, trzeba tylko 
wiedzieć jak przekuć własne 
pasje na dochodowy biznes 
i właśnie taką wiedzę ma do-
starczyć Pomorska Fabryka 
Designu – wyjaśnia Łukasz 
Iwaszkiewicz. 

Uczestnikom projektu za-
oferowane zostanie w  pełni 
profesjonalne wsparcie szko-
leniowo-doradcze w  zakresie 
uruchomienia i  prowadzenia 
własnej działalności gospodar-
czej. Zajęcia poprowadzą m.in. 
zawodowi designerzy. Przeka-
żą oni niezbędną i praktyczną 
wiedzę z  zakresu projektowa-
nia oraz udzielą uczestnikom 
projektu wsparcia w tworzeniu 
linii produktów. Druga część 
zajęć to spotkania ze specjalistą 
ds. marketingu oraz doradcą 
biznesowym. Ich zadaniem bę-
dzie przygotowanie beneficjen-
tów programu do skutecznego 

funkcjonowania w świecie biz-
nesu. Ważną częścią projektu 
będzie wsparcie pomostowe 
oraz specjalna dotacja inwe-
stycyjna. Kolejny plus to zwrot 
kosztów dojazdu na szkolenia 
oraz spotkania z doradcami. 

Po ukończeniu części teo-
retycznej przyjdzie czas na 
założenie działalności gospo-
darczej, w  ramach której wy-
twarzane będą designerskie 
i  unikatowe przedmioty co-
dziennego użytku. Będą one 
następnie oferowane poten-
cjalnym nabywcom za pośred-
nictwem dwujęzycznego skle-
pu internetowego. Jego założe-

niem oraz prowadzeniem zaj-
mą się organizatorzy – gdań-
ski PUP i  Gdańska Fundacja 
Przedsiębiorczości. 

– Z  naszą ofertą chcemy 
wejść na rynek europejski, 
a  także amerykański – pod-
kreśla Łukasz Iwaszkiewicz. 

Rekrutacja trwać będzie do 
14 marca. Formularze zgło-
szeniowe dostępne są na stro-
nie internetowej www.pomor-
skafabrykadesignu.pl, w  sie-
dzibie GFP oraz w  budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.

(KL)

POWIAT. Z „ENCYKLOPEDIĄ GDAŃSKĄ” PO DRODZE 
Prezenty dla naszych bibliotek 

GDAŃSK. PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE

Promują pomorską kuchnię

POWIAT. RUSZYŁA REKRUTACJA 

Pomorska Fabryka designu 

KOŹLINY. MŁODZI DUCHEM 

Bawili się seniorzy
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Jak karnawał, to 
oczywiście dobra 
zabawa. Szczególnie 
cieszy aktywność 
naszych seniorów, 
którzy nie siedzą 
w swoich domach, 
tylko z ochotą 
uczestniczą w im-
prezach organizowa-
nych z myślą o nich.

 Seniorzy z gminy Suchy Dąb bawili się na imprezie w Koźlinach 

REKLAMA

To właśnie dla seniorów z gmi-
ny Suchy Dąb zorganizowa-
no imprezę, która odbyła się 
w Szkole Podstawowej w Koź-
linach. Dodajmy, że w spotka-
niu uczestniczyła m.in. Barba-
ra Kamińska – wójt gminy Su-
chy Dąb. Goście imprezy obej-
rzeli przedstawienie teatralne, 
które przygotowali uczniowie 
miejscowej szkoły, a poza tym 
obdarowali oni wszystkich 
seniorów drobnymi upomin-
kami. Ze specjalnym recita-
lem wystąpiła również Halina 
Kaszubowska. Przebojem dnia 
była piosenka „Mały Książę”, 
przy której improwizowaną 
inscenizację zaprezentowa-
ła Barbara Kamińska (w  roli 

Róży) oraz Jerzy Wiśniewski, 
dyrektor szkoły podstawowej 
w Koźlinach (jako Książę). 

Nie obyło się oczywiście bez 
konkursów z nagrodami. Nasi 
seniorzy mogli wykazać się 
umiejętnością tańczenia wal-
ca, śpiewania piosenki biesiad-
nej, czy też poczuciem humo-
ru, bowiem przeprowadzono 
m.in. konkurs na najśmiesz-
niejszy dowcip.

Jak informuje Mariusz Za-
wolski z Urzędu Gminy Suchy 
Dąb, obecne na spotkaniu pary 

małżeńskie z najdłuższym sta-
żem małżeńskim (50 – 48 lat) 
podzieliły się receptą na dłu-
goletnie, szczęśliwe związki. 

– Szczególną chwilą było 
uhonorowanie przez Barbarę 
Kamińską najstarszych senio-
rów na spotkaniu. Medale se-
niorki i  seniora Gminy Suchy 
Dąb 2013 roku otrzymali Ire-
na Kułaga z  Suchego Dębu, 
która ukończyła 92 lata oraz 
95-letni Karol Wołoszczuk ze 
wsi Grabiny-Zameczek, któ-
rzy zatańczyli walczyka, udo-

wadniając, że są młodzi du-
chem, a życiem można cieszyć 
się w każdym wieku – dodaje 
Mariusz Zawolski.

Dodajmy jeszcze, że o  po-
częstunek podczas imprezy za-
dbały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Koźlin, natomiast 
oprawę muzyczną tradycyjnie 
przygotowali Zbyszek i  Bog-
dan – muzycy z Suchego Dębu.

(KL)
Fot. UG Suchy Dąb



Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości jeszcze do 
1 marca prowadzi nabór wnio-
sków o dotację w ramach Dzia-
łania 8.1 „Wspieranie działal-
ności gospodarczej w  dziedzi-
nie gospodarki elektronicznej”. 
W ramach naboru można po-
zyskać dotację na poziomie 
500 tys. zł na realizację bizne-
sowych pomysłów. 

W ramach programu przewi-
dziano dotacje w dziedzinie go-
spodarki elektronicznej z prze-
znaczeniem na realizację pro-
jektów polegających na świad-
czeniu e-usługi, przy czym 
projekty te mogą obejmować 
wytworzenie produktów cyfro-

wych koniecznych do świad-
czenia e-usługi. Projekty mogą 
być objęte wsparciem przez 
okres nie dłuższy niż 24 mie-
siące. Wymaganym produktem 
projektu kwalifikowanego do 
wsparcia jest przygotowanie, 
wdrożenie i  świadczenie, co 
najmniej jednej nowej e-usługi. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące konkursu znaleźć 
można na stronie Dofinanso-
wanieDlaFirm.pl oraz na stro-
nach Polskiej Agencji Przed-
siębiorczości. Dodajmy, że 
limit dostępnych środków wy-
nosi ponad 385 mln euro. 

(GR)

Kolejny raz uczniowie z Prusz-
cza Gdańskiego otrzymają sty-
pendia ufundowane przez bur-
mistrza miasta. Ich uroczyste 
wręczenie odbędzie się w śro-
dę 27 lutego, podczas miejskiej 
sesji, która odbędzie się oczy-
wiście w urzędzie miasta. Uro-
czystość rozpocznie się o godz. 
10.00.

Stypendia w wysokości 100 
lub 150 zł miesięcznie, przy-
znane zostały na okres drugi 
semestru tego roku szkolnego. 

Uczniowie szkół gimnazjal-
nych, którzy otrzymają stypen-
dia za dobre wyniki w  nauce: 
Adam Borsuk, Arkadiusz Du-
min, Mateusz Figoń, Szymon 
Kasak, Justyna Kondratowicz, 
Justyna Kruk, Patrycja Łan-
gowska, Krzysztof Łepkowski, 
Barbara Niedziela, Magdalena 
Nogaj-Brzeska, Julia Patalon, 

Michalina Radecka, Gabriela 
Sulińska, Krzysztof Szafrański 
i Magdalena Wiącek. Z kolei za 
wybitne osiągnięcia sportowe, 
wśród gimnazjalistów nagro-
dzeni zostali: Jakub Bojarski, 
Dominik Brach, Jakub Karnath, 
Kamil Kmiecik, Piotr Maj, Łu-
kasz Szlak, Filip Świercz. 

Natomiast w gronie uczniów 
szkół średnich stypendia 
otrzymają: Kamila Kaczmar-
ska, Mateusz Łepkowski, 
Dominik Mich, Natalia Pie-
piórka, Daniel Szerszenowicz, 
Daria Ścisłowska, Klaudia 
Urbanek i Tymoteusz Zdunek 
za wyniki w nauce, zaś za osią-
gnięcia sportowe wyróżnieni 
zostaną: Żaneta Gorlikowska, 
Karol Janik, Marcin Szymczak 
oraz Paulina Żuber.

(GR)

Fundacja DKMS Polska wspól-
nie z rodziną oraz Polskim Sto-
warzyszeniem na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w  Gdańsku, organizuje 
3 marca „Dzień Dawcy Szpi-
ku dla Jagódki i Innych”. Tego 
dnia będzie można zarejestro-
wać się jako potencjalny dawca 
szpiku. 

Dotychczas w DKMS Polska 
zarejestrowało się ponad 292 
tysiące potencjalnych dawców 
szpiku. 

– Niestety, to wciąż mało. 
Dla wielu chorych jedyną szan-

są na życie jest przeszczepienie 
szpiku lub komórek macierzy-
stych od dawcy niespokrew-
nionego. Każdy nowy zareje-
strowany potencjalny dawca to 
kolejna szansa na nowe życie 
dla pacjentów z białaczką i in-
nymi nowotworami krwi. Re-
jestracja zajmuje tylko chwilę 
i  polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycz-
nego, wypełnieniu formularza 
z danymi osobowymi oraz po-
braniu 4 ml krwi – informuje 
Krzysztof Skrzypski z  gdań-
skiego koła Polskiego Sto-

warzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym.

Rejestracja potencjalnych 
dawców odbywać się będzie 
w godz. 9.00 – 15.00 w siedzi-
bie gdańskiego koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
(budynek po X LO) przy ul. Ja-
giellońskiej 11 na Przymorzu. 

Dodajmy, że dawcą może 
zostać osoba pomiędzy 18 
a  55 rokiem życia, ogólnie 
zdrowa, ważąca minimum 50 
kg i  o  wskaźniku masy ciała 
(BMI), który nie przekracza 

40, przebywająca na stałe na 
terytorium Polski. Wszyscy, 
którzy chcą się zarejestrować, 
powinni mieć ze sobą doku-
ment tożsamości z nr PESEL. 
Rejestracja jako potencjalnego 
dawcy jest poważną decyzją. 
W  przypadku gdy okaże się, 
że któraś z  zarejestrowanych 
osób jest czyimś genetycznym 
bliźniakiem, daje tej osobie 
nadzieję na nowe życie. Jeżeli 
wtedy zrezygnuje, to odbiera 
komuś tę nadzieję.

(KL)

Na 10 marca zaplanowano wy-
bory uzupełniające do Rady 
Gminy Przywidz. Odbędą się 
one w  związku z  wygaśnię-
ciem mandatu jednej z  rad-
nych. Wybory przeprowa-
dzone będą w  Okręgu nr 10, 
obejmującym wsie Sucha Huta 
oraz Olszanka. 

Jednym z  kandydatów 
w  wyborach uzupełniających 
jest Mariusz Lipski. 

Mieszkaniec Olszanki jest 
głową 5-osobowej rodziny. 
Dumny jest ze swoich dzieci: 
dwóch córek i syna. 

– Dwójka z nich jeszcze się 
uczy. Syn kształci się na elek-
tryka w  Gdańsku, a  najmłod-
sza córka w  szkole w  Trzepo-
wie i  mogę pochwalić się, że 
często otrzymuje nagrody za 
bardzo dobre osiągnięcia w na-
uce – mówi Mariusz Lipski. – 
Jeżeli była taka możliwość, za-
wsze służyłem pomocą naszej 

lokalnej społeczności. Myślę, 
że jest wiele rzeczy, które na-
leży zrobić zarówno w Olszan-
ce, jak i Suchej Hucie. Pracuję 
w  hurtowni materiałów bu-
dowlanych, dlatego łatwiej by-
łoby mi nakłonić sponsorów do 
pomocy w  niektórych przed-
sięwzięciach, a  wiadomo, że 
teraz każda pomoc jest istotna, 
szczególnie na terenie, gdzie 
tych pieniędzy nie ma za dużo.

Właśnie o  pieniądze się 
wszystko rozbija, bo jak za-
pewnia Mariusz Lipski, cie-
kawych pomysłów i  dobrych 
chęci nie brakuje. 

– Wiadomo, że najpotrzeb-
niejszą rzeczą jest w tej chwili 
kanalizacja, ale na to potrzeba 
niebotycznych środków. Jed-
nak są mniejsze inwestycje, 
z  którymi można sobie pora-
dzić, działając jednak wspól-
nie, gdyż działanie w  poje-
dynkę skazane będzie raczej 

na niepowodzenie. Zarówno 
w Suchej Hucie, jak i Olszan-
ce brakuje chodników, które 
poprawiłyby znacznie bezpie-
czeństwo osób chodzących 
poboczami na przystanki au-
tobusowe – dodaje.

W  marcu przekonamy się, 
kto uzupełni skład rady gmi-
ny, a potem jak wywiązuje się 
ze swoich zadań.

(GR)
Fot. Marcin Żurek

POWIAT. WYKORZYSTAJ DOTACJĘ

nagrodzą pomysł na biznes 

PRUSZCZ GDAŃSKI. NAGRODZENI UCZNIOWIE

stypendia burmistrza 

GDAŃSK. DOŁĄCZ I TY 

dzień dawcy dla jagódki

PRZYWIDZ. 101. URODZINY  

zacny wiek pani Heleny

PRZYWIDZ. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 

ważne wspólne działanie
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 Panią Helenę, która 30 stycznia skończyła 101 lat, odwiedziło wielu gości – w tym władze 
lokalnego samorządu

 Mariusz Lipski z Olszanki mówi, że pomysłów i chęci do działania 
mu nie brakuje

REKLAMA

Osób starszych w naszym kraju 
jest coraz więcej. Jednak tych, 
którzy przeżyli ponad wiek, 
jest już niezbyt wiele. W  tym 
niewielkim, ale zarazem do-
borowym gronie zasiada bez 
wątpienia Helena Nurkowska 
z gminy Przywidz, która ukoń-
czyła niedawno 101 lat.

Sędziwa jubilatka, mimo 
swojego wieku, nie spoczywa 
na laurach i  wciąż prowadzi 
dość aktywny tryb życia. Jak 
mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz, pani 
Helena jest niezwykle życzli-
wą osobą, a uśmiech nie znika 
z  jej twarzy. Zacną jubilatkę, 
z  okazji urodzin, odwiedzi-
li m.in. Marek Zimakowski 
oraz Feliks Mikulaski, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Przywidz.

– Zauważyłem, że osób po-

wyżej 90. roku życie na terenie 
naszej gminy jest coraz więcej. 
Zarówno pani Helenie, jak 
i pozostałym seniorom życzyć 

należy jeszcze długich lat spę-
dzonych w  zdrowiu – życzy 
wójt Zimakowski.

Do życzeń dołącza się oczy-

wiście redakcja naszej gazety.

(GR)
Fot. UG Przywidz
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W  ramach projektu wyre-
montowane zostaną najbar-
dziej zniszczone i newralgicz-
ne drogi w  naszym powiecie. 
Z  tzw. schetynówki udało się 
otrzymać 3 mln zł, natomiast 
pozostałymi kosztami będą 
dzielić się samorządy.

– Połowę brakujących środ-
ków wyłoży powiat, a  pozo-
stałe pieniądze pochodzić będą 
z budżetów gminnych – mówi 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.

W ramach tego projektu re-
montowane będą m.in. drogi: 
Kłodawa – Trąbki Małe, od 
obwodnicy Pruszcza Gdań-
skiego do Radunicy, Czapielsk 
– Buszkowy, Miłocin – Trut-
nowy, Pszczółki – Ulkowy.

– Wybieraliśmy szczególnie 
ważne dla mieszkańców od-
cinki dróg, spośród 300, który-

mi zarządzamy. Warto jednak 
przypomnieć, że w  ostatnich 
latach prowadziliśmy kilka 
strategicznych inwestycji, by 
wymienić chociażby przebu-
dowę ulicy Raciborskiego, czy 
pierwszy etap robót na Emilii 
Plater w Pruszczu Gdańskim. 
Otrzymaliśmy deklarację bur-
mistrza Janusza Wróbla, że 
miasto partycypowało będzie 
w  dalszych pracach na Emilii 
Plater. Na jesieni chcemy zło-
żyć wniosek o dofinansowanie 
tej inwestycji z  narodowego 
programu przebudowy dróg 
lokalnych, a dalsze prace roz-
począć w  przyszłym roku – 
dodaje Marian Cichon.

W  tej chwili aktualizowana 
jest dokumentacja dotycząca 
drogowej inwestycji. Poza tym, 
uporządkowane muszą być 
wszystkie sprawy gruntowe. 

Drugi etap przebudowy obej-
mował już będzie cały odcinek 
ulicy Emilii Plater, od ronda 
do ulicy Kopernika, gdzie po-
wstanie kolejne rondo. Koszt 
nie jest jeszcze znany, ponie-
waż projekt jest uaktualniany. 

– Również w  przyszłym 
roku chcemy rozpocząć prze-
budowę ulicy Gałczyńskiego 
w  Pruszczu Gdańskim wraz 
z poszerzeniem ścieżki pieszo-
-rowerowej. Z kolei być może 
jeszcze w tym roku rozpoczną 
się roboty związane z  prze-
budową ulic Grunwaldzkiej, 
Raciborskiego i  Wojska Pol-
skiego. My jesteśmy już nie-
mal przygotowani do tego za-
dania, lecz głównym inwesto-
rem jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i  Autostrad, 
ale w porozumieniu i z udzia-
łem powiatu gdańskiego oraz 

miasta Pruszcz Gdański – in-
formuje wicestarosta gdański.

Ta inwestycja jest jedną 
z ważniejszych dla kierowców 
naszego miasta. Zakładałaby 
ona lewoskręt z  Grunwaldz-
kiej w  Raciborskiego oraz 
kładkę dla pieszych na moście. 
Powstałaby również sygnali-
zacja świetlna. 

Trzeba jednak pamiętać, że 
z  budżetu wydawane są nie 
tylko pieniądze na duże i spek-
takularne inwestycje. W prze-
ciągu całego roku prowadzone 
są też doraźne remonty dróg na 

terenie całego powiatu.
– Wykonujemy je nową 

techniką. Kupujemy specjal-
ną masę, którą możemy łatać 
dziury w jezdni na zimno. Nie 
potrzeba do tego specjalistycz-
nego sprzętu, poza niewielkim 
ubijakiem. O  dziwo, jest to 
trwały środek, który wystarcza 
na dość długo. Tego typu łata-
nie dziur prowadzimy właśnie 
w  okresie zimowym, kiedy 
ubytki w  jezdni pojawiają się 
jak grzyby po deszczu – tłu-
maczy Marian Cichon.

Warto także zaznaczyć, że 

jest to bardziej ekonomicz-
ny sposób naprawiania dróg 
w  porównaniu z  metodami 
tradycyjnymi. Miejmy nadzie-
ję, że dzięki tym przedsię-
wzięciom, kierowcom będzie 
łatwiej i  bezpieczniej podró-
żować po drogach powiatu 
gdańskiego. O kolejnych dro-
gowych działaniach na tere-
nie naszego powiatu będziemy 
oczywiście sukcesywnie infor-
mować na naszych łamach.

Krzysztof Lubański
Fot. Marcin Żurek

Nie wszyscy mieszkańcy na-
szego miasta zdają sobie spra-
wę, że od momentu nabycia 
psa, mają dwa tygodnie na jego 
rejestrację. Ci, którzy tego nie 
uczynią, mogą spodziewać się 
nawet mandatu wystawionego 
przez Straż Miejską. Miasto 
podejmuje wiele działań, by 
po naszych ulicach wałęsało 
się jak najmniej bezpańskich 
czworonogów, na ten cel wy-
daje też niemało pieniędzy.

– Gminy mają obowiązek 
realizować program opieki nad 
czworonogami, który ma za-
pobiegać bezdomności zwie-
rząt. Tylko w  zeszłym roku 
wydaliśmy na ten cel 67 tysię-
cy złotych, z  czego 54 tysiące 
przekazaliśmy do schroniska 
w Tczewie, gdzie trafiały bez-

domne psy z  terenu naszego 
miasta. Było ich aż 30. Pozo-
stałe pieniądze wydane były 
na zakup chipów, prowadze-
nie bazy psów zachipowa-
nych, sterylizację i  kastrację 
kotów. Kwota ta byłaby znacz-
nie mniejsza, gdyby zwierzaki 
były chipowane – mówi Ma-
riola Barzał, kierownik Refe-
ratu Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.

Według szacunków miej-
skich urzędników ponad po-
łowa psów w Pruszczu Gdań-
skim nie posiada chipów i nikt 
nie płaci za nie obowiązującej 
opłaty. Nie chodzi jednak tyl-
ko o to.

– Znaleziony bezpański pies 
z chipem daje możliwość jego 

identyfikacji. Dlatego nama-
wiamy do chipowania swoich 
pupili, żeby w  razie ucieczki 
od właściciela, nie były one 
zbyt długo przetrzymywane 
w naszym kojcu albo schroni-
sku w Tczewie. Właściciel ma 
wtedy większą pewność, że 
pies szybciej wróci do domu – 
dodaje Mariola Barzał.

Wprowadzony został me-
chanizm finansowy, który 
zachęcać ma mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego do re-
jestrowania psów. Ustalono, 
że opłata wynosić będzie teraz 
100 zł za każdego posiadane-
go czworonoga. Tylko 49 zł 
zapłacą natomiast posiadacze 
psów, które są zachipowane, 
a  jeżeli czworonóg jest wyka-
strowany lub wysterylizowany, 

to stawka wynosić będzie zale-
dwie 10 zł. 

– Nie jest to nasz wymysł, 
bowiem tego typu działania 
popierają wszystkie organiza-
cje, które na co dzień zajmują 
się opieką nad zwierzętami. 
Taka jest też idea znowelizo-
wanej ustawy. Celem takiego 
działania ma być zapobieganie 
niekontrolowanemu rozmna-
żaniu się zwierząt. Poza tym, 
psy powinno się w  zasadzie 
kupować z  hodowli albo brać 
ze schroniska – przyznaje kie-

rownik referatu.
Niektórzy mieszkańcy pro-

testują oczywiście przeciwko 
tego typu praktykom, ale wła-
śnie takie rozwiązania powin-
ny być prowadzone, bo wy-
rzucanych albo podrzucanych 
psów i kotów jest zdecydowa-
nie za dużo, a  schroniska są 
z reguły przepełnione. 

Psy w  naszym mieście chi-
powane są od prawie dziecię-
ciu lat. Prowadzono szereg 
kampanii promocyjnych na ten 
temat, jednak bez większego 

skutku. Wydaje się to dziwne, 
skoro chipowanie było całko-
wicie bezpłatne. Taka moż-
liwość będzie jeszcze tylko 
w marcu. Potem za taką usłu-
gę trzeba będzie zapłacić. Nie 
są to duże pieniądze, bo jeżeli 
kogoś stać na utrzymanie psa, 
to niewielki wydatek ponie-
siony za chipowanie czy regu-
lowanie opłat za czworonoga 
też nie powinien być żadnym 
problemem.

Krzysztof Lubański

POWIAT. 10 MILIONÓW NA POWIATOWE ULICE 

drogowcy ruszają do akcji

PRUSZCZ GDAŃSKI. POSYPIĄ SIĘ MANDATY  

darmowe chipowanie psów 

Dzięki projektowi finansowanemu w ramach narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych wyremontowanych 
będzie 23 km ulic w powiecie gdańskim oraz 3 km chodników. 
W projekcie, który kosztować ma ok. 10 mln zł, uczestniczy 
starostwo powiatowe i sześć samorządów – z wyjątkiem Przy-
widza i gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. 

Aż połowa psów w Pruszczu Gdańskim nie posiada chipów, 
a tym samym nie jest rejestrowana, a ich właściciele nie 
płacą obowiązujących za nie opłat. Miasto robi wszystko, 
by to zmienić, ale i tak właściciele czworonogów unikają 
swoich obowiązków.

 Wszystkie mniejsze dziury na drogach powiatowych są systematycznie łatane
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Gminy, których tereny znaj-
dują się w  sąsiedztwie koryta 
Wisły, mają często sporo kło-
potów z  podtopieniami, czy 
wylewaniem rzeki. Jednak to 
nie tylko wysoki stan wody 
doprowadza do takich sytu-
acji, ale również bobry, które 
kopiąc swoje nory, uszkadzają 
wały.

Właśnie temu problemowi 
poświęcone było spotkanie, 
w  którym uczestniczył Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie oraz Marzena Sob-
czak, dyrektor Zarządu Me-
lioracji i  Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego 
i  prezesi działających na tym 

terenie kół łowieckich, a  więc 
„Cyranka”, „Ogar”, „Nr 1 Gdy-
nia” i „Hodowca”.

– Tematem spotkania była 
sprawa populacji bobra euro-
pejskiego na obszarze Żuław 
Wiślanych z  określeniem 
sposobu minimalizacji szkód 
wywołanych jego działaniem 
w  kontekście zagrożenia po-
wodziowego. Leżące w  delcie 
Wisły Żuławy są pokryte gęstą 
siecią kanałów ograniczonych 
wałami przeciwpowodziowy-
mi. Taki krajobraz sprawia, że 
jest to idealne miejsce dla pro-
wadzących ziemnowodny tryb 
życia bobrów. Jednakże kopiąc 
nory, zwierzęta te uszkadzają 

wały, zwiększając w ten sposób 
ryzyko wystąpienia powodzi. 
Ustalono sposób redukcyjny, 
ograniczający występowanie 
tych zwierząt oraz metody 
szacowania szkód spowodo-
wanych przez zwierzynę łow-
ną w  uprawach rolnych – in-
formuje Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Na szczęście, w  ostatnim 
czasie woda w  korycie Wisły 
nie jest zbyt wysoka i nie grozi 
wylaniem i  zalaniem okolicz-
nych pól. 

(GR)
Fot. UG Cedry Wielkie

Gmina Przywidz znana jest 
również z  dobrej współpra-
cy z  Lasami Państwowymi 
czy Agencją Rynku Rolnego. 
Dzięki wspólnym działaniom 
remontowano niektóre  lo-
kalne drogi i  modernizowano 
budynki.

– W  Miłowie przejęliśmy 
budynek od Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Budynek 
w  katastrofalnym stanie. Jed-
nak otrzymaliśmy od ANR 
środki, dzięki czemu mogli-
śmy wyremontować gruntowa-
nie tan budynek i jeszcze jeden 
w  Trzepowie. Warto zazna-
czyć, że ANR pokryła 90 pro-
cent kosztów tych inwestycji. 

Na szczęście, obiektów takich 
w  naszej gminie nie ma zbyt 
wiele – mówi Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.

W  tym roku agencja nie 
ma już środków na dofinan-
sowanie remontów swoich 
byłych budynków, ale władze 
przywidzkiej gminy złożyły 
wniosek o  pomoc finansową 
dotyczącą remontów lokal-
nych dróg na terenach po by-
łych gospodarstwach PGR. 
Wnioski dotyczą ulicy Jesio-
nowej w  Przywidzu oraz jed-
nej z  dróg w  Trzepowie. Nie 
wiadomo jeszcze, czy gmina 
otrzyma pieniądze na ten cel. 
Dodajmy jednak, że w  la-

tach poprzednich właśnie ze 
środków gminnych i  Agencji 
Rynku Rolnego udało się wy-
remontować fragment ulicy 
Jesionowej. Koszty inwestycji 
podzielono wtedy po połowie. 

– Są jeszcze inne przedsię-
wzięcia, które możemy współ-
finansować z agencją, ale mu-
sielibyśmy mieć też wkład 
własny. Nasz budżet nie jest 
jednak zbyt zasobny i musimy 
racjonalnie wydawać pieniądze 
– dodaje Marek Zimakowski.

(GR) 
Fot. Marcin Żurek

CEDRY WIELKIE. UMOWA PODPISANA  

Budują sieć kanalizacyjną
TORUŃ. O PRZYSZŁOŚCI CUKROWNI 

jest koncepcja

Każdego roku na terenie gminy Cedry 
Wielkie budowana jest sieć kanali-
zacyjna. Jest to kosztowne przedsię-
wzięcie, dlatego nie sposób wszystkich 
gospodarstw domowych podłączyć do 
kanalizacji w tym samym czasie. Poza 
tym, najpierw powstaje ona w rejonach, 
gdzie jest najwięcej gospodarstw.

28 lutego (czwartek) w siedzibie Krajowej 
Spółki Cukrowej w Toruniu odbędzie się 
spotkanie przedstawicieli samorządowców 
z Pruszcza Gdańskiego oraz toruńskiej Pra-
cowni Zrównoważonego Rozwoju.

 Pola w sąsiedztwie Wisły często zamieniają się w rozlewiska  Wójt Marek Zimakowski bardzo chwali sobie współpracę z Agencją Nieruchomości Rolnych

 W gabinecie Janusza Golińskiego, wójta gminy Cedry Wielkie, 
podpisano umowę na budowę kanalizacji w Cedrach Małych 

i Błotniku 

CEDRY WIELKIE. BĘDĄ REDUKOWAĆ 

Bobry niszczą wały
PRZYWIDZ. POMAGA AGENCJA ROLNA 

wykorzystują możliwości

Jeszcze w  lutym, w  siedzibie 
Urzędu Gminy Cedry Wielkie 
podpisano umowę na realizację 
budowy kanalizacji we wsiach 
Błotnik oraz Cedry Małe. In-
westycja współfinansowana 
będzie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskie-
go na lata 2007 – 2013. 

Plac budowy został już 
przekazany wykonawcy, który 
wyłoniony został oczywiście 
w  ramach przetargu. Dodaj-
my, że realizacją inwestycji 
zajmie się firma „Skibiński” 
z Sierakowic. Prace rozpoczną 

się zapewne jak tylko pozwoli 
na to pogoda, jednak wyko-
nawca musi uporać się z zada-
niem do końca tego roku.

– Nowa sieć, której długość 
wyniesie prawie 4 km, odpro-
wadzać będzie wszystkie ścieki 
do naszej oczyszczalni w  Ce-
drach Wielkich. W  ramach 
projektu wykonanych zostanie 
między innymi 6 przepom-
powni oraz trzy studnie kana-
lizacyjne kaskadowe. Dzięki 
tej inwestycji 331 osób będzie 
mogło korzystać z sieci kanali-
zacyjnej – mówi Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wielkie. 

Tym samym zwiększy się 
skanalizowanie gminy Cedry 
Wielkie, a  poza tym spadnie 
znacznie ilość nieczystości od-
prowadzanych do ziemi oraz 
wód. 

– Całkowity koszt realizacji 
zadania opiewa na kwotę 2,6 
mln zł i jest współfinansowany 
przez Unię Europejską. Z Re-

gionalnego Programu Opera-
cyjnego otrzymaliśmy 60 proc. 
kosztów kwalifikowanych. 
Pozostałe środki musieliśmy 
oczywiście zabezpieczyć w na-
szym budżecie – dodaje Janusz 
Goliński.

(KL)
Fot. UG Cedry Wielkie

Przedstawiciele pruszczań-
skiej rady miasta mają przed-
stawić władzom spółki, do 
której należy dawna cukrow-
nia w  Pruszczu Gdańskim, 
koncepcję ewentualnego za-
gospodarowania terenu byłej 
cukrowni.

Jak podaje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, jest 
to efekt prac kilkudziesięciu 
osób, w  zdecydowanej więk-
szości mieszkańców naszego 
miasta, które weszły w  skład 
specjalnej grupy koncepcyjnej. 

– W grupie znaleźli się byli 
pracownicy cukrowni, radni, 
przedstawiciele pruszczań-
skich stowarzyszeń i  zainte-
resowani przyszłą wizją tego 
terenu mieszkańcy – podaje 
Bartosz Gondek. – Koncep-
cja stworzona została dzięki 

projektowi Strefa Cukru po-
wołanemu przez władze mia-
sta, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Pruszcza Gdańskiego i  Oko-
licznych Gmin, Pracownię 
Zrównoważonego Rozwoju 
i Fundację Batorego.

Według Małgorzaty Czar-
neckiej-Szafrańskiej, radnej 
naszego miasta, jest to bez 
wątpienia jeden z  najważniej-
szych i  najbardziej dojrza-
łych projektów społecznych, 
jakie udało nam się wspólnie 
stworzyć w  ostatnich latach 
w Pruszczu Gdańskim.

Zdaniem radnej, Krajo-
wa Spółka Cukrowa powinna 
wiedzieć, czego na tym terenie 
oczekują mieszkańcy. Dlatego 
tak ważne jest pokazanie im 
efektów pracy Strefy Cukru.

(GR)
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GDAŃSK. EVENT RADIA PLUS I IKEA 

w trosce o dobry sen  

Dwa nowe inkubatory trafi-
ły do Pomorskiego Centrum 
Traumatologii w  Gdańsku. 
Aparatura znalazła się na od-
dziale kardiologii dla dzieci 
z wadami wrodzonymi. 

Przekazanie sprzętu miało 
bardzo uroczysty charakter, 
a  uczestniczyli w  nim przed-
stawiciele pomorskiego urzędu 
marszałkowskiego oraz Fun-
dacji „Serce Dziecka”, która 
podarowała inkubatory.

Nowa aparatura przezna-
czona zostanie do leczenia no-
worodków i niemowląt z wro-
dzonymi wadami serca w wa-
runkach oddziału pooperacyj-
nego kardiochirurgii dziecię-
cej. Warto dodać, że prezent 
dodatkowo uświetnił jubileusz 
wykonania tysięcznej operacji 
kardiochirurgicznej u  dziec-
ka w  Pomorskim Centrum 

Traumatologii w Gdańsku.
– Oddział kardiochirur-

gii dziecięcej jest jedyną tego 
typu placówką w  Polsce pół-
nocnej. Powstał w  roku 2008 
dzięki decyzji dyrekcji szpi-
tala i inwestycji Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Posiada akre-
dytację Ministerstwa Zdro-
wia na wykonywanie pełne-
go zakresu operacji kardio-
chirurgicznych i  procedur 
kardiologii interwencyjnej 
u  dzieci, w  tym niemowląt, 
noworodków i  wcześniaków 
– informuje Ludmiła Jezier-
ska z  pomorskiego urzędu 
marszałkowskiego. – Od po-
czątku oddział specjalizuje się 
w  leczeniu dzieci z  pełnym 
spektrum problemów kardio-
logicznych, z  powodzeniem 
wykonując obecnie najbar-

dziej złożone zabiegi korekcji 
wad wrodzonych z  zastoso-
waniem płuco-serca, a  także 
procedury interwencyjne i hy-
brydowe u  najbardziej cho-
rych dzieci.

W  związku z  tym, że jest 
to jedyna tego typu placówka 
w  północnej części naszego 
kraju, na rzecz dziecięcego od-
działu zaczęły współpracować 
różne organizacje, by ośrodek 
stawał się coraz bardziej no-
woczesny. Gdańską placówkę 
wspierało wielu sponsorów, 
by wymienić chociażby Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. Od początku oddział 
wspierany jest również przez 
warszawską Fundację „Serce 
Dziecka”. 

(Lubek)
Fot. Sławomir Lewandowski

GDAŃSK. SPRZĘT DLA CHORYCH DZIECI 

dwa inkubatory w prezencie

 Dwa nowe inkubatory 
otrzymał oddział kardiologii 

dla dzieci z wadami wrodzonymi 
w Pomorskim Centrum 

Traumatologii

GDAŃSK. W MAJU GASTROEXPO

widowiskowa olimpiada 

CEDRY WIELKIE. WNIOSKI DO 15 MARCA 

Pieniądze na azbest

Nie lada atrakcje czekają nas na 
wiosnę. Pod koniec maja Mię-
dzynarodowe Targi Gdańskie 
wspólnie z  Pomorską Akade-
mią Kulinarną organizują 17. 
Targi Wyposażenia i  Zaopa-
trzenia Gastronomii, Hoteli 
i Sklepów GASTROEXPO, które 
odbywać się będą w dniach 22 
– 24 maja. 

– Po wielu latach targi wró-
ciły do starej formuły, a  więc 
wszyscy wytwórcy związani 
z  piekarnictwem i  cukiernic-
twem, mleczarstwem, prze-
twórstwem rybnym spotkają 
się na jednej imprezie. Ktoś 
jednak wpadł na pomysł, by 
każda z  branż miała swoje 
małe targi. Teraz powróci-
liśmy do dużej imprezy dla 
wszystkich. Wystawiać się 
będą oczywiście firmy z  ca-
łego kraju – mówi Krzysztof 
Wierzba z Pomorskiej Akade-
mii Kulinarnej w Gdańsku.

Niezwykle atrakcyjnie za-

powiada się pierwszy dzień 
targów, bowiem planowane 
jest kulinarne show, czyli tzw. 
live cooking.

– Drugi dzień przeznaczony 
jest na konkurs dla młodych 
talentów kulinarnych, nato-
miast trzeciego dnia targów 
zaplanowaliśmy międzynaro-
dową olimpiadę carvingową 
dekoracji z warzyw i owoców. 
Na pewno będzie to niezwy-
kle widowiskowe przedsię-
wzięcie – przyznaje Krzysztof 
Wierzba, który jest zarazem 
założycielem Polskiej Grupy 
Carvingowej.

To właśnie Krzysztof 
Wierzba był pionierem pu-
blicznych pokazów carvingo-
wych w Polsce. Zorganizował 
także dwie edycje mistrzostw 
naszego kraju w tej artystycz-
nej konkurencji.

(Lubek)

Do 15 marca przyjmowane 
będą jeszcze wnioski dotyczą-
ce dofinansowania pozbywa-
nia się wyrobów zawierających 
azbest z  terenu gminy Cedry 
Wielkie. Pisma składać można 
w urzędzie gminy.

Termin składania wniosków 
nie jest przypadkowy, bowiem 
wynika on z konieczności spo-
rządzenia przez gminnych 
urzędników kompletnego wnio-
sku do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Gdańsku. 
Dofinansowania udzielane są 
w ramach konkursu pod nazwą 
„Usuwanie wyrobów zawierają-

cych azbest z terenu wojewódz-
twa pomorskiego”. Pieniądze 
zaś będą wypłacane z puli prze-
znaczonej na 2013 rok. 

Dodajmy, że kosztami kwa-
lifikowanymi w  programie są 
wyłącznie koszty: demontażu, 
zbierania, transportu i  uniesz-
kodliwienia lub zabezpieczenia 
odpadów zawierających azbest, 
poniesione po 30 kwietnia 2013 
roku. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w pokoju nr 14 
Urzędu Gminy Cedry Wielkie 
lub telefonicznie pod numerem 
58 692 2037.

(KL) 

W TVP Kultura
Spektakl Teatru Wybrzeże 
„Ciała obce” Julii Holewiń-
skiej w reżyserii Kuby Kowal-
skiego zostanie wyemitowany 
na antenie TVP Kultura we 
wtorek 12 marca, o  godzinie 
20.20. Będzie to retransmisja 
z  XV Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Sztuki Reżyserskiej 
Interpretacje.

Zakochani w Gdańsku 
Zdaniem internautów, Gdańsk 
jest najromantyczniejszym mia-
stem w  Polsce. W  rankingu 
zorganizowanym przez firmę 
Home Broker na portalu Face-
book nasze miasto zdobyło nie-
mal połowę z 15 tys. oddanych 
głosów. 

Ranking przygotowany zo-
stał z okazji walentynek. Jego 
autorzy zapytali użytkow-
ników portalu, które polskie 
miasto jest najbardziej roman-

tyczne. Gdańsk, na który za-
głosowało 49,6 proc. internau-
tów wyprzedził konkurencję. 
Drugie miejsce zajęło Zakopa-
ne (10,4 proc. głosów), trzecie 
– Kraków (9,7 proc.) i  Kazi-
mierz Dolny (8,4 proc.).

Większa siedziba
Od 11 lutego celuloidowe lal-
ki, pluszowe misie, drewniane 
samochodziki, ołowiane żoł-
nierzyki i wszystkie inne nie-
zwykłe eksponaty, których jest 
już ponad tysiąc, podziwiać 
będzie można w nowej – więk-
szej siedzibie Galerii Starych 
Zabawek, która znajduje się 
teraz przy ulicy Piwnej 19/21. 
Galeria Starych Zabawek to 
unikatowa w  skali kraju eks-
pozycja, na którą składają się 
polskie zabawki wyproduko-
wane w latach 1920–1989. 

(GR)

IKEA Gdańsk, wspólnie z Ra-
diem Plus, była organizatorem 
weekendowego eventu pod na-
zwą „W  trosce o  dobry sen”. 
Imprezę przygotowano nie 
tylko z myślą o dorosłych, ale 
również o  milusińskich, dla 
których przygotowano miłe 
atrakcje.

Podczas eventu wszyscy 
klienci mogli się dowiedzieć 
jak dobrze i  wygodnie spać, 
jakich poduszek używać, jaki 
materac jest odpowiedni, ogól-
nie rzecz ujmując –wszystkie-
go, co dotyczy snu. Warto za-

znaczyć, że fachowych porad 
udzielał fizjoterapeuta IKEA.

W  kąciku zabaw dla dzieci 
hostessy malowały buźki, czy-
tały bajki, organizowały kon-
kursy o tematyce ekologicznej, 
a  w  tym o  segregacji śmieci. 
Można było własnymi siłami 
rozpędzić ekologiczny rower 
i zapalić LEDowe żarówki. 

Dodajmy, że w finale radio-
wego konkursu uczestniczyły 
3 osoby. W  konkursie, który 
nosił taką samą nazwę jak lu-
towy event, trzeba było zrobić 
zdjęcie podczas snu i  zamie-

ścić krótki opis do fotografii. 
Uczestnicy finału, już w IKEA, 
otrzymali do wykonania drob-
ne zadania, a przy okazji mogli 
poradzić się fizjoterapeuty jak 
dobrze i  zdrowo spać. Zwy-
cięzcy otrzymali oczywiście 
nagrody.

Na tym jednak nie koniec 
wspólnych eventów Radia 
Plus i  IKEA Gdańsk. Następ-
ny zaplanowano na 16 marca 
(sobota).

– Na razie możemy tylko 
zdradzić, że impreza poświę-
cona będzie wiosennym po-

rządkom w szafie. Nasi goście 
będą mogli skorzystać z porad 
naszych specjalistów. Podob-
nie jak poprzednio, przepro-
wadzimy konkurs dla radio-
słuchaczy Radia Plus, w  któ-
rym wygrać będzie można 
atrakcyjną nagrodę ufundo-
waną przez IKEA Gdańsk – 
informuje Karol Nahajowski, 
kierownik działu marketingu 
IKEA Gdańsk.

(KL)
Fot. Marcin Żurek

 Podczas eventu „W trosce o dobry sen” w IKEA Gdańsk wiele atrakcji czekało również na najmłodszych

PanOramicznym 
skrótem
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Prawidłowy stan techniczny 
pojazdu jest podstawą bezpie-
czeństwa nie tylko dla kierow-
cy, ale również dla wszystkich 
uczestników ruchu drogowe-
go. Dlatego też pilnowanie 
terminu kolejnego badania 
należy do podstawowych obo-
wiązków każdego kierowcy. 

– Dla większości posiadaczy 
samochodów przegląd rejestra-
cyjny to tylko zwykła formal-
ność. Tymczasem podczas ba-
dania sprawdzamy najważniej-
sze elementy auta, które decy-
dują o bezpieczeństwie na dro-
dze. Okresowe badania mają 
na celu wykrycie usterek, które 
przy codziennym użytkowa-
niu pojazdu są niewykrywalne 

przez kierowców – mówi Sła-
womir Król, diagnosta z gdań-
skiej stacji Autotest Polska, 
zajmującej się specjalistyczną 
diagnostyką samochodów. – 
Właściciele pojazdów pięcio-
letnich oraz starszych muszą 
corocznie sprawdzać stan swo-
jego pojazdu, stosując się do 
daty umieszczonej w dowodzie 
rejestracyjnym. Istotnym jest, 
aby nie przegapić tego termi-
nu, ponieważ według polskie-
go prawa, samochód bez waż-
nego przeglądu nie powinien 
poruszać się po drogach. 

Podczas badania tech-
nicznego diagnosta najpierw 
sprawdza zgodność nume-
ru VIN nadwozia z  numerem 

w  dowodzie rejestracyjnym. 
Wizualnie ocenia stan silnika, 
nadwozia, podwozia, napęd 
oraz fabrycznie zamontowane 
w  samochodzie systemy bez-
pieczeństwa. Analizowane jest 
wydzielanie spalin lub zady-
mienia. Diagnosta zobowiąza-
ny jest do dokładnego spraw-
dzenia reflektorów oraz stanu 
szyb w  pojeździe. W  przy-
padku przepalonej żarówki 
badanie jest kontynuowane, 
niemniej jednak należy ją nie-
zwłocznie wymienić. Kolej-
nym etapem jest sprawdzenie 
pracy hamulców, hamulca po-
mocniczego oraz luzów w  za-
wieszeniu i  układzie kierow-
niczym. Kontrolowany jest też 

stan opon. Oczywistym jest, 
że opony umieszczone na jed-
nej osi muszą mieć identycz-
ny bieżnik, aby pojazd dobrze 
trzymał się nawierzchni i  nie 
wpadł w poślizg. 

Na podnośniku samochód 
sprawdzany jest organolep-
tycznie, wówczas szuka się 
przyczyn ewentualnych wycie-
ków czy nieszczelności ukła-
du wydechowego. Powinnością 
diagnosty jest też sprawdzenie 
czy kierowca posiada gaśnicę 
i trójkąt ostrzegawczy. Badanie 

kończy się sprawdzeniem usta-
wienia świateł. W  przypadku, 
gdy samochód nie przejdzie 
kontroli z wynikiem pozytyw-
nym, przekazuje się kierowcy 
kartę z listą usterek wykrytych 
podczas badania. W  ciągu 14 
dni właściciel niesprawnego 
pojazdu powinien naprawić 
wszystkie usterki i  zgłosić się 
ponownie na ich kontrolę.

– Dość często przyjeżdża-
ją do nas kierowcy, kilka dni, 
a  nawet tygodni po upływie 
terminu ważności badania 

i tłumaczą, ze zapomnieli. Dla 
nich mamy specjalny program 
przypominania o  przeglądzie 
sms-em i e-mailem – tłumaczy 
Michał Kuśmierz z  Autotest 
Polska w Gdańsku.

Przegląd rejestracyjny nale-
ży wykonać jedynie w  certy-
fikowanych stacjach diagno-
stycznych. Koszt badania dla 
samochodu osobowego wynosi 
98 zł. Jest to kwota uregulowa-
na prawnie. 

(AT)

Zawierający co najmniej 12 in-
nowacji technicznych lub no-
wości w  skali marki, nowy IS 
otrzymał całkowicie zmienio-
ne wnętrze, które łączy ocze-
kiwane w  każdym Lexusie 
wyrafinowanie i wysoką jakość 
z  bardziej sportową, zorien-
towaną na kierowcę stylizacją 
i  rozmieszczeniem przyrzą-
dów. Ponadto, nowy model 
oferuje większy i  ustawniejszy 
bagażnik oraz wyraźnie zwięk-
szoną ilość miejsca dla pasa-
żerów siedzących z tyłu – pod 
tym względem jest najprze-
stronniejszy w swojej klasie.

– W ślad za nową generacją 
modeli GS, RX i LS, dominu-
jącym akcentem przodu no-
wego IS jest wyrazista osłona 
chłodnicy o  charakterystycz-
nym dla obecnej linii wzorni-
czej Lexusa wciętym zarysie, 
dodająca temu dynamicznemu 
sedanowi agresywnej elegan-

cji, kreująca silniejszą prezen-
cję na drodze i  podkreślająca 
przynależność do marki – po-
daje Łukasz Lesiński, specjali-
sta ds. marketingu i PR Lexus 
Gdynia. – Profil boczny wy-
różnia odsunięta do tyłu kabi-
na, a wznosząca się linia styli-
zacyjna, biegnąca od dolnych 
fragmentów nadwozia w  kie-
runku kloszy tylnych świateł, 
dodaje elegancji i dynamizmu.

Samochód wyróżnia się 
również nowym kształtem 
mocno zarysowanych reflek-
torów z  wkomponowanym 
w  ich linię znaczkiem marki 
oraz osadzonymi pod nimi, 
odrębnymi światłami do jazdy 
dziennej, uformowanymi na 
kształt litery L.

– Nadrzędnym celem prac 
rozwojowych nad nowym 
modelem IS było uzyskanie 
wiodącego w  jego segmencie 
poziomu przyjemności prowa-

dzenia i pod tym kątem został 
pieczołowicie dopracowany 
każdy aspekt nowego sedana 
marki Lexus. Zastosowanie 
nowej techniki spawania lase-
rowego spoiną śrubową, wraz 
z  wprowadzeniem dodatko-
wych zgrzein punktowych, 
przyczyniło się do uzyskania 
większej sztywności nadwozia 
– dodaje Łukasz Lesiński.

Przednie zawieszenie z  po-
dwójnymi wahaczami rozwi-
dlonymi zostało przeprojekto-
wane, co pozwoliło ograniczyć 
o  20 proc. przechyły boczne. 
Z  tyłu zastosowano podobny 
układ wielowahaczowy, jak 
w najnowszej generacji mode-
lu GS.

Zmieniona konstrukcja 
przekładni kierowniczej wraz 
ze zwiększeniem jej sztywno-
ści zaowocowały lżejszą oraz 
bardziej płynną i  precyzyjną 
pracą układu.Zastosowany po 

raz pierwszy w  tym mode-
lu układ wyboru trybu jazdy 
(Drive Mode Select) pozwala 
przełączać pomiędzy tryba-
mi jazdy: ECO, NORMAL, 
SPORT/SPORT S i  SPORT S+ 
(ten ostatni dostępny w  mo-
delu 300h w połączeniu z  za-
wieszeniem AVS o  zmiennej 
charakterystyce), optymalnie 
łącząc ekonomię zużycia pali-
wa, komfort, osiągi i  własno-
ści jezdne według preferencji 
kierowcy.

Nowy IS 250, z  2,5-litro-
wym silnikiem benzynowym 
V6, będzie dostępny w Europie 
z napędem na tylne koła.

– W  przypadku zupełnie 
nowego, tylnonapędowego IS 
300h, w skład zespołu napędo-

wego wchodzi potężny silnik 
elektryczny sprzęgnięty z nowo 
skonstruowanym 2,5-litrowym 
silnikiem benzynowym pra-
cującym w  cyklu Atkinsona 
i wyposażonym w nowy układ 
wtryskowy D-4S, podwójny 
układ zmiennych faz rozrządu 
VVT-i  oraz wysoce efektyw-
ny układ recyrkulacji spalin 
(EGR). Ta wersja będzie legity-
mować się najniższym w swojej 
klasie poziomem emisji CO2 – 
poniżej 100 g/km oraz średnim 
zużyciem paliwa nieprzekra-
czającym 4,3 l/100 km – pod-
kreśla Łukasz Lesiński.

Nowo wprowadzone roz-
wiązanie pokrywy komory 
silnikowej, która unosi się, 
by zamortyzować uderzenie, 

pozwoliło uzyskać najniższy 
możliwy profil przodu samo-
chodu przy zachowaniu opty-
malnej ochrony pieszego w ra-
zie tego typu kolizji.

Ponadto, w  nowym IS za-
stosowano szereg nowych, wy-
soce zaawansowanych funkcji 
wspomagających bezpieczeń-
stwo czynne, między innymi 
automatyczne włączanie i wy-
łączanie świateł drogowych 
(AHB), ostrzeganie o  niekon-
trolowanym zjechaniu z  pasa 
ruchu (LDA), monitorowanie 
martwych pól widoczności 
(BSM) i  ostrzeganie o  ruchu 
poprzecznym z tyłu samocho-
du (RCTA).

(AT)

POMORZE. PO PREMIERZE W DETROIT 

u nas nowy lexus już w czerwcu

GDAŃSK. RADZĄ NASI FACHOWCY 

sprawdź diagnostykę podczas badania rejestracyjnego
Z danych statystycznych Komendy Głównej Policji wy-
nika, że w 2011 zatrzymano ponad 70 tys. kierowców 
z nieważnym badaniem technicznym pojazdu. Liczba 
ta systematycznie wzrasta. Kierowcy są nieświadomi, 
że duży procent wypadków spowodowany jest niewykry-
tymi przez nich usterkami. 

Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu na naszych 
ulicach pojawi się nowy model Lexusa IS. Światowa 
premiera odbyła się w połowie stycznia w Detroit. 
Wiadomo już jednak, że nowe cacko kosztować będzie 
od 140 do 230 tys. zł. 
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Niemal przez rok na terenie 
gminy Cedry Wielkie reali-
zowany był program promo-
cji koszykówki „Kosz-Mania”. 
Projekt finansowany był ze 
środków gminnych, ale rów-
nież przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskie-
go, Województwo Pomorskie, 
Ministerstwo Sportu i  Tury-
styki oraz Kuratorium Oświa-
ty. Swoją cegiełkę dokładał 
również Pomorski Okręgo-
wy Związek Koszykówki oraz 
rodzice.

Projekt zakładał prowa-
dzenie zajęć pozalekcyjnych 
dla dziewcząt oraz chłopców 
z klas II i III szkół podstawo-
wych. Ćwiczenia dla uczniów 
w 15. grupie, której opiekunem 
był Michał Woźniak, prowa-
dzone były w  Zespole Szkół 
w Cedrach Wielkich. 

Dodajmy, że młodzi adep-
ci koszykówki trenowali pod 
okiem wykwalifikowanej ka-
dry trenerskiej, mieli również 

zapewnioną opiekę medyczną 
czy obsługę sędziowską pod-
czas turniejów, które organi-
zowano w  Gdyni. W  ramach 
projektu przeprowadzono 
także szkolenia dla nauczy-
cieli realizujących koszykarski 
program. 

Natomiast podczas ubiegło-
rocznych wakacji 7-osobowa 
grupa uczestniczyła w  obozie 
letnim, który przeprowadzono 
w  miejscowości Czarne koło 
Czerska. Tam dzieci trenowa-
ły, ale również odpoczywały. 
Drużyna została wyposażona 
w 30 piłek do mini-koszyków-
ki i 30 kompletów strojów. 

Nikogo nie trzeba przeko-
nywać, że tego typu progra-
mów powinno być znacznie 
więcej, szczególnie dla dzieci, 
które nie mieszkają w mieście 
i nie mają na co dzień styczno-
ści z  koszykówką, czy innymi 
halowymi grami zespołowy-
mi. Warto szkolić młodzież, 
by potem młody narybek za-

silał kadry narodowe koszy-
karzy, piłkarzy ręcznych czy 
siatkarzy, które odnoszą suk-
cesy na arenach międzynaro-
dowych. W  naszym kraju na 
pierwszym miejscu stawia się 
piłkę nożną, nie dając często 

dzieciom wyboru trenowania 
innej dyscypliny, w której być 
może odegrałyby bardziej zna-
czącą rolę.

(GR)
Fot. UG Cedry Wielkie

W  tym roku przypada 40. 
rocznica reorganizacji admi-
nistracji państwowej i  po-
wstania gmin zamiast gro-
madzkich rad narodowych. 1 
stycznia 1973 roku powstała 
także gmina Trąbki Wielkie, 
do której w 1975 r. dołączono 
miejscowości z byłego powiatu 
tczewskiego. 

– Pierwszym naczelnikiem 
naszej gminy została Krysty-
na Kołkowska. W tym samym 
czasie powoływano do ży-
cia Rady Gminne Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe. 
W  przypadku Trąbek Wiel-
kich miało to miejsce 10 maja, 
a pierwszym przewodniczącym 
został Leon Wiwatowski, który 
był dyrektorem Stacji Nasien-
no-Szkółkarskiej w  Trąbkach 
Wielkich – przypomina nasz 
Czytelnik Jan Trofimowicz jr.

Aby ocalić od zapomnienia 

dorobek sportowy działaczy 
i  sportowców różnych dyscy-
plin sportowych z terenu gmi-
ny, byli przewodniczący LZS, 
a  obecnie jego członkowie – 
Wiesław Kempa, Sylwester 
Maliszewski i  Jan Trofimo-
wicz jr. – podjęli się opracowa-
nia publikacji książkowej. 

– W  ciągu kilku miesięcy 
żmudnej pracy udało się odna-
leźć sporą ilość dokumentów, 
fotografii, protokołów z zawo-
dów oraz z wielu imprez rekre-
acyjno-sportowych. W książce 

znajdą się informacje o powo-
jennych sportowcach naszej 
gminy, działaczach, którzy 
zakładali ogniwa LZS w  So-
bowidzu, Trąbkach Wiel-
kich, Ełganowie, Gołębiewku, 
Trąbkach Małych, Granicznej 
Wsi, Czerniewie, Kleszczewie 
i  Zaskoczynie. Ponadto udało 
się odnaleźć wiadomości o pił-
karstwie na terenie gminy, 
jeszcze z  lat 50. i 60. Szeroko 
opisane zostały sukcesy z  lat 
70., kiedy budowano stadion 
sportowy i budynek GOKSiR – 

mówi Jan Trofimowicz jr.
Dodajmy, że swoje sukcesy 

święcili nie tylko piłkarze, ale 
także miłośnicy lekkiej atlety-
ki, szachów, piłki ręcznej i te-
nisa stołowego. O tym również 
będzie w  okolicznościowym 
wydaniu.

– Podkreślić należy, że piszą-
cy książkę całą pracę wykonali 
za darmo i nie otrzymają żad-
nego honorarium. Publikacja 
stanowić będzie swego rodzaju 
hołd dla tych wszystkich, któ-
rzy część życia poświęcili, aby 

w  różnym stopniu rozwijać 
sport w gminie Trąbki Wielkie 
– dodaje Jan Trofimowicz jr.

Majowe uroczystości połą-
czoną z promocją książki, roz-
poczną się mszą świętą w  in-
tencji zmarłych sportowców 
o  godzinie 11.00 w  kościele 
pw. bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Ełganowie. Dalsza część 
uroczystości odbędzie się 
w Trąbkach Wielkich.

(KL)
Fot. Archiwum GZ LZS
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KOLBUDY–PSZCZÓŁKI

rusza iV liga

PRUSZCZ GDAŃSKI

Finiszują 
siatkarze

Już za trzy tygodnie wystar-
tuje piłkarska karuzela w  IV 
lidze. Rywalizacja rozpocznie 
się 16 marca. W gronie zespo-
łów walczących o mistrzostwo 
mamy dwóch przedstawicieli 
powiatu gdańskiego – Potok 
Pszczółki oraz GKS Kolbudy. 

Oba nasze zespoły run-
dę rewanżową rozpoczną od 
spotkań na własnych stadio-
nach. GKS Kolbudy, który po 
rundzie jesiennej zajmował 
10. pozycję, zmierzy się z  14. 
w  tabeli Pomezanią Malbork. 
Jesienią 1:0 zwyciężyli nasi za-
wodnicy. Piłkarze z Pszczółek 
(9. pozycja), rundę rewanżową 
IV ligi zainaugurują natomiast 
spotkaniem z mistrzem jesieni 
– Kaszubią Kościerzyna. Do-
dajmy tylko, że w  pierwszym 
meczu obu zespołów padł re-
mis 1:1. Powtórka z  tamtego 
spotkania byłaby niewątpliwie 
mile widziana. 

Ostatnie mecze tego sezonu 
w IV lidze zaplanowano na 22 
czerwca. 

(GR)

W tym sezonie w zmaganiach 
siatkarzy uczestniczy tylko 
pięć zespołów: ZSOiO, AZS 
Gdańsk, UKS Olimpijczyk, 
Monter oraz Osiedle Wschód, 
które w  najbliższą sobotę bę-
dzie pauzowało.

Przypomnijmy, że liga, któ-
rej organizatorem jest Centrum 
Kultury i  Sportu w  Pruszczu 
Gdańskim, wystartowała na 
początku listopada ubiegłe-
go roku. Jest to dopiero druga 
edycja rozgrywek. Dodajmy, że 
CKiS jest również organizato-
rem zmagań siatkarzy plażo-
wych. W  związku z  tak małą 
liczbą uczestników w tym sezo-
nie wszystkie zespoły rozegrają 
ze sobą po dwa spotkania. 

Przed meczami, które roze-
grane zostaną 2 marca, beza-
pelacyjnym liderem i  zarazem 
zwycięzcą Pruszczańskiej Ligi 
Siatkówki zostali siatkarze re-
prezentujący Osiedle Wschód. 
Lider ligi w  siedmiu spotka-
niach odniósł komplet zwy-
cięstw, a  pośród 23 rozegra-
nych setów tylko dwa padły 
łupem przeciwnika. Osiedle 
Wschód do rozegrania ma 
jeszcze tylko jedno spotkanie, 
w  którym będzie chciało za-
pewne przypieczętować zwy-
cięstwo w siatkarskich zmaga-
niach. Rywalem lidera (9 mar-
ca) będzie drużyna gdańskiego 
AZS. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 11.45 i  rozegrane zo-
stanie oczywiście w hali spor-
towej Zespołu Szkół nr 4 przy 
ulicy Kasprowicza 16 w Prusz-
czu Gdańskim. 

Faworytem do wicemi-
strzowskiego tytułu pozosta-
je natomiast drużyna Monter, 
która zgromadziła dotychczas 
9 pkt. Swój punktowy doro-
bek wicelider będzie chciał po-
prawić w  sobotnim spotkaniu 
z  UKS Olimpijczyk i  9 marca 
z  ZSOiO (początek obu me-
czów o godz. 13.15). Dodajmy 
jeszcze tylko, że ostatni mecz 
zaplanowano na 16 marca. 
Wtedy na parkiet wybiegną ze-
społy UKS Olimpijczyk i AZS 
Gdańsk. Początek rywalizacji 
zaplanowano na godz. 11.45. 

(Lubek)

Jeszcze tylko pięć 
spotkań pozostało 
do zakończenia 
rozgrywek w Prusz-
czańskiej Lidze Siat-
kówki. W najbliższą 
sobotę, 2 marca 
zaplanowano dwa 
pojedynki, w któ-
rych zmierzą się 
ZSOiO z AZS Gdańsk 
oraz Monter z UKS 
Olimpijczyk.

Zarząd Gminnego 
Zrzeszenia LZS 
w Trąbkach Wielkich 
z okazji 40-lecia po-
wołania organizacji 
i powstania gminy 
Trąbki Wielkie, pod-
jął się organizacji 
„Spotkania Poko-
leń”, które zaplano-
wano na 11 maja. 

CEDRY WIELKIE. KOSZ-MANIA 

szkoli młodych adeptów koszykówki

TRĄBKI WIELKIE. POWSTAJE KSIĄŻKA 

jubileusz gminnego lzs

 Młodzi adepci koszykówki ze swoim opiekunem Michałem 
Woźniakiem

 Uroczystość otwarcia stadionu w Trąbkach Wielkich w 1974 roku
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