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FlashFlash

Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realizowanych projektów unijnych. W zestawieniu tym na bardzo wysokim,  

5. miejscu w Polsce, znalazła się gmina Cedry Wielkie. Wysokość wszystkich projektów realizowanych na terenie gminy opiewa na  

blisko... 958 mln zł. Jednak jasno trzeba powiedzieć, że zdecydowana część tych pieniędzy to środki przeznaczone na budowę ekspresówki.

Spadł deszcz unijnych pieniędzy 
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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
• 24 – 25 marca (sobota – niedziela), Festiwal 
Smaków Food Trucków, godz. 12.00 – 20.00, 
Galeria Metropolia w Gdańsku,  
ul. Kilińskiego 4

• 24 – 25 marca (sobota – niedziela), Jarmark 
Wielkanocny, Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 29 marca (czwartek), Requiem, godz. 19.00, 
Opera Bałtycka w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15

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

• 4 – 6 kwietnia (środa – piątek), Social Media 
Show, Inkubator Starter w Gdańsku,  
ul. Lęborska 3B

• 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

• 7 kwietnia (sobota), Tre Voci – The Tenors, 
godz. 17.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 8 kwietnia (niedziela), Garmin MTB Series, 
godz. 10.30, ul. Kościerska w Gdańsku

• 14 kwietnia (sobota), Christian Loffler, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1

• 21 kwietnia (sobota), Koncert Charytatywny 
Grzegorza Turnaua, godz. 19.00, Nadbałtyckie 
Centrum Kultury (Ratusz Staromiejski)  
w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

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

• 17 maja (czwartek), Czarny Pies, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 26 maja (sobota), Andre Rieu, godz. 20.00, 
Ergo Arena

• 27 maja (niedziela), KaszebeRunda, 
Kościerzyna 

• 3 czerwca (niedziela), Mazowsze 
Niepodległej, godz. 18.00, Ergo Arena

• 4 – 7 lipca (poniedziałek – sobota),  
Open’er Festival, lotnisko w Kosakowie 

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

• 25 – 27 czerwca (poniedziałek – środa), 
Bałtyckie Targi Militarne, godz.10.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 12 – 15 lipca (czwartek – niedziela), 
XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA

• 15 lipca (niedziela), Triathlon Gdańsk,  
godz. 9.00, Molo Brzeźno

• 27 lipca – 5 sierpnia (piętek – niedziela),  
22. Festiwal Szekspirowski

• 28 lipca (sobota), Maciej Maleńczuk, godz. 
20.00, Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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ŚWIATOWE KINO I LOKALNE PRODUKCJE

Kino wystartuje po wakacjach
W Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim trwa jeszcze budowa kina. 
Jak mówi nam Piotr Pułkowski, dyrektor placówki, pierwszy film będziemy mogli 
obejrzeć tu już na jesieni.

Najważniejsze prace budow-
lane zostały już wykonane. 
Teraz prowadzone są roboty 
wykończeniowe.
– Niebawem sala uzyska serce, 
a więc cały sprzęt kinotechnicz-
ny. Myślę, że testy rozpocznie-
my już w  czasie wakacji, a  na 
pierwsze seanse zaprosimy za-
pewne we wrześniu, a  najpóź-
niej w  październiku – mówi 
nam Piotr Pułkowski.
Mimo że budowa jeszcze trwa, 
to już od pewnego czasu prowa-
dzone są rozmowy z  dystrybu-
torami filmów.
– Proces uruchamiania kina nie 
jest łatwy i krótki. Zależy nam, 
aby formuła pruszczańskiego 
kina była jak najszersza. W  tej 
chwili walczymy też o  to, aby 
również u nas pojawiały się pre-
miery. Nie chcę rozbudzać wiel-
kiej nadziei, ale nie ma chyba 
takiej możliwości, aby emito-
wane były one tego samego dnia 
co w dużych sieciach kinowych, 
ponieważ ceny biletów były-
by horrendalnie wysokie. Są-
dzę jednak, że najnowsze pro-
dukcje będzie można obejrzeć 

w Pruszczu Gdańskim z kilku-
dniowym opóźnieniem – doda-
je Piotr Pułkowski.
W pruszczańskiej sali kinowej 
będą mogły zasiąść 92 osoby, 
co sprawiać będzie, że warunki 
oglądania filmów będą bardziej 
komfortowe i  intymniejsze. 
Być może w budynku urucho-
miona zostanie część gastrono-
miczna, w której nie kupimy ra-
czej popcornu, ale gdzie będzie 
można zjeść coś słodkiego przy 

ciepłej kawie lub herbacie. 
– Trójmiasto jest dla nas błogo-
sławieństwem, ale i  przekleń-
stwem. Podobnie jak z Faktorią 
Kultury będziemy musieli do-
trzeć do naszego widza, aby ten 
utożsamiał się z pruszczańskim 
kinem. Zajmować się będziemy 
nie tylko projekcją wielkich, 
światowych produkcji. Chcie-
libyśmy, aby w  naszym kinie 
swoje filmy pokazywali rów-
nież rodzimi artyści, którzy 
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UCHROŃ SIĘ PRZED RAKIEM

Przebadaj jelito grube
Bezpłatna kolonoskopia dla 3,5 
tys. mieszkańców wojewódz-
twa pomorskiego to tylko jedno 
z  działań promujących profilak-
tykę raka jelita grubego. Na kam-
panię, która potrwa do końca 
2020 roku, samorząd wojewódz-
twa pomorskiego przeznaczy po-
nad 6 mln zł.
„Rzeczywistość zaskakuje. Nie 
daj się zaskoczyć – zrób kolono-
skopię” – to hasło rozpoczętej 
trzyletniej kampanii realizowanej 
przez spółkę Copernicus Pod-
miot Leczniczy w ramach projek-
tu Profilaktyka raka jelita grube-
go szansą na wydłużenie aktyw-
ności zawodowej mieszkańców 
województwa pomorskiego.
Projekt skierowany jest do 3450 
aktywnych zawodowo kobiet 
i  mężczyzn w  wieku 50-65 lat, 
którzy nie mają objawów raka jeli-
ta grubego, a także w ciągu ostat-
nich dziesięciu lat nie wykonywa-
li badania kolonoskopowego.
Z badań mogą również skorzy-
stać osoby w  wieku 40-49 lat, 
bez objawów raka jelita grubego, 
które miały w rodzinie krewne-
go pierwszego stopnia (rodzice, 
rodzeństwo, dzieci) z rakiem je-
lita grubego lub osoby w  wieku 
20-49 lat pochodzące z  rodziny 
z zespołem Lyncha.
Głównym realizatorem projektu 
i  zarazem partnerem wiodącym 
jest Copernicus –  największy 

REKLAMA

pomorski samorządowy podmiot 
leczniczy. Badania wykonywa-
ne są w  Gdańsku, w  Szpitalu 
św. Wojciecha i Szpitalu im. M. 
Kopernika. W  przypadku wy-
krycia nieprawidłowości lecze-
nie odbywa się w Wojewódzkim 
Centrum Onkologii – specjali-
stycznym ośrodku zajmującym 
się problematyką chorób nowo-
tworowych. Dzięki temu Coper-
nicus zapewnia wszystkim zain-
teresowanym pomoc i  wsparcie 
zarówno w zakresie profilaktyki, 
jak i opieki medycznej.
Na badania zapisywać się można 
poprzez formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.kolonoskopia-
-pomorze.pl lub telefonicznie pod 
numerem 58 727 01 30.
Rak jelita grubego i  odbytu jest 
trzecim najczęściej występującym 
na świecie nowotworem, z  cze-
go prawie 60% zachorowań wy-
stępuje w  krajach rozwiniętych. 
W Polsce w 2015 roku na nowo-
twory jelita grubego zachorowało 
18 457 osób. Ta choroba dotyczy 
13% mężczyzn i 10% kobiet (źró-
dło: Krajowy Rejestr Nowotwo-
rów). Początkowa faza rozwoju 
raka jelita grubego przez długi 
okres może przebiegać bezobja-
wowo, dlatego edukacja odgry-
wa kluczową rolę. Ten nowotwór 
rozwija się ze zmian łagodnych, 
tak zwanych polipów. Proces naj-
częściej trwa kilkanaście lat. (MP)

nie mają możliwości pokaza-
nia swoich prac szerszej pu-
bliczności – podkreśla dyrektor 
Pułkowski.
Sala ma spełniać wiele funkcji. 
Poza projekcją filmów, organi-
zowane tu będą również kon-
certy muzyczne czy występy 
kabaretowe. O otwarciu prusz-
czańskiego kina na pewno poin-
formujemy na naszych łamach. 

(lubek)
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DROGOWE ZADANIA

Zima odchodzi, ruszają 
inwestycje
Najgroźniejszy atak zimy 
mamy już za sobą. Na utrzy-
manie dróg powiatowych prze-
znaczono nieco ponad 1 mln 
zł. Tylko od początku roku 
wydano ok. 0,5 mln zł, a w ka-
sie pozostało już tylko 300 tys. 
zł, gdyż wcześniej 200 tys. zł 
wydano na utrzymanie dróg 
w listopadzie i grudniu. Dodać 
trzeba, że pieniądze z  tej puli 
mają pochodzić na pozimowe 
sprzątanie. 
Powiat gdański zarządza nie-
mal 300 km dróg. Najwięcej 
pieniędzy pochłonęło utrzy-
manie powiatowych ciągów 
komunikacyjnych w  gminach 
Przywidz i  Kolbudy, gdzie 
zima najbardziej dała się we 
znaki drogowcom. 
– To, że nie ma śniegu, nie 
oznacza, że nasze służby 
w ogóle nie pracują. Sporo pie-
niędzy przeznaczyliśmy na po-
sypywanie ulic, aby uniknąć 
gołoledzi i  żeby podróżujący 
drogami powiatowymi mogli 
czuć się bezpiecznie – mówi 
nam Jerzy Świs, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim. 
Korzystając z  okazji warto 
wspomnieć o drogowych inwe-
stycjach, które na ten rok zapla-
nowały władze powiatu.
– Najważniejszą i  zarazem 
najdroższą inwestycją, którą 
będziemy realizować w  tym 
roku jest przebudowa uli-
cy Słowackiego w  Pruszczu 
Gdańskim. Przetarg, który 
wyłonić ma wykonawcę, został 

już ogłoszony. Koszt przedsię-
wzięcia jest duży, dlatego w tym 
roku, dzięki pomocy finansowej 
miasta, przebudujemy około 
75-procentowy odcinek tej ulicy 
– mówi Jerzy Świs.
Drogowcy działać będą również 
w Przywidzu, gdzie wyremon-
tują fragment ulicy w kierunku 
miejscowości Szpon. Z  kolei 
w Borowinie budowany będzie 
chodnik. W  Suchym Dębie 
kontynuowana będzie budowa 
chodnika w  kierunku boiska 
sportowego.
– Prace „chodnikowe” wyko-
namy też przy zatoce autobuso-
wej w Ostrowitem. Dojście do 
przystanku wykonane będzie 
także w Krzywym Kole. Z kolei 
w Cedrach Wielkich remonto-
wana będzie ulica Płażyńskie-
go. Na terenie gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański budowany 
będzie chodnik w  miejscowo-
ściach Bogatka i Rusocin. Na-
tomiast na terenie gminy Trąbki 
Wielkie wykonamy dojście do 
przystanku autobusowego przy 
firmie Oceanic w  Trąbkach 
Małych, a  chodniki wybudo-
wane będą w samej wsi. W tym 
roku wykonany będzie również 
chodnik na trasie Bielkówko-
-Bielkowo – wylicza drogowe 
inwestycje Jerzy Świs.
Poza tym budowane będą dwie 
ścieżki rowerowe – w Pszczół-
kach i Radunicy. Na wszystkie 
zadania drogowe zabezpieczo-
no w powiatowym budżecie ok. 
8 mln zł. 

(GR)

  Najwięcej środków przeznaczono na odśnieżanie dróg 
m.in. w okolicach Przywidza
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KONKURS W RUSOCINIE

Podium dla „ogrodnika” 
Młodzież ze szkół ponadgim-
nazjalnych z  terenu powiatu 
gdańskiego sprawdziła swoją 
wiedzę o  samorządzie teryto-
rialnym. Okazja ku temu nada-
rzyła się w Zespole Szkół Rolni-
czych w Rusocinie, gdzie odbyła 
się XIII edycja konkursu na ten 
temat. 
Konkurs wiedzy o samorządzie 
terytorialnym organizowany 
jest corocznie przez Urząd Mar-
szałkowski w  Gdańsku, a  po-
magają przy tym poszczególne 
powiaty naszego województwa. 
Na etapie powiatowym ucznio-
wie pisali test, w którym musieli 
wykazać się znajomością pro-
blematyki z zakresu organizacji 
i  kompetencji samorządów te-
rytorialnych: gmin, powiatów 
i  województw, ale i  wiedzą na 
temat swojego regionu. 
Po ocenie prac, komisja wyłoni-
ła trzy osoby z największą ilością 
punktów, które reprezentować 

będą nasz powiat podczas finału 
wojewódzkiego, który zaplano-
wano na 12 kwietnia w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku.
W  eliminacjach powiatowych 
zwyciężyła Weronika Budziń-
ska, która wyprzedziła Joannę 

Szramowską i  Alicję Filipiak 
– wszystkie z  Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i  Ogólnokształ-
cących w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

  Laureatki konkursu w towarzystwie Stefana 
Skoniecznego, starosty gdańskiego i Marka Urbanka, 

dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie

  Prace termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie prowadzone 
będą w przyszłym roku

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA

Ambitne plany w Zaskoczynie
Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie to jedyna taka placówka w powiecie 
gdańskim. Polskie społeczeństwo jest coraz starsze, a władze powiatu myślą  
o rozbudowie obiektu.

Dom pomocy w  Zaskoczynie 
rozbudowany został kilka lat 
temu. W  tej chwili placówka 
może przyjąć ok. 100 osób, 
i  co ważne, żadnych wolnych 
miejsc nie ma. W  przyszłym 
roku – jak mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański 
– ma być przygotowany pro-
jekt, a w roku 2020 ruszyłaby 
budowa. Konkretne decyzje 
poznamy zapewne jednak do-
piero po jesiennych wyborach 
samorządowych. 
– Do nowego pawilonu chce-
my przenieść osoby upośle-
dzone umysłowo, aby ich po-
byt w Zaskoczynie był całko-
wicie bezpieczny. Dzięki temu 
pojawią się dodatkowe miejsca 
w starym budynku, co pozwo-
li nam na rozszerzenie naszej 
działalności. Szacujemy, że 
po zrealizowaniu tej inwesty-
cji pojawi się dodatkowych 30 
miejsc. Koncepcje ich zago-
spodarowania są różne. Jedna 
z  nich zakłada uruchomie-
nie domu dla sprawnych osób 
starszych – mówi nam Stefan 
Skonieczny.
Warto w  tym miejscu dodać, 
że w  przyszłym roku prowa-
dzone będą roboty związane 
z  termomodernizacją stare-
go budynku. Przypomnijmy, 
że inwestycja uzyskała unijne 
dofinansowanie. Wcześniej 
podobne prace prowadzo-
no w  Zespole Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcą-
cych w  Pruszczu Gdańskim. 
W  tym roku roboty termo-
modernizacyjne prowadzone 
będą w Rusocinie. 
– Myślę, że pierwsze prace ter-
momodernizacyjne w  Zasko-
czynie rozpoczniemy w kwiet-
niu 2019 roku. Docieplone 
będą ściany starego budyn-
ku. Modernizowany będzie 
system ogrzewania, wymie-
niona będzie także stolarka 

okienna. Szacujemy, że zada-
nie to może kosztować nawet 
3 miliony złotych, z  czego 

dofinansowanie kształtuje się 
na poziomie 47 procent – in-
formuje starosta. 

Dodajmy jeszcze tylko, że in-
westycja musi być zrealizowa-
na do końca 2019 roku.

(GR)
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SESJA W SOBOWIDZU

Mają nową pracownię
Szkoła Podstawowa w Sobo-
widzu była gospodarzem sesji 
Rady Gminy Trąbki Wielkie. 
Wybór tego miejsca nie był 
przypadkowy.
– Złożyło się na to kilka po-
wodów. Jednym z  nich były 
obchody Dnia Patrona sobo-
widzkiej szkoły – Tadeusza 
Kościuszki. Poza tym była to 
też okazja do symbolicznego 
otwarcia pracowni kompute-
rowej. A  przypomnę jeszcze, 
że niedawno zakończyliśmy 
prace związane z  termo-
modernizacją podstawówki 
w  Sobowidzu – mówi nam 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Pracownia informatyczna 

w  Sobowidzu wyposażona 
jest w 21 nowoczesnych kom-
puterów – oczywiście z dostę-
pem do internetu.
– Koszt uruchomienia pra-
cowni w  całości pokryty zo-
stał z  gminnych środków. 
Pozostałe placówki oświato-
we mają sale informatyczne, 
ale nie aż tak nowoczesna jak 
ta w  Sobowidzu. Sukcesyw-
nie będziemy oczywiście in-
westować również w  innych 
szkołach, a być może na nie-
które pracownie uda się nam 
pozyskać zewnętrzne dofi-
nansowanie – dodaje Błażej 
Konkol.

(GR)
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  Niedawno uruchomiono nową pracownię 
informatyczną w szkole w Sobowidzu 
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INAUGURACJA SEZONU MOTOCYKLOWEGO

„Jajcarnia” w Sobowidzu
Już po raz 19. odbędzie się 
w  Sobowidzu „Jajcarnia”, 
która będzie inauguracją se-
zonu motocyklowego na Po-
morzu. Inicjatorem zlotu 
jest ks. Krzysztof Masiula-
nis, proboszcz sobowidzkiej 
parafii, który również jest 
motocyklistą.
Motocyklowy zlot w Sobowi-
dzu cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W  tym 
roku impreza odbędzie się 8 
kwietnia.
– W  roku ubiegłym 

doliczyliśmy się na „Jajacarni” 
około 4000 maszyn. Nie byli-
śmy jednak w  stanie policzyć 
wszystkich uczestników na-
szej imprezy – mówi nam ks. 
Krzysztof Masiulanis. – Zlot 
o  godzinie 11.00 rozpocznie 
się oczywiście mszą świętą 
i  poświęceniem motocykli. 
Potem wszystkich zapraszamy 
na koncert zespołu Boanerges 
Blues Band.
Na uczestników zlotu cze-
kać będzie, jak co roku zresz-
tą, grochówka przygotowana 
przez miejscową szkołę i  pie-
czyste z  grilla w  wersji ryce-
rzy św. Floriana z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sobowidzu. 

  W roku ubiegłym do Sobowidza przyjechało 
ok. 4 tysięcy motocykli

Zziębnięci będą mogli ogrzać 
się ciepłą kawą lub herbatą, 
a  cukier będzie można pod-
nieść czymś słodkim w  ka-
wiarence Caritasu.
– Tradycyjnie już nagroda-
mi uhonorujemy najstarszego 
i  najmłodszego uczestnika 
naszego zlotu. Nagrodzimy 
też osobę, która przejedzie 
najdłuższą trasę. W  „Jajcar-
ni” uczestniczy coraz więcej 
osób, bo po zimowym śnie 
są oni stęsknieni wspólnych 
spotkań. Mają okazję do roz-
mów, wymiany doświadczeń 
– dodaje ksiądz Masiulanis. 

(lubek)

OMAWIANO WAŻNE TEMATY

Spotkanie z kołami łowieckimi
W trąbeckim urzędzie gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich, 
które dzierżawią obwody łowieckie na naszym terenie. 

– Podczas spotkania omówili-
śmy kilka istotnych spraw. Roz-
mawialiśmy chociażby o  zmia-
nach, jakie czekają nas w związ-
ku z nowelizacją ustawy o prawie 
łowieckim – mówi nam Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Właśnie ten temat wywołał naj-
więcej emocji. Zgodnie z nowy-
mi przepisami w prace związane 
z  szacowaniem szkód wyrzą-
dzonych przez zwierzynę łow-
ną mają być zaangażowani re-
prezentanci urzędu gminy, koła 
łowieckiego i  poszkodowanego. 
Co więcej, to nadleśnictwa mają 
przeszkolić urzędników w spra-
wie szacowania szkód.
– Nowe przepisy przewidują, że 
można złożyć do starosty wnio-
sek o wyłączenie nieruchomości 
z  obwodu łowieckiego. Wiązać 
się to będzie z dwoma rzeczami. 
Po pierwsze: na takim terenie nie 
będą organizowane polowania, 
a  po drugie: właściciel tego te-
renu nie będzie miał prawa rosz-
czenia odszkodowania z  powo-
du szkód wyrządzonych przez 
zwierzynę łowną – poinformo-
wał nas Jan Wiczling, zastępca 
wójta gminy Trąbki Wielkie.
Wiesław Bieżuński, leśniczy 
z Sobowidza, przyznał, że nowe 
zasady szacowania szkód łowiec-
kich mogą nastręczać sporych 
problemów technicznych. 
– Wiadomo, że każdy ma swo-
je zawodowe obowiązki, dlate-
go już samo zebranie wszyst-
kich w  jednym miejscu będzie 
nie lada wyzwaniem, a  czas na 
oszacowanie strat jest konkret-
nie określony – mówił Wiesław 
Bieżuński. – To nie wszystko, bo 
nadleśnictwo nie ma kadry, któ-
ra mogłaby prowadzić szkolenia 
urzędników.
Ważnym tematem, który omó-
wiono z  przedstawicielami kół 
łowieckich, były zasady przepro-
wadzania zbiorowych polowań.
– Wszyscy myśliwi wiedzą jakie 

obowiązują zasady, ale w związ-
ku z sytuacją jaka spotkała Igora 
Tracza, chcielibyśmy raz jesz-
cze je przypomnieć. Najważ-
niejszą sprawą jest odpowiednie 
oznakowanie terenu, na którym 
przeprowadzone będzie polowa-
nie. Zgłaszając takie polowanie, 

  Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich w trąbeckim urzędzie gminy.

należy też dokładnie napisać, 
na terenie których miejscowość 
będzie ono przeprowadzone – 
uczulał Błażej Konkol.
Podczas spotkania omawia-
no również sprawy związane 
z  ASF (afrykańskim pomorem 
świń), czyli chorobą, która jest 

roznoszona przez dziki i zagraża 
hodowlom świń.
Warto wiedzieć, że spotkania 
władz gminy z  przedstawiciela-
mi kół łowieckich odbywają się 
co roku.

(KL)

TRĄBKI WIELKIE

Koncertowo dla pań
Z  myślą o  paniach w  sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i  Rekreacji w  Trąb-
kach Wielkich odbył się kon-
cert „Federowicz Stroynow-
ski Duo”. 
Anna Federowicz zaśpiewała 
przy akompaniamencie To-
masza Stroynowskiego naj-
większe przeboje legendar-
nej Anny German, takie jak: 
„Bal u  Posejdona”, „Gori, 
gori moja zwiezda”, „Wróć 
do Sorrento”, „Tango d’amo-
re”, „Człowieczy los” czy 
„La Mamma”. Wokalistka 

przedstawiła jednak nie tyl-
ko swoje interpretacje utwo-
rów German, ale także m.in. 
utwory Anny Jantar, Katarzy-
ny Majdaniec, Nataszy Zyl-
skiej i Haliny Kunickiej. Tym 
koncertem zarówno Federo-
wicz, jak i  Stroynowski po-
twierdzili, że są znakomitymi 
artystami. Świadczyły o  tym 
gromkie oklaski po każdym 
utworze i  długa kolejka, już 
po koncercie, po płytę z dedy-
kacją i autografami.

(LO)
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PO WIZYCIE NA SYCYLII

Włosi przyjadą do 
Cedrów Wielkich

Nasi przedstawiciele odwie-
dzili niedawno partnerskie 
miasto Ragusa na Sycylii. 
Podczas spotkania omawiano 
przyjazd włoskiej młodzieży 
do Polski. 
Polsko-włoska współpraca 
kwitnie. Młodzież z  gminy 
Cedry Wielkie na jesieni ubie-
głego roku była goszczona na 
Sycylii. Z  kolei w  lipcu z  re-
wizytą przyjedzie 10-osobowa 
grupa młodych Włochów.
– Szczegółowego programu 
jeszcze nie mamy. Włoska 
młodzież na pewno uczyć się 
będzie żeglarstwa. Pomorze to 
bardzo atrakcyjny turystycz-
nie region, dlatego naszym 

gościom pokażemy Malbork 
oraz Trójmiasto – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie. – Rodzice wło-
skich dzieci obawiają się nieco 
wyjazdu swoich pociech. Jest 
to oczywiście zrozumiałe, bo 
każdy rodzic obawiałby się wy-
jazdu swojego dziecka w tak da-
lekie strony. Nasza wizyta mia-
ła przekonać ich, że będą u nas 
bezpieczni. 
Dodajmy jeszcze tylko, że do 
Włoch pojechali również repre-
zentanci Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku, aby nawią-
zać współpracę między Pomo-
rzem a Ragusą. 
– W  ramach wizyty odbył się 

również szereg spotkań ze 
środowiskami szkolnymi, na 
bazie których wraz z urzędem 
marszałkowskim przygoto-
wujemy się do aplikowania 
w ramach programu Erasmus+ 
Sport. Oferuje on wsparcie 
finansowe dla instytucji i  or-
ganizacji międzynarodowych 
działających w  obszarze edu-
kacji i szkoleń, młodzieży. Po-
nadto po raz pierwszy w histo-
rii programów edukacyjnych 
Unii Europejskiej wspierane 
są inicjatywy związane ze 
sportem, z  których chcieliby-
śmy skorzystać – dodaje Janusz 
Goliński.

(GR)

 Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie omówił z grubsza  
program pobytu włoskiej młodzież w Polsce
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5. MIEJSCE W POLSCE

Spadł deszcz 
unijnych pieniędzy 
Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realizowanych 
projektów unijnych. W zestawieniu tym na bardzo wysokim,  
5. miejscu w Polsce, znalazła się gmina Cedry Wielkie. Wysokość 
wszystkich projektów realizowanych na terenie gminy opiewa 
na blisko... 958 mln zł. Jednak jasno trzeba powiedzieć,  
że zdecydowana część tych pieniędzy to środki przeznaczone  
na budowę ekspresówki.

Liderem jest Warszawa. Kolejne 
miejsca zajmują Racibórz, Łódź, 
Poznań. Za tą czołówką plasują 
się Cedry Wielkie. W  rankingu 
tym dopiero na 14. miejscu skla-
syfikowano Gdańsk, 27. pozycję 
zajął Pruszcz Gdański, a  oczko 
niżej Gdynia.
– Informacja była dla nas bar-
dzo dużym zaskoczeniem. Nie 
ukrywam, że taka wiadomość 
bardzo nas ucieszyła. Jest to 

pewna promocja naszej gminy, 
ale otwarcie trzeba powiedzieć, że 
tak wysokie miejsce zawdzięcza-
my budowanej na naszym terenie 
drodze ekspresowej Koszwały 
– Elbląg, dlatego tak wysokiego 
miejsca w tym rankingu nie nale-
ży utożsamiać z projektami reali-
zowanymi wyłącznie przez gmi-
nę – mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Trzeba jednak powiedzieć, że 

gmina również prowadzi szereg 
inwestycji, których łączną war-
tość oszacowano na 68,5 mln zł, 
co nie uszło uwadze ogólnopol-
skich dzienników. W  rankingu 
samorządów, przeprowadzonym 
przez „Rzeczpospolitą” gmina 
Cedry Wielkie zajęła 1. miejsce 
na najlepiej wykorzystane fundu-
sze unijne. 

(lubek)
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REKLAMA W ERGO ARENIE

Nasi na meczu Trefla

W ramach współpracy gminy 
Cedry Wielkie ze Stowarzy-
szeniem Trefla Pomorze od-
było się kolejne sportowe wy-
darzenie, w którym uczestni-
czyli nasi młodzi sportowcy.
Uczniowie szkół z  terenu 
gminy, kontynuując udział 
w  akcji „Szkolny Basket”, 

mieli przyjemność uczestni-
czenia w  meczu Trefla Sopot 
z  Rosą Radom. Dodatkową 
atrakcją promującą naszą gmi-
nę była możliwość wystąpienia 
w  roli dziecięcej eskorty pod-
czas przedmeczowej prezenta-
cji zawodników oraz podczas 
zejścia z  boiska zawodników 
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Trefla po wygranym meczu 
(90:76).
Dodajmy jeszcze, że w trakcie 
meczu na trybunach pojawia-
ła się reklama świetlna pro-
mująca gminę Cedry Wielkie.

(GR)

 Młoda reprezentacja naszej gminy na meczu w Ergo Arenie 
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GMINA PRZYWIDZ 

Duże oczekiwania 
mieszkańców 
Nie od dziś wiadomo, że stan 
polskich dróg pozostawia jeszcze 
wiele do życzenia. Straconych 
kilkudziesięciu lat nie da się nie-
stety nadrobić w krótkim czasie. 
Polskie samorządy niebagatelne 
środki przeznaczają na inwesty-
cje drogowe. 
W  gminie Przywidz tak na-
prawdę budowę dróg gminnych 
rozpoczęto od 2010 roku. Sku-
teczność w  pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych oraz współ-
praca z  powiatem owocuje ko-
lejnymi drogami w nawierzchni 
asfaltowej. 
Do tej pory w Przywidzu w „niby 
asfalcie” były ulice Cisowa, Spa-
cerowa i  ułożona z  kostki ulica 
Jeziorna. W  Częstocinie jedna 
z  dróg wykonana jeszcze przez 
SKR w latach 80.
Niestety, niezadowolonych cią-
gle nie brakuje.
- W  ubiegłym roku, w  związ-
ku z nieustającymi ulewami, nie 
było możliwości prowadzenia re-
montów nawet najgorszych frag-
mentów naszych ulic. Można 
powiedzieć, że chyba wszystkie 
drogi gruntowe wymagają więk-
szych lub mniejszych napraw. 
Niestety, pomimo wyjaśnień, 
nie każdy przyjmuje nasze argu-
menty, że nie możemy remonto-
wać dróg, kiedy nie są osuszone, 
że może to nawet pogorszyć ich 
stan. Uzupełnianie ubytków 
w drogach kruszywem to raczej 
topienie materiału. Niektóre 
gminy zamykają dla ruchu pew-
ne odcinki dróg, ponieważ tak 
tragiczny jest ich stan. Trzeba to 

zrozumieć. Otrzymujemy zdję-
cia dróg, relacje ich użytkowni-
ków. Zauważam jednak, że nie 
tylko w  naszej gminie była tal 
tragiczna sytuacja. Na szczęście 
nasi stali mieszkańcy to rozu-
mieją. Inaczej wygląda sytuacja 
w  relacjach osób „odwiedząją-
cych” naszą gminę , a są to osoby, 
które nie są u nas zameldowane, 
a często nie mają też uregulowa-
nego obowiązku podatkowego.
Nie wiem czy tłumaczyć takie 
postepowanie? Może ich życie 
polega na egzekwowaniu swoich 
praw, a obowiązki? Już w jednym 
z  poprzednich wydań „Panora-
my” pisaliśmy, że obowiązkiem 
każdego jest meldunek na tere-
nie, gdzie się mieszka. 
Trzeba też pamiętać, że inwesty-
cje nie są finansowane wyłącznie 
z płaconych przez mieszkańców 
podatków. Gros pieniędzy to 
pozyskiwane przez urząd gmi-
ny środki zewnętrzne – wyjaśnia 
Marek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Na szczęście większość zasie-
działych od lat mieszkańców 
rozumie sytuację ekonomicz-
ną gminy i  doskonale zauważa 
zmiany zachodzące na terenie 
gminy Przywidz. 
– Wiadomo, że każdy ma pew-
ne oczekiwania i  żądania. Słu-
chamy naszych mieszkańców 
i staramy się wyjść naprzeciw ich 
oczekiwaniom, jeśli tylko są one 
realne, a zadań nam nie brakuje – 
dodaje Marek Zimakowski.

(MŻ)

W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKIGMINNA AKADEMIA SENIORA

Fundusz sołecki  
w nowej odsłonie

Drugie rozdanie

Radni Gminy Pruszcz Gdański podjęli uchwałę, zawnioskowaną 
przez wójta gminy, dotyczącą wprowadzenia nowego funduszu 
sołeckiego. Z budżetu, na fundusz, miałaby być przeznaczona 
kwota ok. 840 tys. zł. Zacznie on funkcjonować od 2019 roku.

Trwają zajęcia w ramach drugiej edycji Akademii Seniora gminy 
Pruszcz Gdański. Za nami już drugie spotkanie studentów, 
z których przykład powinni brać młodzi żacy wszystkich uczelni, 
gdyż zarówno frekwencja na wykładach, jak i aktywność podczas 
nich, godne są największego uznania.

Od kilku miesięcy w  naszej 
gminie toczyła się dyskusja na 
temat zasadności wprowadze-
nia budżetu obywatelskiego. Jak 
wszyscy wiemy, jest to instru-
ment finansowy, który pobudza 
aktywność społeczną pozwala-
jącą realizować lokalne pomysły 
i  inicjatywy grup mieszkańców. 
Po dyskusji, szczególnie z przed-
stawicielami stowarzyszeń dzia-
łających na naszym terenie oraz 
sołtysami i radnymi, uznano, że 
budżet obywatelski, w przypad-
ku tego typu gminy, jak gmina 
wiejska Pruszcz Gdański, nie 
do końca dałby równe szanse 
wszystkim zainteresowanym, na 
uzyskanie środków na realizację 
lokalnych projektów. Dlatego też 
postanowiono przedstawić ra-
dzie gminy propozycje wprowa-
dzenia od 2019 roku funduszu 
sołeckiego w nowej formule.
Owa nowa formuła polega na 
tym, że wysokość kwot uzyska-
nych przez sołectwo jest uzależ-
niona od liczby mieszkańców. 
W  przypadku naszej gminy 
z budżetu przeznaczona zostanie 
kwota prawie 840 tys. zł. Z tym, 
że w każdym przypadku, nieza-
leżnie od liczebności mieszkań-
ców, sumy czy to dla mniejszych, 
czy większych miejscowości 
byłyby wyższe niż do tej pory. 
I tak, najniższą kwotą, jaką uzy-
ska sołectwo będzie suma nieco 
ponad 11 tys. zł., a  najwyższą 
ponad 44 tys. zł. 
Obecnie, zgodnie z  zapisem 
ustawy, do 30 września 2018 
roku sołtysi powinni przeka-
zać wójtowi wniosek uchwalony 
przez zebranie wiejskie, celem 
uwzględnienia go w  budżecie 
gminy. Wniosek powinien za-
wierać wskazanie przedsięwzięcia 

Akademia Seniora to pomysł 
wójt gminy, Magdaleny Koło-
dziejczak na aktywizację osób 
w  wieku 60 +. Wszystko za-
częło się rok temu i  z  miejsca 
spotkało się z ogromnym zain-
teresowaniem adresatów oferty. 
Dzięki wsparciu finansowemu 
sponsorów udało się zapiąć na 
ostatni guzik wszelkie kwestie 
logistyczne. A trzeba pamiętać, 
że mówimy tu m.in. o transpo-
rcie studentów z  terenu całej 
gminy. Wykłady odbywają się 
zazwyczaj w Ośrodku Kultury, 
Sportu i  Bibliotece Publicznej 
w  Cieplewie. Ale nie wszyst-
kie. W  rocznej rozpisce zajęć 
albo, jak zwykli mawiać senio-
rzy, w planie lekcji ujęte są rów-
nież edukacyjne wycieczki.
W tym roku, na przykład, od-
będą się dwa wyjazdowe spo-
tkania poświęcone segregacji 
śmieci i  zagospodarowywaniu 
ścieków komunalnych. Senio-
rów czeka także wycieczka, po-
wstającym właśnie, „Szlakiem 
parków podworskich” oraz 
wizyta w  Filharmonii Bałtyc-
kiej. Na razie za nimi prelekcje 
związane ze zdrowym trybem 

przewidzianego do realizacji na 
obszarze sołectwa wraz z oszaco-
waniem kosztów i uzasadnieniem.
I to jest wielka rola, i zadanie dla 
sołtysów oraz rad sołeckich, aby 
do końca września br. takie dys-
kusje wśród mieszkańców prze-
prowadzić. Dodajmy, że często 

życia oraz zagadnieniami do-
tyczącymi ubezpieczeń. Naj-
bliższy, kwietniowy wykład 
odbędzie się pod hasłem „Pra-
wo na co dzień”. W  czerwcu 
natomiast czekają warsztaty 
z florystyki.
Gminna Akademia Senio-
ra okazała się przysłowiowym 
„strzałem w  dziesiątkę”. A  już 
w  kategoriach prawdziwej re-
welacji rozpatrywać należy 
obowiązkowość, sumienność 

będą musiały one się odbywać 
przy udziale przedstawiciela gmi-
ny, ponieważ zadania, które mogą 
być realizowane z funduszu sołec-
kiego, muszą być zadaniami wła-
snymi gminy.

(PR)

i  zaangażowanie seniorów. 
Średnia frekwencja podczas 
wykładów wynosi między 
60 a  70 osób. Pierwsze zaję-
cia w  tym roku były, pod tym 
względem, wręcz rekordowe. 
A i sami prelegenci podkreślają 
niesamowitą wręcz aktywność 
studentów – seniorów.
I  właśnie dlatego warto było 
stworzyć Akademię Seniora.

(PR)
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ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE

Sztandar dla 
pruszczańskich Kaszubów
W czasie mszy świętej w ko-
ściele pw. Błogosławionych 
Michała Kozala i Jerzego Po-
piełuszki w  Pruszczu Gdań-
skim odbyło się uroczyste 
poświęcenie sztandaru miej-
scowego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.
Organizacja liczy sobie 12 
lat i, jak zauważył obecny na 
uroczystości Janusz Wróbel 
– burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego, jest to najbardziej ko-
lorowa i  rzucająca się w oczy 
organizacja działająca na te-
renie miasta. Pruszczański 
oddział w  tak krótkim cza-
sie prężnie się rozwijał, ak-
tywnie włączając się w  życie 
społeczne nie tylko naszego 
miasta, ale i  całego powiatu 
gdańskiego.
– Widać ich na każdej impre-
zie organizowanej w Pruszczu 

Gdańskim. Pruszczański od-
dział zrzeszenia działa dopie-
ro od 12 lat, a  już jest na tyle 
dorosły, że doczekał się sztan-
daru, czego serdecznie gra-
tuluję wszystkim członkom 

KULTURA

  Symboliczny gwóźdź do sztandaru przybił m.in.  
Janusz Wróbel burmistrz Pruszcza Gdańskiego
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PROJEKT, KTÓRY JEST WYJĄTKOWY NA SKALĘ KRAJU

10 lat Faktorii Kultury i 200 tysięcy 
osób na widowni
To już 10 lat. Od dekady możemy uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w ramach Faktorii Kultury, podczas których 
za darmo można obejrzeć spektakle teatru Wybrzeże czy wysłuchać koncertów. O Faktorii Kultury rozmawiamy z jednym  
z inicjatorów przedsięwzięcia Piotrem Pułkowskim, dyrektorem Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

– Już od 10 lat w czasie waka-
cji organizowana jest Faktoria 
Kultury. Czy przy okazji tego 
małego jubileuszu planuje-
cie organizację specjalnych 
wydarzeń?
– Z  całą pewnością program 
będzie różnił się od planu cy-
klicznego. Będzie on bogatszy 
w  wydarzenia, ale też nie za-
braknie niespodzianek dla pu-
bliczności. Pierwszy spektakl 
Teatru Wybrzeże odbędzie się 
30 czerwca, a dzień później za-
praszamy na koncert. Rozpo-
częcie tegorocznej Faktorii Kul-
tury będzie inne niż dotychczas, 
ale szczegółów nie chciałbym 
zdradzać. Powiem jedynie, że 
chcemy wrócić do korzeni i  do 
tych, z  którymi rozpoczynali-
śmy nasze nietuzinkowe przed-
sięwzięcie. Można powiedzieć, 
że od początku projekt ten był 
nietypowy. Do dziś pamiętam 
zdziwioną twarz Adama Orze-
chowskiego, dyrektora Teatru 
Wybrzeże, któremu pokazałem 
miejsce, w którym mają być gra-
ne spektakle. Wtedy teatr bał się 
wyjścia w przestrzeń publiczną. 
W tamtym czasie amfiteatr wy-
glądał zupełnie inaczej. Wspól-
nie z  burmistrzem Januszem 
Wróblem wierzyliśmy jednak, 
że Faktoria Kultury osiągnie 
sukces.

– Teraz można powiedzieć, że 
sukces został osiągnięty, po-
nieważ nie ma chyba drugiej 
takiej imprezy nie tylko na 
Pomorzu, ale i w kraju.
– Wejście teatru z pełną sceno-
grafią jest nie lada wyzwaniem, 
któremu udało się podołać. Poza 
tym rzadko zdarza się, aby pre-
miery grane były poza murami 
teatru. Jeszcze przed pierwszym 
spektaklem dyrektor Orze-
chowski mówił, że sukcesem 
będzie, jeśli na widowni zasią-
dzie 500 osób na wszystkich 
przedstawieniach. Okazało się 
każdą z  pięciu sztuk obejrzało 
około 1000 osób. Co ciekawe 
popyt na tego typu wydarzenia 
jest coraz większy. Myślę, że jest 
to też efekt kunsztu artystycz-
nego aktorów, którzy potrafią 
sobie poradzić w każdej sytuacji, 
ale i  samej faktorii, która jest 
miejscem wyjątkowym i  ma-
gicznym. Trzeba w tym miejscu 
powiedzieć, że jest to też zasłu-
ga wielu osób, których nie wi-
dać, ale którzy ciężko pracują na 
ten sukces.
– Jak już mówisz o liczbach, 
to może kilka zdań powiesz 
na temat frekwencji?
– Udział we wszystkich wyda-
rzeniach organizowanych w ra-
mach Faktorii Kultury nie jest 
biletowany, dlatego dokładnych 

danych statystycznych nie po-
siadam. Frekwencję możemy 
ocenić po ilości miejsc zajętych 
w  amfiteatrze. Tylko do 2017 
roku przedstawienia teatralne 
obejrzało około 90 tysięcy osób. 
Z  kolei na koncertach gościli-
śmy kolejne 120 tysięcy osób. 
Myślę, że liczby te mówią same 
za siebie.
– Tak duże przedsięwzię-
cie nie byłoby możliwe bez 
pieniędzy. Skąd pochodzą 
środki na organizację letnich 
wydarzeń na terenie faktorii?
– Większa część środków po-
chodzi z  miejskiego budżetu. 
Cieszyć się tylko można, że 
miasto posiada środki na kultu-
rę. Jednak swoją, całkiem spo-
rą cegiełkę dokładają też nasi 
partnerzy i mecenasi sztuki.
– W przeciągu minionych 10 
lat w pruszczańskim amfi-
teatrze pojawiło się wiele 
gwiazd. Jaka była najwięk-
szego formatu?
– Bez wątpienia był to Ray 
Wilson, który wystąpił wraz 
z orkiestrą symfoników berliń-
skich. Sam koncert był dla nas 
nie lada wyzwaniem organiza-
cyjnym. Nie boimy się wyzwań, 
nie ma stagnacji i powtarzalno-
ści, bo każdy koncert i  przed-
stawienie jest inne. Dużym 
wyzwaniem są zmieniające się 

  Takie widoki to codzienność w czasie Faktorii Kultury w Pruszczu Gdańskim
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warunki atmosferyczne. Pa-
miętam jak podczas koncer-
tu Arki Noego spadł tak duży 
deszcz, że niemal „utopiło” 
nam scenę. Współpracujemy 
z Aeroklubem Gdańskim i jed-
nostką wojskową, skąd mamy 
dokładne informacje pogo-
dowe, ale nie zawsze udaje się 
wszystko przewidzieć. Mimo 
to publiczność nas nigdy nie 
opuściła i za to jej dziękuję. 
– Do Faktorii Kultury przy-
bywają już nie tylko miesz-
kańcy Pruszcza Gdańskiego 
i powiatu gdańskiego.
– Śmiało mogę powiedzieć, że 

Faktoria Kultury mocno wpi-
sała się już w  kalendarz im-
prez pomorskich. Obserwując 
parking widzimy, że przyjeż-
dżają do Pruszcza Gdańskiego 
mieszkańcy różnych miejsco-
wości Pomorza. Jeszcze kilka 
lat temu, kiedy nie było miej-
skiej obwodnicy, która rozkor-
kowała nam miasto, mówiono 
że Pruszcz Gdański to miej-
scowość, w  którym na pewno 
się zatrzymasz. Teraz korków 
nie ma, a  w  weekend Pruszcz 
Gdański jest miejscem, w któ-
rym się zatrzymasz ze względu 
na Faktorię Kultury.

– Wiadomo już, kogo zoba-
czymy w tym roku na scenie 
puszczańskiej faktorii?
– Wiadomo tylko tyle, że za-
grają aktorzy Teatru Wybrzeże. 
Nie zabraknie koncertu orkie-
stry pruszczańskiej. W tej chwi-
li dogrywamy umowy z  muzy-
kami i mam nadzieję, że w ko-
lejnym numerze „Panoramy” 
będziemy już mogli powiedzieć, 
kto zagra w  Pruszczu Gdań-
skim. Na pewno każdy znajdzie 
coś dla siebie.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

organizacji – mówił Janusz 
Wróbel.
W  uroczystości udział wziął 
również prof. Edmund Wit-
tbrodt, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.
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Spotkali się sołtysi
W  Karczmie Przywidzkiej 
odbyło się spotkanie sołtysów 
z terenu gminy. Jego gospoda-
rzem był Marek Zimakowski, 
wójt gminy.
– Spotkanie było okazją do 
podziękowania sołtysom za 
współpracę oraz do rozmów 
o  sprawach gminnych. I  jak 
zwykle przy święcie panowa-
ła rodzinna atmosfera – mówi 
Marek Zimakowski.
Przekazano sołtysom sze-
reg ciekawych informacji, by 
wspomnieć chociażby o  pro-
jekcie dla seniorów, który na 
naszym terenie realizować bę-
dzie koncern Energa Obrót. 
- Jego realizacja rozpocz-
nie się wiosną, a  zakończy 
jesienią podsumowaniem 
projektu i  spotkaniem dla 

wszystkich seniorów z  naszej 
gminy – mówi nam Marek 
Zimakowski. 
Więcej o  projekcie dla senio-
rów napiszemy w  kolejnym 
wydaniu naszej gazety, nato-
miast informacje na ten temat 
podawano na mszach. Pojawią 
się także plakaty dotyczące 
projektu.
Podczas spotkania poinfor-
mowano także o  obchodach 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Pierw-
sze, związane z tym wydarze-
nie, zaplanowano na początek 
maja, a ostatnie na 11 listopa-
da. Więcej na ten temat rów-
nież w kwietniowym wydaniu 
„Panoramy”

(MŻ)

  Pamiątkowe zdjęcie sołtysów gminy Przywidz

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Fo
t.

 G
O

K
 P

rz
yw

id
z

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

RUSZA TERMOMODERNIZACJA

Przetarg został rozstrzygnięty 
Już niebawem na terenie gmi-
ny Przywidz rozpocznie się 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej. Reali-
zacja tego projektu to dla gmi-
ny przede wszystkim mniejsze 
rachunki za ogrzewanie i zuży-
cie energii budynków, których 
samorząd jest właścicielem. To 
więcej pieniędzy w budżecie do 
wykorzystania na nowe, ważne 
dla władz gminy i  jej miesz-
kańców inwestycje – remonty 
dróg czy budowę infrastruktury 
społecznej. 
Przypomnijmy, że na terenie 

gminy Przywidz prace prowa-
dzone będą w  budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jodłow-
nie, dawnej szkole w  Przywi-
dzu przy ul Uhlenberga, a także 
w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Przywidzu, gdzie kluczowym 
elementem inwestycji będzie wy-
miana systemu ogrzewania (za-
instalowane będą pompy ciepła). 
Szacunkowy koszt projektu osza-
cowano na ponad 3 mln zł, z cze-
go gmina otrzyma 70-procentowe 
dofinansowanie. 
– Niedawno rozstrzygnięty zo-
stał przetarg, który wyłonił 

wykonawcę prac. Przy okazji 
okazało się, że koszt realiza-
cji tego zadania jest większy, 
niż początkowo zakładaliśmy. 
W  związku z  tym będziemy 
musieli nieco dołożyć z własne-
go budżetu – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Z  kolei w  Jodłownie poza ter-
momodernizacją planowane 
są dodatkowe prace.  Straża-
kom brakuje tu zaplecza socjal-
nego, dlatego remiza będzie 
rozbudowywana. 
– Po zrealizowaniu tego pro-
jektu wszystkie gminne budyn-
ki będą korzystały z  rozwiązań 
ekologicznych – mówi nam 

  Prace termomodernizacyjne prowadzone będą również 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Marek Zimakowski. – Myślę, 
że pierwsze pracy rozpoczną się 
przy przywidzkim ośrodku kul-
tury. Wszystkie prace związane 
z  termomodernizacją powinny 
zakończyć się do końca sierpnia.
Warto wiedzieć, że gmina 
Przywidz nie jest jedynym be-
neficjentem unijnych środków. 
Realizowanych będzie aż 11 
projektów na łączną kwotę 121 
mln zł.
Dodajmy przy okazji, że gmina 
aplikuje o unijne środki na insta-
lacje fotowoltaiczne. Rozstrzy-
gnięcie konkursu zaplanowano 
na przełom maja i czerwca. 

(KL)

 POMAGAĆ TO NIE WSTYD

Rozdano Przywidzkie 
Łabędzie
Dzień Kobiet w Przywidzu obchodzony był w tym roku bardzo hucznie. W patio Arena 
Przywidz panowała gorąca atmosfera. Specjalnie dla Pań występowali panowie, ale 
nie zabrakło też kobiet, profesjonalistek chcących podzielić się cennymi uwagami 
dotyczącymi makijażu, dbania o cerę i włosy. Głównym punktem imprezy było święto 
Pań i wpleciona w uroczystość pierwsza w historii Gala Łabędzi Przywidzkich.

– Publiczność niemal do czer-
woności rozgrzał duet „Julek 
i  Oskar”, prezentując hity di-
scopolowych gwiazd. 
Natomiast clou programu była 
Gala Łabędzi Przywidzkich, 
którą prowadzili Wojciech Ko-
rzeniewski i Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz, 
Gala była okazją do wyróżnie-
nia za wkład i promocję naszej 
gminy jej Aktywnych Miesz-
kańców i Przyjaciół. 
Warto przypomnieć, że to 
właśnie Marek Zimakow-
ski był pomysłodawcą zorga-
nizowania gali  i  takiej for-
my wyróżnienia– mówi nam 
Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Przywidzu. 
– Wyróżnienie ma być podzię-
kowaniem za pracę społeczną 
na rzecz promocji i budowania 
marki naszej gminy. Wręczenie 
nagród jest też doskonałą oka-
zją, aby takie osoby zaprezen-
tować. Trzeba takim osobom 
do tego się przyznać, a  nam 
trzeba o  tym głośno mówić 
i  dziękować – mówi „Panora-
mie” Marek Zimakowski.
Za działalność w ubiegłym roku 
uhonorowano, w kolejności:
* Jadwigę Stawową za 
kreatywność, 
*  Koło Gospodyń Wiejskich 
wyróżnienie odebrała Dorotę 
Herbasz, 
* Uniwersytet III wieku wy-
różnienie odebrała Bożenę 
Jasińską, 
* Annę Litwiniuk – Fundacja 

Hospicyjna im św.Franciszka 
Ksawerego
*  Henryka Elwart – Prezes 
Koła Wędkarzy oraz historyk ;
* w  kategorii Przedsiębior-
ca: Zenona Ziaję i  Andrzeja 
Gajowniczek;
* W kategorii Artyści: Henrykę 
Lisiecką i Zenon Kosater;
* W  kategorii inni zasłuże-
niu: Feliksa Mikulskiego, 
Łukasza Zarębę i  Wojciecha 
Korzeniewskigo.
Gwiazdą wieczoru był zespół 
muzyczny Konsternacja, któ-
rego liderem i autorem tekstów 
jest mieszkaniec Przywidza, 
Wiktor Dyduła. Zespół przed-
stawił swój aktualny program. 
Kariera kapeli rozwija się zna-
komicie i wartą ją obserwować. 
– Galowy koncert zespołu za-
kończył się bisami, wspania-
łym tortem dla wszystkich 
pań i  zaproszeniem na na-
stępne imprezy, które planuje 
w  tym roku Gminny Ośrodek 

Kultury – podsumowuje Anna 
Zulewska. – Korzystając z oka-
zji, chciałbym podziękować 
wszystkim instytucjom i  oso-
bom, dzięki którym tak sprawna 

organizacja gali była możliwa. 
Z  pewnością gale takie odby-
wać się będą w przyszłości. 

(AZ)
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 Najpiękniejszą wsią w roku ubiegłym zostało Wróblewo 
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WYDARZENIA

WIĘKSZE KOMPETENCJE URZĘDNIKÓW

Trzy kroki do integracji na Pomorzu
Samorząd województwa po-
morskiego przeznaczył 150 
tys. zł na podnoszenie kom-
petencji w  zakresie pomocy 
imigrantom. Centrum Wspar-
cia Imigrantów i  Imigran-
tek przez 10 miesięcy będzie 
uczyć pracowników urzędów 
gmin i  powiatów, jak poma-
gać obcokrajowcom na Pomo-
rzu. Celem jest ich integracja 
i usamodzielnienie. 
Marszałkowie Mieczysław 
Struk i  Paweł Orłowski pod-
pisali umowę z  wiceprezes 
Karoliną Stubińską i  Klaudią 
Iwicką, członkiem zarządu 
Centrum Wsparcia Imigran-
tów i Imigrantek na realizację 
zadania „Podnoszenie kom-
petencji jednostek samorządu 
terytorialnego z  terenu wo-
jewództwa pomorskiego na 
rzecz integracji imigrantów”. 
Dzięki temu urzędnicy mają 
lepiej radzić sobie z problema-
mi integracji imigrantów, po-
cząwszy od edukacji, poprzez 
ochronę zdrowia po szukanie 
pracy czy sprawy mieszka-
niowe. Program pilotażowy 
zacznie się w marcu, a zakoń-
czy w  grudniu. To pierwszy 
krok do powstania Pomor-
skiego Samorządowego Cen-
trum Kompetencji w  zakresie 
Wsparcia Imigrantów.

W  roku 2017 do urzędu skie-
rowano 130 tys. oświadczeń 
o  zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcom, a  od początku 
tego roku pracę podjęło już 17 
tys. imigrantów. Obcokrajow-
ców na Pomorzu jest z roku na 
rok coraz więcej. Niestety przez 
lata brakowało w województwie 
pomorskim spójnego systemu 
opieki nad cudzoziemcami.
Nowy program, na razie jako 
pilotaż, ma wypełnić tę lukę. 
Ułatwi imigrantom poruszanie 
się wśród zawiłości administra-
cyjnych, uzyskanie pozwoleń na 
pracę, szukanie mieszkania czy 
edukację dzieci. Dzięki wykwa-
lifikowanym urzędnikom cu-
dzoziemcy dowiedzą się, jakie 
mają prawa.
– Od szeregu lat na Pomorze 
przyjeżdżają cudzoziemcy, któ-
rzy chcą podejmować pracę – 
powiedział podczas konferencji 
prasowej marszałek Mieczysław 
Struk. – Korzystamy z ich kwa-
lifikacji i zaangażowania. W sy-
tuacji deficytu pracowników nie 
możemy pozwolić sobie na to, 
by po kilku miesiącach wyjeż-
dżali. Na terenie całego regionu 
brakuje pracowników, a  imi-
granci mogą nam pomóc w ich 
uzupełnieniu.
Opracowanie dobrego pla-
nu działań i  wyszkolenie 

urzędników w  zakresie ob-
sługi imigrantów na każdym 
szczeblu ułatwi cudzoziem-
com odnalezienie się w lokal-
nych społecznościach. Projekt 
„Trzy kroki do integracji na 
Pomorzu” jest programem pi-
lotażowym. Na jego podstawie 
samorząd województwa po-
morskiego podejmie decyzję, 
w jakim kierunku powinna iść 
polityka migracyjna regionu. 
– Po naszych doświadcze-
niach może dojedziemy do 
wniosku, że trzeba zwiększyć 
pulę finansową dla takich 
przedsięwzięć – zapowiedział 
Mieczysław Struk. – Już te-
raz zmieniane są Regionalne 
Programy Operacyjne, w tym 
„Aktywni Pomorzanie”. Po-
jawił się wątek zatrzymania 
imigrantów i  ich integracji ze 
wspólnotami lokalnymi, w ja-
kich funkcjonują.
Nowy program pilotażowy 
ma polepszyć jakość usług ad-
ministracji samorządowej dla 
imigrantów. Najważniejsze 
jest usamodzielnienie imi-
grantów w  życiu społecznym 
i zawodowym. A jednocześnie 
przygotowanie społeczności 
lokalnych do przyjęcia cudzo-
ziemców na swoim terenie. 

Aleksandra Chalińska

CZEKAJĄ NA ZGŁOSZENIA

Najpiękniejsza pomorska wieś
– To będzie jubileuszowa, 25. edycja plebiscytu na najpiękniejszą pomorską wieś 
i zagrodę. Zgłoszenia do plebiscytu można składać do 30 marca. Najpiękniejsza 
wieś otrzyma 30 tysięcy złotych nagrody. Zwycięzców poznamy jesienią – informuje 
Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Ideą konkursu jest poprawa wi-
zerunku obszarów wiejskich, 
a  także ochrona wartości kul-
turowych i  przyrodniczych. 
Ważna jest również aktywizacja 
społeczności lokalnych, które 
wspólnie działają, żeby uatrak-
cyjnić miejsce, w którym żyją. 
– Konkursowa komisja oceniać 
będzie między innymi wygląd 
zabudowań i  wspólnych tere-
nów zielonych. Liczyć się bę-
dzie także pielęgnowanie miej-
scowych tradycji, promowanie 
lokalnych produktów czy wy-
robów rzemieślniczych. Do-
datkowe punkty można zdobyć 
za działania ekologiczne, jak na 
przykład pozyskiwanie energii 
ze źródeł odnawialnych – mówi 
Michał Piotrowski.
Zwycięska pomorska wieś 
otrzyma 30 tys. zł. Oprócz 
tego we wsi zostanie ustawio-
na specjalna tablica informują-
ca o  zdobyciu tytułu najpięk-
niejszej. Za zajęcie pierwszego 
miejsca w  kategorii zagroda, 
można zdobyć 5 tys. zł. nagrody. 

Plebiscyt organizowany jest już 
po raz 25. Wsie i  zagrody naj-
pierw rywalizują w  etapach 
gminnych i powiatowych. 
– Do etapu wojewódzkiego 
przechodzi po jednym zwycięz-
cy danej kategorii z  każdego 

powiatu. Ogłoszenie wyników 
i  wręczenie nagród ma miejsce 
na uroczystej gali organizowa-
nej w  Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomorskie-
go – dodaje rzecznik. 
Znaczące sukcesy w  tym 

konkursie odnoszą przedsta-
wiciele powiatu gdańskiego. 
W  zeszłym roku na przykład, 
miano najpiękniejszej otrzyma-
ła wieś Wróblewo w gminie Su-
chy Dąb.

(GR)

DZIEŃ KOBIET

DRZWI OTWARTE 

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Pszczółkach odbyła się im-
preza z okazji Dnia Kobiet.
– Dla naszych pań wystąpił 
z  koncertem śpiewak operowy 
Dariusz Wójcik, któremu akom-
paniował Michał Kaleta. Kon-
cert trwał ponad godzinę i cieszył 
się dużym zainteresowaniem ze 
strony publiczności. Gościliśmy 

– Z  okazji Międzynarodowe-
go Dnia Teatru serdecznie za-
praszamy na Drzwi Otwarte 
w  Teatrze Wybrzeże. 23, 24 
i 25 marca po raz dwunasty od-
kryjemy przed Państwem na co 
dzień skrywane tajemnice sceny 
i  otworzymy podwoje teatral-
nych pracowni. W  programie 
m.in. zwiedzanie Dużej Sceny, 
gry terenowe, Escape Room 
i  szybkie kursy specjalizacji 

około 70 osób, a większość – co 
nie było dla nas zaskoczeniem – 
stanowiły oczywiście panie. Do-
pełnieniem dla duszy był słodki 
poczęstunek dla ciała – informu-
je nas Renata Ziółek, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pszczółkach.

(GR)

Koncertowo w Pszczółkach

W Teatrze Wybrzeże

 W Pszczółkach zaśpiewał Dariusz Wójcik

teatralnych – zaprasza Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik prasowy 
Teatru Wybrzeże.
Szczegóły dotyczące Dnia 
Otwartego Teatru znaleźć 
można na stronie www.bilety.
teatrwybrzeze.pl. Ilość miejsc 
jest ograniczona, dlatego warto 
wcześniej wykupić wejściówki. 

(GR)

>
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TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Wtorek: 8:00 - 14:00

Czwartek: 12:00 - 18:00
tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany 
w technologii światłowodowej! 

JESZCZE W TYM ROKU ŚWIATŁOWÓD W KOLBUDACH!

TRWA ROZBUDOWA SIECI W PRĘGOWIE, PRZYWIDZU, 
CZAPIELSKU I OTOMINIE.

W PLANACH SIEĆ W LISEWCU I TRĄBKACH WIELKICH

W zasięgu znajdą się m.in. ulica Polna, Miętowa, 
Trzy Dęby, Oliwkowa, Lawendowa, Laurowa, 

Chabrowa.

>
>
>
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II KONKURS RECYTATORSKI 

Ku czci 
żołnierzy AK
W  Szkole Podstawowej im. 
Żołnierzy Niezłomnych 
w  Pobłociu odbył się finał 
II Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego „Hi-
storia, Pamięć, Tożsamość, 
Teraźniejszość”. 
Podczas finałowego występu 
uczniowie recytowali wier-
sze poświęcone żołnierzom 
Armii Krajowej i  II Konspi-
racji w  latach 1944 – 1963. 

W  finałowej rozgrywce po-
wiat gdański reprezentowa-
li: Magdalena Maciejczyk ze 
Szkoły Podstawowej w  Su-
chym Dębie oraz Borys Niski 
i  Maria Mikulska ze Szko-
ły Podstawowej w  Trąbkach 
Wielkich. Spośród naszych 
przedstawicieli najlepiej spi-
sał się Borys Niski, który był 
pierwszy.

(TJ)

 Pamiątkowe zdjęcie laureatów recytatorskiego konkursu 
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A W SERCU CIĄGLE WIOSNA

Kolejna odsłona Sopockich Targów Seniora
Zapraszamy seniorów oraz ich rodziny do udziału w 8. edycji Sopockich 
Targów Seniora, które odbędą się w dniach 14-15 kwietnia w godz. 
10.00 – 16.00 w Hali 100-lecia Sopotu. Wstęp na targi oraz udział we  
wszystkich atrakcjach jest bezpłatny. 

Osoby odwiedzające targi będą 
mogły zapoznać się z  bogatą 
ofertą usług i  produktów przy-
jaznych seniorom prezentowa-
nych zarówno przez przedsię-
biorców, jak i  organizacje oraz 
instytucje. Seniorzy znajdą tu 
m.in. wyroby prozdrowotne, 
sprzęt rehabilitacyjny, ofer-
ty z  zakresu: pielęgnacji cia-
ła i  urody, opieki nad osobami 
starszymi, rehabilitacji, zdro-
wego żywienia, wypoczynku 
i podróży, edukacyjne oraz pro-
pozycje aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Jak co roku, 
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targom towarzyszyć będzie bo-
gaty program edukacyjno-kul-
turalny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i  artystycz-
ne, wykłady na temat zdrowe-
go stylu życia. Będzie również 
możliwość skorzystania z  bez-
płatnych badań profilaktycz-
nych oraz porad ekspertów.
– Tym razem spotkamy się 
wiosną, kiedy przyroda budzi 
się do życia, dzień jest dłuższy 
i słońce mocniej grzeje – mówi 
Anna Jarosz, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Sopocie, pomysłodawca 

i  organizator targów. – Hasło 
nawiązuje w  tym roku do pio-
senki z Kabaretu Starszych Pa-
nów „… a w sercu ciągle wiosna”. 
Chcemy pokazać seniorom, że 
warto zachować pogodę ducha 
niezależnie od wieku, zachęcić 
ich do aktywności i  zdrowego 
stylu życia. Jak mówią eksper-
ci, to jaka będzie nasza starość, 
w dużej mierze zależy od nas sa-
mych – nie tylko od genów, ale 
również od stylu życia i naszego 
nastawienia. 
Również warsztaty artystyczne 
będą nawiązywały do wiosny, 

REKLAMA

np. będzie można nauczyć się 
jak ozdobić doniczki techniką 
decoupage czy wykonać kom-
pozycje kwiatowe w  naczyniu. 
Dietetyk pokaże jak zrobić 
smaczne i zdrowe pasty kanap-
kowe. Będzie można skorzystać 
z  porad wizażystki i  wykonać 
makijaż. Organizatorzy poleca-
ją również warsztaty z  obsługi 
laptopów, a  także zachęcają do 
zabrania wygodnego stroju oraz 
sportowego obuwia, aby w pełni 
skorzystać z bogatej oferty zajęć 
ruchowych, m.in. warsztatów 
tańca, karate, samoobrony czy 

ćwiczeń na zdrowy kręgosłup. 
– Na targach zaprezentujemy 
szeroki wachlarz ofert dla se-
niorów odpowiadających na ich 
zróżnicowane potrzeby – pod-
kreśla Agnieszka Niedałtow-
ska, koordynator Sopockich 
Targów Seniora. – Seniorzy są 
grupą zróżnicowaną. Ta młod-
sza starość chce być aktyw-
na i  poszukuje pomysłów na 
ciekawe spędzanie czasu, ale 
coraz więcej mamy osób w za-
awansowanym wieku, często 
schorowanych, niesamodziel-
nych, które wymagają wsparcia 
i opieki. 
Uczestnicy targów będą mo-
gli skorzystać z  bezpłatnych 
badań, m.in. wzroku, słuchu, 
gęstości kości, badania stóp, 
zmierzyć ciśnienie, poziom cu-
kru i tkanki tłuszczowej a tak-
że uzyskać informację na temat 
leczenia zaćmy. Przed halą 
staną specjalne busy: osteobus, 
słuchobus i  kardiobus, w  któ-
rych będzie można wykonać 
badania. Na Jarmarku Zdrowe-
go Żywienia będzie można ku-
pić żywność bez konserwantów 
i dodatków chemicznych. 
Program artystyczny na scenie, 
to ciekawe pokazy i  występy, 
m.in. wiosenny pokaz mody 
z  udziałem modelek 50 +, re-
cital szlagierów „Kiedy znów 
zakwitną białe bzy”, a  na za-
kończenie targów w  niedzielę 
o godz. 15.00 potańcówka. 

(AN)

wszystkie Hellady 
i mgławice 
w amfiladycznym 
nieporządku 
pod powiekami 
ukrywane 
czasami nawet 
bez początku czyli 
ciut starsze od 
wybuchu kiedy nie 
było niepewności 
ale pewności 
nadal nie ma więc 
patrzę poza krańce 
świata na ciemność 
z gwiezdnym 
pyłem gdzie rodzą 
się złote liryki jak 
bizantyjski poemat 
a tam jeszcze nie 
byłem

Piotr  
Szczepański

Flash

PATRONAT MEDIALNY

 



MARZEC 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 15SPORT/REKREACJA

HALOWE POTYCZKI U-8

Lew wygrywa w Trąbkach Wielkich
W hali sportowej w Trąbkach 
Wielkich odbył się turniej 
piłki nożnej Lotos Griffin 
Cup U-8. Do zmagań przy-
stąpiło 11 zespołów, a wśród 
nich jedyny rodzynek z gmi-
ny Trąbki Wielkie – Sokół 
Ełganowo.
Poza ekipą z Ełganowa w trą-
beckim turnieju zagrały dru-
żyny z Nowego Stawu, Bo-
jana, Wejherowa, Gdańska, 
Redy, Gdyni, Tuchomia, Lę-
borka, a nawet Słupska.
– Zwyciężył Lew Lębork, 
który najpierw w grupie po-
konał Bałtyk Gdynia 3:0 i 
Myśliwiec Tuchomie 2:0 oraz 

przegrał z Victorią Gdańsk 
0:2, w ćwierćfinale zwyciężył z 
LZS Bojano 4:1, w półfinale po 
bezbramkowym meczu dopiero 
w rzutach karnych 3:2 okazał 
się lepszy od Jedynki Reda, a 
w finale wygrał 1:0 z Błękit-
nymi Wejherowo – relacjonuje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Trąbkach Wielkich.
Na 2. miejscu sklasyfikowano 
Błękitnych Wejherowo, a na 3. 
Jedynkę Reda.
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Michał Bochentyn 
(Błękitni Wejherowo), naj-
lepszym strzelcem – Szymon 

Nowicki (Lew Lębork), a 
najlepszym bramkarzem – 
Krzysztof Menzel (Jedynka 
Reda).
Dodajmy jeszcze tylko, że 
młodzi adepci futbolu z Ełga-
nowa sklasyfikowani zostali 
na miejscach 9-11.
Turniej został zorganizowa-
ny przez Pomorski Związek 
Piłki Nożnej, Urząd Gminy 
Trąbki Wielkie oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

(GR)

  Zdobywcy pucharów Panoramy Pomorza

O PUCHAR WÓJTA

Warcabowe zmagania w Suchym Dębie
Pod patronatem prasowym „Panoramy Pomorza” rozegrano VI Międzyszkolny 
Turniej Gry w Warcaby o Puchar Wójta Gminy Suchy Dąb. Zawody odbyły się z okazji 
100. rocznicy Niepodległości Polski. 

Gospodarzem warcabowych 
zmagań była Szkoła Podstawo-
wa w Suchym Dębie. 
– W szranki stanęło 55 uczest-
ników, którzy w  systemie pu-
charowym walczyli o  jak naj-
wyższe lokaty. Po kilku eta-
pach gier na planszy wyłoni-
ła się ścisła czołówka, która 
otrzymała nagrody, puchary 
i medale. Gra w warcaby miała 
również charakter edukacyjny. 
Dzieci i młodzież, zamieniając 
pionki na damki, uczciły w ten 
sposób 100. rocznicę Niepod-
ległości Polski 1918 – 2018 – 
informuje nas Tomasz Jagielski 
ze szkoły w Suchym Dębie.
Wszyscy uczestnicy warca-
bowych zmagań podzieleni 
zostali na kategorie wieko-
we. I  tak wśród najmłodszych 
bezkonkurencyjna okazała 
się Laura Drosdowska, która 
w  pokonanym polu pozosta-
wiła Agatę Kowalską i  Piotra 
Holendra. Z  kolei w  kategorii 
klas IV – VI na 1. miejscu za-
wody ukończył Maxym Joffers. 
Miejsca na podium wywalczyli 
kolejno Kinga Narloch i Jakub 
Szmyt.
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– Rywalizację w  kategorii 
klas VII i gimnazjum wygrała 
Agnieszka Jurczyk. Tytuł wice-
mistrzowski wywalczył Maciej 
Przytuła, a na najniższym stop-
niu podium stanął Kacper Ma-
zepa – podaje Tomasz Jagielski. 

Puchary dla zawodników 
startujących w  najstarszej ka-
tegorii wiekowej ufundowa-
ła „Panorama Pomorza”. Tu 
zwyciężył Andrzej Dziedzic. 
Na 2. miejscu sklasyfikowano 
Ewę Tarasiuk, a  na 3. Dorotę 
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MECZE PUCHARU DAVISA

Polska – Zimbabwe w Sopocie
Już za 15 złotych będzie moż-
na kupić bilet na mecz teniso-
wy, w  którym Polska w  Pu-
charze Davisa zmierzy się 
z  drużyną Zimbabwe. Mecz 
odbędzie się 7 i  8 kwietnia 
w Hali 100-lecia w Sopocie.
Polscy tenisiści w  tym sezo-
nie rywalizują w  Grupie II 
Strefy Euroafrykańskiej. Na 
swoim koncie mają już zwy-
cięstwo w  pierwszej rundzie, 
w  której pokonali faworyzo-
waną reprezentację Słowe-
nii. Teraz przyjdzie kolej na 
Zimbabwe. Dodajmy w  tym 
miejscu, że nasza reprezenta-
cja zagra w Trójmieście po raz 
trzeci w ciągu ostatnich czte-
rech sezonów. Polscy tenisiści 
na pewno liczą na znakomity 
doping pomorskich kibiców, 
których będzie mogło zasiąść 
na trybunach sopockiej hali 
blisko 2 tysiące. Drużyna afry-
kańska pokonała w  pierwszej 
rundzie Turków. Najlepszymi 
zawodnikami w  zespole naj-
bliższego rywala biało-czer-
wonych byli singliści, noto-
wani w  piątej setce rankingu 
ATP Takanyi Garanganga 
i Benjam in Lock. Z kolei na-
szych barw bronić będą naj-
lepsi polscy tenisiści: Łukasz 
Kubot (aktualny mistrz Wim-
bledonu i  lider światowego 

rankingu deblowego), Kamil 
Majchrzak, Hubert Hurkacz, 
Michał Przysiężny i  Marcin 
Matkowski. 
Polska w  historii rozgrywek 
Davis Cup rywalizowała już 
z  Zimbabwe. W  1985 roku 
przegrali na kortach warszaw-
skiej Legi 2:3, ale dwa lata 
później byli lepsi w  stosun-
ku 3:2 w Harare. Jeśli Polska 
pokona zespół z  Afryki, to 
15-16 września zagra na wy-
jeździe z Rumunią lub Maro-
ko o miejsce w Grupie I Stre-
fy Euroafrykańskiej Pucharu 
Davisa 2019.
W  tygodniu poprzedzającym 
rozgrywki, w  Hali 100-le-
cia przeprowadzony zostanie 
również trening polskiej re-
prezentacji z  udziałem dzieci 
z sopockich szkół.
Mecze II rundy Pucharu Da-
visa Polska – Zimbabwe od-
będą się 7 i 8 kwietnia w Hali 
100-lecia przy ul. Goyki 7. 
W  sobotę, 7 kwietnia, roze-
grane zostaną 2 pojedynki sin-
glowe – początek o  godzinie 
14.00. Natomiast w niedzielę, 
8 kwietnia, od godziny 12.00 
zaplanowano mecz deblowy 
i maksymalnie dwa pojedynki 
singlowe.

(KL)

Mytkowską.
Dodajmy jeszcze tylko, że or-
ganizatorami turnieju byli: 
Urząd Gminy, Biblioteka Pu-
bliczna oraz Szkoła Podstawo-
wa w Suchym Dębie.

(lubek)

Flash
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FUTSAL

Powiatowe 
mistrzostwa
Za nami kolejne Mistrzo-
stwa Powiatu Gdańskie-
go w  Halowej Piłce Noż-
nej. Tym razem gospoda-
rzem zmagań była Arena 
Przywidz, a  do rywalizacji 
przystąpiło pięć zespołów. 
W  Przywidzu zabrakło 
reprezentacji gmin: Ce-
dry Wielkie, Suchy Dąb 
i Pruszcz Gdański.
Uczestników nie było wie-
lu, dlatego też zawody ro-
zegrano system „każdy 
z  każdym”. W  zmaganiach 
bezkonkurencyjna okaza-
ła się reprezentacja gminy 
Trąbki Wielkie, zdobywa-
jąc tym samym mistrzostwo 
powiatu gdańskiego. Wice-
mistrzami halowych zma-
gań okazali się gospodarze 
rozgrywek, a na najniższym 
stopniu podium sklasyfi-
kowano drużynę broniącą 
barw gminy Kolbudy. Tuż 
za podium znalazły się eki-
py miasta Pruszcz Gdański 
i Pszczółek.
Na końcu warto jeszcze za-
uważyć, że powiatowe mi-
strzostwa w  futsalu rozgry-
wano już po raz osiemnasty.

(GR)
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