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Żołnierze nie znikną z krajobrazu Pruszcza Gdańskiego. 
49. Baza Lotnicza nie zostanie zlikwidowana. Co więcej, 
będzie zmodernizowana i rozbudowana, a jednostka może 
powiększyć się nawet o 2 tysiące żołnierzy. To doskonała 
wiadomość na Pruszcza Gdańskiego.

Baza Lotnicza zostaje w Pruszczu Gdańskim
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Niebawem ruszy remont  
Sala główna Wydziału Komunikacji będzie prze-
budowana. Na czas remontu obsługa petentów 
zostanie przeniesiona do budynku, gdzie do nie-
dawna swoją siedzibę miało pogotowie.

Ciekawe i kreatywne formy edukacji 
W  ramach projektu współfinansowanego ze środ-
ków UE we wszystkich szkołach na terenie gminy 
Pruszcz Gdański prowadzone są dodatkowe zajęcia, 
warsztaty i wyjazdy do instytucji edukacyjnych.

Urodzinowa impreza w Marszewskiej Górze
Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej 
Górze obchodził 10. urodziny. Najlepszym prezen-
tem był nowy pawilon. W jego otwarciu wzięli udział 
przedstawiciele województwa, powiatu i gminy.

Wojska Polskiego odzyskuje blask
Władze Pruszcza Gdańskiego za cel nadrzęd-
ny stawiają sobie ideę zrównoważonego rozwoju 
naszego miasta. Ważne są już nie tylko inwesty-
cje drogowe, wodociągowe czy kanalizacyjne.

STR. 6 STR. 7 STR. 11STR. 4

STR. 3

Nowe plany naszego garnizonu przewidują 
jego dalsze funkcjonowanie i znaczny rozwój 
związany między innymi z rozbudową struktur 
organizacyjnych, jak i infrastruktury – mówi 
płk dypl. pil. Grzegorz Matejuk, dowódca 49. 
Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański   664 430 371

• Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd Miasta Pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy Cedry Wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy Kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy Pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy Przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy Pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy Suchy Dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy Trąbki Wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 691 15 01

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   (58) 773 20 86

• Komenda Powiatowa Policji     (58) 785 42 22

• Informacja PKP      197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 20 lutego (wtorek),  
Karol Kopiec Stand-up, godz. 20.00,  
Bunkier, ul. Olejarna 3, Gdańsk

• 20–23 lutego (wtorek–piątek), XV 
Międzynarodowy Kongres Drogowy, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 21 lutego (środa), Mariza Fado Bailado 
Tour, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 24 lutego (sobota), Acid Drinkers, godz. 
19.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 25 lutego (niedziela), Terence Blanchard, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 27 lutego (wtorek), Ciao Italia! The Best 
of San Remo, godz. 19.00, Gdynia Arena, 
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 28 lutego (środa), Arturo Sandoval, godz. 
20.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 3–4 marca (sobota–niedziela),  
Targi Mieszkań i Domów, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 5 marca (poniedziałek), Neo-Nówka,  
godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 8 marca (czwartek), Ira, godz. 20.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 9– 1 marca (piątek–niedziela), Kolosy 
2018, Gdynia Arena,  
Kazimierza Górskiego 8

• 10 marca (sobota), Czesław Śpiewa & 
Arte dei Suonatori, godz. 20.00,  
Teatr Szekspirowski, ul. Bogusławskiego 1

• 16–18 marca (piątek–niedziela), Gdańskie 
Targi Książki, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 17 marca (sobota), Natalia Przybysz, 
Mikromusic, Odet, godz. 19.00, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 18 marca (niedziela), Artur Andrus,  
godz. 18.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 21 marca (środa), Trefl Sopot –  
Asseco Gdynia, godz. 19.00, Ergo Arena

• 31 marca (sobota), Trefl Sopot –  
Stal Ostrów Wielkopolski, godz. 17.00,  
Ergo Arena

• 5 kwietnia (czwartek), Taylor Moore, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 6 kwietnia (piątek), The Kelly Family, 
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14–18 czerwca (czwartek–niedziela),  
21. Oficjalne Międzynarodowe Zawody  
w Skokach CSIO 5* w Sopocie

• 22 kwietnia (niedziela), Międzynarodowe 
Targi Zoologiczne Animal Baltic, godz. 
10.00 – 17.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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Baza Lotnicza zostaje w Pruszczu Gdańskim
Żołnierze nie znikną z krajobrazu Pruszcza Gdańskiego. 49. Baza Lotnicza nie zostanie zlikwidowana. 
Co więcej, będzie zmodernizowana i rozbudowana, a jednostka może powiększyć się nawet o 2 tysiące 
żołnierzy. To doskonała wiadomość na Pruszcza Gdańskiego.

Przez kilkanaście lat nad 
pruszczańską jednostką woj-
skową wisiało widmo likwida-
cji. Na naszych łamach również 
informowaliśmy, że być może 
49. Baza Lotnicza przejdzie 
do historii. O  jej zachowanie 
walczyli samorządowcy powia-
tu gdańskiego z  burmistrzem 
miasta Januszem Wróblem na 
czele. Decyzję o  zachowaniu 
bazy podjęto jeszcze za kaden-
cji Antoniego Macierewicza, 
byłego ministra obrony naro-
dowej. Przypomnijmy, że decy-
zja o rozwiązaniu bazy zapadła 
w 2010 roku. 15 stycznia 2018 
roku Szef Sztabu Generalnego 
zatwierdził dokument znoszą-
cy wcześniejszą decyzję.
– Nowe plany naszego garni-
zonu przewidują jego dalsze 
funkcjonowanie i znaczny roz-
wój związany między innymi 
z  rozbudową struktur organi-
zacyjnych, jak i  infrastruktu-
ry. Spowoduje to, że w  nieda-
lekiej przyszłości zwiększy się 
liczba żołnierzy, którzy wraz 
z  rodzinami stanowić będą 
znaczącą część pruszczańskiej 

społeczności – informuje płk 
dypl. pil. Grzegorz Matejuk, 
dowódca 49. Bazy Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim.
Radości z takiej decyzji nie krył 
Janusz Wróbel.
– W  końcu mamy pewność, że 
przez wiele następnych lat jed-
nostka wojskowa będzie funkcjo-
nować i rozwijać się. Oznacza to 
oczywiście wielomilionowe in-
westycje, które realizowane będą 
na terenie jednostki. Oznacza to 
też rozwój miasta, bo za większą 
liczbą stacjonujących tu żołnierzy 
idzie też w  parze większa liczba 
dzieci w  naszych szkołach. Po-
trzebne będą nowe mieszkania, 
które będą kupowane albo też 
wynajmowane. Jest to doskonała 
wiadomość również dla żołnie-
rzy, ponieważ skończyła się ich 
niepewność. Wszyscy oni żyli 
właściwie jak na szpilkach, bo nie 
wiedzieli, jak układać sobie życie 
– mówi „Panoramie” burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Również władze powiatu zado-
wolone są z podjętej decyzji.
– W  siedzibie starostwa od-
było się spotkanie, w  którym 

uczestniczyli przedstawiciele 
pruszczańskiego garnizonu oraz 
samorządowcy powiatu gdań-
skiego. Rozmawialiśmy o  na-
szej współpracy – o tym, abyśmy 
działali w symbiozie – mówi nam 
Stefan Skonieczny, starosta gdań-
ski. – Powiatowi, a przed wszyst-
kim mieszkańcom miasta po-
winno zależeć na bytności jed-
nostki w  Pruszczu Gdańskim. 

Dochodzą nas słuchy, że baza 
powiększy się o  2 tysiące żoł-
nierzy. Do tego dojdą ich ro-
dziny, które właśnie tu płacić 
będą podatki i  tu wydawać 
będą pieniądze.
Wszyscy zgodnie twierdzą, że 
nie jest to chwilowa decyzja, 
ponieważ idą za nią konkret-
ne inwestycje i  niebagatelne  
środki finansowe.

  Śmigłowce nie znikną jednak z pruszczańskiego nieba
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Stypendia 
przyznane
Uczniowie z  Pruszcza 
Gdańskiego przyzwyczaili 
się już, że ich dobre wyni-
ki w  nauce czy osiągnię-
cia sportowe doceniane są 
przez włodarzy naszego 
miasta. Jak co roku przy-
znano stypendia burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego.
Lista wyróżnionych 
uczniów jest bardzo dłu-
go, a  znaleźć ją można na 
stronie internetowej prusz-
czańskiego magistratu. 
Nagrody pieniężne zostały 
przyznane w ramach lokal-
nego programu wspierania 
edukacji w  formie stypen-
diów za wybitne wyniki 
w  nauce lub osiągnięcia 
sportowe dla uczniów bę-
dących stałymi mieszkań-
cami Pruszcza Gdańskiego 
za II semestr roku szkolne-
go 2017/2018.
Dodajmy jeszcze tyl-
ko, że uroczyste wręcze-
nie stypendiów odbędzie 
się 7 marca o  godz. 17.00 
w  Urzędzie Miasta Prusz-
cza Gdańskiego, przy ul. 
Grunwaldzkiej 20.

(GR)
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REKLAMA

– Warto powiedzieć, że jest to 
zwieńczenie stoczonej w  2015 
roku batalii wojskowych i  po-
morskich samorządowców. 
Moim zdaniem jest to zwrot 
w dobrą stronę – podsumowu-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

(lubek)
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MIASTO NIE BOI SIĘ INWESTOWAĆ W ZABYTKI

Wojska Polskiego odzyskuje swój dawny blask
Władze Pruszcza Gdańskiego za cel nadrzędny stawiają sobie ideę zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Ważne są już nie tylko 
inwestycje drogowe, wodociągowe czy kanalizacyjne. Pruszczańscy samorządowcy wykazali się niezwykłą odwagą, inwestując 
niemałe środki finansowe w zabytkowe, cenne dla miasta obiekty.

Decyzją rady miasta od kilku 
lat przekazywane są środki na 
remont kościoła pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego przy 
ulicy Wojska Polskiego. Tylko 
w  tym roku na prace moder-
nizacyjne w  tym zabytkowym 
obiekcie przeznaczono (z  kasy 
miasta) 220 tys. zł. Parafia 
otrzyma również 90 tys. zł 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Być 
może środki na ten cel przeka-
że także samorząd wojewódz-
twa. Jednak na ostateczną de-
cyzję w  tej sprawie trzeba po-
czekać. Prace rewitalizacyjne, 
które mają na celu upiększenie 
kościoła przy ulicy Wojska Pol-
skiego, trwają już od kilku lat. 
Remontowana jest między in-
nymi wieża kościoła. Od teraz 

  W tym roku kontynuowany będzie remont kościoła  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  Niemałe środki finansowe zostaną też zainwestowane  
w bibliotekę

  Ulica Wojska Polskiego niebawem odzyska swój dawny blask

  W ciągu kilku najbliższych lat ulica Krótka stanie się perełką naszego miasta
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prace prowadzone będą rów-
nież nad głównym ołtarzem 
i zakrystią.
Wojska Polskiego to zdaniem 
wielu mieszkańców naszego 
miasta jedna z  piękniejszych 
ulic Pruszcza Gdańskiego. 
Dlatego warto przedsięwziąć 
różnego rodzaju środki, aby 
odzyskała swój dawny blask.
– Pod koniec tego roku roz-
poczniemy prace rewitalizacyj-
ne nad kolejnym zabytkowym 
budynkiem znajdującym się 
przy tej ulicy. Mam tu na myśli 
dawny Dom Młynarza, który 
znajduje się pod numerem 44. 
Przypomnę, że po zakończe-
niu prac remontowych przenie-
siony zostanie tu Urząd Stanu 
Cywilnego, który zajmie par-
ter. Jestem przekonany, że po 

zakończeniu inwestycji będzie 
to jeden z najpiękniejszych bu-
dynków Pruszcza Gdańskiego 
z  przepięknym kaflowym pie-
cem, który niewątpliwie będzie 
dodatkową atrakcją tego obiek-
tu – mówi nam Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go, który podkreśla, że remont 
Domu Młynarza będzie klu-
czowym elementem rewitaliza-
cji ulicy Wojska Polskiego. 
Dodajmy w  tym miejscu, że 
prace nad modernizacją Domu 
Młynarza, w  którym kiedyś 
mieściły się mieszkania ko-
munalne, mają być zakończo-
ne w  ciągu dwóch lat. Warto 
podkreślić, że inwestycja ta bę-
dzie finansowana wyłącznie ze 
środków miejskich.
– Wdrażamy program, który 
jest wzorcowym przykładem 
samorządu pełniącego funk-
cję służebną wobec najważ-
niejszych zabytków na naszym 
terenie. Nie są to oczywiście 
przedsięwzięcia tanie, ale na-
leży je sukcesywnie realizować 
– zauważa Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. 
W  tym roku rozpocznie się 
także rozbudowa Powiatowej 
i  Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, mieszczącej się również 
przy ulicy Wojska Polskiego. 
Najpierw rozebrana zostanie 
szpecąca otoczenie przybudów-
ka, a  w  tym miejscu wybudo-
wana zostanie obiekt znacznie 
bardziej pasujący do XVIII-
-wiecznego charakteru budyn-
ku głównego.
 – Do pełnego przywrócenia 
piękna ulicy Wojska Polskiego 
pozostanie jeszcze wykonanie 
kilku zadań. W  kolejnych la-
tach zajmiemy się odtwarza-
niem, charakterystycznych dla 
tej ulicy, płotów. Do odnowie-
nia pozostaną jeszcze elewa-
cje budynków należących do 
wspólnot mieszkaniowych. Nie 
jest to majątek miasta, dlatego 
żadnych inwestycji nie możemy 
przeprowadzić. Za to zarządy 
wspólnot mieszkaniowych, ale 
i  sami mieszkańcy mogą wy-
stąpić z wnioskiem o dotacje na 
termomodernizację budynków. 
Dodam, że można ubiegać się 
o  zwrot aż połowy kosztów – 
informuje burmistrz Wróbel.
Niedawno miasto sprzedało 
parcelę vis a  vis kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. Z  całą pewnością nowy 
nabywca zajmie się uporządko-
waniem działki, dzięki czemu 
Wojska Polska zyska kolejną 
architektoniczną perełkę, a uli-
ca stanie się jeszcze jednym re-
prezentacyjnym elementem 

naszego miasta.
 – W ciągu kilku najbliższych 
lat również ulica Krótka po-
winna stać się wizytówką 
Pruszcza Gdańskiego. Sam bu-
dynek przy Krótkiej 6 nie jest 
jedyną wyspą na morzu, ale 
jednym z  elementów rewitali-
zacji tej części miasta – mówi 
Bartosz Gondek.
O kapitalnym remoncie budyn-
ku przy Krótkiej 6 informowa-
liśmy już wcześniej. Niebawem 
ruszą prace wewnątrz obiektu, 
a będzie ich bardzo wiele. Jed-
nak termin zakończenia robót, 
planowany na drugą połowę 
tego roku, jest jak najbardziej 
realny. Jest to obiekt zabytko-
wy, więc wszelki pośpiech nie 
jest wskazany.
 – Remont Krótkiej 6 to nie 
wszystko. Planujemy, aby przy-
stanek autobusowy, który w tej 

chwili zasłania remontowany 
zabytek, przesunąć w  stronę 
stacji paliw. Z kolei na zapleczu 
Krótkiej 6 powstać ma ciąg pie-
szo-jezdny z  architekturą par-
kową. W  planach mamy rów-
nież przebudowę samej ulicy 
Krótkiej, a  także opuszczone-
go w  tej chwili XIX-wieczne-
go budynku przy numerze 12. 
Chcielibyśmy, aby ten obiekt 
nabył prywatny inwestor i  na 
własny koszt zajął się jego re-
montem – wyjaśnia gospodarz 
miasta.
Przypomnijmy, że stacja paliw 
również ma przejść metamor-
fozę, bo jej remontem poważ-
nie zainteresowany jest jeden 
z  przedsiębiorców branży pie-
karniczej – o czym informowa-
liśmy już na naszych łamach.
W  budynku przy Krótkiej 6 
mieścić się będzie muzeum 

naszego miasta. Do zagospo-
darowania pozostanie parter; 
konkretne decyzje w jego spra-
wie zapadną w drugiej połowie 
tego roku. Miasto chciałoby, 
aby prywatny inwestor bądź 
też organizacja pozarządowa 
zajęły się zagospodarowaniem 
dołu w  taki sposób, aby było 
to kolejne istotne miejsce na 
mapie pruszczańskiego życia 
kulturalnego. 
 – Ten lokal już w  tej chwili 
skupia uwagę wielu organizacji 
pozarządowych, a  także osób 
działających w  sektorze kul-
tury. Cieszymy się, że jest tak 
duże zainteresowanie Krótką 
6. Nie brakuje wielu ciekawych 
pomysłów na zagospodarowa-
nie tego miejsca – podkreśla 
Bartosz Gondek.

Krzysztof Lubański
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Przez konkurs poznamy historię przodków
Dzień 11 listopada to bardzo ważna data w historii Polski. W tym roku jest ona wyjątkowa, bo minie 100 lat od odzyskania niepodległości przez 
nasz kraj. Z tej okazji odbędzie się wiele wydarzeń, które mają uświetnić 100 lat niepodległej Polski.

 – Nasze miasto włączyło się 
w  projekt samorządu woje-
wództwa pomorskiego i Gdań-
skiego Obszaru Metropoli-
talnego „Niepodległa 2018”. 
Przypomnę, że każdego roku 
obchodzimy hucznie jak na 
skalę naszego miasta roczni-
cę odzyskania niepodległości 
czy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja – mówi Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.
Tego roku miasto zorganizu-
je konkurs dla mieszkańców. 
Będzie on związany oczy-
wiście z  rocznicą odzyskania 
niepodległości.
 – Pruszcz Gdański to wielo-
kulturowy tygiel. W  naszym 
mieście mieszkają osoby po-
chodzące z różnych stron kraju, 
które właśnie tutaj odnajdywa-
ły swoją drugą tożsamość, sta-
wały się pruszczanami, ale ich 
korzenie sięgają wielu różnych 
miejsc. Poprzez konkurs chcie-
libyśmy poznać historię miesz-
kańców naszego miasta, a  być 
może także poznać przodków 
pruszczan, którzy brali udział 
w  zrywie niepodległościowym 
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ECHA FERII

Atrakcje w bibliotece
W Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w  Prusz-
czu Gdańskim, w  ramach 
„Akcji Zima”, dzieci uczest-
niczyły w  zajęciach plastycz-
nych, podczas których wyko-
nywały papierową mozaikę. 
Nie lada atrakcją było wyko-
nywanie magicznych port-
felików, które zostały przez 
naszych uczestników pięknie 
ozdobione. Wszystkie prace 
można obejrzeć w bibliotece. 
Ponadto dzieci ćwiczyły 
swoją sprawność umysłową 
podczas spotkania z  grami 

planszowymi, których co 
roku przybywa w  naszej pla-
cówce. Niesłabnącą popular-
nością cieszą się gry: kot Ste-
fan, 5 sekund czy Dixit. 
Na zakończenie spotkań dla 
dzieci wystąpił Teatr Blasza-
ny Bębenek z  przedstawie-
niem „Smerfne przygody. Za-
czarowany medalion”. Po nim 
odbył się bal karnawałowy, 
podczas którego nie zabrakło 
słodkiego poczęstunku.

J.Ł
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w  roku 1918, i  którzy wyku-
wali tę niepodległość – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, który 
był inicjatorem zorganizowa-
nia konkursu.
Bartosz Gondek dodaje przy 
tym, że nie muszą to być legio-
niści czy hallerczycy.
 – Interesujące są również losy 
osób, które budowały polskie 

szkolnictwo, przejmowały fa-
bryki od Rosjan, Niemców albo 
Austriaków. Chcieliśmy skupić 
się na odzyskaniu niepodległo-
ści z kontekście naszych rodzin. 
Liczymy na wielość tych wspo-
mnień – dodaje Bartosz Gon-
dek. – Liczymy na to, że dzięki 
konkursowi pojawią się zdjęcia, 
z których utworzymy wystawę. 
Można ją będzie oglądać przy 

alei księdza Waląga. Wierzę, 
że dzięki temu pokażemy, jak 
bogate w  tradycje jest Pruszcz 
Gdański.
Inicjator konkurs podkreśla 
z  kolei, że udział w  konkursie 
może przyczynić się do zgłę-
bienia – szczególnie przez mło-
dych ludzi – nieznanych do tej 
pory rodzinnych historii.
(lubek)

  Mali mieszkańcy naszego miasta chętnie spędzali wolny czas 
w pruszczańskiej bibliotece

Od 1 lipca papierowe zwol-
nienia lekarskie całkowicie 
znikną z  obiegu. Zastąpią 
je elektroniczne zwolnie-
nia lekarskie (tzw. e-ZLA). 
W  praktyce to duża wygo-
da i  oszczędność czasu dla 
lekarzy, ubezpieczonych 
i pracodawców.
Od 1 stycznia 2016 roku 
istniała fakultatywność wy-
stawiania zwolnień lekar-
skich w postaci elektronicz-
nej. Zmieni się to jednak 
w  drugim półroczu 2018 
roku. Obowiązujące przepi-
sy Ustawy o  świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w  razie choro-
by i macierzyństwa określają 
bowiem 1 lipca 2018 roku, 
jako termin wejścia w  życie 
obowiązku wystawiania za-
świadczeń o  czasowej nie-
zdolności do pracy wyłącz-
nie w postaci elektronicznej.
Ich wprowadzenie ma na 
celu usprawnienie i  uprosz-
czenie czynności związanych 
z  wystawianiem zaświad-
czeń. Dzięki funkcjom udo-
stępnionym lekarzom w sys-
temie ZUS proces wystawie-
nia zaświadczeń lekarskich 
został zoptymalizowany. 

(GR)

OD LIPCA

E-zwolnienia
SZKOLENIA ORGANIZOWALI PRZEZ 5 LAT

Kurs komputerowy dla seniorów

Kilka dni temu zakończyła się 
piętnasta i  zarazem ostatnia 
edycja kursu, który od pięciu 
lat prowadzony był w  Peda-
gogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej – Filii w  Pruszczu 
Gdańskim.
Celem tych kursów było za-
pobieganie wykluczeniu cy-
frowemu. Kursy w  prusz-
czańskiej bibliotece umożli-
wiały zapoznanie się z  pod-
stawowymi zasadami obsługi 

komputera. Zajęcia odbywały 
się w kilkuosobowych grupach, 
co bez wątpienia sprzyjało na-
uce. Co istotne, kursy informa-
tyczny były nieodpłatne. Nic 
zatem dziwnego, że chętnych 
do udziału w zajęciach było tak 
wielu.
Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że przez pięć lat trwania 
kursu z oferty Biblioteki Peda-
gogicznej skorzystały łącznie 
72 osoby, w  tym 48 pań i  24 

panów. Większość uczestni-
ków to mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego – 56 osób, a po-
została 16 to mieszkańcy in-
nych miejscowości powiatu 
gdańskiego. Organizatorzy 
akcji informują, że średnia 
wieku uczestników wynosiła 
66 lat. Dodajmy jeszcze tylko, 
że zajęcia prowadziła Joanna 
Kowalczyk.

(GR)

  Seniorom z Pruszcza Gdańskiego komputery nie są już straszne

Konkurs trwa do 22 maja. Prace w kopercie z dopiskiem ,,Rodzi-
na 1918 we wspomnieniach” należy nadsyłać w terminie do 22 maja 
2018 na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 
20, 83-000 Pruszcz Gdański lub dostarczyć osobiście do Referatu 
Współpracy i Promocji, pokój 37 w Urzędzie Miasta. Do nadesła-
nych prac należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę zawierającą 
dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

Tematem konkursu jest wykonanie pracy pisemnej dotyczącej wspo-
mnień znajomych, bliskich, rodziny związanych z  wydarzeniami 
roku 1918. Dzieło należy złożyć w formie papierowej i w wersji elek-
tronicznej. Dzieło musi spełniać następujące kryteria:
– forma papierowa: wydruk A4 na dowolnym papierze; maksymalnie 
7200 znaków (bez spacji),
 – wersja elektroniczna: format zapisu „pdf” oraz „doc” dokument powi-
nien być zapisany na płycie CD lub DVD z podaniem nazwiska autora.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
Uczestnikami konkursu są osoby zamieszkujące bądź uczące się  
w Pruszczu Gdańskim, pogrupowane w trzy kategorie wiekowe.
I kategoria – osoby w wieku 13 lat–16 lat,
II kategoria – osoby w wieku 17 lat–19 lat,
III kategoria – osoby w wieku 20 lat–26 lat.
Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia w  każdej 
kategorii wiekowej. Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański, która odbędzie się w czerwcu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się w regu-
laminie konkursu, którego pełna treść dostępna jest na stronie www.
pruszcz-gdanski.pl/632,konkursy?tresc=6438 oraz na BIP. Zaprasza-
my do zapoznania się z regulaminem oraz do zgłaszania swoich prac!
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POWIAT MOŻE POSŁUŻYĆ ZA WZÓR

NIEBAWEM RUSZY REMONT

Podniesienie jakości 
szkolnictwa zawodowego 

Intymniej w Wydziale 
Komunikacji

Dzięki unijnemu wsparciu powołano powiatowego doradcę zawodowego, którym 
została Katarzyna Chojecka. Jej zadaniem było stworzenie i prowadzenie Powiatowej  
Sieci Doradców Zawodowych.

Sala główna Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim będzie 
przebudowana. Na czas remontu obsługa petentów zostanie przeniesiona do budynku, gdzie do 
niedawna swoją siedzibę miało pogotowie.

Sieć skupia szkolnych liderów 
doradztwa zawodowego ze 
szkół powiatu, z  różnych po-
ziomów kształcenia. W ramach 
cyklicznych spotkań uczestni-
cy pozyskują wiedzę z zakresu 
tworzenia, modyfikacji i  reali-
zacji wewnątrzszkolnych syste-
mów doradztwa zawodowego.
– Mają możliwość uczestni-
czenia w  szkoleniach i  warsz-
tatach podnoszących ich wie-
dzę i  umiejętności zawodowe, 
aktualizują informacje z  ryn-
ku pracy, ale też spotykają się 
z  przedstawicielami instytucji 
rynku pracy lub pracodawca-
mi. Poza tym realizują wizyty 
studyjne u pracodawców i wy-
mieniają się doświadczeniem 
z  zakresu wspierania uczniów 
w ich edukacyjno-zawodowych 
wyborach – informuje Piotr 
Kaliński, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 

Przebudowa wydziału jest nie-
zbędna, gdyż jak mówi staro-
sta gdański Stefan Skonieczny, 
przepisy się zmieniają, a bezpie-
czeństwo danych osobowych jest 
coraz ważniejsze.
 – W  związku z  tym musimy 
zapewnić petentom Wydziału 
Komunikacji więcej prywatno-
ści. Chodzi o to, aby petenci nie 
słyszeli siebie wzajemnie, bo za-
łatwiane są tu różne, nierzadko 
bardzo wrażliwe sprawy – mówi 
Stefan Skonieczny.
Pierwszy przetarg został unie-
ważniony, ponieważ propono-
wana przez oferentów cena była 
za wysoka i  opiewała na kwo-
tę ponad 600 tysięcy złotych. 
W związku z tym rozpisano ko-
lejny przetarg.
Jak informuje nas wicestarosta 
Marian Cichon, przebudowa sali 
obsługi klienta to drugi etap mo-
dernizacji pomieszczeń obsługi 
klienta w budynku starostwa.

Gdańskim. 
Integracja środowiska osób zaj-
mujących się doradztwem edu-
kacyjno-zawodowym umożli-
wia koordynację działań podej-
mowanych w  szkołach, w  za-
kresie planowania i  realizacji 
zadań wspierających uczniów 
w preorientacji, orientacji i do-
radztwie zawodowym realizo-
wanym na wszystkich etapach 
edukacji formalnej.
– Dobrymi praktykami warto 
się pochwalić, dlatego powiem, 
że trener Ośrodka Rozwo-
ju Edukacji podczas szkolenia 
dla jednostek samorządu te-
rytorialnego wskazał Powia-
tową Sieć Doradców Zawo-
dowych Powiatu Gdańskiego, 
jako przykład dobrych praktyk 
w  zakresie doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego – mówi 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Dodajmy, że powiatowy 

 – Opracowany przez nas projekt 
zapewni nowocześniejszy stan-
dard obsługi. Zmienią się sta-
nowiska obsługi klientów, które 
zapewnią większą intymność. 
Będzie więcej miejsca dla oczeku-
jących, a urzędnicy będą dyspono-
wać bardziej ergonomicznymi sta-
nowiskami pracy – dodaje Marian 
Cichon.
Anna Petter, naczelnik Wydzia-
łu Komunikacji przyznaje, że do-
tychczasowa sala przyjęć intere-
santów nie spełnia już oczekiwań, 
dlatego tak potrzebny jest remont.
 – Liczba stanowisk się nie zmie-
ni, ale zmieni się ich funkcjo-
nalność. Jestem przekonana, że 
poprawi to szybkość obsługi, na 
czym szczególnie zależy naszym 
klientom. Muszę w tym miejscu 
powiedzieć, że niemal z  mie-
siąca na miesiąc przybywa nam 
petentów i spraw, które musimy 
załatwić. Dzięki temu, że mamy 
system kolejkowy, możemy 

 Niebawem rozpocznie się remont sali obsługi klienta Wydziału 
Komunikacji.
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ZAPRASZAMY DO FAKTORII

Z Wielkanocą w tle
Tego roku karnawał trwał 
bardzo krótko, dlatego też 
już niebawem rozpoczną się 
przygotowania do Wielkano-
cy, która przypada na dzień 1 
kwietnia.
W  związku z  tym już te-
raz informujemy o  Jarmarku 
Wielkanocnym, który 24 i 25 
marca odbędzie się na terenie 
Faktorii Handlowej w Prusz-
czu Gdańskim.
– Już teraz przyjmujemy zapi-
sy na Jarmark Wielkanocny. 
Jarmark jak co roku będzie 
okraszony licznymi atrakcja-
mi dla odwiedzających. Za-
praszamy wystawców ręko-
dzieła, rzemiosła, gastrono-
mii i innych do zgłoszeń pod 
numerem telefonu 601 830 
590 oraz mailowo na adres: 
biuro@faktoria-pruszcz.pl. 
Ilość miejsc jest ograniczo-
na i  decyduje kolejność zgło-
szeń – informuje Piotr Puł-
kowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim.
To nie koniec atrakcji związa-
nych z Wielkanocą. Dla szkół 
podstawowych i  przedszko-
li organizowane są, również 
na terenie faktorii, warsztaty 

plastyczne (19-23 marca). Te-
matem zajęć będą zwierzątka, 
pisanki i inne ozdoby wielka-
nocne, stworzone w kreatyw-
ny sposób i z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów. 
Szczególnym dniem podczas 
warsztatów będzie 21 marca, 
na kiedy zaplanowano zaję-
cia pod hasłem „Ekologiczna 
Marzanna” –  dzieci wykona-
ją Marzannę wyłącznie z na-
turalnych, „niezaśmiecają-
cych” materiałów, dowiedzą 
się, dlaczego ważne jest dba-
nie o  czystość rzek, a warsz-
taty zostaną ukoronowane 
topieniem wykonanej przez 
uczestników kukły w  rzece 
przepływającej przez faktorię.
Warsztaty będą odbywać się 
każdego dnia w  godzinach: 
8.30, 10.00, 11.30 i  13.00. 
Każde zajęcia potrwają około 
godziny. Wszystkie potrzeb-
ne materiały są na miejscu. 
Warsztaty są przewidziane 
dla grup do 30 osób. 
Zapisy prowadzone są tele-
fonicznie pod numerem 601 
830 590.

(GR)

doradca współpracuje z  Wo-
jewódzkim Urzędem Pracy 
w  ramach budowy Pomor-
skiego Systemu Poradnic-
twa Zawodowego (podejmo-
wanie wspólnych inicjatyw 

prowadzić pewne statystki. 
W ostatnim czasie obsługujemy 
ok. 200 osób dziennie, a proszę 
mi wierzyć, że nie jest to mała 
liczba. Dodam, że w roku ubie-
głym dziennie przyjmowanych 
było ok. 150 osób – mówi nam 
Anna Petter.

w  zakresie: przekazywanie in-
formacji, inicjatywy szkolenio-
we, współpraca z  pracodawca-
mi, udział w spotkaniach grup 
roboczych).

(GR)

Na czas modernizacji, która 
potrwa około dwóch miesięcy, 
stanowiska rejestracyjne prze-
niosą się do północnego skrzy-
dła budynku powiatu, a  więc 
do pomieszczeń po pogotowiu 
ratunkowym.

(lubek)
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ROZMAITOŚCI

DLA UCZNIÓW GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Ciekawe i kreatywne formy edukacji
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej we wszystkich szkołach działających 
na terenie gminy Pruszcz Gdański od 2017 roku prowadzone są dodatkowe zajęcia, warsztaty oraz wyjazdy do 
instytucji edukacyjnych.

Projekt o  poważnie brzmią-
cej nazwie „Wsparcie proce-
su kształtowania kompetencji 
kluczowych u  uczniów po-
przez wdrożenie kreatywnych 
i  innowacyjnych form i  metod 
nauczania w  szkołach Gminy 

Pruszcz Gdański” skierowa-
ny jest do grupy prawie 900 
uczniów oraz 70 nauczycieli. 
Jego celem jest podniesienie 
u  uczniów kompetencji klu-
czowych, ułatwiających im 
start w życiu zawodowym bądź 

kontynuację nauki, a  także 
wsparcie nauczycieli w zakresie 
efektywnego i  dostosowanego 
do współczesnych wymagań 
przekazywania wiedzy.
Dzięki temu projektowi orga-
nizowane są zajęcia dodatko-
we z matematyki, informatyki, 
nauk przyrodniczych czy języ-
ków obcych. Prowadzone one 
są z  użyciem metody badaw-
czej, projektowej i  warsztato-
wej. Uczniowie opuszczają tak-
że szkolne mury, by „na żywo” 
i bezpośrednio pogłębiać swoją 
wiedzę oraz rozszerzać hory-
zonty myślowe.
Dzieci i  młodzież odwiedziły 
już m.in. gdańskie Centrum 
Hewelianum, Bałtycki Festi-
wal Nauki, gdyńskie oceana-
rium i Eko Dolinę czy Ameri-
can Corner Gdańsk. Wyjechali 
również na „zieloną szkołę” do 
Schodna i  poznawali tajemni-
ce rezerwatu Ptasi Raj w Gór-
kach Wschodnich na Wyspie 
Sobieszewskiej.
W tym roku natomiast czekają 
ich m.in. wizyty w Edu Parku 
w Gdańsku, w gdyńskim Cen-
trum Experyment, w  Oce-
an Parku we Władysławowie, 
a także kolejne wizyty w Cen-
trum Hewelianum i na Wyspie 
Sobieszewskiej. Obejrzą rów-
nież gdańskie zabytki i odwie-
dzą instytucje kulturalne.
Dużym zainteresowaniem cie-
szą się zajęcia z  robotyki pro-
wadzone z  wykorzystaniem 
zakupionych w ramach projek-
tu klocków konstrukcyjnych, 
które umożliwiają budowanie 
robotów oraz kształtowanie 
umiejętności programowania. 
Dla uczniów gimnazjów zapla-
nowano także zajęcia związane 
z doradztwem zawodowym.
W  ramach projektu szko-
ły doposażone zostały 

w  nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy 
i audiowizualny, a szkolne pra-
cownie przedmiotowe uzyskały 
nowe wyposażenie.
Końcowym efektem projektu 

ROCZNICA MARSZU ŚMIERCI

Kwiaty i znicze pod obeliskami
W  Juszkowie i  w  Straszynie 
odbyły się uroczystości po-
święcone 73 rocznicy Mar-
szu Śmierci więźniów Obo-
zu Koncentracyjnego KL 
Stutthof. Mszę w parafii pw. 
błogosławionego Jerzego Po-
piełuszki w Juszkowie konce-
lebrował biskup pomocniczy 
Zbigniew Zieliński, który 
również poświęcił kamienny 
obelisk upamiętniający tra-
giczny marsz więźniów.
Pomnik odsłoniła wójt gminy 
Pruszcz Gdański, Magdale-
na Kołodziejczak, w  towa-
rzystwie przewodniczącego 
Rady Gminy, Marka Ko-
walskiego, a  zgromadzeni na 
obchodach złożyli pod nim 
kwiaty i zapalili znicze.
Podobne uroczystości odby-
ły się w  Straszynie na placu 
przed Mediateką. Tu także 
stanął kamienny obelisk po-
święcony pamięci więźniów 
obozu koncentracyjnego.
Dnia 25 stycznia 1945 roku 
komendant obozu koncentra-
cyjnego Stutthof, Paul Wer-
ner Hoppe, zarządził roz-
poczęcie ewakuacji obozu. 
Trasa ewakuacji prowadzi-
ła przez Mikoszewo, Cedry 
Wielkie, Pruszcz Gdański, 
Straszyn, Łapino, Kolbudy, 

Niestępowo, Żukowo, Przod-
kowo, Pomieczyno, Luzino, 
Godętowo do Lęborka. Prze-
widywano, że marsz potrwa 7 
dni. Łącznie na trasę tragicz-
nego marszu śmierci wyszło 
ponad 11 000 osób, przeżyła 
połowa z nich. Więźniom roz-
dano trochę obozowej odzieży 
i  koców oraz prowiant składa-
jący się z  około 500 g chleba 
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ma być nabycie kompeten-
cji kluczowych przez uczniów 
szkół Gminy Pruszcz Gdań-
ski oraz podniesienie kwalifi-
kacji zawodowych nauczycie-
li. Wartość projektu to 19 96 

860,60zł., z  czego 95 procent 
sfinansowanych zostanie ze 
środków europejskich i budże-
tu państwa.

Piotr Rymsza

i  około 120 g margaryny lub 
topionego sera. Większość 
wygłodniałych więźniów zja-
dła otrzymaną żywność od 
razu, dalej maszerując bez 
jedzenia. Kolumny więźniów 
przebywały codziennie po-
nad 20 km, brnąc w głębokim 
śniegu, przy temperaturze 
dochodzącej do -20°C.

(PR)
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BĘDZIE NOWA ŚCIEŻKA?

Wspólny projekt z Rosją
W  Urzędzie Miejskim w  No-
wym Dworze Gdańskim odby-
ło się spotkanie robocze partne-
rów przygotowujących wspólny 
wniosek aplikacyjny do Progra-
mu Współpracy Transgranicz-
nej Polska – Rosja.
W  spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele gmin: Nowy 
Dwór Gdański, Cedry Wiel-
kie, Ostaszewo, Nowy Staw 
oraz miasta Swietłyj. Wspól-
ne aplikowanie o środki z tego 
programu jest możliwe dzię-
ki temu, że Rada Ministrów 
przyjęła Program Polska–Rosja 
2014–2020.  Wniosek partner-
ski czterech polskich samorzą-
dów oraz partnera rosyjskiego 
zakłada rozwój transgranicz-
nej oferty turystycznej Żuław 
i Swietłego. Na terenie gminy 

Cedry Wielkie w ramach pro-
jektu planowana jest budowa 
ścieżki rowerowej od miejsco-
wości Giemlice poprzez Dłu-
gie Pole do Cedrów Wielkich.
 – Podczas spotkania omó-
wiliśmy zakres prac i  podział 
środków. Na realizację całe-
go projektu otrzymać może-
my 2,5 mln euro. Nie jest to 
przypadkowe, bo koszt pro-
jektu nie może przekroczyć 
tej sumy. Wniosek aplikacyjny 
ma być złożony na przełomie 
kwietnia i maja. Ścieżka, któ-
ra powstanie po naszej stro-
nie, ma połączyć się z  Wiśla-
ną Trasą Rowerową – mówi 
nam Janusz Goliński, wójt  
gminy Cedry Wielkie.

(GR)

  Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Nowym 
Dworze Gdańskim.

  Takie widoki nad Adriatykiem podziwiać będą młodzi ludzie z gminy Cedry Wielkie, którzy 
pojadą na Wyspę Iž.
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W LIPCU ODWIEDZĄ NAS SYCYLIJCZYCY

Młodzi żeglarze pojadą nad Adriatyk
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że przystań żeglarska w Błotniku to nikomu 
niepotrzebne przedsięwzięcie. Czas jednak pokazał, że był to strzał w dziesiątkę. 
Przy marinie działa firma branży stoczniowej, powstała też szkółka żeglarska, 
której uczniowie mają okazję szlifować swoje umiejętności również za granicą. 
Niebawem nadarzy się ku temu kolejna okazja – nad Adriatykiem, na Wyspie Iž.

Wyjazd na chorwacką Wy-
spę Iž będzie możliwy dzięki 
współpracy, jaka zawiązała się 
pomiędzy gminą Cedry Wiel-
kie a  Stowarzyszeniem Chrze-
ścijańskiej Szkoły pod Żaglami.
 – Dzięki temu 10-osobowa 
grupa naszej młodzieży będzie 
mogła pojechać na obóz żeglar-
ski do Chorwacji, bo właśnie 
tam swoją bazę ma stowarzy-
szenie. Część kosztów pokryje 
gmina, a uczestnik będzie mu-
siał zapłacić jedynie tysiąc zło-
tych za 10-dniowy wypad na 
południe Europy – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Przypomnijmy, że we wrze-
śniu uczniowie z  gminy Ce-
dry Wielkie byli gośćmi wło-
skich rodzin w  mieście Ra-
gusa na Sycylii. W  tym roku 
to Włosi przyjadą z  wizytą 
do Polski. Właśnie w  tym ty-
godniu przedstawiciele gmi-
ny wyjeżdżają do Włoch, aby 

ustalić szczegóły wizyty wło-
skiej grupy.
 – Wiadomo, że Włosi przy-
jadą do nas w  lipcu. Przyjmo-
wać będą ich nasze rodziny, 
podobnie jak nasze dzieci były 
goszczone przez mieszkańców 

Ragusy. Sycylijskie miasto jest 
duże, a  gmina Cedry Wielkie  
nie jest dla Ragusy zbyt atrak-
cyjnym partnerem. Nie mamy 
przecież tak atrakcyjnych wa-
lorów turystycznych jak Kry-
nica Morska czy Trójmiasto, 

dlatego do Włoch jedzie 
z  nami przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego w  Gdań-
sku, aby we współpracę włączyć 
województwo – mówi Janusz 
Goliński.

(KL)

CHARYTATYWNE SZALEŃSTWO W NOT

Gwiazdy zagrały z Przemkiem
– Publika była tak rozentuzjazmowana, że w pewnym momencie myślałem, że sala NOT będzie spalona albo cały 
budynek się zawali – żartuje Przemek Szaliński, organizator drugiego koncertu charytatywnego, z którego dochód 
przeznaczony będzie na niepełnosprawnych młodych mieszkańców Trójmiasta.

Tego roku na scenie gdańskie-
go NOT wystąpiło kilka cenio-
nych gwiazd. Zabrakło jedynie 
Haliny Frąckowiak, która roz-
chorowała się i do Gdańska nie 
dotarła. Dla Przemka wystąpili 
jednak Jary Oddział Zamknię-
ty, Wojciech Solarz, Katarzy-
na Jamróz, Małgorzata Za-
jączkowska oraz duet Bieryt/
Ruciński. Imprezę, podobnie 
jak w  roku ubiegłym, prowa-
dziła niezawodna para Zyg-
munt Chajzer i Roman Czeja-
rek, natomiast licytację wziął 

na swoje barki niezawodny  
Krzysztof Skiba.
– Jeszcze rok temu byłem prze-
konany, że gwiazdą wieczoru 
będzie Zbigniew Wodecki. Los 
chciał jednak inaczej. Chcąc 
w  pewien sposób uczcić mi-
strza Wodeckiego, zaśpiewa-
łem zmienioną wersję piosenki 
„Chałupy welcome to” – przy-
znaje Przemek Szaliński.
Licznie zgromadzona pu-
blika bawiła się wyśmie-
nicie, a  koncert trwał  
niemal cztery godziny.

– Cała impreza, a  przede 
wszystkim wielki finał z udzia-
łem wszystkich artystów to 
było jedne wielkie szaleń-
stwo. Prawdziwą furorę zrobił 
duet Al Bano i  Romina Po-
wer. W  rolę Rominy wcielił 
się Wojciech Solarz, a  ja wy-
stąpiłem jako Al Bano – infor-
muje nas organizator koncer-
tu i  prezes Fundacji Przemek 

  Koncert Przemka Szalińskiego (w środku) poprowadziła znakomita para radiowców Zygmunt Chajzer i Roman Czejarek

  W sali NOT zagrał także Jary Oddział Zamknięty
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w roku ubiegłym bardzo wyso-
ko zawiesiłem sobie poprzecz-
kę, a w  tym roku – jak mówią 
obecni na koncercie – została 
ona ustawiona jeszcze wyżej.
W  czasie całego koncertu za-
brano ok. 12 tysięcy złotych. 
Pieniądze zostaną przekazane 
na zajęcia rehabilitacyjne Zuzi 
i  Kuby. Dodajmy przy okazji, 

że najdrożej wylicytowano bia-
ło-czerwoną miniaturową gita-
rę wraz z książką z autografem 
Lecha Wałęsy.
– Przede mną kolejny rok pracy. 
W  dalszym ciągu ze znanymi 
artystami odwiedzać będziemy 
dzieciaki w  trójmiejskich szpi-
talach. W  Zatoce Sztuki będę 
organizować kolejne spotkania 
z cyklu „Serca Gwiazd”. Mogę 

powiedzieć, że już teraz mam 
pełną listę artystów, którzy 
wystąpią na przyszłorocznym 
finale. Nie zdradzę oczywiście 
kto wystąpi, ale zapewniam, 
że nazwiska robią wrażenie – 
mówi Przemek Szaliński.

(lubek)

Flash
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Z SOBOWIDZA DO PSZCZÓŁEK

MIERZESZYN

Ścieżka rowerowa

Ruszyła budowa remizy

Na terenie gminy Trąbki 
Wielkie powstanie kolej-
na ścieżka pieszo-rowerowa. 
Połączy ona Pszczółki z  So-
bowidzem. Inwestycja dofi-
nansowana jest ze środków 
unijnych.
Budowa rowerowej ścieżki 
będzie realizowana w ramach 
budowy węzłów integracyj-
nych na terenie Pomorza. 
Inwestycje realizowane są po 
to, aby zwiększyć liczbę osób 
podróżujących komunikacją 
publiczną.
 – Ścieżka rowerowa bu-
dowana jest z  Sobowidza, 
ponieważ wiele osób z  tej 
miejscowości korzysta ze 

Ruszyła budowa nowej re-
mizy strażackiej w  Mierze-
szynie. Inwestycja w  całości 
finansowana ma być ze środ-
ków gminnych, ale wójt Bła-
żej Konkol czyni starania, aby 
pozyskać dofinansowanie ze 
środków Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Warto przypo-
mnieć, że budowa remizy po-
chłonie 1,3 mln zł.
 – Prace przy budowie już się 
rozpoczęły. Budowlańcy zaj-
mują się teraz fundamentami. 
Plan zakłada budowę dwóch 
dużych boksów garażowych. 

środków komunikacji pu-
blicznej odjeżdżających wła-
śnie z  Pszczółek. Wiadomo, 
że zimą nikt nie będzie jeź-
dził rowerem do Pszczółek, 
ale jestem przekonany, że 
w okresie wiosennym i letnim 
wielu mieszkańców skorzysta 
ze ścieżki rowerowej – mówi 
„Panoramie” Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Budowę ścieżki, która po-
prowadzona będzie po nasy-
pie kolejowym, finansować 
będą samorządy gmin Trąb-
ki Wielkie i  Pszczółki przy 
wsparciu finansowym UE.

(GR)

Oprócz tego zaplanowali-
śmy salkę strażacką, szatnie 
i  pomieszczenia gospodarcze 
– informuje Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
nowa strażnica Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Mierze-
szynie znajdować się terać bę-
dzie vis a vis małego kościoła 
w centrum wsi. Budowa remi-
zy zostanie ukończona jesz-
cze w tym roku.

(GR)

  Rowerzyści mogą już korzystać ze ścieżki rowerowej  
w Sobowidzu

  Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie mówi, że budowa ryneczku to niezbędna inwestycja

  Szkoła w Mierzeszynie zyska przedszkole

  Mimo przenikliwego zimna trwa budowa remizy  
w Mierzeszynie.
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BĘDĄ PRZYZWOITE WARUNKI HANDLU

MIEJSCA WYSTARCZY DLA WSZYSTKICH

Wybudują targowisko 
w Trąbkach Wielkich

Będzie przedszkole 
w Mierzeszynie

Na terenie gminy Trąbki Wielkie nie ma dużego rynku z prawdziwego zdarzenia. 
W centrum Trąbek od wielu lat funkcjonuje jedynie niewielki ryneczek. Wkrótce 
przejdzie on całkowitą metamorfozę.

Jeszcze wiosną rozpocznie się remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie. 
Prace mają zakończyć się w czasie wakacji, aby wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego przedszkole publiczne mogło zainaugurować swoją działalność.

Warunki do handlu na ryneczku 
w sąsiedztwie miejscowego urzę-
du gminy nie są zbyt dobre, dla-
tego władze gminy postanowiły 
zainwestować. Podpisano już na-
wet umowę na dofinansowanie 
inwestycji. Poprawią się nie tylko 
warunki handlu, ale też powstaną 
dodatkowe miejsca postojowe dla 
kupujących i sprzedających.
 – Ryneczek funkcjonuje wie-
le lat i  doskonale wkompono-
wał się w  wizerunek Trąbek 
Wielkich. Jeszcze kilkanaście 
lat temu sprzedawano na nim 
przede wszystkich płody rolne, 
które oferowali miejscowi rol-
nicy. Z  czasem asortyment za-
czął się zmieniać. Dziś kupujący 
mogą wybierać różne towary, 
które nabyć można na kilkunastu 
stoiskach. Z  naszego ryneczku 
korzystają nie tylko mieszkańcy 
Trąbek Wielkich, ale i  lokalnej 
gminy , a nawet po prostu osoby, 
które tędy przejeżdżają – mówi 

W  tej chwili przy szkole 
w  Mierzeszynie działa jedy-
nie punkt przedszkolny, do 
którego zapisanych może być 
tylko 25 maluchów. Kolejny 
punkt przedszkolny znajduje 
się w  Sobowidzu, a  w  Trąb-
kach Wielkich funkcjonuje 
100-osobowe przedszkole. Nie 
możemy zapominać, że przy 
wszystkich podstawówkach 
funkcjonują również oddziały 
przedszkolne.
 – Zainteresowanie inwestycją 
ze strony wykonawców było 
dość duże, dlatego przesunę-
liśmy nieco termin składania 
ofert. Ostatecznie zdecydowa-
liśmy, że pracami adaptacyj-
nymi zajmie się firma …., któ-
ra za wykonanie całości prac 
oczekuje zapłaty w  wysokości 
… Otrzymamy jednak dofi-
nansowanie w  wysokości ok. 
200 tysięcy złotych – informuje 

nam Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Ryneczek będzie zadaszony, po-
jawią się stanowiska do handlu 
z miejscami postojowymi i zaple-
czem sanitarnym.
 – Plan inwestycji na najbliższe 
dwa lata jest bardzo napięty, dla-
tego nie będziemy spieszyć się 
z realizacją tego przedsięwzięcia. 

nas Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Projekt zakłada dostosowanie 
pomieszczeń starej części szko-
ły na potrzeby przedszkola. 
Odpowiednie przepisy mówią 
m.in. o  specjalnym wyposaże-
niu i  odpowiednich sanitaria-
tach. Budowlańcy rozpoczną 
prace najprawdopodobniej już 
na początku marca.
 – Po przeprowadzeniu tych 
prac uruchomione zostanie 
przedszkole, do którego będzie 
mogło uczęszczać dwa razy 
więcej dzieci niż dotychczas. 
To jeszcze nie zaspokoi wszyst-
kich potrzeb, ponieważ niektó-
re dzieci z  naszej gminy uczą 
się w  przedszkolach poza na-
szą gminą. Myślę, że na chwi-
lę obecną potrzeba jeszcze 100 
miejsc w  przedszkolach – sza-
cuje Błażej Konkol.
Sytuacja z  wolnymi miejscami 

Planujemy, że pierwsze prace roz-
poczną się jeszcze w  tym roku. 
Myślę, że roboty nie będą trwać 
dłużej niż pół roku, a  zgodnie 
z podpisaną umową na dofinan-
sowanej inwestycji, zadania mają 
być ukończone do końca 2019 
roku – dodaje Błażej Konkol.
W  czasie prowadzenia budo-
wy rynku handlujący raczej nie 

w  trąbeckim przedszkolu na 
pewno ulegnie zmianie, kiedy 
wygaśnie gimnazjum. Wte-
dy przedszkole zostanie prze-
niesione do obecnej podsta-
wówki. Natomiast w  miejscu 
obecnego przedszkola urucho-
miony zostanie żłobek. Na-
stąpi to oczywiście za 2 lata, 

znikną z trąbeckiego krajobrazu. 
Jak mówi wójt Konkol, handel 
prowadzony będzie między in-
nymi w  sąsiedztwie przychodni 
zdrowia. Do tematu wrócimy, 
kiedy znany będzie termin rozpo-
częcia prac.

(lubek)

kiedy naukę zakończy ostatni 
rok gimnazjalistów.
– Myślę, że po tych ruchach 
na terenie naszej gminy liczba 
miejsc w przedszkolach będzie 
wystarczająca – mówi z nadzie-
ją wójt trąbeckiej gminy.

(lubek)
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Darmowy kurs
Zapraszamy do udzia-
łu w  projekcie „Pomorska 
Akademia Kompetencji 
Kluczowych”, w  ramach 
którego całkowicie bez-
płatnie można wziąć udział 
w kursie języka angielskie-
go lub niemieckiego.
Pierwszeństwo w  uczest-
nictwie w  projekcie mają 
osoby z  wykształceniem 
maksymalnie średnim oraz 
w  wieku 50 lat i  więcej. 
Kursy kończą się uzyska-
niem międzynarodowe-
go certyf ikatu. Organi-
zator zapewnia podręcz-
nik i  ćwiczenia do kursu 
oraz wykwalif ikowanych 
i przyjaznych lektorów.
W  projekcie udział mogą 
wziąć osoby zatrudnione 

w  sektorze MŚP (mi-
kroprzedsiębiorstwa, małe 
przedsiębiorstwa i  śred-
nie przedsiębiorstwa, czy-
li zatrudniające poniżej 
250 pracowników) oraz 
spółdzielniach socjal-
nych, stowarzyszeniach 
i fundacjach.
Rekrutacja prowadzo-
na jest do marca, a  udział 
w  projekcie jest całkowicie 
bezpłatny. Wszystkie oso-
by mogą kontaktować się 
z Human Power – Katarzy-
ną Sosińską (572 503 035, 
k at a r z y na . sos insk a@hu-
man-power.pl). Dokumen-
ty rekrutacyjne znajdują się 
również na stronie: www.
pomorskaakademia.com.pl.

(AN)

WYDARZENIA

BAWILI SIĘ DOROŚLI I DZIECI

Karnawałowy szał w Krzywym Kole
Za nami okres zabaw karna-
wałowych. Bardzo miło ostat-
nią imprezę choinkową wspo-
minają na pewno dzieci, które 
bawiły się na zabawie zorgani-
zowanej w Krzywym Kole.
Jak informuje Małgorzata 
Cyra, sołtys Krzywego Koła, 

na imprezie bawiło się pół set-
ki najmłodszych mieszkańców 
różnych miejscowości gminy 
Suchy Dąb. Dzięki pomocy 
licznych sponsorów najmłodsi 
zostali obdarowani nagrodami 
rzeczowymi oraz słodyczami 
i owocami.

KOŹLINY GOŚCIŁY SENIORÓW GMINY SUCHY DĄB

Najlepszy czas na realizację 
niespełnionych marzeń
Tym razem Bal Seniora gminy Suchy Dąb zorganizowano w Koźlinach. Impreza, jak zwykle zresztą,  
przyciągnęła wielu młodych duchem. 

W  przygotowanym progra-
mie artystycznym, wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w  Koźlinach. Atrakcją 
spotkania były konkursy, lo-
teria z nagrodami oraz zaba-
wa taneczna, do której przy-
grywał Zespół Styl. 
– Bale seniora organizujemy 
w karnawale, bo to najlepszy 
czas na dobrą zabawę. Jak co 
roku nie mieliśmy żadnego 
problemu z  frekwencją, bo 
naszych seniorów nie trze-
ba zbyt długo namawiać na 

udział w tego typu imprezach 
– mówi nam Barbara Kamiń-
ska, wójt gminy Suchy Dąb.
W  spotkanie włączono ele-
menty prof ilaktyki, a  wrę-
czony każdemu „Poradnik 
Seniora” dostarczył informa-
cji i przestróg przed codzien-
nymi zagrożeniami.
– Niech jesień życia będzie 
najlepszym czasem do reali-
zacji niespełnionych marzeń 
i  zamierzeń oraz właściwe-
go wykorzystania życiowej 
wiedzy. Życzę Wam, drodzy 

seniorzy, długich lat życia 
w  dobrym zdrowiu, pełnych 
radosnego ciepła, pogody du-
cha, a każdy dzień niech do-
starcza wiele radości i uśmie-
chu na twarzy – mówiła na 
balu Barbara Kamińska.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
imprezę zorganizował Urząd 
Gminy Suchy Dąb z  wójtem 
na czele, przy dużym wspar-
ciu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

(KL)

Fo
t.

 U
G

 S
uc

hy
 D

ąb

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne
 – Dj Patryk i  Tadeusz Cyra 
przeprowadzili wiele konkur-
sów i zabaw, w których uczest-
niczyły zarówno dzieci, jak 
i rodzice. Zawitał również gość 
specjalny, Święty Mikołaj, któ-
ry obdarował wszystkie dzie-
ci upominkami – relacjonuje 

Małgorzata Cyra.
W  organizację imprezy włą-
czyli się: Rada Sołecka Krzy-
wego Koła z  jej sołtysem na 
czele i  miejscowe Koło Go-
spodyń Wiejskich.

(GR)
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PRZYWIDZ ZNÓW Z NAGRODĄBAWILI SIĘ DOROŚLI I DZIECI

Laur Społecznego Zaufania
Gmina Przywidz została 
uhonorowana kolejnym wy-
różnieniem. Tym razem przy-
znano jej Laur Społecznego 
Zaufania.
– Wyróżnienie to świadczy 
o  tym, że mamy właściwe 
podejście do naszych miesz-
kańców i  petentów, którzy 
chcą załatwić swoje sprawy 
w urzędzie gminy. Jest to też 
świadectwo, że urzędnicy do-
brze wypełniają swoje obo-
wiązki, co nie oznacza, że nie 
mamy już nic do poprawienia. 
Nie da się na pewno poprawić 
tego, czego nie udało się zro-
bić wiele lat wcześniej – mówi 
nam Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz, który 
przyznaje, że w urzędzie pra-
cuje zgrany, dobry zespół. 
Dowodem argumentują-
cym słowa wójta Zimakow-
skiego niech będą chociażby 

sumy dotacji, które udało się 
pozyskać z  funduszy unijnych 
i  mnogość przeprowadzonych 
w ostatnim czasie inwestycji. 
– Do pełni szczęścia brakuje 
nam większego zaangażowa-
nia w  życie lokalne mieszkań-
ców naszej gminy. Chciałbym, 
aby mieszkańcy meldowali się 
na naszym terenie, tu płaci-
li podatki, a  jeśli to możliwe, 
prowadzili swoje działalno-
ści gospodarcze. Wszystko to 
spowoduje, że nasza mała oj-
czyzna, którą mamy wspólnie 
tworzyć, rozwijać się będzie 
jeszcze prężniej – dodaje Ma-
rek Zimakowski.
Laur Społecznego Zaufania to 
prestiżowa nagroda, jaką ho-
norowane są przedsiębiorstwa 
i instytucje o najwyższej w oce-
nie klientów i konsumentów re-
putacji rynkowej. Przyznawana 
od roku 2016, pozwala wskazać 

i  wyróżniać podmioty o  zna-
czącym zaufaniu społecznym, 
które są swoistymi liderami 
ze względu na rzetelność oraz 

  Dzięki zgranemu i niezawodnemu zespołowi urzędników udało się zrealizować wiele 
inwestycji. Jedną z nich jest chociażby hala widowiskowo-sportowa
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najwyższą jakość oferowanych 
produktów i  świadczonych 
usług. Nagroda jest poświad-
czeniem ich niezawodności, 

wiarygodności, solidności 
i odpowiedzialności.

(GR)

PRZYWIDZ

Spotkanie 
sołtysów
Za nami kolejne, nowo-
roczne spotkanie sołty-
sów z  gminy Przywidz. 
Zdaniem wójta Marka 
Zimakowskiego jest to 
doskonała okazja, aby nie 
tylko podsumować mi-
niony rok, ale również 
porozmawiać o  sprawach 
bieżących i  rozterkach, 
z  którymi na co dzień 
spotykają się gospodarze 
swoich sołectw.
– Spotkania z  sołtysami, 
które organizujemy na 
początku roku mają ra-
czej charakter przyjaciel-
ski, chociaż nie brakuje 
na nich tematów drażli-
wych. To właśnie sołty-
si działają w  terenie i  na 
co dzień widzą potrzeby 
mieszkańców naszej gmi-
ny, ale też doskonale wie-
dzą, jak wiele zrobiło się 
na naszym terenie – mówi 
Marek Zimakowski.
Na terenie gminy Przy-
widz funkcjonuje aż 18 
sołectw, a  sołtysi wy-
bierani są na 4-letnią 
kadencję. 

(GR)

10 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Urodzinowa impreza w Marszewskiej Górze
Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze obchodził na początku lutego 10. urodziny. Najlepszym prezentem 
z okazji jubileuszu był nowy pawilon. W jego otwarciu wzięli udział przedstawiciele województwa, powiatu i gminy.

Środowiskowy Dom Pomocy 
w  Marszewskiej Górze znaj-
dował się do tej pory tylko 
w  zabytkowym budynku. Aby 
działalność placówki nie zosta-
ła przerwana, potrzebna była 
rozbudowa obiektu.
– Jest to ośrodek wsparcia dla 
osób różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościami i  dysfunk-
cjami. Naszym działaniem 
obejmujemy gminy Przywidz, 
Trąbki Wielkie oraz Kolbudy. 
W  tej chwili w  naszym domu 
mamy 30 uczestników, gdyż 
na tyle osób przygotowana jest 
placówka – mówi nam Anna 
Kolaska, kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Marszewskiej Górze.

W domu tym odbywają się za-
jęcia i  treningi, dzięki którym 
osoby niepełnosprawne mogą 
chociażby nauczyć się podsta-
wowych czynności życiowych.
– Można powiedzieć, że uczy-
my rzeczy potrzebnych do co-
dziennego życia. Prowadzimy 
tu różnego rodzaju treningi: 
kulinarny, higieniczny, kom-
puterowy czy ogrodniczy oraz 
zajęcia rehabilitacyjne. Chcemy 
też, aby nasi podopieczni inte-
growali się ze społeczeństwem, 
dlatego organizujemy im wy-
cieczki w  miejsca, w  których 
zazwyczaj nigdy nie byli – do-
daje Anna Kolaska.
Rozbudowa domu sfinan-
sowana została ze środków 

rządowych oraz pieniędzy 
z  kasy przywidzkiego samo-
rządu, który dołożył się tak-
że do zakupu samochodu do-
wożącego uczestników zajęć 
w Marszewskiej Górze. Gdyby 
placówka nie została rozbudo-
wana, to od 2019 roku musia-
łaby się zmniejszyć liczba osób 
korzystających z  pomocy ŚDS 
albo też zostałaby ona całkowi-
cie zamknięta.
– Jest to bardzo ważny dzień 
dla tego domu i  jego pensjo-
nariuszy. Dzięki niezwykle 
szybkim pracom budowlanym 
udało się dobudować skrzydło 
i  spełnić warunki standaryza-
cyjne. Dzięki zaangażowaniu 
i determinacji wielu osób udało 
się w  tak ekspresowym czasie 
osiągnąć zamierzony cel. Jako 
ciekawostkę mogę podać, że 
jest to budynek samowystar-
czalny energetycznie, ponie-
waż zainstalowane są tu pane-
le fotowoltaiczne oraz pompy 
ciepła. Widać zatem, że wiele 
aspektów złożyło się na to, że 
bierzemy udział w  otwarciu 
wyjątkowego obiektu – mówił 
podczas uroczystości urodzi-
nowej, połączonej z otwarciem 
domu, Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Wśród osób szczególnie zde-
terminowanych w  sprawie 
rozbudowy domu w Marszew-
skiej Górze była Ewa Szczy-
pior z  Urzędu Wojewódzkie-
go w  Gdańsku, która przy-
pomniała przy okazji, że ten 

Dom Samopomocy jest jednym 
z  65 w  całym województwie 
pomorskim.
– Cieszę się, że udało się zre-
alizować tę inwestycję. Naj-
ważniejszą ideą ośrodka jest to, 
że jest to dom, a nie placówka 
– jak niektórzy ją nazywają. 
Jest to dom, w którym możecie 
bywać codziennie i  w  którym 
uczycie się bywać nawzajem. 
Natomiast słowo „samopo-
moc” ma nam uświadomić, że 
niezależnie od tego, czy mamy 
wszystkie ręce i  nogi, czy wi-
dzimy lub jesteśmy niewidomi, 
zawsze mamy do zaoferowania 

coś drugiemu człowiekowi. 
Wzajemnie sobie pomagając, 
możecie ubogacać swoje życie – 
mówiła Ewa Szczypior.
Z  kolei Beata Kowalczyk, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Pruszczu 
Gdańskim, podkreśliła, że 
Marszewska Góra jest szcze-
gólnym miejscem na mapie po-
wiatu gdańskiego.
– Szczególnie ważny jest ten 
dom, który jest jednym z  ele-
mentów układanki miejsc, 
w których otrzymać można po-
moc. Podążamy wszyscy w jed-
nym kierunku i  cieszę się, że 

mamy tak dobre zaplecze tutaj, 
w Marszewskiej Górze – pod-
kreśliła Beata Kowalczyk.

(lubek)

 Symboliczne otwarcie rozbudowanego Środowiskowego Domu Samopomocy

 Na urodzinowej uroczystości zebrało się 
wielu znamienitych gości
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WÓJT PISZE DO MARSZAŁKA

Niebezpiecznie na drodze wojewódzkiej
Droga wojewódzka 221 Gdańsk – Kościerzyna to główny ciąg komunikacyjny gminy 
Kolbudy. Trasa wymaga remontu, a do tego jest bardzo niebezpieczna. Dlatego 
też Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, wystosował pismo do Mieczysława 
Struka, marszałka województwa pomorskiego. Wójt zwraca się w nim z prośbą 
o działania, które mają poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

– Obecny stan drogi nie jest 
adekwatny do narastającego 
ruchu drogowego, który stwa-
rza duże ryzyko uczestniczenia 
w wypadkach drogowych – pi-
sze Leszek Grombala. Zwraca 
uwagę na brak widoczności na 
całym odcinku drogi – również 
na skrzyżowaniach, mniejszą 
o  pół metra niż normatywną 
szerokość pasa, nieprawidłowe 
przejścia dla pieszych czy nie-
prawidłową geometrię skrzy-
żowań i  nieprawidłowe pro-
mienie skrętów.
Poza tym wójt Grombala in-
formuje o  braku odwodnie-
nia i  chodników oraz o  braku 
oznaczenia miejsc niebezpiecz-
nych i  wzajemnie sprzecznym 
oznakowaniu.
– To tylko część wad drogi, 
które są wynikiem wielolet-
nich zaniedbań, braku prze-
glądów oraz remontów – ar-
gumentuje Leszek Grombala. 
– Droga wojewódzka wymaga 
natychmiastowej przebudo-
wy, aby spełniała standardy 

bezpieczeństwa. Nie można 
bagatelizować tak złych wa-
runków drogowych.
Na potwierdzenie tych słów po-
dać można tylko dwie liczby. 
W ubiegłym roku doszło na niej 
do 23 wypadków oraz 140 kolizji.
Do tragicznego zdarzenia do-
szło chociażby w  Przywidzu, 

gdzie kierowca audi prawdopo-
dobnie nie dostosował prędko-
ści do warunków panujących na 
drodze i na łuku drogi zjechał 
na przeciwny pas ruchu, ude-
rzając w  lewy bok citroena c3. 
19-letni kierowca audi poniósł 
śmierć na miejscu, a do szpitala 
trafiły jeszcze dwie osoby.
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W  kolejnym wydaniu naszej 
gazety zapytamy przedsta-
wicieli Urzędu Marszałkow-
skiego w  Gdańsku, co za-
mierzają zrobić z  problemem 
bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej.

(lubek)

REKLAMA

 Takie wypadki na drodze wojewódzkiej to dość częsty widok

WYPAD DO MALBORKA

Ferie w zamku
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w  Suchym Dębie i  Ze-
społu Szkół nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim spędzili zimowe 
ferie w  Malborku. Dzieci 
poznały historię krzyżackie-
go zamku oraz jego miesz-
kańców – rycerzy z  czarny-
mi krzyżami na płaszczach. 
Zwiedzając największą cegla-
ną średniowieczną budowlę, 
uczniowie mogli przenieść 
się w  dawne czasy i  odkryć 
codziennie życie jego miesz-
kańców. Oprócz strawy dla 
ducha na zamku, w miejskiej 
kręgielni czekała również 

strawa dla ciała. Rywalizacja 
na torach w  kręgielni rozpa-
liła wszystkich do czerwono-
ści. Podczas wieczornych gier 
i  zabaw towarzyskich można 
było się bardziej zintegrować. 
Ta wycieczka do Malborka 
pokazała, że czas ferii można 
spędzić ciekawie, pożytecz-
nie i  praktycznie, ucząc się 
i bawiąc.
Organizatorami wyjazdu 
i opiekunami byli Michał Al-
biński i Tomasz Jagielski.

(TJ)

„NEONY-TOŻSAMOŚĆ”

Zapraszamy do lektury
Już 6 marca, w  Powiatowej 
i  Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w  Pruszczu Gdań-
skim o godz. 18.00 odbędzie 
się promocja kolejnego, dzie-
wiątego już numeru kwartal-
nika „Neony-tożsamość”.
– Przed nami kolejny numer 
kwartalnika. W  tym nume-
rze, na naszych łamach zade-
biutują kolejni artyści zwią-
zani z  powiatem gdańskim: 
Dorota Kuropatwa, Zofia 
Maria Smalewska, Jan Sta-
nisław Smalewski, Maria Ję-
drzejczyk, Krzysztof Szczot-
ka, Piotr Wójcik, Rita Sta-
szulonok, Sylwia Łabędzka, 
Renata Jelińska, Ewa Kru-
glik. W  tym numerze kwar-
talnika polecam szersze pre-
zentacje: malarstwa i  grafiki 
Teresy Piotrowskiej, wierszy 
Elżbiety Kruglik, fotogra-
fii z  podróży dookoła świata 
Małgorzaty Kloki i Mariusza 
Krzanowskiego. Można prze-
czytać opowiadanie Magdy 
Bielickiej „Lekcja pokory” – 
mówi Roman Ciesielski, re-
daktor naczelny kwartalnika. 
Także w  tym numerze Kazi-
mierz Babiński pisze o  wysta-
wie malarstwa w  Pałacu Opa-
tów w Oliwie. W części histo-
rycznej niezwykle interesują-
co o  pruszczańskim pastorze 

Karlu Edmundzie Robercie Al-
bertim z kościoła ewangelickiego 
w  Praust pisze Marek Kozłow, 
a Dariusz Dolatowski o dziejach 
Fundacji Pręgowa dla brygi-
dek gdańskich. Bartosz Gondek 
przedstawia kulisy konkursu ar-
chitektonicznego w warszawskiej 
„Zachęcie” w 1951 roku. 
– Zachęcamy do spisania 
swoich wspomnień, wrażeń 
z kontaktu z rzeźbiarzem i po-
etą Zygmuntem Bukowskim 
z  Mierzeszyna, o  którym po-
wstaje książka. Można je prze-
słać na nasz adres: redakcja.
neony@wp.pl lub dostarczyć 

do pruszczańskiej biblioteki 
– zachęca Roman Ciesielski.
Gazeta jest dostępna w urzę-
dach gmin powiatu gdań-
skiego, bibliotekach i  pla-
cówkach kulturalnych oraz 
w  Starostwie Powiatowym, 
Powiatowej i  Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej i  Woje-
wódzkiej Bibliotece Pedago-
gicznej w  Pruszczu Gdań-
skim i  w  formie elektronicz-
nej na stronach: www.neony.
pruszcz.com i  www.powiat-
-gdanski.pl

(GR)
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  Umowa podpisana, więc jest się z czego cieszyć

BĘDZIE KOMUNIKACYJNY PARALIŻ?

Rondo usprawni ruch 
w Kowalach
Leszek Grombala – wójt gminy Kolbudy i Lech Sokołowski – 
prezes spółki „Budros” podpisali umowę na budowę ronda na 
skrzyżowaniu ulic Glazurowej, Zeusa i Apollina w Kowalach. 
Inwestycja ma być zakończona do września.

Wraz z  nowym rondem wy-
konana zostanie instalacja 
oświetleniowa, chodniki oraz 
odwodnienie. Realizacja tego 
drogowego przedsięwzięcia 
w  znacznym stopniu uspraw-
nić ma ruch w tej części Kowal. 
Rondo jest pierwszym zada-
niem, które prowadzi do bu-
dowy nowej ulicy Glazurowej 
z dojazdem do ronda.
– Na razie nawierzchnia ul. 
Glazurowej i  dojazd wykona-
ne będą w podbudowie z  kru-
szywa. Jednak nawet takie roz-
wiązanie powinno znacznie 
usprawnić ruch w tym miejscu 
i ułatwić życie mieszkańcom – 
mówi Adam Babkiewicz, na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
i  Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Budowa ronda w  tym miejscu 
wiąże się oczywiście z urucho-
mieniem Szkoły Metropoli-
talnej w Kowalach. Inwestycja 
przebiega zgodnie z  planem 
i  zgodnie z  zapowiedziami jej 
otwarcie odbędzie się 1 wrze-
śnia. Do oświatowej placów-
ki uczęszczać będą nie tylko 
dzieci z  Kowal, ale również 
z  Gdańska i  gminy Pruszcz 
Gdański, co spowoduje, że 
znacznie wzrośnie – i  tak już 
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duży – ruch samochodowy. 
Jak na razie tylko gmina Kol-
budy zajęła się realizacją inwe-
stycji drogowych, aby Kowale 
nie stanęły w  jednym wielkim 
korku. Miejmy nadzieję, że 
również Gdańsk i  pruszczań-
ska gmina podejmą podobne 
kroki, bo problem sam się nie 
rozwiąże.
Leszek Grombala już od dawna 
sygnalizował, że budowa szko-
ły metropolitalnej grozi parali-
żem komunikacyjnym w okoli-
cach placówki.
– Opinię tę podzielało wielu 

mieszkańców sołectwa, którzy 
już dziś mają problemy, aby wy-
jechać ze swoich osiedli. Budo-
wa ronda nie rozwiązuje oczy-
wiście problemu, ale na pewno 
usprawni ruch pojazdów w Ko-
walach. Naszym mieszkańcom 
łatwiej będzie dojechać do dro-
gi wojewódzkiej 221 czy do-
wieźć dziecko do szkoły. Z nie-
cierpliwością czekam więc na 
realizację przedsięwzięcia – 
mówi Leszek Grombala.

(GR)

REKLAMA

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM
TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

REKLAMA

CEDRY WIELKIE

Skorzystaj 
z dotacji
Na terenie gminy Cedry 
Wielkie rozpoczął się nabór 
wniosków o dofinansowanie 
wymiany źródeł ogrzewa-
nia, który potrwa do końca 
kwietnia. Zadanie polega 
na wymianie kotłów opala-
nych węglem lub koksem na 
pompy ciepła albo na kotły 
opalane gazem, olejem opa-
łowym lub biomasą. Oprócz 
dotacji w  wysokości 1000 
zł z budżetu gminy uzyskać 
można dodatkowe środki, 
o  które gmina zawniosku-
je do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.
Dotacja z WFOŚiGW w za-
leżności od przyjętego roz-
wiązania wynosi:
– w przypadku kotłów opa-
lanych gazem, olejem opało-
wym lub biomasą: do 5000 zł 
na jedno źródło ciepła zasila-
jące pojedynczego odbiorcę; 
w przypadku kotłowni zasi-
lającej budynek wielorodzin-
ny do 12 500 zł;
– w  przypadku pomp cie-
pła: do 10 000 zł na jedno 
źródło ciepła.
Celem realizowanego za-
dania jest ograniczenie po-
ziomu zanieczyszczenia po-
wietrza powodowanego tzw. 
„niską emisją”.
Zachęcamy mieszkańców 
zainteresowanych wymianą 
źródeł ogrzewania na pro-
ekologiczne do kontaktu pod 
numerem telefonu 58 692 20 
37 lub osobiście w  pokoju 
nr 2 Urzędu Gminy Cedry 
Wielkie.

(AN)

NIE WYŚMIEWAJ UCZUĆ

Porozmawiajmy 
z dziećmi o miłości
Walentynki to dzień, w  jakim 
okazujemy miłość tym, których 
kochamy. Obdarowujemy się 
nawzajem drobnymi upomin-
kami i  czułymi gestami. Jest to 
też dobry moment, aby o  mi-
łości porozmawiać z  naszymi 
dziećmi, które właśnie przeży-
wają swoje pierwsze zauroczenia  
lub rozstania.
Czas, kiedy nasze dzieci mają 
naście lat, to okres wielu prze-
mian fizycznych i psychicznych. 
Nastoletnie fascynacje drugą 
osobą mogą być bardzo silne, ale 
jednocześnie charakteryzują się 
przemijalnością. Dziecko może 
skrywać swoje uczucia, dlate-
go nie należy wywierać na nim 
presji. Najlepiej być bacznym ob-
serwatorem, toteż naszą uwagę 
powinno zwrócić, kiedy dziecko 
zaczyna częściej mówić o jednej 
konkretnej osobie, z  którą spę-
dza więcej czasu niż przedtem. 
Symptomem zakochania może 
być także przywiązywanie więk-
szej uwagi do swojego wyglądu 
zewnętrznego. Kiedy wiemy już, 
że ,,ta’’ osoba znaczy coś więcej, 
powinniśmy zachować dyskre-
cję, a przede wszystkim nigdy nie 
wyśmiewać uczuć naszych dzie-
ci. Darujmy więc sobie komen-
towanie wyglądu wybranka serca 
czy krytyczne wypowiadanie się 
na temat tej osoby. Zawsze na-
leży być wsparciem dla dziecka, 
a najlepiej osiągnąć to wysłuchu-
jąc tego, co ma do powiedzenia, 
pytając o  jego uczucia, a  nawet 

odwołując się do własnych do-
świadczeń. Nasze dzieci będą 
potrzebować wsparcia szczegól-
nie wtedy, gdy doświadczą od-
rzucenia i  poczują, że ktoś nie 
odwzajemnia ich uczuć. Jeśli 
stan przygnębienia u nastolatka 
utrzymuje się zbyt długo, gdy za-
uważymy, że traci apetyt i zain-
teresowanie otoczeniem, skorzy-
stajmy z fachowej pomocy.
Okres przedszkolny i  wcze-
snoszkolny to czas intensywnych 
zabaw. Popularna zabawa w dom 
stanowi okazję do naśladowa-
nia naszych postaw – także tych 
związanych z  okazywaniem 
uczuć. Pierwszą przedszkolną 
czy szkolną miłość dziecka na-
leży potraktować jako lekcję na-
wiązywania i budowania relacji. 
Można wytłumaczyć synowi, 
że ciągnięcie za włosy koleżan-
ki, którą lubi raczej nie wzbudzi 
jej sympatii. Małe dzieci nie ro-
zumieją jeszcze emocji, jakie im 
towarzyszą, a czasem bywają one 
bardzo silne – szczególnie jeśli są 
one negatywne.
Pamiętajmy, aby nigdy nie na-
śmiewać się z  dziecka, tylko 
spróbować wytłumaczyć mu 
to, co się dzieje. Ważne jest, co 
dziecku o  miłości mówimy, ale 
najważniejsze, jak tę miłość oka-
zujemy. Dzieci same odkrywają, 
czym jest miłość, więc pielęgnuj-
my ją w nich i sprawmy, by czuły 
się kochane, nie tylko od święta.

(pau.)
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  Koncert kolęd w kościele pw. Błogosławionego Michała Kozala

MŁODZIEŻ NIE GARNIE SIĘ DO ŚPIEWU

Z kolędami wystąpili w kościele
Za nami okres świąteczny, podczas którego wielu z nas 
cieszyło się ze wspólnego kolędowania z rodziną, przyjaciółmi 
czy sąsiadami. Koncert kolęd zorganizowano także w kościele 
pw. Błogosławionego Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim.

W  pruszczańskim kościele wy-
stąpił miejscowy chór parafialny 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddział Pruszcz Gdański.
– Naszym chórem dyrygowała 
Agnieszka Długołęcka. Jako 
ciekawostkę dopowiem, że jest 
ona stypendystką marszałka 
województwa pomorskiego za 
wybitne osiągnięcia muzyczne. 
Pani Agnieszka – sopranistka, 
jest jedyną Polką w  młodzie-
żowym chórze, który ma już 
za sobą pierwsze, europejskie 
tourne – mówi nam Halina 
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Gorol-Rybkowska, członkini 
chóru parafialnego, działające-
go przy parafii Błogosławione-
go Michała Kozala.
Pruszczański chór zaprezento-
wał kolędy średniowieczne, ale 
również te nowoczesne. Nato-
miast zespół zrzeszenia zaśpie-
wał kolędy w  języku kaszub-
skim. Dodajmy jeszcze przy 
okazji, że niekwestionowanymi 
filarami zespołu są Lucyna Lu-
botzka i Jan Malek.
– Myślę, że osoby, które zjawiły 
się w kościele, były pod wraże-
niem koncertu. Szkoda jednak, 
że była to niezbyt liczna grupa 
osób – mówi ze smutkiem Ha-
lina Gorol-Rybkowska.
Dodajmy, że pruszczański chór 
nie tylko koncertuje w  swojej 
parafii. Dwukrotnie brał cho-
ciażby udział w mszach radio-
wych, które transmitowane 
były z gdańskich kościołów. 
– Trzeba przyznać, że nasz 
chór liczy coraz mniej człon-
ków. Wszyscy przecież 

jesteśmy coraz starsi, a  mło-
dzież niezbyt chętnie garnie się 
do śpiewania – dodaje Halina 
Gorol-Rybkowska.

(KL)

REKLAMA

nie mam czasu bać 
się ciebie a tęsknota 
nie pozwala 
zasnąć nocą 
niebo o kolorze 
oceanu ma w sobie 
purpurę to dla 
ciebie wszystkie 
świty i spacery 
w botanicznym 
i wiersze niektóre 
wszystkie pieśni 
wyśpiewane 
o nastroju 
złota z marsa 
o lirycznym 
przytuleniu 
czystym piasku 
śnie na plaży 
cóż lepszego się 
przydarzy

Piotr  
Szczepański

INEGRACJA TEŻ PRZEZ MUZYKĘ

Koncertowo na Kochanowskiego

  Z ostatnim koncertem wystąpił Kacprzak – Sokołowski Duo
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Za nami kolejna odsłona 
„Koncertu na Kochanowskie-
go” w  Pruszczu Gdańskim. 
Z  ostatnim koncertem wy-
stąpił Kacprzak – Sokołowski 
Duo.
Koncerty na Kochanowskie-
go to cykl domowych, ka-
meralnych i  nietuzinkowych 
spotkań z muzykami, ze sztu-
ką dźwięku na wyciągnięcie 
ręki. Organizatorem imprezy 
jest Stowarzyszenie Przystań 
na Sztukę.
– Koncerty odbywają się już 
od jesieni 2016 roku, a orga-
nizujemy je przeważnie raz 
w miesiącu. Odbywają się one 
w Sali Prób przy ul. Jana Ko-
chanowskiego 71 w Pruszczu 
Gdańskim. Gospodarzem 
miejsca jest zespół muzy-
ki klasycznej Les Femmes 
oraz współpracujący z  nim 

skrzypek i  dyrygent Piotr Ja-
mioł. Opłata za udział w kon-
certach jest dobrowolna i  sta-
nowi główne źródło ich finan-
sowania – mówi nam Joanna 
Sobowiec-Jamioł ze Stowarzy-
szenia Przystań na Sztukę.
Muzyczne imprezy na Kocha-
nowskiego to recitale, koncerty 
muzyki klasycznej, jazzowej, 
spektakle muzyki operowej dla 
dorosłych i dzieci.
– Dzięki podjętej inicjatywie 
Sala Prób, mogąca pomieścić 50 
słuchaczy, jest także idealnym 
miejscem spotkań lokalnej spo-
łeczności i jej integracji – doda-
je Joanna Sobowiec-Jamioł.
Pruszczańscy melomani mogli 
już na Kochanowskiego wy-
słuchać chociażby koncertu 
muzyki operowej i  kameralnej 
w  wykonaniu Les Femmes & 
Piotr Jamioł Quintet, recitalów 

akordeonowego Pawła Za-
gańczyka i gitarowego  Mar-
cina Kozioła i Mateusza Ko-
walskiego, koncertu kolęd 
kwartetu wokalnego Floridus 
czy Śpiewów Hildegardy von 
Bingen w  wykonaniu Joanny 
Orzeł i  Marka Rogalskiego 
lub Jazzowiska (Rafał Tworek 
& Piotr Jamioł).
Już teraz wszystkich miłośni-
ków muzyki zapraszamy na 
koncert, który odbędzie się 8 
marca (godz. 19.00). Będzie 
to spotkanie z  muzyką S.L. 
Weissa – na lutni
barokowej zagra Miguel An-
gel Aldunce.
O  aktualnych imprezach 
organizowanych przy Ko-
chanowskiego dowie-
dzieć się można ze stro-
ny www.facebook.com/
koncertynakochanowskiego.

(lubek)

Flash

NAJTAŃSZA 
REKLAMA 
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UDANE POROZUMIENIE

Młodzież na zimowisku w Przywidzu
W  ramach trójstronnego po-
rozumienia pomiędzy gmina-
mi Przywidz – Cedry Wielkie 
– Trąbki Wielkie, 60 uczniów 
bawiło się na zimowisku 
w Przywidzu. 
Przypomnijmy, że dzięki po-
rozumieniu uczniowie z  trzech 
gmin spędzają wolny czas na 
stoku narciarskim w  Przywi-
dzu, polu golfowym w  Paw-
łowie oraz obozie żeglarskim 
w Błotniku.
– Cieszę się, że uczestnicy 

zimowiska trafili na dobrą pogo-
dę. Jestem zadowolony, że dzieci 
chętnie biorą udział w tych spo-
tkaniach, co pokazuje, że pomysł, 
wypracowany wspólnie z  Mar-
kiem Zimakowskim – wójtem 
gminy Przywidz, był strzałem 
w dziesiątkę. Wierzę, że ta współ-
praca będzie kontynuowana przez 
wiele lat – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Tradycyjnie w  czasie ferii mło-
dzież spotyka się w  Przywi-
dzu, gdzie gości ich miejscowa 

podstawówka. Zajęcia odbywa-
ją się zaś na przywidzkim stoku 
narciarskim.
– Nasza współpraca trwa już 
czwarty rok. Poza porażkami 
pogodowymi, wszystko prze-
biega bez większych zakłóceń. 
Nie trzeba wyjeżdżać w  góry, 
żeby zafundować dzieciom ferie 
z prawdziwego zdarzenia – do-
daje Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.

(KL)

  Do rywalizacji stanęli młodzi, jak i starsi miłośnicy  
tenisa stołowego

O PUCHAR PROBOSZCZA NAJLEPSZA Z POLAKÓW

Jubileuszowy turniej tenisa Karolina z Pucharem Świata
W Szkole Podstawowej w Wocławach odbył się jubileuszowy, 
bo 20. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza.

Karolinie Tałach z Pruszcza Gdańskiego portugalskie Odivelas 
z pewnością na długo zapisze się w pamięci. Właśnie na 
Półwyspie Iberyjskim w pierwszy weekend lutego odbyły się 
zawody Pucharu Świata, w których zawodniczka gdańskiego 
Wybrzeża okazała się bezkonkurencyjna w kategorii do 63 kg.

Ranga tegorocznego turnie-
ju była podniosła, bo zawo-
dy rozegrano już po raz 20. 
W związku z  tym do Wocław 
zaproszono tenisistów także 
spoza gminy Cedry Wielkie, 
ale i  zwycięzców z  poprzed-
nich lat. W  tym roku do roz-
grywek przystąpiło 69 zawod-
ników, startowali przy sześciu 
stołach tenisowych. Jak infor-
mują organizatorzy imprezy, 
walka była zacięta bez względu 
na kategorię wiekową. Głów-
ną nagrodę – Puchar Księdza 
Proboszcza – zdobył Patryk 
Miklaszewski.
W kategorii dziewcząt do lat 13 
zwyciężyła Rozalia Hinc, któ-
ra w pokonanym polu pozosta-
wiła Julię Chuda i  Julię Peda. 
Wśród chłopców bezkonku-
rencyjny okazał się natomiast 
Kuba Nowotniak, a miejsca na 
podium zajęli jeszcze Kacper 
Dziedzic i Kuba Spenst.
Kategorię 13-18 lat wśród 
dziewcząt zdominowała Ju-
lia Kołodziej. 2. miejsce wy-
walczyła Wiktoria Łagowska, 
a  najniższym stopniu podium 
stanęła Marta Langowska. 

Młoda mieszkanka naszego 
miasta do Portugalii jechała 
jako 42. zawodniczka świato-
wego rankingu. Kolejny raz 
okazało się jednak, że rankingi 
nie znaczą tak naprawdę zbyt 
wiele. Karolina Tałach w Odi-
velas nie miała sobie równych. 
W  pierwszej rundzie miała 
wolny los, by potem z  kwit-
kiem odprawić kolejno: Ange-
les Lopez Aguillerę z Hiszpa-
nii i  Japonkę Honokę Araki, 
a  w  półfinale 16. zawodnicz-
kę świata, Katharinę Haecker 
z  Australii. W  ostatnim poje-
dynku portugalskiego pucharu 
Polka zmierzyła się z  kolejną 
reprezentantką Hiszpanii – 
Cristiną Perez Cabaną, któ-
ra, tak samo jak jej rodaczka, 
okazała się tego dnia zbyt sła-
ba dla Karoliny Tałach. Warto 
dodać, że spośród wszystkich 
reprezentantów naszego kraju 
to właśnie mieszkanka nasze-
go miasta osiągnęła najlepszy 
wynik.
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W  tej samej kategorii wśród 
chłopców równych sobie nie 
miał Igor Kolwaski. Na 2. po-
zycji sklasyfikowany został 
Filip Korytnicki, a  3. Kacper 
Trelewicz.
Rywalizację pań wygra-
ła Agnieszka Kamela, która 
okazała się lepsza od Mag-
daleny Labudy i  Moniki Żal. 
Patryk Miklaszewski wygrał 

Dodajmy przy okazji, że Ka-
rolina Tałach ma już na swoim 
koncie drużynowe mistrzostwo 
(2016 rok) i  wicemistrzostwo 
Europy (2017 rok, Warszawa).
Poczynaniom naszej judoczki 

rywalizację w kategorii wieko-
wej 18-35 lat, a  dwóch kolej-
nych miejscach sklasyfikowano 
Kamila Kotuła i Pawła Łagow-
skiego. Witold Miklaszewski 
zwyciężył z kolei wśród senio-
rów, na podium stanęli także 
Dariusz Matyjas i Mieczysław 
Turzyński.

(GR)

będzie się bacznie przyglądać, 
a o jej sukcesach oczywiście in-
formować na naszych łamach.

(KL)

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników zimowiska w Przywidzu

  Karolina Tałach wygrała zawody Pucharu Świata 
w portugalskim Odivelas
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TROPEM WILCZYM

Bieg w Sobowidzu
– Już po raz drugi na terenie na-
szej gminy odbędzie się impreza 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. W ubie-
głym roku na trasie Graniczna 
Wieś–Mierzeszyn pobiegło 46 
osób – informuje Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i  Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.
W  tym roku bieg odbędzie się 
w 4 marca (niedziela) w Sobowi-
dzu. Jak informują organizatorzy 
biegu, dystans rodzinny wynosić 
będzie 1963 metry.
 – Odległość ta wskazuje na 

datę śmierci ostatniego Żołnierza 
Wyklętego, Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”. Jednak chętni będą mogli 
pobiec na dłuższych dystansach, 
a więc 5 lub 10 kilometrów. Start 
i meta zlokalizowane będą na bo-
isku w Sobowidzu. Trasa przebie-
gać będzie ulicą Sportową, a na-
stępnie ścieżkami w lesie – dodaje 
Leszek Orczykowski.
Trzeba jednak wiedzieć, że licz-
ba osób, która może uczestniczyć 
w biegu jest ograniczona. Zgodnie 
z umową, zawartą między Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 

i Fundacją Wolność i Demokra-
cja z Warszawy, w biegu może 
uczestniczyć 170 osób.
 – Każda z nich otrzyma pakiet 
startowy zawierający koszulkę 
z  wizerunkiem Żołnierza Wy-
klętego, materiały promocyjne 
i torbę, a na mecie także okazały 
medal – mówi dyrektor trąbec-
kiego ośrodka.
Chętni muszą się zarejestrować 
i wpłacić wpisowe w wysokości 
10 złotych na konto GOKSiR 
(nr 57 8335 0003 0300 4636 
2000 0001). Rejestracja odby-
wa się na stronie www.b4spor-
tonline.pl/Bieg_Tropem_Wil-
czym_2018, gdzie znajdują się 
też szczegóły marcowej imprezy.

(GR)

Piotr  
Szczepański
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Ponad 33,4 mln zł na pomorskie przedszkola 
- skorzystają dzieci i nauczyciele
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań związanych 
z edukacją przedszkolną. Dotację będzie można przeznaczyć na remont przedszkola, jego wyposażenie, a także 
dodatkowe zajęcia dla dzieci. Realizowane będą też szkolenia dla nauczycieli. 

Do konkursu, jako wniosko-
dawcy, mogą przystąpić organy 
prowadzące ośrodki wychowa-
nia przedszkolnego. O  wspar-
cie mogą się także ubiegać 
podmioty, które przed dniem 
podpisania umowy o  dofinan-
sowanie projektu uzyskają wpis 
do ewidencji placówek oświa-
towych, prowadzonych przez 
właściwą jednostkę samorządu 
terytorialnego.
- Przedszkola to ważny ele-
ment w  życiu naszych dzie-
ci. Umożliwiają łatwiejszy 
start w  późniejszej eduka-
cji szkolnej, ale – co równie 
ważne - pozwalają najmłod-
szym rozwijać się i  nawiązy-
wać kontakty z rówieśnikami. 
Dlatego tak nam zależy, żeby 
w  naszym regionie, zwłasz-
cza na terenach wiejskich, 
dotować i  wspierać działal-
ność placówek przedszkol-
nych. Gorąco zachęcam też 
samorządy lokalne do wspie-
rania takich inicjatyw – mówi  

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 

JAKIE PROJEKTY MOGĄ 
OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

Konkurs organizowany jest 
w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Dotacje można 
pozyskać na tworzenie nowych 
miejsc w przedszkolach, w tym 
prace remontowo-wykończe-
niowe budynków i  pomiesz-
czeń, zakup i  montaż wypo-
sażenia, pomoce dydaktyczne 
i  specjalistyczny sprzęt eduka-
cyjny czy budowę placu zabaw. 
Wsparcie będzie mogło zostać 
również przeznaczone na bie-
żące funkcjonowanie nowej pla-
cówki, ale na okres nie dłuższy  
niż 12 miesięcy.
Można się też starać o  dofi-
nansowanie na podniesienie 
jakości usług w  przedszko-
lach. W szczególności poprzez 

rozszerzenie oferty o dodatko-
we zajęcia wspomagające roz-
wój i edukację dzieci. Dotyczy 
to również doskonalenia kom-
petencji lub kwalifikacji za-
wodowych nauczycieli np. po-
przez kursy i  szkolenia, studia 
podyplomowe, staże i praktyki.

INFORMACJE 
O NABORZE WNIOSKÓW

Nabór projektów rozpocznie się 
27 lutego i potrwa do 27 marca 
2018 r. Konkurs powinien zo-
stać rozstrzygnięty do września 
2018 r. Pula środków wynosi 
ponad 33,4 mln zł. Minimalna 
wartość projektu to 50 tys. zł. 
Szczegółowe informacje 
o  naborze wraz z  regulami-
nem konkursu i  dokumenta-
mi niezbędnymi do złożenia 
wniosku znajdują się na stro-
nach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego:
http://bit.ly/2sscqs3 
http://bit.ly/2DC8IRz

Bal Seniora w Gminie Cedry Wielkie

 


