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Na terenie województwa znajduje się 40 niezwykłych szlaków 
kajakowych, liczących łącznie blisko 1600 km. Już 9 czerwca 
nadarzy się okazja, aby poznać jeden z nich – Radunię. Właśnie na 
tej rzece pomiędzy Straszynem a Pruszczem Gdańskim odbędzie 
się spływ kajakowy, w którym uczestniczyć ma 160 osób.

160 kajakarzy popłynie nurtem Raduni
POWIAT GDAŃSKI CZEKA NA TURYSTÓW 
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Żuławski Tulipan po raz dziesiąty  
Wójt gminy, Gospodarstwo Rolne Zbroińscy, 
Sołectwo Mokry Dwór oraz Ośrodek Kultury, 
Sportu i Biblioteka Publiczna zapraszają na tu-
lipanowe święto.

Kolarskie święto w Trąbkach Wielkich 
W  połowie czerwca w  Trąbkach Wielkich 
odbędzie się czwarta odsłona Vienna Life 
Lang Team Maratony Rowerowe. Startować 
może każdy chętny.

Gwiazd nie zabraknie
Tegoroczne Dni Pruszcza Gdańskiego 
przypadają na 16 i  17 czerwca. Wiadomo 
już, że zagra Mrozu, LemON i gwiazda di-
sco polo – Cliver.

Niebawem otwarcie żłobka
Zakończyła się budowa żłobka w  Pruszczu 
Gdańskim. Jego otwarcie zaplanowano na 
7 maja. Wcześniej odbędą się dni otwarte 
nowej placówki.

STR. 8 STR. 10 STR. 11STR. 6

STR. 4

Powiat gdański ma wiele do 
pokazania. Na pewno w jeden dzień 
wszystkiego nie obejrzymy – mówi 
Stefan Skonieczny, starosta gdański. 
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• 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
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TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 19 kwietnia (czwartek), Lady Pank 
Symfonicznie, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 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

• 24 kwietnia (wtorek), Joscho Stephan Quartet, 
godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 28 kwietnia (sobota), Anita Lipnicka & The 
Hats, godz. 20.00, Atlantic w Gdyni, ul. 3 Maja 
28

• 29 kwietnia (niedziela), Postmodern Jukebox, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 2 maja (środa), Bolewski & Tubis-Lunatyk, 
godz. 21.00, Klub BOTO w Sopocie, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 54B

• 6 maja (niedziela), Żal, godz. 19.00, Teatr na 
Plaży w Sopocie, al. Franciszka Mamuszki 2

• 11 – 19 maja (piątek – sobota), Gdański 
Festiwal Muzyczny – Korzenie 

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

• 18 – 20 maja (czwartek – niedziela), Wiosna 
w ogrodzie, godz. 10.00, Renk w Gdańsku, ul. 
Wodnika 50

• 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

• 10 czerwca (niedziela), Hollywood Undead, 
godz. 18.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 15 – 16 czerwca (piątek – sobota), Fląder 
Festival, plaża w Brzeźnie 

• 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 (piątek – 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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Za unijne pieniądze zrealizowałeś projekt, a może 
pomogłeś innym. Pochwal się mieszkańcom Pomorza. 
Weź udział w DOFE!
Śpiesz się! Termin zgłoszeń projektów w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich upływa już 30 kwietnia 2018 r. To największe 
wydarzenie promujące projekty europejskie w Polsce. VI edycja DOFE odbędzie się 11-13 maja 2018 r. w całej Polsce.

Czemu warto wziąć udział 
w DOFE?
– Warto uczestniczyć w Dniach 
Otwartych, aby pokazać miesz-
kańcom, jak miliony złotych 

z  Unii Europejskiej zmieniają 
pomorski krajobraz. Każdego 
roku pojawiają się nowe projekty. 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
jak bardzo ich życie zmienia się 

wraz z  kolejnymi inwestycja-
mi – mówi Martyna Sawicka 
z  Departamentu Programów 
Regionalnych UMWP. – Udział 
w akcji to również bezpłatna pro-

mocja. Informacje z  organizo-
wanych wydarzeń będą szeroko 
prezentowane w mediach krajo-
wych, lokalnych oraz w mediach  
społecznościowych – dodaje.

Jak zgłosić udział?
Zgłoszenie jest bardzo proste 
i odbywa się drogą elektronicz-
ną. Wystarczy wypełnić specjal-
ny formularz znajdujący się na 
stronie dniotwaerte.eu. Nale-
ży zaplanować ciekawą ofertę. 
Może to być na przykład zwie-
dzanie z przewodnikiem niedo-
stępnych na co dzień miejsc czy 
wspólne warsztaty dla chętnych. 
Atrakcje mogą być bezpłatne 
lub biletowane ze zniżką. Czas 
na nadsyłanie zgłoszeń jest do 
30 kwietnia 2018 r.

Czym są DOFE?
Jest to ogólnokrajowa akcja 
koordynowana przez Minister-
stwo Inwestycji i  Rozwoju. To 
również okazja do pokazania 
szerokiej publiczności projek-
tów zrealizowanych przy wspar-

ciu samorządu województwa 
pomorskiego za pomocą Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. – DOFE 
to nie jest zwykła akcja pro-
mocyjna. Są to setki wydarzeń 
w całym kraju, w których udział 
biorą tysiące mieszkańców – 
mówi Jan Szymański, dyrek-
tor Departamentu Programów 
Regionalnych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Dni Otwarte są 
również elementem kampa-
nii Europe in my region, która 
pokazuje mieszkańcom całej 
Unii Europejskiej korzyści pły-
nące z  członkostwa. Wszelkie 
dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego.

Flash

MIEJSCE NA TWOJĄ
 REKLAMĘ !

ZADZWOŃ!
tel. 790 486 988
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NAGRODZONO UCZNIÓW I SPORTOWCÓW

Stypendia starosty już wręczone
Uczniowie mieszkający na 
terenie powiatu gdańskie-
go mają kilka powodów, aby 
osiągać jak najlepsze wyniki 
w nauce. Jednym z nich są sty-
pendia starosty gdańskiego.
Stypendia przyznawane są 
od kilku lat, a  otrzymują je 
uczniowie, którzy mogą po-
chwalić się bardzo dobrymi 
wyniki w  nauce lub znaczą-
cymi osiągnięciami spor-
towymi. W  tym semestrze 
wyróżnionych zostało 27 
uczniów, w tym 5 za osiągnię-
cia sportowe. Warto w  tym 
miejscu dodać, że wśród sty-
pendystów naukowych naj-
lepszą średnią (5,4) uzyskał 

  Pamiątkowe zdjęcie stypendystów starosty gdańskiego
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  Na terenie powiatu gdańskiego nie brakuje również takich perełek 
jak chociażby ten dom podcieniowy w Koszwałach 

POWIAT GDAŃSKI CZEKA NA TURYSTÓW

160 kajakarzy popłynie 
nurtem Raduni
Na terenie województwa znajduje się 40 niezwykłych szlaków 
kajakowych, liczących łącznie blisko 1600 km. Już 9 czerwca 
nadarzy się okazja, aby poznać jeden z nich – Radunię. Właśnie na 
tej rzece pomiędzy Straszynem a Pruszczem Gdańskim odbędzie 
się spływ kajakowy, w którym uczestniczyć ma 160 osób.

Problematyka zagospodaro-
wania szlaków kajakowych 
i  ich znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego regionu zna-
lazła swoje odzwierciedlenie 
w dokumentach strategicznych 
województwa.
 – Od kilku lat samorząd po-
dejmuje starania zmierzające 
do rozwoju turystyki wodnej 
poprzez promowanie Pomor-
skich Szlaków Kajakowych, 
czego dowodem są choćby co-
rocznie organizowane wspól-
nie z  lokalnymi samorząda-
mi spływy kajakowe. W  tym 
roku samorząd Województwa 
Pomorskiego wspólnie z  gmi-
ną Pruszcz Gdański, miastem 
Pruszcz Gdański oraz po-
wiatem gdańskim organizuje 
„Wielki Spływ Kajakowy Rze-
ką Radunią” – informuje Han-
na Jetter, kierownik Referatu 

 Na Raduni regularnie spotkać można miłośników 
kajakarstwa

  Walory turystyczne powiatu gdańskiego promowane były podczas targów w gdańskim 
AmberExpo
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Projektów Infrastrukturalnych
Departament Infrastruktu-
ry Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Wydarzenie, które odbędzie 
się na urokliwej rzece, jaką 
jest Radunia, stanie się oka-
zją do propagowania turystyki 
wodnej – zwłaszcza kajakar-
stwa wraz z promocją regionu. 
Na trasie planowanego spływu 
uczestnicy będą mieli możli-
wość poznania wyjątkowego 
i unikatowego szlaku elektrow-
ni wodnych, w tym architektu-
ry i  zwiedzania zabytkowych 
elektrowni wodnych z  począt-
ku XX wieku w  Straszynie, 
Prędzieszynie, Kuźnicach oraz 
w Juszkowie.
 – Impreza sprzyjać bę-
dzie również integracji całe-
go środowiska wodniackie-
go powiatu gdańskiego. Ideą 

przedsięwzięcia będzie pro-
mowanie zdrowego stylu życia 
i  aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Spływ ma 
zachęcić do odkrywania uro-
ków i  atrakcji turystycznych 
województwa, a w szczególno-
ści Pomorskich Szlaków Kaja-
kowych – dodaje Hanna Jetter.
Powiat gdański od wielu lat 
prowadzi różne działania ma-
jące na celu zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej regionu.
 – Inwestujemy przede wszyst-
kim w  ścieżki rowerowe, po-
nieważ turystyka rowerowa 
jest coraz popularniejszą formą 
spędzania wolnego czasu. Ini-
cjatyw rowerowych na terenie 
powiatu gdańskiego jest wiele. 
Dodam, że wszystkie gminy 
i miasto – szczególnie w okre-
sie letnim – organizują impre-
zy plenerowe, które przyciągają 
turystów – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański, 
który zauważa, że zarówno 
strona wyżynna jak i  żuław-
ska ma wiele do zaoferowania. 
– Tereny Przywidza, Kolbud 
przyciągają jeziorami, ścież-
kami, czy lasami. Nie brakuje 
też ciekawych, zabytkowych 
obiektów architektonicznych; 
warto wspomnieć chociażby 
o  spuściźnie po Mennonitach. 
Powiat gdański ma wiele do 
pokazania. Na pewno w  jeden 
dzień wszystkiego nie obejrzy-
my. Nie możemy też zapomnieć 
o bazie żeglarskiej w Błotniku, 
czy szlaku kajakowym na tere-
nie gminy Pruszcz Gdański.

Jakub Robaczewski, uczeń 
klasy II Gdańskiego Liceum 
Autonomicznego.
– Aby otrzymać stypendium 
należało mieć średnią ocen 
co najmniej na poziomie 5,0. 
Z każdym rokiem ilość wyróż-
nionych osób jest coraz więk-
sza, co może świadczyć o tym, 
że stypendia – mimo że nie są 
wysokie – są pewnego rodzaju 
mobilizacją – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Stypendia naukowe otrzy-
mali: Jakub Robaczewski, 
Aleksandra Czerwińska, Jan 
Grubba, Piotr Durawa, Patry-
cja Idźkowska, Klaudia Sol-
ska, Agata Lange, Krzysztof 

Łepkowski, Olga Rybak, 
Małgorzata Pieczykolan, 
Aleksandra Bilicka, Roman 
Kraiński, Krzysztof Szafrań-
ski, Michalina Radecka, Mi-
łosz Kasak, Paweł Sawicki, 
Aleksandra Mikołajczyk, Pa-
weł Rutkowski, Joanna Szra-
mowska, Nikola Le, Mał-
gorzata Marzec i  Wojciech 
Filipczuk.
Z  kolei na liście osób, które 
otrzymały stypendia spor-
towe znaleźli się: Aleksan-
dra Koczewska, Przemysław 
Czerwiński, Bogumiła Szy-
mendra, Paweł 
Śliwiński i Martyna Krygier.

(GR)

To właśnie na terenie prusz-
czańskim i  w  samym Pruszczu 
Gdańskim pojawią się kajakarze, 
którzy wezmą udział w czerwco-
wym spływie.
 – Spływ rozpocznie się zwie-
dzaniem elektrowni wodnej 
w Straszynie, a zakończy wspól-
nym ogniskiem na terenie fak-
torii. Prawdopodobnie odbędą 
się pokazy grupy rekonstruk-
torów. Nad bezpieczeństwem 

uczestników spływu czuwać 
będą ratownicy oraz ekipa do 
przenoszenia kajaków. Być może 
przeprowadzimy także poka-
zy pierwszej pomocy przedme-
dycznej – zapowiada Ireneusz 
Czernecki, naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim.
Więcej informacji o czerwcowym 
spływie podamy w  majowym 

wydaniu „Panoramy”.
 – Nasz powiat bardzo chętnie 
odwiedzają przede wszystkim 
mieszkańcy Trójmiasta, któ-
rzy organizują sobie jednodnio-
we wypady. Mimo to uważam, 
że i  tak powiat gdański nie jest 
jeszcze całkowicie odkryty przez 
turystów – podkreśla Stefan 
Skonieczny.

(lubek)
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JA JCARNIA 2018
Na dziewiętnastą Jajcarnię do Sobowidza zjechali motocykliści nie tylko 

z całego Pomorza, ale również z Polski, a nawet z zagranicy! Tradycyjnym 
już poświęceniem maszyn rozpoczął się kolejny sezon motocyklowy.
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PROBLEM ZE ZNALEZIENIEM WYKONAWCÓW

MIEJSC WYSTARCZY DLA WSZYSTKICH

Wykonawcy windują ceny 

Niebawem otwarcie 
miejskiego żłobka
Zakończyła się budowa żłobka w Pruszczu Gdańskim. Jego otwarcie zaplanowano  
na początek maja. 

Po długim poszukiwaniu wy-
konawcy udało się w końcu 
znaleźć firmę, która wybu-
duje most kompozytowy na 
kanale Raduni przy grani-
cy Pruszcza Gdańskiego z 
Gdańskiem.
– Do wakacji ścieżkę rowe-
rową przy kanale Raduni 
i  drogę technologiczną na 
wale połączy zaprojektowany 
przez Politechnikę Gdańską 
mostek kompozytowy. Zbu-
dowanie mostu i  posado-
wienie przyczółków wykona 
firma Mosty Kujawy – mówi 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, któ-
ry przypomina, że przetarg 
– bez powodzenia – na reali-
zację tego zadania ogłaszany 
był już trzykrotnie.
Nie tylko wyłonienie wy-
konawcy mostku na kanale 
Raduni nastręcza kłopotów 
pruszczańskim urzędnikom.
– Kilka przetargów udało się 
już pozytywnie rozstrzygnąć. 
W  trzech przypadkach mu-
sieliśmy powtórzyć przetar-
gi ze względu na zawyżone 

Budowa żłobka nie kosztowała 
mało, ponieważ wraz wyposa-
żeniem wydano ponad 6 mln zł. 
Niewielką cegiełkę, bo 1,2 mln 
zł, pruszczański samorząd pozy-
skał ze środków rządowych. 
– Mimo że procentowo jest to 
niewielkie wsparcie, to każde 
dofinansowanie zewnętrzne nas 
cieszy. W  nowym żłobku znaj-
dzie się miejsce dla 120 dzieci, 
które podzielone zostaną na pięć 
grup. W  obiekcie znajduje się 
kuchnia, więc posiłki przygoto-
wywane będą na miejscu. Przy 
budynku znajduje się oczywiście 
plac zabaw. Jest to obiekt prze-
strzenny, przyjazny dzieciom, 
z którego jesteśmy bardzo dum-
ni – mówi nam Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskiego. 
Dodajmy jeszcze, że obiekt ko-
rzystać będzie z  paneli foto-
woltaicznych zamontowanych 
na dachu, dzięki czemu koszt 
utrzymania budynku będzie 
mniejszy. 
– W  tej chwili jedyny kłopot 
jaki mamy, to jest problem z na-
borem pracowników, dlatego 
też na samym początku żło-
bek przyjmie tylko dwie grupy. 
Z  czasem będziemy oczywiście 
uruchamiać kolejne, aby jak 

oferty, które niemal dwukrot-
nie przekroczyły zaplanowany 
przez nas kosztorys. Dotyczy-
ło to chociażby budowy ulic 
Wróblewskiego, Mościckiego, 
Olszewskiego i 24 Maja. Ofe-
renci podają kwoty absolut-
nie nieprzystające nawet do tej 
trudnej dziś rzeczywistości, 
gdzie jest mało wykonawców. 
Mam nadzieję, że w  wyniku 

najszybciej zdecydowana więk-
szość dzieci mogła uczęszczać 
do nowego żłobka – dodaje Ja-
nusz Wróbel. – Myślę, że dwa 
lata temu nie byłoby żadnego 
problemu ze skompletowaniem 
kadry pracowniczej. Dziś sytu-
acja jest zgoła odmienna i znale-
zienie pracowników – nie tylko 
do naszego żłobka – jest dla pra-
codawców nie lada wyzwaniem.
Jerzy Kulka, zastępca burmistrza 

 Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego i Piotr Kaliński, przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszcz Gdański osobiście przekonali się, 

że żłobek jest już gotowy na przyjęcie maluchów

 Most kompozytowy budowany jest właśnie na kanale Raduni
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NOWE ATRAKCJE W KOLBUDACH

BUDŻET OBYWATELSKI

Przystań otwarta 
w majówkę

Projekty do 27 kwietnia

Trwają przygotowania do nowe-
go sezonu letniego na przystani 
w Kolbudach. Ze sprzętu pływa-
jącego będzie można skorzystać 
już niebawem, bo – jak zapowiada 
Bartłomiej Papis, kierownik Re-
feratu Sportu i Turystyki – przy-
stań będzie otwarta w długi ma-
jowy weekend.
W  ostatnim czasie przystań że-
glarska i sama plaża nad jeziorem 
w Kolbudach zmieniły się nie do 
poznania. Ma to oczywiście od-
zwierciedlenie w liczbie osób od-
wiedzających Kolbud.
 – Ubiegłoroczny sezon był naj-
lepszy od lat. Śmiem jednak 
twierdzić, że w tym roku zawita 
do nas jeszcze więcej osób – mówi 
„Panoramie” Bartłomiej Papis. 
– Przybywają do nas nie tylko 
mieszkańcy gminy Kolbudy, ale 
również mieszkańcy innych miej-
scowości powiatu gdańskiego 
oraz Trójmiasta.
Przypomnijmy, że gmina za-
inwestowała w  uporządkowa-
nie i  zagospodarowanie terenu 
oraz w  sprzęt pływający. Jednak 
w  Kolbudach skorzystać można 
nie tylko z kajaków, łódek, czy ro-
werów wodnych.
 – Do dyspozycji odpoczywają-
cych jest także wakeboarding, 
który również cieszył się dużym 
zainteresowaniem miłośników 
aktywnego odpoczynku. W tym 
roku jazda na wakeboardingu 
będzie jeszcze bardziej atrak-
cyjniejsza, ponieważ niebawem 

Dla wielu osób, które szczegól-
nie interesują się działaniami na 
rzecz miasta, kwiecień to okres 
szczególny, ponieważ właśnie 
w tym czasie ogłaszane są kolejne 
edycje Budżetu Obywatelskiego.
Nie inaczej jest w  Pruszczu 
Gdańskim, gdzie jeszcze do 27 
kwietnia mieszkańcy mogą skła-
dać projekty do V już edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego.
Janusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego, informuje, że 
podobnie jak w poprzednich la-
tach wnioski można składać po-
przez formularz on-line dostęp-
ny na stronie internetowej miasta 
(pobierając formularz z zakładki 
„Zgłoś projekt”) albo w  wersji 
papierowej, z punktu informacyj-
nego na parterze siedziby urzędu 
miasta albo sekretariatu (I  pię-
tro) lub też Biura Rady Miasta 
Pruszcz Gdański, które również 
znajduje się na pierwszym piętrze 
naszego magistratu.
 – W ramach V edycji będą mo-
gły być zgłaszane zadania o war-
tości jednostkowej nieprzekra-
czającej kwoty 150 tysięcy zło-
tych, mieszczące się w  kompe-
tencji gminy, które są możliwe do 
realizacji w trakcie jednego roku 
budżetowego. Wyjątek stanowić 

zainstalowane zostaną przeszko-
dy – zapowiada Bartłomiej Papis.
Ale to nie koniec nowości, któ-
re czekają nas na przystani 
w Kolbudach.
 – Popularność dmuchanych de-
sek SUP (do pływania z wiosłem) 
rośnie jak na drożdżach. Dlatego 
również na naszej przystani będzie 
można wypożyczyć taką deskę – 
dodaje Bartłomiej Papis.
Cennik wypożyczenia sprzętu 
pływającego na Gminnej Przysta-
ni Żeglarskiej w  Kolbudach: ka-
jak, rower wodny, łódź wiosłowa 
i żaglowa Ancora – 5 zł, żaglówka 
Optymist i deska windsurfingowa 
– 2 zł, łódź żaglowa Omega 10 zł.
Wyciąg do wakeboardingu dla 
mieszkańców gminy kosztuje 10 
(15 minut) lub 40 zł (60 minut) 
i  odpowiednio dla osób spoza 
gminy 25 i 100 zł. 
 – Osoby korzystające z wakebo-
ardu zobowiązane są udowodnić, 
że są mieszkańcami naszej gmi-
ny. Od momentu uruchomienia 
tej atrakcji niemal wszyscy odpo-
czywający tu turyści informują, 
że mieszkają właśnie na naszym 
terenie. Wszystko dla zniżki – 
tłumaczy kierownik Papis.
Przystań żeglarska otwarta bę-
dzie codziennie od 28 kwietnia 
do 6 maja. W  maju i  czerwcu 
otwarta będzie tylko w weeken-
dy, a  w  wakacje będzie czynna 
oczywiście każdego dnia.

(lubek)

będą projekty wymagające wy-
dania pozwolenia na budowę, 
które są możliwe do realiza-
cji w  okresie dwóch lat, a  więc 
w latach 2019-2020. Dopuścili-
śmy także możliwość składania 
wniosków dotyczących inwe-
stycji realizowanych na ogólno-
dostępnym terenie, przyległym 
do budynków szkół i  placówek 
oświatowych. W przypadku za-
dań, które wymagają lokalizacji 
na określonym terenie, musi on 
stanowić mienie miast – tłuma-
czy burmistrz.
Przypomnijmy jeszcze tylko, że 
składając wniosek należy pamię-
tać, aby każdy projekt był popar-
ty przez co najmniej 15 miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego, 
którzy ukończyli 16 rok życia.
 – Każdy uprawniony miesz-
kaniec naszego miasta może 
poprzeć więcej niż jedną pro-
pozycję zadania zgłoszonego 
do Budżetu Obywatelskiego. 
Serdecznie zapraszam miesz-
kańców naszego miasta do czyn-
nego uczestnictwa w  procesie 
współtworzenia Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2019 – zachę-
ca Janusz Wróbel.

(GR)

powtórzenia przetargów otrzy-
mamy oferty, które będziemy 
mogli zaakceptować – mówi 
Janusz Wróbel.
„Sukcesem”, bo chyba tak moż-
na już mówić, zakończyło się 
kilka innych przetargów, któ-
re dotyczą chociażby budowy 
ważnego mostku, który połą-
czy ulicę Zastawną z  Fakto-
rią. Przejście powstać ma w IV 

Pruszcza Gdańskiego ds. spo-
łecznych sądzi, że dla wszystkich 
dzieci, których rodzice złoży-
li wniosek, wystarczy miejsca 
w nowym żłobku.
– Przypomnę jeszcze tylko, że 
drugi nasz żłobek – oddany 
do użytku jesienią 2014 roku – 
może przyjąć 40 maluchów, dla-
tego nie sądzę, aby była potrzeba 
tworzenia listy kolejkowej, jak 
ma to miejsce w  Trójmieście. 

kwartale tego roku. Wiadomo 
też kto zbuduje w  tym roku 
trzeci mostek, a  także ścież-
kę rowerową, która prowadzić 
będzie z  Faktorii do Juszko-
wa. Dodajmy, że podpisana 
została również umowa na 
budowę ulicy Dąbrowskiego, 
która ma być ukończona do 
końca listopada.

(lubek)

Pierwszeństwo, w  przeciwień-
stwo do przedszkoli, mają dzieci 
rodziców pracujących oraz nie-
pełnosprawnych – dodaje Jerzy 
Kulka.
Dodajmy jeszcze tylko, że nowy 
żłobek w  Pruszczu Gdań-
skim wybudowany został 
przy ulicy Romera na Osiedlu 
Bursztynowym.

(lubek)
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ZEBRANIA W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH

Wyłoniono najlepszych w turnieju 
wiedzy pożarniczej
Za nami zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich, podczas którego podsumowano 
miniony rok. W międzyczasie odbył się również gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
a w Koszwałach nastąpiły zmiany w strukturach miejscowej OSP.

Podczas dorocznego spotkania 
strażaków nie tylko podsumo-
wano działania przeprowadzone 
w 2017 roku, ale przede wszyst-
kim mówiono o planach, a te są 
niezwykle interesujące.
– Największym zadaniem jest 
rozbudowa remizy w  Cedrach 
Wielkich, która finansowana 
ma być ze środków gminnych. 
Będziemy się jednak starać o ze-
wnętrzne dofinansowanie tej in-
westycji. Ważnym zadaniem jest 
również ciągłe doposażanie stra-
ży w nowy sprzęt gaśniczy i  ra-
towniczy, w tym zadaniu źródłem 
finansowania jest realizowanie 
przez gminę programu „Bez-
pieczne Żuławy”, który pozwoli 
na wyposażenie straży w  nowo-
czesne zestawy do ratownictwa 
drogowego. Takie działanie ma 
w  znacznym stopniu wzmocnić 
potencjał ratowniczy naszych jed-
nostek – mówi Janusz Goliński, 

wójt gminy Cedry Wielkie, który 
jest zarazem prezesem Zarządu 
Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych.
Podobne zebranie odbyło się 
także w  Koszwałach, gdzie na-
stąpiły duże zmiany w  struktu-
rach jednostki. Walne Zebra-
nie, jako najwyższa władza sto-
warzyszenia, dokonała również 
zmiany statutu, dostosowując go 
do najnowszych wymagań sta-
wianych organizacjom pożytku 
publicznego. Zmiany te pozwolą 
w przyszłości na uzyskanie przez 
OSP w  Koszwałach statusu 
OPP, a  nawet podjęcie działal-
ności gospodarczej, z  której zy-
ski w całości przeznaczone mogą 
być na działalność statutową.
Podczas zebrania powołano 
nowy zarząd w  składzie: prezes 
OSP – Dariusz Wojewski, na-
czelnik OSP – Michał Rychlic-
ki, skarbnik – Justyna Słowińska, 

ODNAWIAJĄ ŻUŁAWSKIE PEREŁKI

Potrzebne miliony na renowację zabytków
Partnerski projekt „Zachowanie 
wielokulturowego dziedzictwa 
Żuław poprzez wykonanie ro-
bót budowlanych, remontowych 
i konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych i obiektach po-
łożonych na terenach objętych 
ochroną konserwatorską w gmi-
nach żuławskich oraz stworze-
nie spójnej oferty turystycznej 
promującej tożsamość Żuław”, 
wkracza w decydującą fazę.
Wartość projektu to 13,5 mln 
zł, a  za tę kwotę mają być wy-
remontowane zabytki na terenie 
trzech gmin: Cedry Wielkie, 
Nowy Dwór Gdański i  Nowy 
Staw. 7,7 mln zł pochodzi z Unii 
Europejskiej. Liderem przed-
sięwzięcia jest gmina Cedry 
Wielkie. Warto w  tym miejscu 
zauważyć, że projekt przygoto-
wany właśnie przez żuławskie 
samorządy został najwyżej oce-
niony, mimo to dofinansowanie 
i tak wynosi tylko 60 proc., a nie 
jak początkowo informowano 
85 proc. Aż 20 mln zł miało 
być początkowo przyznanych 
na remont gdańskiego kościoła 

mariackiego. Jednak jego pro-
boszcz zrezygnował z unijnej do-
tacji na rzecz wsparcia rządowego, 
a  20 mln zł rozdysponowano na 
inne pomorskie zabytki. 
– Udało się nam wychwycić 
żuławskie perełki, które potrze-
bują prac remontowych i  moder-
nizacyjnych. Dzięki unijnemu 
wsparciu blask swój odzyskują 
nie tylko świątynie, ale również 
domy podcieniowe, cmentarze 
mennonickie, śluza w Marzęcinie 
czy most zwodzony w  Nowym 
Dworze Gdańskim – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Na naszym terenie remontowany 
jest dom podcieniowy w Miłoci-
nie, kościoły w: Cedrach Wiel-
kich, Trutnowach, Kiezmarku 
oraz Giemlicach. Wszystkie prace 
na terenie naszej gminy kosztować 
będą ponad 5,6 mln zł.
– Tam, gdzie są prowadzone prace 
nad zabytkami, zawsze spodzie-
wać się można niespodzianek, 
które opóźniają proces realizacji 
inwestycji albo podrażają koszty. 
W związku z tym prace, których 

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 Kościół w Cedrach Wielkich przypomina w tej 
chwili jeden wielki plac budowy 
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CEDRY WIELKIE

Mickiewicza 
z dofinansowaniem
Janusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie wspólnie 
z Dariuszem Drelichem, wo-
jewodą pomorskim, podpisa-
li umowę o  dofinansowanie 
budowy ulicy Mickiewicza 
w Cedrach Wielkich. 
Jak informuje nas Janusz 
Goliński, całkowity koszt 
przedsięwzięcia oszacowano 
na ponad 2,7 mln zł, z czego 
1,2 mln zł stanowi dofinan-
sowanie z  „Programu rozwo-
ju gminnej i  powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 
2016-2020”. 

– Projekt obejmuje budowę 
nowego układu z  betonu as-
faltowego wraz ze zjazdami. 
Wybudowane zostaną rów-
nież miejsca postojowe, za-
toka autobusowa, kanalizacja 
deszczowa, oświetlenie ulicz-
ne oraz ciąg pieszy. Zwień-
czeniem inwestycji będzie 
wykonanie oznakowania pio-
nowego i  poziomego. Zgod-
nie z przyjętym harmonogra-
mem całość zadania zostanie 
wykonana do połowy grudnia 
– dodaje wójt Goliński.

(GR)

koniec zakładany był na kwiecień, 
tak naprawdę zostaną zakończone 
dopiero w  październiku. Jednak 
dobra współpraca z  konserwato-
rem zabytków sprawia, że nie-
oczekiwane problemy udaje się 
nam jakoś pokonywać – dodaje 
Janusz Goliński.
Wiadomo, że wiejskie parafie nie 
dysponują wystarczającymi środ-
kami do przeprowadzania remon-
tów na tak dużą skalę, dlatego i tak 

miejscowe samorządy musiały 
wesprzeć kościoły.
– Zaplanowane w  ramach pro-
jektu prace są tylko namiastką 
tego, co należy wykonać w każ-
dym z tych obiektów sakralnych. 
Potrzeba jeszcze wielu milionów, 
aby nasze zabytki doprowadzić 
do dawnej świetności – dodaje 
wójt Goliński.

(lubek)
 Janusz Goliński i Dariusz Drelich pogratulowali 

sobie podpisanej umowy

sekretarz – Marek Jerchewicz, 
gospodarz – Andrzej Lewański. 
Z  kolei w  Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu w Cedrach Wiel-
kich odbyły się gminne eliminacje 
do XLI Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Były to już 
dziewiąte eliminacje organizowa-
ne na terenie gminy Cedry Wiel-
kie. W  konkursie licznie wzięły 
udział dzieci i młodzież ze wszyst-
kich szkół: Giemlic, Wocław, Ce-
drów Małych i Cedrów Wielkich. 
Celem konkursu jest popularyzo-
wanie wśród dzieci i  młodzieży 
znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, wiedzy na 
temat technik pożarniczych, or-
ganizacji ochrony przeciwpoża-
rowej oraz historii i tradycji samej  
straży pożarnej.
Łącznie w  tegorocznym tur-
nieju udział wzięło 30 uczest-
ników, którzy mieli za zadnie 
rozwiązać test sprawdzający 
ich wiedzę z zakresu pożarnic-
twa. Uczniowie z  jednakową 
ilością punktów, kwalifikują-
cych na podium, wzięli udział 
w  dogrywce, która polegała 
na ustnej odpowiedzi przed  

komisją konkursową.
W  kategorii klas I  – VI bez-
konkurencyjny okazał się Jan 
Wojewski ze Szkoły Podsta-
wowej w  Cedrach Wielkich. 
Na podium znaleźli się również 
Igor Fąfara ze Szkoły Podsta-
wowej w  Wocławach i  Bartosz 

Michta ze Szkoły Podstawowej 
w Giemlicach. 
Z kolei wśród uczniów klas VII 
i gimnazjum zwyciężył Igor Ko-
walski ze Szkoły Podstawowej 
w  Cedrach Wielkich. 2. miej-
sce zajął Adam Chara – tak-
że z  podstawówki w  Cedrach 

Wielkich, a 3. Adam Gański ze 
Szkoły Podstawowej w  Wocła-
wach. Zwycięzcy obu kategorii 
bronić będą barw gminy Cedry 
Wielkie na etapie powiatowym.

(GR)
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WSPÓŁPRACA MIASTA Z AWFIS

Rektor wizytował 
sportowe obiekty
Jesienią ubiegłego roku 
podpisane zostało porozu-
mienie dotyczące współ-
pracy pomiędzy miastem 
Pruszcz Gdański a  Akade-
mią Wychowania Fizycz-
nego i  Sportu w  Gdań-
sku. Teraz przyszedł czas 
na konkretne działania. 
Niedawno pruszczańskie 
obiekty sportowe wizytował 
rektor gdańskiej uczelni  
Waldemar Moska. 
 – Będziemy organizo-
wać różnego rodzaju ba-
dania młodych mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego, 
aby sprawdzić ich stan wy-
dolności f izycznej, a  tak-
że aby przekonać się, jaki 
jest ogólny stan zdrowia 
oraz możliwość podejmo-
wania wysiłku f izyczne-
go szczególnie przez mło-
dzież szkolną – mówi rektor  
Waldemar Moska.
Podpisane jesienią poro-
zumienie obejmuje dość 
szeroki zakres współpracy. 
Piotr Kaliński, przewod-
niczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański, mówi 
nam, że prowadzone będą 
działania mające na celu 
przede wszystkim wsparcie 
rozwoju aktywności f izycz-
nej wśród młodzieży.
 – Gdańska akademia jest 

najodpowiedniejszym part-
nerem do realizacji takich 
zamierzeń. Uczelnia wspie-
rać będzie merytorycznie 
chociażby pruszczańskich 
nauczycieli, którzy będą 
mogli bezpłatnie uczestni-
czyć w wykładach i lekcjach 
otwartych prowadzonych 
przez AWFiS. Pracownicy 
akademii będą mogli rów-
nież organizować podobne 
wykłady na terenie prusz-
czańskich szkół, w  których 
uczestniczyć będą mieli 
możliwość również ucznio-
wie i rodzice. Pierwsze roz-
mowy na ten temat już po-
czyniliśmy i zdradzić mogę, 
że spotkanie poświęcone 
będzie wpływowi aktywno-
ści f izycznej na rozwój mło-
dego człowieka – mówi nam 
Piotr Kaliński.
Z  kolei miasto umożliwi 
między innymi realizowa-
nie praktyk w  pruszczań-
skich szkołach studentom 
AWFiS. Rozmawiamy rów-
nież o możliwości przepro-
wadzenia różnego rodzaju 
badań o  charakterze dia-
gnostycznym i  prof ilak-
tycznym, którymi chcieli-
byśmy objąć jak największą 
grupę naszych dzieci– do-
daje Piotr Kaliński 

(lubek)

  Umowę współpracy podpisali Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego i Waldemar Moska, rektor AWFiS

  Takie dywany ułożone z płatków kwiatów zobaczyć 
można tylko w Mokrym Dworze
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TULIPANOWE ŚWIĘTO W MOKRYM DWORZE

Żuławski Tulipan po raz dziesiąty
Wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, Gospodarstwo Rolne 
Zbroińscy, Sołectwo Mokry Dwór oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka  
Publiczna w Cieplewie serdecznie zapraszają na dziesiąte już  
coroczne tulipanowe święto.
 – Głównym motywem te-
gorocznego Żuławskiego 
Tulipana będzie hasło „Na-
sza mała, wielka Ojczyzna”. 
Nie zabraknie także nawią-
zań do poprzednich edycji 
święta. Najważniejsze jed-
nak, aby wszyscy się dobrze 
bawili, bo przecież od 10 lat 
właśnie po to wspólnie je or-
ganizujemy! Już dziś serdecz-
nie zapraszam do Mokrego 
Dworu – zapowiada Wie-
sław Zbroiński, producent 
tulipanów, sołtys Mokre-
go Dworu i  współgospodarz  
Żuławskiego Tulipana.
Impreza odbędzie się w  ma-
jowy weekend, ale jej do-
kładny termin jak zwykle 
uzależniony jest od pory za-
kwitnięcia tulipanów. Tym 
samym zapraszamy do śle-
dzenia FB Gminy Pruszcz 
Gdański lub FB Żuławskiego 
Tulipana, gdzie pojawią się  
szczegółowe informacje.
Na sobotę zaplanowano więk-
szość atrakcji, takich jak kon-
certy, występy artystyczne czy 
pokaz sztucznych ogni. Nie 
zabraknie stoisk handlowych 
i punktów gastronomicznych. 
Kwiatowe kompozycje będzie 
można oglądać z  platformy 
widokowej.
Przypomnijmy, że Żuławski 
Tulipan jest zdobywcą pre-
stiżowej nagrody specjalnej 
Welcome Festiwal – Między-
narodowego Festiwalu Mar-
ketingu Miejsc.

 – W  tym roku będzie to już 
dziesiąte spotkanie z  „Żuław-
skim Tulipanem”. Jest zatem 
okazja, by nieco powspomi-
nać. A wszystko zaczęło się od 
próby wykorzystania w  cieka-
wy sposób milionów kwiatów 
tulipanów, które z  założenia 
hodowane są dla samych ce-
bulek. I  tak z  małego pomy-
słu, a  właściwie eksperymen-
tu, jakim była pierwsza edy-
cja „Żuławskiego Tulipana”, 

zrodziła się wielka, coroczna 
impreza przyciągająca zarówno 
mieszkańców regionu, jak i tu-
rystów z  różnych stron kraju. 
Dzisiaj jest już to wydarzenie 
integrujące mieszkańców gmi-
ny, którzy chętnie angażują się 
w układanie kwiatowych kom-
pozycji, niezależnie od kapry-
sów aury. Bo te kolorowe „ob-
razy” powstawały już zarówno 
przy padającym deszczu i śnie-
gu czy porywistym wietrze, jak 

i w promieniach palącego słoń-
ca. Ale zawsze na hasło „ukła-
damy tulipany” na polu w Mo-
krym Dworze pojawiali się 
ochotnicy z  różnych zakątków 
naszej gminy i  nie tylko. Już 
dziś wszystkich serdecznie za-
praszam na ten wyjątkowy, ma-
jowy weekend – mówi Magda-
lena Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański.

(PR)

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OBIEKT W POWIECIE

Pozbądź się niechcianych rzeczy – zabierz te potrzebne
Od października 2016 roku na 
terenie gminy Pruszcz Gdań-
ski działa nowy Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Bez wątpie-
nia jest on najbardziej nowo-
czesnym obiektem tego typu  
w powiecie gdańskim.
Powstał w  Będzieszynie (nr 
113) naprzeciwko stacji ben-
zynowej. Można tu przywieźć 
niepotrzebne i  zagracające 
mieszkanie czy piwnice odpa-
dy, ale równie dobrze można 
stąd zabrać rzeczy (w  całkiem 
dobrym stanie), które dla kogoś 
były zbędne, a nam jak najbar-
dziej mogą się przydać.
W 2017 roku punkt odwiedzi-
ło 2138 osób, a  zebrano tam 
łącznie 336 ton odpadów, które 
wyjechały z niego w około 160 
kontenerach o  różnej pojem-
ności. Mieszkańcy najczęściej 
pozbywali się odpadów wiel-
kogabarytowych (82 tony), na-
stępnie zielonych (74 tony) oraz 

„czystego gruzu” (68 ton). Pozo-
stałe odpady były przywożone 
w mniejszych ilościach.
Warto przypomnieć, że odpa-
dy wielkogabarytowe i  zużyty 
sprzęt elektryczny czy elektro-
niczny odbierane są spod domu 
raz w  roku, odpady zielone na-
tomiast (np. duże konary drzew, 
trawa, liście) w  wyznaczonym 
okresie. Tymczasem do PSZOK 
można je przywozić cały rok. 
Oprócz tego można tu zostawić 
stary sprzęt AGD, meble, zużyte 
opony, odpady zielone, chemika-
lia (np. stare farby, resztki farb), 
gruz, szkło, tworzywa sztuczne, 
papier, metale, baterie i  świe-
tlówki, żarówki, przetermino-
wane leki oraz odzież.
Ale! No, właśnie… W  budyn-
ku gospodarczym znajduje się 
pomieszczenie, w  którym gro-
madzone są rzeczy w  całkiem 
przyzwoitej, wręcz dobrej „kon-
dycji” czekające na nowych użyt-
kowników. Wśród nich znaleźć 

można meble, rowery, foteliki 
samochodowe i  łóżeczka dla 
dzieci, zabawki czy żyrandole. 
Zdarzają się sprawne lodówki, 
pralki, a trafił tu nawet działają-
cy… magiel. Przywożąc własne 
odpady, warto zatem zajrzeć do 
magazynu i poszperać w wysta-
wionych sprzętach. A nuż znaj-
dziemy coś dla siebie. Można 
także odwiedzić stronę PSZOK 
na Facebooku, gdzie prezen-
towane są rzeczy „do wzię-
cia” i  „upolować” wypatrzoną 

zdobycz. A  wszystko oczywi-
ście bezpłatnie.
Również bezpłatnie od miesz-
kańców przyjmowane są 
w  wspomniane już odpady, 
a także dobre, acz niepotrzeb-
ne rzeczy.
Punkt jest czynny od wtor-
ku do piątku (w  poniedziałki 
– nieczynny) w godzinach: od 
14.00 do 18.00 oraz w  soboty 
od 9.00 do 13.00.

(PR)

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Wysoki pre-rating
Dobra informacja napłynęła 
z  Fundacji Rozwoju Rynku 
Kapitałowego. Otóż gmina 
Pruszcz Gdański uzyskała 
bardzo wysoką ocenę pre-ra-
tingową , mieszczącą się na 
poziomie inwestycyjnym po-
między AAA a BBB+.
Na 2792 jednostki samo-
rządu terytorialnego w  Pol-
sce zaledwie 319 posiada 
ocenę równą lub wyższą od 
uzyskanej przez naszą gmi-
nę. Jest to wyraźny dowód 
na to, że w  gminie Pruszcz 
Gdański zarządzanie środ-
kami publicznymi odbywa się 

w sposób odpowiedzialny, ra-
cjonalny i profesjonalny.
Badania pre-ratingowe wy-
konane zostały na zlecenie 
Fundacji Rozwoju Rynku 
Kapitałowego przez agen-
cję ratingową INC Rating 
Sp. z o.o. z Poznania, podle-
gającą Europejskiej Komisji 
Nadzoru Giełd i  Papierów 
Wartościowych w  Paryżu, 
której wysokie kwalifikacje 
zostały potwierdzone przez 
Europejski Nadzór Bankowy 
w Londynie.

(PR)
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PRZYWIDZKI FOLWARK

Rockblu już w sierpniu
Już za cztery miesiące od-
będzie się kolejna odsłona 
Rockblu Przywidz Festiwal. 
Tym razem gwiazdą sierp-
niowej imprezy będzie… po-
chodząca z  Przywidza Wan-
da Kwietniewska. Stworzona 
przez Marka Zimakowskie-
go, wójta gminy Przywidz 
i  Wojciech Korzeniewskie-
go formuła Rockblu już się 
sprawdza, bo gwiazdy same 
zabiegają o  udział w  przy-
widzkiej imprezie. Przykła-
dem takim może być cho-
ciażby Wanda Kwietniewska, 
która zaproponowała swój 
przyjazd do Przywidza. Na 
stronie urzędu gminy znaleźć 
można filmiki, na których ar-
tystka zachęca do zaproszenia 
jej – w  roli gwiazdy – na te-
goroczny Rockblu Przywidz 
Festiwal.

Przy okazji koncertu odbę-
dzie się Przywidzki Folwark, 
który cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony 
wystawców i odwiedzających. 
W  tej chwili prowadzone są 
zapisy wystawców, którzy 
chcieliby zaprezentować się 
podczas sierpniowej imprezy. 
Rockblu Przywidz Festiwal 
odbędzie się w  tym roku już 
po raz czwarty, a  imprezę 
zaplanowano na 18 sierpnia. 
Przypomnijmy, że w  latach 
poprzednich zagrały: Czer-
wony Gitary, Golden Live, 
Kombi, Oddział Zamknięty 
i  Harlem. Poza koncertem, 
gwiazdy przywidzkiej im-
prezy wieszają „swoją” płytę 
na Pomniku Korzenie Rocka, 
znajdującym się na Bulwarze 
Zespołu Czerwone Gitary.

(GR)

  W tym roku na pomniku Korzenie Rocka zawiśnie 
płyta Wandy Kwietniewskiej

  Prace termomodernizacyjne prowadzone będą również 
w dawnej szkole przy ulicy Uhlenberga
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RUSZAJĄ PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

GOK operatorem hali?
Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej 
na terenie gminy Przywidz. Inwestycja kosztować będzie więcej niż początkowo 
zakładano, ale jest to efekt wzrostu cen w branży budowlanej.

Prace termomodernizacyjne 
prowadzone będą w  budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Jodłownie, dawnej szkole 
w Przywidzu przy ul. Uhlenber-
ga, a także w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Przywidzu, gdzie 
kluczowym elementem inwe-
stycji będzie wymiana systemu 
ogrzewania (zainstalowane będą 
pompy ciepła). 
– Realizacją przedsięwzię-
cia zajmą się dwie firmy, które 
wyłonione zostały oczywiście 
w drodze przetargu. W Jodłow-
nie, poza termomodernizacją, 
wymieniany będzie również 
dach, a  sam obiekt będzie roz-
budowany, dzięki czemu straża-
cy z  miejscowej jednostki OSP 
zyskają nowe pomieszczenia sa-
nitarne i socjalne – przypomina 
Marek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz. 
Wszystkie gminne budynki 
będą korzystały z  rozwiązań 
ekologicznych (pompy ciepła). 
Poza tym w  budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury prowa-
dzone będą dodatkowe prace 

budowlane.
– Chciałbym połączyć salę głów-
ną GOK z pomieszczeniami po 
dawnej bibliotece. Dzięki temu 
rozwiązaniu zyskamy salę o cha-
rakterze uniwersalnym, gdzie 
mogłyby odbywać się chociaż-
by sesje rady gminy, które w tej 
chwili organizowane są w  pa-
tio naszej hali – dodaje Marek 
Zimakowski. 
W  tej chwili Gminny Ośrodek 
Kultury gościnnie – na czas re-
montu – działa w  przywidzkiej 
hali. Wójt Zimakowski przyzna-
je, że istnieje taka alternatywa, 
aby to właśnie GOK był opera-
torem Areny Przywidz. 
– Chcemy poczekać i  ogłosić 
jeszcze jeden przetarg, który 
być może wyłoni operatora hali. 
Działania ośrodka kultury zo-
stały przeniesione do hali na czas 
trwania remontu, ale być może 
będzie to jego docelowa siedzi-
ba. Nie brakuje jednak chętnych, 
szczególnie wśród organizacji 
pozarządowych, które chciały 
wynająć pomieszczenia w  do-
tychczasowej siedzibie GOK 

– podkreśla Marek Zimakowski. 
Dodajmy jeszcze tylko, że cały 
projekt termomodernizacyjny 
kosztuje 3,4 mln zł, z  czego 
1,8 mln zł pochodzi ze środ-
ków unijnych. Warto jeszcze 
dodać, że wszystkie gminne 

budynki – poza halą i  szkołą 
w Przywidzu (ogrzewanie ga-
zowe) – korzystają z pomp cie-
pła, a więc można powiedzieć, 
że są to obiekty przyjazne śro-
dowisku, ekologiczne. 

(lubek)REKLAMA

ZAPISY JESZCZE TRWAJĄ 

„Seniorzy z Energią” też w Przywidzu
Jesień wieku to niekoniecznie 
czas pozbawiony aktywności. 
Przekroczenie 60. roku życia 
nie musi oznaczać zamknię-
cia się w  domu czy pocze-
kalni przychodni. Seniorzy 
chętnie podejmują wyzwania 
intelektualne, uczestnicząc 
np. w  wykładach uniwersy-
tetu trzeciego wieku, a  także 
uczestniczą w zajęciach, które 
poprawiają ich aktywność ru-
chową i  sprawność fizyczną. 
Warto szukać miejsc w  swo-
jej okolicy, które organizują 
tego rodzaju spotkania. Jedną 
z propozycji jest udział w no-
wym programie „Seniorzy 
z  energią” realizowany bę-
dzie również na terenie gminy 
Przywidz.
Program zakłada przede 
wszystkim ułatwienie do-
stępu do opieki medycznej 
osobom starszym, profilakty-
kę prozdrowotną i  zachęca-
nie do uczestnictwa w  życiu 
kulturalnym i  społecznym 
w  swoim regionie. W  czasie 
realizacji programu do dys-
pozycji mieszkańców gmi-
ny Przywidz będzie rzecznik 
klienta. Instytucja ta powsta-
ła, aby rozwiązywać sprawy, 
w  przypadku których proce-
dury reklamacji okazały się 
niewystarczające.
W  czasie trwania programu 

odbywać się będą zajęcia ru-
chowe dla seniorów, które pro-
wadzić będą wyspecjalizowani 
trenerzy. Celem organizowa-
nych zajęć jest nie tylko po-
prawa kondycji czy zdrowia, 
ale również integracja lokalnej 
społeczności.
Zapisy seniorów, którzy chcie-
liby uczestniczyć w  tym pro-
gramie, są jeszcze prowadzo-
ne. Wszelkie informacje na 
ten temat posiada Katarzyna 
Mielewczyk (tel. 607 375 411) 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Przywidzu, która zajmuje się 
również zapisami. 
Organizacja takich akcji nie 
byłaby możliwa, gdyby nie 
starania wójta Marka Zi-
makowskiego. Dodajmy, że 
jest to jedyna gmina powiatu 

gdańskiego, która bierze 
udział w  programie organi-
zowanym przez energetyczny 
koncern.
- To kolejne duże wydarze-
nie organizowane na terenie 
naszej gminy, które tym ra-
zem skierowane jest do osób 
starszych. Realizacja progra-
mu „Senior z  energią” na te-
renie naszej gminy nie byłoby 
możliwe, gdyby nie pomoc 
Jarosława Wittstocka, wice-
prezes spółki Energa-Obrót. 
Gwarancję sukcesu daje zaś 
Gminny Ośrodek Kultu-
ry z  jego dyrektorem Anną 
Zulewską na czele – zauwa-
ża Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.  

(GR)
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RYWALIZOWALI O PUCHAR WÓJTA

Wiosenny turniej 
dla dzieci
W  miniony weekend na bo-
isku w  Suchym Dębie roze-
grano Wiosenny Turniej Pił-
ki Nożnej o  Puchar Wójta 
Gminy. W zmaganiach wzię-
ły udział drużyny roczników 
2010 i 2011. Turniejowi, któ-
rego organizatorem była Osi-
czanka Osice, patronował na-
tomiast starosta gdański.
– W  turnieju uczestniczy-
ło 12 drużyn z województwa 
pomorskiego, po 6 w każdym 
roczniku. Podczas zawodów 
nie brakowało goli i  pięk-
nych akcji przeprowadzonych 
przez 120 młodych 7- i 8-let-
nich zawodników. Najlep-
sze w  Wiosennym Turnieju 

okazały się drużyny MAR-
KO-GOL i  Czarni Pruszcz 
Gdański. Drużyny KS Osi-
czanka Osice 2010 i  2011 
zagrały na swoim poziomie 
i  ucieszyły licznie zgroma-
dzoną publiczność – infor-
muje Krzysztof Kloskowski, 
trener Osiczanki.
Podziękowania dla rodziców 
i  trenerów KS Osiczanka 
Osice, którzy zorganizowa-
li turniej i  zadbali o  „słodkie 
atrakcje” i dla pani wójt gmi-
ny Suchy Dąb – Barbary Ka-
mińskiej, która ufundowała 
piękne puchary i  medale dla 
wszystkich zawodników.

(KL)

WYDARZENIA

  Pamiątkowe zdjęcie drużyny KS Osiczanka Osice 2010 
i 2011 w towarzystwie Barbary Kamińskiej, wójta gminy 

Suchy Dąb i trenera Krzysztofa Kloskowskiego
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VIENNA LIFE LANG TEAM MARATONY ROWEROWE

Kolarskie święto w Trąbkach Wielkich
W połowie czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji. 
Trąbki Wielkie również będą miały swoją mistrzowską imprezę. 16 czerwca 
odbędzie się tu czwarta odsłona Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. 
Stosowną umowę w sprawie organizacji imprez podpisali Czesław Lang i Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.

– Od 15 lat organizuje imprezy 
dla kolarzy górskich. Ważne są 
tu oczywiście wyniki, ale i do-
bra zabawa. Ma to być praw-
dziwe święto kolarstwa, dlatego 
przygotowaliśmy cztery wy-
ścigi. Jednym z  nich jest wy-
ścig rodzinny, który jest jednak 
swego rodzaju rowerową paradą 
rodzinną. Kolejne wyścigi są już 
dla zawodowców, bo do prze-
jechania będzie w 30, 60 i 100 
kilometrów. Tym ostatnim dy-
stansem chcemy uczcić 100-le-
cie odzyskania niepodległości 
przez Polskę – mówi Czesław 
Lang, dyrektor generalny Tour 
de Pologne, który dodaje, że na 
starcie stanąć może nawet 1500 
miłośników kolarstwa.  
Wyścigi mają oczywiście cha-
rakter otwarty i  może w  nich 
uczestniczyć każdy, kto posia-
da rower i  kask. Impreza ma 
przede wszystkim promować 
zdrowy tryb życia.
 – Mam nadzieję, że jest to 
początek naszej współpracy 

z  Czesławem Langiem, która 
w  przyszłości zaowocuje utwo-
rzeniem na terenie naszej gminy 
szkółki kolarskiej – dodaje Bła-
żej Konkol. – Wyścig będzie też 
okazją do tego, aby poznać gmi-
nę Trąbki Wielkie.

Start i  meta zlokalizowa-
ne będą na stadionie w  Trąb-
kach Wielkich. Dodajmy jesz-
cze tylko, że 27 maja trzecia 
odsłona kolarskiej impre-
zy odbędzie się w  Gdańsku. 
Poza tym wyścigi odbędą się 

w Kwidzynie, Warszawie, Kra-
kowie i Katowicach.
Więcej o  kolarskich zawodach 
w Trąbkach Wielkich już w ma-
jowym wydaniu „Panoramy”.

(KL)

NIEDZIELA WOLNA OD HANDLUBUDUJĄ HALĘ, ROZBUDUJĄ SZKOŁĘ

W kogo uderza zakaz handlu?Inwestycja za 16 milionów
Intencją ustawodawcy było za-
pewnienie wolnych niedziel 
głównie pracownikom dyskon-
tów i sklepów wielkopowierzch-
niowych, bez naruszania prawa 
do prowadzenia działalności ro-
dzimym drobnym przedsiębior-
com. Duże sieci przystosowują 
się do ograniczeń handlu. Tracą 
ci, których ustawa miała chro-
nić. Kwiecień będzie szczegól-
nie trudny, bo aż cztery niedziele 
miesiąca są bez handlu.
W  centrach handlowo-usługo-
wych, obok sklepów, działają 
także lokale świadczące usługi 
gastronomiczne, rekreacyjne, 
kulturalne, oświatowe, tury-
styczne i  wypoczynkowe, takie 
jak restauracje, bary, kina, mu-
zea, boiska, place zabaw, siłow-
nie, tory kartingowe, a  nawet 
przychodnie lekarskie. W  uza-
sadnieniu projektu ustawodawca 
zaznaczył: „Zamknięcie sklepów 
wielkopowierzchniowych i  dys-
kontów nie oznacza zamknięcia 
galerii handlowych. Na dotych-
czasowych zasadach będą w nich 
działać sklepy prowadzone przez 
właścicieli, kina, restauracje, itp.”. 
Większość lokali usługowo-
-handlowych w  centrach może 
być otwarta również w niedziele 
objęte zakazem, dzięki 32 wyjąt-
kom w ustawie.
Czy jednak prywatnym 

Po chwilowym przestoju pra-
ce przy budowie hali spor-
towej w  Cedrach Wielkich 
idą pełną parą. Inwestycja 
zakończona będzie jednak 
zgodnie z harmonogramem.
 – Nie ma żadnych przeszkód, 
aby hala sportowa została 
oddana do użytku pod ko-
niec tego roku. Wiadomość 
ta z  całą pewnością ucieszy 
wszystkich mieszkańców na-
szej gminy, którzy na taki 
obiekt czekali od wielu lat – 
mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Przypomnijmy, że poza bu-
dową hali sportowej rozbudo-
wana będzie również szkoła, 
a prace mają być zakończone 
do końca kwietnia 2019 roku. 
Wójt Goliński nie ukrywa, że 
inwestycja ta jest ogromnym 
wyzwaniem dla miejscowego 
samorządu.
 – Oba zadania kosztować 
nas będą łącznie ponad 16 
milionów złotych i  dla na-
szego budżetu jest to nieba-
gatelna kwota. Na szczęście 
otrzymaliśmy prawie 2 mi-
liony złotych z Ministerstwa 
Finansów. Przypomnę raz 
jeszcze, że dzięki rozbudo-
wie szkoły zyskamy nowe 
sale dydaktyczne przystoso-
wane do nauki języków czy 

właścicielom punktów usługo-
wo-handlowych będzie się opła-
cać prowadzenie działalności 
w niedziele bez handlu? 
Zbiór wielu punktów handlowo-
-usługowych w jednym miejscu, 
jakim jest centrum handlowe, za-
pewnia ruch, który z kolei gene-
ruje sprzedaż. Sobota i niedziela 
to najlepsze pod względem ob-
rotów dni w  tygodniu. Niestety 
prywatni przedsiębiorcy, prowa-
dzący punkty handlowo-usługo-
we, którzy mają możliwość pracy 
w niedziele bez handlu, już odno-
towują znaczący spadek sprzeda-
ży – nie do odrobienia w inne dni 
tygodnia. Duże sieci handlowe 
dostosowały się do nowego pra-
wa, intensyfikując sprzedaż on-
line oraz przekierowując ruch na 
inne dni. Natomiast sektory takie 
jak gastronomia czy punkty kie-
rowane przez ich właścicieli, np. 
na tzw. wyspach, wyraźnie tra-
cą na zamknięciu sąsiadujących 
z nimi punktów handlowych. 
– Centrum handlowo-usługo-
we to system naczyń połączo-
nych. Przychodzimy kupić buty, 
a  przy okazji zatrzymujemy się 
na lunch albo wstępujemy na 
kawę. Najczęściej robimy tak 
w weekendy, kiedy mamy trochę 
więcej czasu. Jeśli więc zamknie-
my sklep z  butami, jego klien-
ci nie kupią też kawy. W  ten 

też informatyki. Wygospoda-
rowane zostanie również po-
mieszczenie do nauki żeglar-
stwa oraz rehabilitacji. Chętni 
będą mogli spróbować swoich 
sił na ściance wspinaczkowej. 
Budynek podstawówki będzie 
połączony z  halą łącznikiem, 
natomiast biblioteka połączo-
na z  czytelnią rozmieszczona 
będzie na dwóch poziomach. 
Można powiedzieć, że w  tej 
chwili posiadamy prowizorycz-
ną bibliotekę, która mieści się 

sposób ustawa najsilniej uderza 
w przedsiębiorców, którzy mieli 
nie odczuć jej skutków – mówi 
Radosław Knap, dyrektor ge-
neralny Polskiej Rady Centrów 
Handlowych. 
Obecnie przedstawiciele branży 
obserwują skutki wprowadze-
nia zakazu i  testują różne roz-
wiązania. Ważnym czynnikiem 
wpływającym na rentowność 
firm jest również konieczność 
pokrycia kosztów funkcjonowa-
nia centrów tylko przez część 
lokali, które nie są objęte zaka-
zem, co może być dla nich cię-
żarem trudnym do udźwignię-
cia. Dopiero po kilku miesią-
cach od wprowadzenia nowego 
prawa dowiemy się, jakie będą 
jego następstwa oraz jak zmienią 
się zachowania konsumentów 
i najemców. 
Odwołując się do przykładów 
zagranicznych, warto przywołać 
konsekwencje podobnego pra-
wa np. na Węgrzech, gdzie po 
wprowadzeniu zakazu handlu 
w niedziele zbankrutowało aż 5 
tys. rodzinnych sklepów mało-
powierzchniowych! Węgry zde-
cydowały się na liberalizację pra-
wa. Pora, by również w  Polsce 
tak się stało – nowelizacja ustawy 
wydaje się koniecznością.

Karolina Gontarek

na korytarzu. Po zakończeniu 
inwestycji będzie ona nowo-
czesna i przestrzenna – doda-
je Janusz Goliński.
To nie jedyna zaleta rozbudo-
wy szkoły w  Cedrach Wiel-
kich. Jak zapowiada wójt 
Goliński, po uruchomieniu 
nowych pomieszczeń dy-
daktycznych podstawówka 
pracować będzie w  systemie 
jednozmianowym.

(lubek)

  Praca wre na placu budowy hali sportowej 
w Cedrach Wielkich.

  Na konferencji w Trąbkach Wielkich obecny był sam Czesław Lang
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KONKURS MIĘDZYSZKOLNY

Geograficzne zmagania 
w Suchym Dębie
W Szkole Podstawowej w Su-
chym Dębie już po raz dru-
gi odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Geograficzny „Glo-
bus” dla miłośników geo-
grafii z  powiatu gdańskiego. 
Uczniowie zmagali się z  py-
taniami związanymi z  geo-
grafią fizyczną, gospodarczą 
i polityczną. Po części pisem-
nej sprawdzili swoją wiedzę 
w odsłonie ustnej.
Do rywalizacji przystąpili 
uczniowie ze szkół w  Koźli-
nach, Suchym Dębie, Wiśli-
nie, Wocławach i  Pruszczu 

Gdańskim.
Bezkonkurencyjny okazał się 
Szymon Karolczak z  Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w  Pruszczu Gdańskim. 
Na 2. miejscu sklasyfiko-
wano Kamila Maczugę ze 
Szkoły Podstawowej w  Wo-
cławach, a na 3. Maxyma Jof-
fera ze Szkoły Podstawowej 
w Koźlinach. 
Konkurs jest częścią obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
1918 – 2018.

(TJ)

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
geograficznego konkursu 
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BUDUJĄ W EKSPRESOWYM TEMPIE

Pruszczańscy strażacy z większą 
i nowocześniejszą remizą
Trwa rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. 
Inwestycja, zgodnie z podpisaną umową, ma być zakończona do grudnia, ale 
wszystko na to wskazuje, że koniec prac nastąpić ma już w sierpniu.

– Bryła budynku rozciągnię-
ta jest do tyłu – na południe 
– gdzie zostanie stworzone 
miejsce na przechowywanie 
przyczep ze sprzętem pływają-
cym oraz od strony wschodniej, 
a więc budynku Centrum Kul-
tury i Sportu, dobudowany jest 
garaż na wóz bojowy. Z  kolei 
po drugiej stronie, jedno z po-
mieszczeń, zostanie zaadapto-
wane na garaż dla Straży Miej-
skiej – mówi nam Krzysztof 
Chlewiński z  Referatu Tech-
niczno-Inwestycyjnego Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.
Dodajmy, że obecny budynek 
pruszczańskiej OSP pochodzi 
z  czasów świetności cukrowni 
założonej w 1881 roku. Służył 
on jako przyzakładowa straż 
pożarna. W  związku tym, że 
obiekt jest zabytkowy, pra-
ce budowlane muszą być pro-
wadzone w  ścisłej współpracy 
z konserwatorem zabytków. 
– Powiększona bryła spra-
wia, że budynek będzie lepiej 

spełniał swoje zadania, a  więc 
będzie bardziej funkcjonalny. 
Dzięki rozbudowie budynku 
powstanie również poddasze, 
które zostanie zagospodarowa-
ne zgodnie z sugestiami straża-
ków. Powstanie tam zatem sala 

zebrań z  węzłem sanitarnym, 
a w skrzydle nad nowym gara-
żem dwie sale wypoczynkowe 
z  łazienkami – informuje Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. 
Rozbudowa siedziby OSP przy 

ulicy Chopina kosztować bę-
dzie miasto 1,6 mln zł. Cena 
jest nieznacznie wyższa od tej, 
którą szacowało miasto, a  do-
dajmy, że do przetargu stanęły 
tylko dwie firmy. 

(KL)

  Rozbudowa remizy przy ulicy Chopina w Pruszczu Gdańskim przebiega w ekspresowym tempie

REKLAMA

ZAPRASZAMY NA
VIII sesję popularnonaukową 

o tematyce żuławskiej

21 kwietnia (sobota) 2018 roku 

w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie godzina 10.00

Patronat medialny:

Wydarzenie jest częścią gminnych obchodów 
100. rocznicy Niepodległości Polski 1918 -2018.

Program:
Poznajemy Żuławy Gdańskie – wycieczka i zwiedzanie 

zabytków w gminach Suchy Dąb, Pszczółki 
i Pruszcz Gdański.

• Start 21.04.2018 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie,
• Suchy Dąb – pomnik żołnierzy I wojny światowej,

• Krzywe Koło – kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego,
• Pszczółki – Muzeum Miodu i Pszczelarstwa,

• Łęgowo – kościół św. Mikołaja i Dom Pojednania,
• Pruszcz Gdański – Rzymska Faktoria Handlowa,

• powrót do Suchego Dębu około 13.00.

DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Gwiazd nie zabraknie
Tegoroczne Dni Pruszcza 
Gdańskiego przypadają na 
16 i  17 czerwca. Wiadomo 
już, że zagra Mrozu, LemON 
i gwiazda disco polo – Cliver.
 – W sobotni wieczór, w roku 
tożsamości Pruszcza Gdań-
skiego, muzyczną przygodę 
rozpoczniemy przeglądem 
talentów pruszczańskich se-
niorów, którzy zaprezentują 
swoje umiejętności taneczno-
-wokalne – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. – W  mu-
zycznym wieczornym bloku 
głównym jako pierwszy na 

  W czerwcu zespół Cliver zagra podczas Dni Pruszcza Gdańskiego 

pruszczańskiej scenie zagości 
niesamowity i  jedyny w  swoim 
rodzaju projekt, przygotowany 
specjalnie na tegoroczne obcho-
dy święta miasta, który tworzą 
Jacek Zieliński – lider zespołu 
Skaldowie oraz Młodzieżo-
wy Chór Pruszcza Gdańskiego 
i symfonicy gdańscy.
Tego wieczoru będzie można 
wysłuchać największych prze-
bojów jednego z  najpopular-
niejszych zespołów lat 60. i 70.
 – Zwieńczeniem sobotniego 
wieczoru będą występy Mro-
zu i  LemON. Niedziela nato-
miast upłynie nam w  bardzo 

rodzinnej atmosferze. Także 
w  niedzielę nie zapominamy 
o  roku tożsamości Pruszcza 
Gdańskiego. Po wielu latach 
na pruszczańskiej scenie za-
gości wyśmienity pruszczań-
ski zespół Cocktail, a  finałem 
tego wieczoru będzie spotka-
nie z grupą Cliver – kontynu-
uje Janusz Wróbel.
Więcej szczegółów na temat 
tegorocznych Dni Pruszcza 
Gdańskiego podamy w  ko-
lejnym wydaniu „Panoramy 
Pomorza”.

(GR)
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ENERGIA WYZWOLI SŁOWO

Oliwskie święto książki już w ten weekend
 – W trzecią kwietniową so-
botę, w Oliwie, książki będzie 
można: czytać, kupić, napi-
sać, posłuchać, oddać, zabrać, 
a  nawet zrobić! To będzie 
gorący dzień, pełen dobrej 
energii, jaką wyzwala słowo 
– pisane, czytane, słuchane 
– zachęca Natalia Filipionek 
z Fundacji Wspólnota Gdań-
ska, która jest organizatorem 
imprezy.
Impreza, która organizowana 
jest 21 kwietnia, odbywa się 
ramach Międzynarodowego 
Dnia Książki i  Praw Autor-
skich. Tego dnia nie zabrak-
nie wielu ciekawych wyda-
rzeń, które odbywać się będą 
m.in. w  Oliwskim Ratuszu 
Kultury przy ul. Opata Jac-
ka Rybińskiego 25 i w Parku 
Oliwskim. Z kolei przy głów-
nym ciągu komunikacyjnym 

Oliwy między godziną 12.00 
a  18.00 odbędzie się Kiermasz 
Wydawnictw Tutejszych, czy 
wolna wymiana książek.

WIELOSPECJALISTYCZNA 
PRZYCHODNIA W KOWALACH 

ZATRUDNI 

PIELĘGNIARKĘ

tel. 572 724 258

POMORZE

Uwaga na oszustów 
Oszuści szukają każdej nada-
rzającej się okazji, żeby w łatwy 
sposób zarobić pieniądze, żeru-
jąc na ludzkiej naiwności. Nie-
dawno otrzymaliśmy informację 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku, że oszuści próbu-
ją wyłudzić pieniądze m.in. na 
dopłaty do kursów językowych, 
rzekomo współfinansowanych 
ze źródeł europejskich. 
Jak informuje Aleksander Olszak 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku, w  ostatnim czasie 
w  mediach społecznościowych 
i na różnych stronach interneto-
wych pojawiły się oferty kursów 
językowych dofinansowanych ze 
środków unijnych. Za niewielką 
kwotę oferowana jest nauka języ-
ków obcych. 
Martyna Sawicka z  Departa-
mentu Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego ostrze-
ga, że to próba wyłudzenia. 
– Kursy językowe, ale i nie tyl-
ko, nawet z  dofinansowaniem 
są dużo droższe. Trzeba też pa-
miętać, że kursy finansowane 
ze środków unijnych nie są dla 
wszystkich. By wziąć w  nich 
udział trzeba spełnić różne wa-
runki, np. są projekty skierowane 
tylko dla bezrobotnych lub osób 
zagrożonych utratą pracy albo 
dla osób, które są zatrudnione 
i chcą zdobyć dodatkowe umie-
jętności czy kwalifikacje – mówi 
Martyna Sawicka.
Przed skorzystaniem z  oferty 
trzeba potwierdzić jej auten-
tyczność. Lista projektów, które 
uzyskały wsparcie w  programie 
regionalnym jest dostępna na 
stronie www.rpo.pomorskie.eu. 
Jeżeli pojawia się wątpliwość, 

co do tego czy dane szkolenie 
lub kurs współfinansowane jest 
ze środków europejskich, war-
to skontaktować się z  punk-
tami informacyjnymi fundu-
szy europejskich. Pracownicy 
punktów udzielą informacji czy 
projekt uzyskał wsparcie, czy 
też jest w  pełni komercyjnym 
przedsięwzięciem.
– Jest jeszcze sprawa opłat za 
składanie wniosków o dofinan-
sowanie. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskiego 
i  inne instytucje organizujące 
konkursy ze środków unijnych 
nigdy nie pobierają opłaty za 
złożenie wniosku o  dofinanso-
wanie. Wszystkie informacje 
dotyczące funduszy europejskich 
udzielane przez urząd i  punk-
ty informacyjne są bezpłatne. 
Wszelka pomoc w  wyjaśnianiu 
wątpliwości z  zakresu doku-
mentacji konkursowej udzielana 
przez urząd również jest bez-
płatna – informuje Aleksander 
Olszak, który dodaje, że wpro-
wadzające odbiorców w  błąd 
strony internetowe, które oferują 
„dotowane kursy”, zbierają też 
dane o  klientach. – Zgłaszając 
się do takiej firmy, trzeba podać 
swoje dane osobowe. Nie wiado-
mo jednak, kto jest administra-
torem tych informacji. Uwagę na 
to zwraca portal niebezpiecznik.
pl. W  większości przypadków 
administratorem jest „właściciel 
strony”, który jednak nigdzie nie 
jest konkretnie wskazany. Prze-
kazując dane osobowe, wyraża-
my zgodę na ich udostępnianie 
i przekazywanie innym podmio-
tom gospodarczym.

(AO)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku 
ul. Augustyńskiego 2.

Godziny pracy punktu: 
poniedziałek: 8.00 – 18.00

wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Telefony do konsultantów: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku 

(Olivia Business Centre – budynek Olivia Six, 
al. Grunwaldzka 472D

Godziny pracy punktu:
poniedziałek: 8.00 – 18.00 

wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Telefony do konsultantów: 58 323 31 06 i 58 323 32 28

W programie przewidziano rów-
nież wiele warsztatów, w których 
uczestniczyć  mogą zarówno 
dzieci i  młodzież, jak i  dorośli. 

Odbędzie się również Błyska-
wiczny Konkurs Literacki.

(KL)
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䬀爀椀洀愀爀 漀搀 㤀㤀 爀漀欀甀 眀礀欀漀渀甀樀攀 猀琀爀漀樀攀
 搀漀 倀椀攀爀眀猀稀攀樀 䬀漀洀甀渀椀椀 威眀椀ᤁ琀攀樀⸀

圀椀攀氀攀 最爀甀瀀 瀀愀爀愀昀椀愀氀渀礀挀栀 椀 猀稀欀䈁 瀀爀礀眀愀琀渀礀挀栀
瀀爀稀礀猀琀ԁ瀀椀䈁漀 搀漀 匀愀欀爀愀洀攀渀琀甀 䬀漀洀甀渀椀椀 威眀⸀

 眀 猀琀爀漀樀愀挀栀 渀愀猀稀攀樀 昀椀爀洀礀⸀
一愀猀稀愀 漀昀攀爀琀愀 挀漀 爀漀欀甀 稀愀眀椀攀爀愀 眀椀ᤁ挀攀樀

瀀瀀爀漀瀀漀稀礀挀樀椀 猀琀爀漀樀眀 氀椀琀甀爀最椀挀稀渀礀挀栀Ⰰ
猀甀欀椀攀渀攀欀 欀漀洀甀渀椀樀渀礀挀栀 椀 最愀爀渀椀琀甀爀欀眀⸀
匀琀爀漀樀攀 眀礀欀漀渀甀樀攀洀礀 稀愀眀猀稀攀 搀漀欀䈁愀搀渀椀攀

椀 猀琀愀爀愀渀渀椀攀 稀 洀愀琀攀爀椀愀䈁眀 渀愀樀眀礀簁猀稀攀樀 樀愀欀漀嬁挀椀⸀
 

匀娀䄀吀夀 䰀䤀吀唀刀䜀䤀䌀娀一䔀

匀吀刀伀䨀䔀 䐀伀 䤀 䬀伀䴀唀一䤀䤀 威圀䤀᠁吀䔀䨀

䐀䔀圀伀䌀䨀伀一䄀䰀䤀䄀

䄀氀戀礀 渀愀 甀爀漀挀稀礀猀琀漀嬁܁ 䤀 䬀漀洀甀渀椀椀 威眀椀ᤁ琀攀樀⸀

䐀氀愀 挀栀䈁漀瀀挀眀㨀 最愀爀渀椀琀甀爀礀 ㈀ 椀 ㌀ⴀ挀稀ᤁ嬁挀椀漀眀攀⸀ 
䐀氀愀 搀稀椀攀眀挀稀礀渀攀欀㨀 猀甀欀椀攀渀欀椀 ⴀ  猀欀爀漀洀渀攀 氀甀戀 漀稀搀漀戀渀攀⸀ 

 

䐀漀搀愀琀欀椀㨀 稀愀瀀爀漀猀稀攀渀椀愀Ⰰ 猀攀爀眀攀琀欀椀Ⰰ 欀猀椀ԁ簁攀挀稀欀椀 椀 爀簁愀䐁挀攀 
欀漀洀甀渀椀樀渀攀Ⰰ 瀀甀搀攀䈁攀挀稀欀愀 搀漀 爀簁愀䐁挀愀Ⰰ 猀爀攀戀爀渀攀 䈁愀䐁挀甀猀稀欀椀 稀 洀攀搀愀氀椀欀椀攀洀Ⰰ

嬁眀椀攀挀攀Ⰰ 嬁眀椀攀挀稀渀椀欀椀Ⰰ 漀稀搀漀戀礀 椀 漀欀愀瀀渀椀欀椀 搀漀 嬁眀椀攀挀Ⰰ 瀀愀洀椀ԁ琀欀椀⸀

圀 猀瀀爀稀攀搀愀簁礀 瀀漀猀椀愀搀愀洀礀㨀 瀀攀氀攀爀礀渀欀椀Ⰰ 戀漀氀攀爀欀愀Ⰰ 猀眀攀琀爀礀Ⰰ 眀椀愀渀欀椀Ⰰ
漀稀搀漀戀礀 搀漀 眀䈁漀猀眀Ⰰ 琀漀爀攀戀欀椀Ⰰ 爀ᤁ欀愀眀椀挀稀欀椀Ⰰ 欀漀猀稀甀氀攀 戀椀愀䈁攀 椀 欀漀氀漀爀漀眀攀Ⰰ 猀瀀漀搀渀椀攀Ⰰ
欀愀洀椀稀攀氀欀椀Ⰰ 欀爀愀眀愀琀礀Ⰰ 洀甀挀栀礀Ⰰ 欀愀猀欀愀搀礀Ⰰ 爀愀樀猀琀漀瀀礀Ⰰ 猀欀愀爀瀀攀琀欀椀Ⰰ 戀椀攀氀椀稀渀ᤁⰀ 漀戀甀眀椀攀⸀
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GDZIE ZNALEŹĆ 

Darmowa pomoc 
psychologiczna
Dla wielu rodziców problemy 
emocjonalne oraz rozwojowe ich 
dzieci to wciąż temat tabu. Nie-
stety sięganie po pomoc psycho-
logiczną obarczone jest lękiem, 
wstydem i stygmatyzacją ze stro-
ny najbliższej rodziny, otoczenia, 
przedszkola czy szkoły. A prze-
cież to właśnie wychowawca czy 
pedagog szkolny są osobami, 
które jako pierwsze powinny 
zwrócić uwagę na niepokojące 
zachowania oraz okazać wspar-
cie, dyskrecję i wskazać miejsca, 
gdzie możemy otrzymać pomoc. 
Według Światowej Organizacji 
Zdrowia, co czwarta osoba na 
świecie zmaga się z  problema-
mi psychicznymi. Profilaktyka 
jest tutaj ważna, tak samo jak 
w przypadku chorób fizycznych. 
Zatem im wcześniej zdiagno-
zuje się problem i  rozpocznie 
terapię, tym większe szanse na 
to, że leczenie odniesie skutek. 
Gdańska Fundacja Wspiera-
nia Rodzin ,,Przystań” stanęła 
naprzeciw kilkumiesięcznym 
kolejkom do specjalistów i uru-
chomiła bezpłatną sieć pomocy 
psychologicznej. To bezpłat-
ne konsultacje psychologiczne 
i  psychoterapeutyczne w  pry-
watnych gabinetach, w  różnych 
lokalizacjach w  Gdańsku. Sieć 
Pomocy Psychologicznej to po-

nad 200 bezpłatnych konsultacji 
w  20 renomowanych prywat-
nych gabinetach.
By skorzystać z  pomocy, wy-
starczy zadzwonić lub napisać 
i umówić się na konsultację. Ze 
wsparcia bezpłatnie może sko-
rzystać praktycznie każdy miesz-
kaniec Gdańska – dzieci, dorośli, 
młodzież, rodziny i pary. Osoby, 
które przeżywają w życiu kryzy-
sy związane z dorastaniem dzie-
ci, stratą kogoś bliskiego, choro-
bą, rozwodem czy utratą pracy, 
bądź osoby, które chcą dokonać 
zmiany w swoim życiu. 
Fundacja Wspierania Rodzin 
„Przystań” mieści się przy ulicy 
Mickiewicza 9/11 w  Gdańsku. 
Aby umówić się na konsulta-
cję, trzeba zadzwonić do Kata-
rzyny Wieczorek tel. 505 034 
567 lub napisać mail na adres: 
kkwieczorek@gmail.com. Re-
jestracja odbywa się od ponie-
działku do piątku w  godzinach 
8.00 – 20.00. Warto skorzystać 
z konsultacji, które służą diagno-
zie dziecka czy sytuacji, w jakiej 
znajdują się dorośli, a następnie 
pozwala to pokierować do dal-
szej specjalistycznej diagnozy, 
dzięki której można rozpocząć  
proces terapeutyczny. 

(pau)

SPECJALNE PLATFORMY BUDUJĄ NA SŁUPACH

400 kolejnych nowych „domów” dla bocianów
Ponad 400 kolejnych, nowych i wyremontowanych platform zabezpiecza bocianie gniazda na terenie północnej 
oraz centralnej Polski po pracach podjętych w 2017 roku. Liczba ptasich podestów, znajdujących się na należących 
do Energi słupach, wynosi już około 11 tysięcy. 

Od przeszło 20 lat pracow-
nicy Energi Operator nie 
tylko montują nowe kon-
strukcje tego typu, lecz tak-
że zajmują się konserwacją 
tych już istniejących. Sza-
cuje się, że może zamiesz-
kiwać na nich jedna czwarta 
populacji polskich bocianów. 
Ich miłośnicy oraz ornito-
lodzy wypatrzyli już pierw-
sze ptaki, które powróciły  
tej wiosny z Afryki.
W Polsce żyje około 40 tysię-
cy bocianich par. Najchętniej 
osiedlają się w  pobliżu pod-
mokłych łąk i  pastwisk, któ-
re zapewniają im pożywienie. 
Liczba nowych gniazd zało-
żonych przez ptaki na słupach 
energetycznych rośnie z  roku 
na rok. Energetycy starają się 
zabezpieczyć jak najwięcej 
z  nich. Grupa Energa swoje 
działania konsultuje ze specja-
listami z  Fundacji Przyrodni-
czej „Pro Natura”, z  którymi 
współpracuje przy ogólnopol-
skim programie ochrony bo-
cianów – Bociany.pl.
– W  ostatnich dziesięciole-
ciach bociany zmieniły swoje 
preferencje związane z  wy-
borem miejsca pod budowę 
gniazda. Zmiana pokryć da-
chowych, wycinanie starych 
drzew oraz inne podejmo-
wane przez człowieka dzia-
łania sprawiły, że coraz czę-
ściej wybierają one na swoje 

„domostwa” słupy energetycz-
ne. Zlokalizowanie gniazda 
na linii energetycznej niesie 
za sobą niebezpieczeństwo 
porażenia prądem zarówno 
dla dorosłych, jak i  młodych 
ptaków. Zainstalowanie pode-
stu wynosi gniazdo ku górze, 
zabezpieczając tym samym 
jego mieszkańców przed kon-
taktem z  linią energetyczną 
– mówi Magdalena Berezow-
ska-Niedźwiedź z  Fundacji 
Przyrodniczej „Pro Natura”.
„Przeprowadzka” na nową 
platformę jest, zdaniem przy-
rodników, uzasadniona tylko 
wtedy, gdy bocianie gniazdo 
miało już lokatorów, którzy 
posiadali potomstwo. Zda-
rza się bowiem, że niedojrzałe 
bociany, ćwicząc budowę sie-
dliska, tworzą niedoskonałe 
konstrukcje, których potem 
nie użytkują. Nie ma sen-
su ich odbudowa i  zwabianie 
ptaków na energetyczne linie. 
Montażu i  przeniesienia pta-
sich domostw dokonuje się 
więc na już zamieszkałych „na 
dobre” słupach, w  okresie od 
października do marca, kiedy 
bociany przebywają „za gra-
nicą”. Sygnały o  tym, gdzie 
należy wykonać platformy, 
przekazują przeważnie soł-
tysi, mieszkańcy i  urzędnicy 
gminni z  danych miejscowo-
ści oraz służby energetyczne 
prowadzące oględziny linii 
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napowietrznych. W  tym roku 
aura nie sprzyjała prowadze-
niu tego typu prac. Dlatego, 
żeby zdążyć przed przylotem 
bocianów, na przełomie lute-
go i  marca dokonywano jesz-
cze ostatnich instalacji. Wraz 
z  nadejściem wiosny i  powro-
tem ptaków z Afryki oraz in-
nych miejsc zimowania, zaczy-
na się okres lęgowy. Wszelkie 
działania w sąsiedztwie gniazd 
są wtedy zabronione. 
– Każdy z  nas może zgłosić 
przypadek nowo zbudowanego 
na drutach gniazda czy słupa 
z  nieizolowanymi elementa-
mi, stwarzającego zagroże-
nie dla okolicznych bocianów. 
Zgłoszenia dokonać można 
za pomocą bezpłatnej infoli-
nii BOCIAN pod nr 0 801 26 
24 26 lub bezpośrednio w sie-
dzibie rejonu energetycznego, 
pod który podlega dany teren. 
Przed jego dokonaniem warto 
wykonać dokumentację foto-
graficzną – mówi Magdalena 
Berezowska-Niedźwiedź.
W większości wypadków pra-
cownikom Energi udaje się 
przenieść lub zrekonstruować 
bocianie legowisko w  całości. 
Jeżeli jednak nie jest to moż-
liwe, zostawia się warstwę 
starego budulca, by boćki po-
czuły znajomy zapach. Z  od-
budową domostwa ptaki radzą 
sobie bardzo sprawnie. Znale-
ziony przez bociany surowiec 

na gniazdo nie zawsze jest 
dla nich bezpieczny. Szcze-
gólnie groźny, zwłaszcza dla 
piskląt, jest sznurek, w  który 
zwierzęta mogą się zaplątać. 
Dlatego energetycy usuwają go 
lub tną na krótsze, bezpieczne 
kawałki.

Adam Kasprzyk 
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w strumieniu 
tylko niektóre 
wątpliwości
pozostawały bez 
echa
jeśli było możliwe
czekaliśmy do 
południa
w strumieniu
było wiele 
przeoczeń
ale nikt się nie 
dziwił
że woda jest zimna
a czas nieśmiało
pozostawał 
obojętny
nie pytaliśmy 
kto był bez grzechu
kamienie leciały 
same

Piotr  
Szczepański

SAGA RODU GRZESZCZAKÓW

Nowa książka 
Zofii Marii Smalewskiej
Podczas tegorocznych, bardzo udanych I Międzynarodowych Targów Książki w Gdańsku, które 
zorganizowano na terenie Filharmonii Bałtyckiej, gdańskie wydawnictwo Marpress zaprezentowało, 
jako nowość, „Sagę rodziny Grzeszczaków” autorstwa Zofii Marii Smalewskiej z Bąkowa Gdańskiego.

Książka od razu dostrzeżo-
na została przez czytelników, 
spośród których zainteresowa-
ni tego rodzaju literaturą mogli 
podczas targów zdobyć ją z jed-
noczesnym autografem autorki. 
Publikacja ta dla mieszkańców 
Trójmiasta ma wyjątkowe zna-
czenie ze względu na zawarte 
w niej treści dotyczące bezpo-
średnio miejsca akcji, jakim jest 
Gdańsk i jego okolice.
Autorka, pisząc sagę rodziny 
Grzeszczaków, posługiwała się 
materiałami o szczególnej war-
tości historycznej, jakimi były 
zapiski ze starego dziennika jej 
prababki Laury oraz pamiętniki 
kilku innych członków rodziny, 
w tym wuja Józefa Grzeszcza-
ka z Gdańska, który podczas II 
wojny światowej przeżył trzy 
kolejne nazistowskie obozy 
śmierci (Stutthof, Sachsenhau-
sen, Nacwajler) i  ciotki Jadwi-
gi Możejewskiej opowiadającej 
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wojenne losy przesiedleńców 
z Gdańska i Gdyni do Lublina.
Tło społeczne i  wspomnienia 
wojenne nieżyjących już człon-
ków rodziny autorki są tylko 
częścią sagi, w której zaskaku-
jących wręcz historii jest o wie-
le więcej. Historii wyjątkowo 
poruszających, a do tego opisa-
nych z wyjątkową atencją twór-
czą, wyczuciem, wrażliwością 
i lekkością pióra.
Ta literacka opowieść Zofii 
Marii Smalewskiej czekała na 
swą publikację ponad sto pięć-
dziesiąt lat. Jest historią o nie-
zwykłych losach zwykłych lu-
dzi sięgających rodowodem do 
korzeni węgiersko-polskich, 
ale jednocześnie na wskroś po-
morskich, chociaż… czas czy-
nił swoje, wpływając rozmaicie 
na losy bohaterów. A mieli oni 
po drodze Wielką Wojnę, II 
wojnę światową, wypędzenia 
i  liczne dramaty śmierci. Ale 

było i  wiele pięknych miłości 
oraz romantycznych zdarzeń, 
za którymi mimo swoich okru-
cieństw przebijało się życie.
Niezwykłości w tej książce jest 
o wiele więcej, a  ich znaczenie 
uwypukla fakt, iż losy autorki 

  Zofia Maria Smalewska z Bąkowa Gdańskiego podczas I Międzynarodowych Targów Książki  
w Gdańsku promowała swoją książkę „Saga rodziny Grzeszczaków”

też zwykłymi nie są. Nieczę-
sto bowiem się zdarza, by ktoś 
miał dwie matki i  dwóch oj-
ców, i żeby inspiracją do napi-
sania książki stały się odnale-
zione w starym kufrze na stry-
chu domu w Witominie zapiski 

dziennika prababki. A  jeszcze 
do tego, żeby bezpośrednim 
inspiratorem tego jej literac-
kiego sukcesu był mąż, zna-
ny autor książek o żołnierzach 
wyklętych.

(JSS)
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4. RAJD ŻUŁAWSKI

Zawitali do nas rajdowcy 

Pod koniec marca na terenie 
gminy Cedry Wielkie odbył 
się 4. Rajd Żuławski. Była to 
pierwsza runda cyklu Rajdowe 
Samochodowe Mistrzostwa 
Pomorza oraz pierwsza runda 
cyklu Rajdowy Samochodowy 
Puchar Warmii i Mazur. Za-
wodnicy sklasyfikowani byli 
w  dwóch kategoriach: Rajd 
Okręgowy (RO) i  SuperKJS 
(SKJS). Rajd miał charakter 
kompaktowy. Dla zawodni-
ków SuperKJS przygotowano 
24 kilometry, a  dla RO 45,9 

kilometra odcinków specjal-
nych. Do rywalizacji przystąpi-
ło 26 zawodników którzy poko-
nali odcinki OS Koszwały i OS 
Błotnik. Baza rajdu zlokalizo-
wana była w miejscowości Błot-
nik nieopodal.
Charakterystyczną cechą rajdu 
była nawierzchnia, na której ry-
walizowali zawodnicy, gdyż tra-
sa niemal w całości przebiegała 
po płytach betonowych, co jest 
ewenementem na skalę krajo-
wą. Dla kibiców przygotowano 
punkty obserwacyjne, z których 

możliwe było śledzenie rywa-
lizacji zawodników. Wstęp dla 
kibiców był bezpłatny. Park 
Serwisowy zlokalizowany był 
w  Cedrach Wielkich na wy-
dzielonej części ul. Pionierów 
Żuław, a na Przystani Żeglar-
skiej w  Błotniku odbyło się 
uroczyste zakończenie impre-
zy wraz z wręczeniem pucha-
rów dla najszybszych w swoich 
klasach.

(AN)

  Po drogach gminy Cedry Wielkie przejechał 4. Rajd Żuławski
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POMERANIA CUP

Udane zawody karateków

W  ostatni weekend marca 
odbyły się w  Rumi między-
narodowe zawody Pomera-
nia CUP, w  których udział 
wzięło około 500 zawodni-
ków, reprezentantów 30 klu-
bów z 6 krajów.
W  tak licznym gronie nie 
zabrakło reprezentantów 
gminy Suchy Dąb. Sporto-
wy Klub Karate Senshi upla-
sował się na piątym miejscu 
w  klasyfikacji medalowej. 
Reprezentowali go między 
innymi zawodnicy z  sekcji 
karate z Suchego Dębu. Brą-
zowy medal indywidualnie 

wywalczyła Karolina Grze-
bińska w  konkurencji kumite 
(dziewczęta 10-11 lat). Nela 
Koszykowska także zdobyła 
brązowy medal w konkurencji 
kumite, w grupie zawodniczek 
8-9 lat. Kacper Mazurow-
ski wywalczył piąte miejsce 
w konkurencji kumite (chłop-
cy 10-11 lat – 40 kg).
Tych, którzy na co dzień nie 
mają zbyt dużej styczno-
ści z  karate, poinformujmy, 
że kumite to sportowa walka 
z przeciwnikiem według olim-
pijskich zasad karate WKF. 
Co ciekawe, ta dyscyplina 

sportowa po raz pierwszy po-
jawi się na Igrzyskach Olim-
pijskich w Tokio, które odbę-
dą się już za dwa lata.
Dodajmy przy okazji, że 
treningi karate odbywają 
się w  Szkole Podstawowej 
w  Suchym Dębie we wtorki 
i  czwartki w  godz. 16.30–
17.45. Zajęcia prowadzone 
są również w Koźlinach oraz 
Grabinie-Zameczku. Tre-
ningi prowadzą Dawid Stu-
bba i Jakub Wrąbel.

(GR)
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SUKCES UCZENNICY Z PSZCZÓŁEK

Oliwia Pazdro ze złotem 
W Łodzi odbył się na począt-
ku kwietnia Międzynarodo-
wy Turniej Karate Harasu-
to Cup. Spory sukces w  tym 
mocno obsadzonym turnie-
ju odnieśli zawodnicy SKK 
Senshi, a  wśród nich uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
w Pszczółkach.
– Reprezentanci SKK Senshi 
zdobyli po dwa krążki z każ-
dego kruszcu, zajmując wyso-
kie 14. miejsce w klasyfikacji 
medalowej. Warto wiedzieć, 
że nasi zawodnicy rywalizo-
wali z reprezentantami ponad 
70 klubów z Polski, Ukrainy, 
Finlandii, Danii, Czech, Sło-
wacji, Białorusi, Szkocji – in-
formuje nas trener Dawid 
Stubba.
Natalia Kuzioła wywalczyła 
1. miejsce w kategorii junio-
rek, natomiast Oliwia Pazdro 
w drużynie z Karoliną Grze-
bińską, Adą Meller i  Nellą 
Koszykowską okazały się 
bezkonkurencyjne w  kumite 
drużynowym dziewcząt do 
12 lat. To nie koniec sukce-
sów uczennicy z  Pszczółek, 
bowiem Oliwia stanęła po-
nownie na podium, zdobywa-
jąc brązowy medal w kumite 
do 12 lat -34kg. 
– Oliwia regularnie wyjeż-
dża na turnieje karate i osiąga 

coraz to lepsze wyniki, co na-
pawa oczywiście optymizmem 
przed zbliżającym się turnie-
jem VI Grand Prix Tczewa 
Energa Karate Cup, na który 
już teraz zapraszam wszystkich 
sympatyków sportów walki – 
zaprasza Dawid Stubba z SKK 
Senshi, który jest właśnie orga-
nizatorem imprezy.
Turniej rozegrany zostanie 21-
22 kwietnia w  hali sportowej 
Powiatowego Centrum Sportu 

przy ul. Królowej Marysień-
ki 10. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
treningi karate odbywa-
ją się w  Szkole Podstawowej 
w  Pszczółkach w  każdą śro-
dę w  godz. 13.40 – 14.25. 
Zajęcia odbywają się także 
w  Studio Relax w  Kolniku, 
oraz w  świetlicy wiejskiej 
w Skowarczu.

(GR)

  Oliwia Pazdro na podium łódzkiego turnieju
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