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Na początku maja pruszczańskie maluchy rozpoczęły zajęcia 
w miejskim żłobku przy ulicy Romera. Jako pierwsze uruchomiono 
trzy grupy 15-osobowe, z czasem – po zatrudnieniu kolejnych 
pracowników – uruchomione będą następne grupy. Łącznie 
miejski żłobek przyjmie 120 dzieci.

Rodzice i dzieci zachwyceni miejskim żłobkiem
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FlashFlash

Kamień węgielny wmuro wany  
Kamień węgielny, wraz ze specjalną „Kapsułą czasu” z ak-
tem erekcyjnym i przesłaniem do przyszłych pokoleń, został 
poświęcony i  wmurowany. Teraz mury nowego gmachu 
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański mogą piąć się do góry.

Trwa przebudowa ulicy Mickiewicza  
Trwa właśnie przebudowa ulicy Mickiewicza 
w Cedrach Wielkich. Przypomnijmy, że inwesty-
cja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Pro-
gramu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

Pomorzanie korzystają z kolei
Samorząd województwa pomorskiego był pierwszym 
w kraju, który w tej perspektywie unijnej rozpoczął 
inwestycje drogowe. Wszystkie niezbędne projekty 
zostały przygotowane wcześniej, by teraz budować.

Uczcili rocznicę zakończenia wojny
Pod pomnikiem zwycięstwa i  wolności w  Pruszcza 
Gdańskiego uczczono 73. rocznicę zakończenia II woj-
ny światowej. W uroczystości uczestniczyli kombatanci, 
samorządowcy oraz starsi i młodsi mieszkańcy miasta.
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STR. 3

- Mam nadzieję, że rodzicom, a przede 
wszystkich naszym najmłodszym 
spodoba się miejski żłobek. Wierzę, 
że dzieci będą czuły się tu dobrze – 
mówi Jerzy Kulka, zastępca burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MAJ 20182 INFORMATOR PANORAMY

Flash

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
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         (58) 775 99 21
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• 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
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• 14 – 20 maja (poniedziałek – niedziela), IX 
Festiwal Between. Pomiędzy

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

• 19 maja (sobota), Europejska Noc Muzeów

• 20 maja (niedziela), Golec uOrkiestra, godz. 
18.00, Ergo Arena

• 22 – 23 maja (wtorek – środa), InfoShare, 
Amberexpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 23 maja (środa), Gogol Bordello, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 25 – 27 maja (piątek – niedziela), Święto Miasta 
Gdańska, Targ Węglowy

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

• 27 maja (niedziela), Kaszebe Runda, 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

• 10 czerwca (niedziela), Wielki Rowerowy 
Przejazd

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

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

• 13 czerwca (środa), Orchestre Les Mangelepa, 
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 14 czerwca (czwartek), Sławomir, godz. 19.30, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

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

• 20 czerwca (środa), Lucky Chops, godz. 18.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 21 czerwca (czwartek), Mietek Blues Band 
& Romuald Sławiński, godz. 19.30, Blues Club 
w Gdyni, ul. Portowa 9

• 23 czerwca (sobota), Festiwal Kolorów, godz. 
15.00, Plac Zebrań Ludowych w Gdańsku

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

• 29 czerwca (piątek), Michał Szpak, godz. 20.00, 
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 
Góra 3/5

• 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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Budowa żłobka wraz z  wypo-
sażeniem kosztowała ponad 6 
mln zł, z  czego 1,2 mln zł to 
rządowa dotacja. Dnia 7 maja 
odbyło się uroczyste otwarcie 
żłobka, a wcześniej zorganizo-
wano dzień otwarty placówki.
 – Zorganizowaliśmy dzień 
otwarty, aby rodzice, a  przede 

wszystkim dzieci mogły zapo-
znać się z miejscem, w którym 
będą przebywać. Żłobek prze-
znaczony jest dla 120 dzieci, 
ale w związku z brakiem kom-
pletnego personelu na początku 
funkcjonować będą trzy grupy 
15-osobowe. Następne uru-
chamiane będą w  kolejnych 

tygodniach. Znalezienie od-
powiednio wykwalifikowa-
nych pracowników jest nie 
lada wyzwaniem – mówi „Pa-
noramie” Teresa Tokarska, dy-
rektor Miejskiego Żłobka nr 1 
w Pruszczu Gdańskim.
Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, 

dodaje zaś, że inwestycja zo-
stała zrealizowana zgodnie 
z harmonogramem, odbiory też 
przeprowadzono sprawnie.
 – Miejsca wystarczyło dla 
wszystkich dzieci. Mam na-
dzieję, że rodzicom, a  przede 
wszystkich naszym najmłod-
szym spodoba się miejski żło-
bek. Wierzę, że dzieci będą 
czuły się tu dobrze – mówi Je-
rzy Kulka.
Słowa zachwytu na temat 

dopiero co zakończonej inwe-
stycji można także usłyszeć ze 
strony rodziców.
 – Pierwsze wrażenia są bardzo 
pozytywne. Żłobek jest bar-
dzo dobrze wyposażony. Mam 
dopiero pierwsze doświadcze-
nia z tym żłobkiem, ale obser-
wując to wszystko, jestem jak 
najlepszych myśli. Szczególnie 
mile zaskoczeni jesteśmy fak-
tem, że nasz syn Hubert do-
stał się do niego – mówi nam 

jedna z  mieszkanek Pruszcza 
Gdańskiego.
 – Do tego żłobka uczęszczać 
będzie moja córka, jej brat cho-
dzi do placówki przy Żwirki 
i  Wigury. Żłobek przy uli-
cy Romera jest bardzo prze-
stronny, jest więcej miejsca niż 
w głównej placówce, ale w obu 
miejscach jest bardzo dobra at-
mosfera – dodaje pani Ewa.

(lubek)

一䄀 䨀䰀䔀倀匀娀夀 䄀䐀刀䔀匀
圀 倀刀唀匀娀䌀娀唀 䜀䐀䄀䌁匀䬀䤀䴀

眀眀眀⸀漀猀椀攀搀氀攀漀氀猀稀攀眀猀欀椀攀最漀⸀瀀氀

娀愀搀稀眀漀䐁 搀漀 渀愀猀㨀
㔀　㤀ⴀ㈀㜀ⴀ㘀㘀㐀
㔀　㤀ⴀ㈀㜀ⴀ㜀㔀

MIEJSCA WYSTARCZYŁO DLA WSZYSTKICH

Rodzice i dzieci zachwyceni miejskim żłobkiem
Na początku maja pruszczańskie maluchy rozpoczęły zajęcia w miejskim żłobku przy ulicy Romera. Jako pierwsze 
uruchomiono trzy grupy 15-osobowe, z czasem – po zatrudnieniu kolejnych pracowników – uruchomione będą 
następne grupy. Łącznie miejski żłobek przyjmie 120 dzieci.

 Podczas dni otwartych żłobek mogły obejrzeć dzieci oraz ich rodzice

 Teresa Tokarska, dyrektor żłobka w towarzystwie Jerzego Kulki, zastępcy burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
ds. społecznych doglądali ostatnich szczegółów związanych z otwarciem placówki

REKLAMA
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POLSKA W KOŹLINACH
Uczczenie dawnej granicy Wolnego Miasta Gdańska, której 

granica przebiegała w Koźlinach. 

PROGRAM:
9.00 - 11.00 Rekonstrukcyjny patrol graniczny zatrzymujący 

samochody i rozdający okolicznościowe ulotki.

11.00 odsłonięcie pamiątkowej tablicy turystyczno 
informacyjnej

11.30 inscenizacja „Epizod graniczny 1938”

12.30 poczęstunek - grochówka wojskowa

13.30 kolejna inscenizacja „Epizod graniczny 1938”

Organizatorzy: Gmina Suchy Dąb, LGD Trzy Krajobrazy, 
Stow. Wczoraj. Dziś i jutro

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.”

SAME PROMUJĄ TARGOWISKO

Wielkie wietrzenie szaf w Pruszczu Gdańskim
Miejskie targowisko przy dworcu w Pruszczu Gdańskim nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
by kupcy skakali z radości. Dlatego też przedsiębiorcy wzięli sprawy w swoje ręce, by wypromować targ. Pierwszą 
ich inicjatywą jest „Wietrzenie szaf”, które odbędzie się w sobotę 26 maja w godz. 10.00 – 14.00. 

Inicjatorką przedsięwzięcia jest 
Adelina Martini, a  z  pomocą 
przyszły Anna Żak i  Sylwia 
Wszelaka.
– „Wietrzenie szaf ” będziemy 
robić cyklicznie wiosną i na je-
sieni. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu uda nam się nieco ożywić 

tę halę. Działamy tu już trzeci 
rok, ale ruch nie jest taki, jak 
byśmy sobie życzyli – mówi 
nam Anna Żak.
Organizatorki akcji wierzą, że 
zakończy się ona sukcesem.
– Przygotowanie się do udział 
w  naszym przedsięwzięciu nie 

powinno nastręczać większych 
kłopotów. Nie potrzeba żad-
nych nakładów finansowych, 
wystarczy odrobina wolnego 
czasu, żeby „przewietrzyć sza-
fę” – dodaje Sylwia Wszelaka.
Do akcji może przyłączyć się 
każdy chętny. Trzeba jednak 

wiedzieć, że ilość miejsc jest 
ograniczona, a zaledwie w cią-
gu 4 dni akces zgłosiło aż 26 
osób. Osoby biorące udział 
w akcji sprzedać mogą odzież, 
obuwie, dziecięce zabawki, czy 
też książki – oprócz sprzętów 
rtv, agd. Więcej szczegółów 

podają organizatorki akcji.
– Mam nadzieję, że takie 
przedsięwzięcia przyczynią się 
do ożywienia miejskiego targo-
wiska. Wierzę, że podobnych 
inicjatyw będzie coraz więcej 
– mówi nam Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go. – Miasto powinno obrastać 
w  tego typu idee. Cieszę się, 
że widzimy coraz więcej ini-
cjatyw mieszkańców Pruszcza 

Gdańskiego, które ubogacają 
nasze miasto.
Dodajmy jeszcze, że nie jest 
to ostatnie słowo pań z  hali 
targowej. 
– Mamy jeszcze kilka po-
mysłów na rozruszanie tego 
miejsca, ale o  nich będzie-
my mówić nieco później –  
dodaje Anna Żak.

(KL) 

 26 maja w hali targowej przy dworcu w Pruszczu Gdańskim 
odbędzie się „wietrzenie szaf”
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TAXI NA MINUTY

Traficar już w Pruszczu Gdańskim
Od niedawna w  stolicy powia-
tu gdańskiego można korzystać 
z  usług samochodów na minu-
ty, oferowanych przez system 
Traficar.
Korzystanie z nich wymaga za-
rejestrowania się w systemie. Jed-
nak i bez tego można sprawdzić 
ile samochodów i w jakich lokali-
zacjach znajduje się obecnie w na-
szym mieście. Przeważnie to 7 do 
10 samochodów, rozlokowanych 
równomiernie na całym obszarze 
Pruszcza Gdańskiego. Procento-
wo najwięcej we wschodniej czę-
ści miasta. 
– Pojawienie się samochodów 

na minuty w naszym mieście to 
efekt listu intencyjnego, podpi-
sanego w  ubiegłym roku przez 
burmistrza Janusza Wróbla. Sy-
gnatariuszami listu byli: Gdańsk, 
Gdynia, Pruszcz Gdański, Reda, 
Rumia, Sopot, Wejherowo, Sto-
warzyszenie Obszar Metropo-
litarny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
a także Fundacja Promocji Pojaz-
dów Elektrycznych, Innobaltica 
Sp. z o.o. oraz firmy wdrażające 
usługę – informuje Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

(BG)
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SAMI NIE WYKONALIBY NAWET POŁOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Unijne miliony na powiatowe inwestycje 
1 maja minęło 14 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co przysporzyło naszemu krajowi wielu 
korzyści. Od kilku lat do naszego kraju płynie szeroki strumień unijnych pieniędzy, które wydawane były również 
na inwestycje powiatowe.

Po unijne środki powiat gdański 
sięga od lat. Dzięki unijnemu 
wsparciu prowadzona będzie 
chociażby termomoderniza-
cja Zespołu Szkół Rolniczych 
w Rusocinie.
– Przypomnę, że jest to inwesty-
cja realizowana w ramach więk-
szego projektu, w skład którego 
weszły jeszcze prace termomo-
dernizacyjne wykonane w  roku 
ubiegłym w  pruszczańskim 
„ogrodniku” oraz Domu Pomo-
cy Społecznej w  Zaskoczynie. 
Tu z  kolei prace rozpoczną się 
w przyszłym roku – mówi „Pa-
noramie” Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Roboty w  Rusocinie nie mogą 
się rozpocząć w  tej chwili, po-
nieważ pracownicy przeszka-
dzaliby w  prowadzeniu zajęć. 
Dlatego też pierwsze roboty 
ruszą dopiero po zakończeniu 
roku szkolnego. Dodajmy, że 
na prace termomodernizacyj-
ne wszystkich trzech obiektów 
nasz powiat otrzymał z UE po-
nad 7 mln zł. 
– Nie są to jedyne unijne środki, 

które pozyskaliśmy dla oświaty. 
Przypomnę, że powiat otrzy-
mał też dofinansowanie w  wy-
sokości blisko 5 milionów zło-
tych na uruchomienie nowych 
kierunków nauczania. Dzięki 
temu udało się odpowiednio 
wyposażyć pracownie dydak-
tyczne, a przy tym przyciągnąć 
uczniów do naszych dwóch 
szkół w  Pruszczu Gdańskim 
i Rusocinie – dodaje starosta.
Dzięki unijnym pieniądzom re-
alizowany jest również projekt, 
w  ramach którego prowadzone 
są szkolenia dla osób bezrobot-
nych z powiatu gdańskiego.
– Szkolenia prowadzimy dla 50 
bezrobotnych, których ciężko 
było znaleźć, ponieważ stopa 
bezrobocia na terenie naszego 
powiatu jest stosunkowo niska. 
Jest to program wieloletni. Każ-
dego roku otrzymujemy ok. 1,8 
miliona złotych na znalezienie, 
szkolenie, zorganizowanie stażu 
i  doprowadzenie do zatrudnie-
nia osób bez pracy – tłumaczy 
Stefan Skonieczny.
Zdecydowanie najdroższą 

inwestycją realizowaną przez 
powiat była przebudowa kanału 
Raduni. Inwestycja realizowa-
na w dwóch etapach, w całości 
sfinansowana ze środków ze-
wnętrznych, kosztowała ponad 
50 mln zł. 
– Trudno wyrokować ile inwe-
stycji udałoby się przeprowa-
dzić, gdyby nie finansowa po-
moc z Unii Europejskiej. Myślę 
jednak, że z własnych środków 
udałoby się zrealizować zaled-
wie połowę wykonanych przed-
sięwzięć. Myślę, że samorząd 
powiatu gdańskiego nie podjął-
by się nawet przebudowy kana-
łu Raduni, ponieważ nie byliby-
śmy w  stanie nawet zaciągnąć 
tak wysokiej pożyczki. A  mó-
wiąc już o bezpieczeństwie po-
wodziowym, chciałbym dodać, 
że jeszcze w  tym roku budo-
wać będziemy dwa podziemne 
zbiorniki retencyjne przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża – tłuma-
czy Stefan Skonieczny.

(lubek)

 Najkosztowniejszym przedsięwzięciem realizowanym ze środków unijnych 
była przebudowa kanału Raduni
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PAMIĘTAJMY O WSZYSTKICH POLEGŁYCH

Uczcili rocznicę zakończenia wojny

Pod pomnikiem zwycięstwa 
i wolności w centrum Prusz-
cza Gdańskiego uczczono 73. 
rocznicę zakończenia II woj-
ny światowej. W  uroczysto-
ści uczestniczyli kombatan-
ci, samorządowcy oraz starsi 
i młodsi mieszkańcy naszego 
miasta.
– Minęły 73 lata od zakoń-
czenia najkrwawszej wojny 
w dziejach świata. Przez cały 
jej czas setki tysięcy Pola-
ków walczyło na lądzie, wo-
dzie i  w  powietrzu wspólnie 
z  aliantami o  jeden jedyny 
cel – odbudowę swojego wol-
nego, suwerennego państwa 
w  demokratycznej Europie. 
Bilans tej strasznej wojny była 
dla Polski wyjątkowo tragicz-
ny, gdyż straciła około 6 mi-
lionów obywateli. Dzisiejsze 

spotkanie jest wyrazem pamię-
ci i  oddaniem czci wszystkim 
jej ofiarom. Dziękujemy też 
wszystkim weteranom i  kom-
batantom za wasze poświęcenie 
i oddanie Polsce oraz świadec-
two, jakie przekazujecie naszej 
młodzieży – mówił Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Z  kolei prezes pomorskiego 
oddziału Związku Inwalidów 
Wojennych ppłk w stanie spo-
czynku Stanisław Skrzypski 
przypomniał, że Polacy przele-
wali krew w walkach o Tobruk, 
Monte Cassino, Narwik czy 
Francję.
– O tych akcjach mówi się bar-
dzo głośno. Chciałbym jednak 
przypomnieć, że nasi rodacy 
przelewali krew walcząc o wy-
zwolenie wielu polskich miast, 
o  czym mało kto pamięta. 

Wspominajmy o  wszystkich, 
bo każda krew ma ten sam, 
czerwony kolor – mówi Sta-
nisław Skrzypski.
Obecna na uroczystości 
104-letnia Józefa Krośnicka 
życzyła wszystkiego dobre-
go rodakom w  niepodległej 
Polsce.
– Pamiętam 11 listopada 1918 
roku. Pamiętam też rozbroje-
nie Niemców w moim rodzin-
nym mieście. Wiele przeży-
łam i  jestem szczęśliwa, że 
mogę być wśród was i złożyć 
kwiaty pod pomnikiem zwy-
cięstwa i wolności. Niech żyje 
Polska, wolna i  niepodległa 
– mówiła ze łzami w  oczach 
najstarsza mieszkanka Prusz-
cza Gdańskiego.

(lubek)
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W CZERWCU ODWIEDZĄ „OGRODNIKA”

Po doświadczenia w Luksemburgu 
Wymiana doświadczeń, re-
alizowana w  ramach projek-
tu Erasmus + „Stres w  pracy 
nauczyciela”, nabiera tempa. 
Uczestnicy projektu z  prusz-
czańskiego „ogrodnika” od-
wiedzili niedawno szkołę 
w Luxemburgu.
Lycee Du Nord, bo o  niej 
właśnie mowa, jest szkołą no-
woczesną, wyposażoną w na-
rzędzia dydaktyczne umożli-
wiające nauczanie zarówno na 
poziomie ogólnokształcącym, 
jak i  zawodowym, dostoso-
wane do potrzeb rynku pra-
cy. Szkoła dysponuje również 
obiektami sportowymi (basen, 

siłownia, sala fitness, ścianka 
wspinaczkowa, wielofunkcyjne 
sale sportowe), które umożli-
wiają zarówno uczniom, jak 
i  nauczycielom, przez wysiłek 
fizyczny podnieść poziom en-
dorfin w organizmie.
Wykorzystanie technologii IT 
jest powszechne w  procesie 
edukacji, a  pracownie dydak-
tyczne, w  których kształci się 
młodzież w zawodzie są wypo-
sażone w  profesjonalny sprzęt, 
który używany jest w  procesie 
produkcyjnym przez przedsię-
biorstwa działające na rynku 
w poszczególnych branżach.
Przestronność sal 

dydaktycznych gwarantuje 
poprawę bezpieczeństwa pra-
cy, sprzyja lepszej atmosferze 
pracy, co wpływa na poprawę 
jakości kształcenia i eliminuje 
sytuacje stresogenne.
W  czerwcu uczniowie i  ka-
dra pedagogiczna Zespołu 
Szkół Ogrodniczych i  Ogól-
nokształcących w  Prusz-
czu Gdańskim gościć będą 
uczestników projektu i  dzie-
lić się z  nimi rozwiąza-
niami w  zakresie reduk-
cji stresu w  ramach relacji 
międzyludzkich.

(GR)
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10. ŚWIĘTO NA ŻUŁAWACH PRZESZŁO DO HISTORII

NOWA SIEDZIBA URZĘDU GMINY BĘDZIE W JUSZKOWIE

Tulipanowe szaleństwo w Mokrym Dworze

Kamień węgielny z „Kapsułą czasu” wmurowany

Piękna, słoneczna pogoda, kolorowe kobierce z tulipanów, tłumy gości, niezliczona ilość atrakcji i wspaniałe humory... za nami  
X edycja „Żuławskiego Tulipana” w Mokrym Dworze.

Kamień węgielny, wraz ze specjalną „Kapsułą czasu” z aktem erekcyjnym i przesłaniem do przyszłych pokoleń, został poświęcony 
i wmurowany. Teraz mury nowego gmachu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański mogą piąć się do góry.

Jeszcze w  piątek po południu, 
gdy nad Gdańskiem rozszala-
ła się nawałnica, organizatorzy 
z niepokojem patrzyli w niebo 
licząc, że łaskawy los i  sprzy-
jający wiatr pokierują burzo-
we chmury, daleko od Mo-
krego Dworu, gdzie kończono 

Uroczystość, która odbyła się 
tuż przy placu budowy przy 
ulicy Raduńskiej w  Juszko-
wie, zgromadziła szereg do-
stojnych gości z  metropolitą 
gdańskim arcybiskupem Sła-
wojem Leszkiem Głodziem na 
czele. Przemawiała wójt gminy 
Pruszcz Gdański, Magdalena 

właśnie układanie tulipano-
wej kompozycji. Siły natury 
częściowo, bo częściowo, ale 
wysłuchały głośnych próśb. 
Wprawdzie deszcz i  grad nie 
ominęły pola, ale większych 
szkód w tulipanowej układance 
nie poczyniły.
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W  sobotę, 12 maja, w  samo 
południe uroczyście „odtrą-
biono” początek wielkiego 
festynu. Gości powitali go-
spodarze, czyli wójt gminy 
Pruszcz Gdański, Magdalena 
Kołodziejczak i  sołtys Mo-
krego Dworu oraz właściciel 

Gospodarstwa Rolnego Zbro-
ińscy, Wiesław Zbroiński, 
a  później rozpoczęła się dwu-
dniowa zabawa.
W tym roku obowiązywało ha-
sło „Nasza Mała, Wielka Oj-
czyzna”, co miało swoje prze-
łożenie zarówno w kompozycji 
głównej, zaprojektowanej przez 
Bogusława Izdebskiego, jak 
i pracach konkursowych ochot-
ników. W tym przypadku wy-
grały cztery dziewczyny z Wi-
śliny tworzące „Super Team”, 
a  ich praca wykonana w  3D 
okazała się bezkonkurencyjna.
Występy artystyczne, rekon-
strukcje historyczne, plac za-
baw dla dzieci, skoki spado-
chroniarzy, mała gastronomia, 
tańce, hulanki, swawole. To 
była ze wszech miar udana 
impreza i  choć, jak zapewniał 
Wiesław Zbroiński, zorganizo-
wana po raz ostatni, to i tak nie 
wierzymy w  ani jedno słowo. 
Bo… po zakończeniu pierwszej 
imprezy, mówił tak samo.

(PR)

Kołodziejczak, przewodniczą-
cy Rady Gminy, Marek Kowal-
ski i starosta powiatu gdańskie-
go, Stefan Skonieczny. 
Do wnętrza specjalnej tuby 
stanowiącej „Kapsułę cza-
su” trafił podpisany akt erek-
cyjny, wspólne zdjęcia rad-
nych, sołtysów oraz wójt wraz 

z pracownikami urzędu gminy, 
pamiątki przygotowane przez 
gminne przedszkola i  szko-
ły, ochotniczą straż pożarną, 
Ośrodek Kultury Sportu i  Bi-
bliotekę Publiczną, Zespół 
Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz 
Gdański „Jagódki” oraz Sto-
warzyszenie Sołtysów Gminy 
Pruszcz Gdański. Prezes tego 
ostatniego, Wiesław Zbroiń-
ski, przesłanie do przyszłych 
pokoleń umieścił w  pamięci 
popularnego nośnika danych, 
jakim jest pendrive. Ciekawe 
tylko czy za 200 – 300 lat nie 
będzie trudności ze znalezie-
niem urządzenia, które odczyta 
jego zawartość.
Po krótkiej przemowie, ka-
mień węgielny poświęcił i jako 
pierwszy tubę porcją zaprawy 
przykrył – metropolita gdań-
ski arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź. Wnętrze kamienia bar-
dzo szybko wypełniało się be-
tonem, gdyż za kielnię chwy-
tali wszyscy, którzy chcieli 
w  ten sposób zaakcentować 
swój udział w  budowie nowej 
siedziby.

Warto podkreślić, że jest to 
długo oczekiwana inwesty-
cja. Budynek będzie spełniał 
wszelkie wymagania nowocze-
snej i komfortowej obsługi pe-
tentów, jak i  poprawi warunki 
pracy samych urzędników.
Istniejący gmach, przy ul. Woj-
ska Polskiego 30, praktycznie 
pęka w  szwach. Wykorzysta-
no już wszystkie możliwe po-
mieszczenia, aby stworzyć sta-
nowiska pracy dla urzędników. 
Chociażby z tego powodu refe-
rat gospodarki komunalnej zo-
stał przeniesiony do Rotman-
ki, do siedziby gminnej spółki 
Eksploatator. Dwupiętrowy 
budynek nie posiada windy, co 
jest dotkliwą uciążliwością dla 
osób niepełnosprawnych i star-
szych. Brakuje również miej-
sca do archiwizacji dokumen-
tów. A  to i  tak tylko niektóre 
niedogodności.
Nowy budynek będzie nowo-
czesną, dwubryłową, konstruk-
cją dwu- i  trzykondygnacyjną. 
Obie bryły będą miały własne 
klatki schodowe z windą, a po-
łączone będą przeszklonym 

łącznikiem. W nowej siedzibie 
zaplanowano pomieszczenia 
biurowe, archiwum gminne 
i podręczne archiwum dla po-
szczególnych referatów, salę 
konferencyjną wraz z  salą ślu-
bów, zaplecze sanitarno-hi-
gieniczne dla pracowników 
oraz petentów i pomieszczenia 

techniczne. Nie zabraknie tak-
że parkingu dla samochodów 
i rowerów. 
Oddanie nowej siedziby do 
eksploatacji nastąpi w kwietniu 
2019 roku.

(PR)
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WYBUDUJĄ ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ KOSZWAŁY – CEDRY MAŁE

Trwa przebudowa ulicy Mickiewicza 
Trwa właśnie przebudowa ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich. Przypomnijmy, że inwestycja otrzymała 
dofinansowanie z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

– Koszt przedsięwzięcia wcale nie 
jest taki mały, bo ten stosunkowo 
krótki fragment drogi kosztować 
nas będzie 2,7 miliona złotych, 
z czego 1,2 miliona złotych otrzy-
maliśmy właśnie ze środków rzą-
dowych. Cena po przetargu oka-
zała się większa niż szacowaliśmy 

  Drogowcy rozpoczynają prace przy przebudowie  
ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich 
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ROWEROWY MAJ

Nagrody czekają
Gmina Cedry Wielkie, jako 
propagator zdrowego trybu 
życia, w  styczniu przystąpiła 
do wspólnej kampanii „Ro-
werowy Maj” – promującej 
aktywne sposoby dotarcia do 
szkoły. Organizatorem ak-
cji jest Żuławski Ośrodek 
Kultury i  Sportu w  Cedrach 
Wielkich. 
– Pomysłodawcą kampanii 
„Rowerowy Maj” jest miasto 
Gdańsk, a  sama kampania 
ma charakter ogólnopolski. 
Zasady kampanii są bardzo 
proste. Każdy uczeń i nauczy-
ciel, który w  maju dotrze na 
lekcje w  sposób aktywny: na 
rowerze, hulajnodze, rolkach 
czy deskorolce, otrzyma na-
klejkę i  zaznaczoną obecność 
w dzienniku – informuje Łu-
kasz Żarna, dyrektor Żuław-
skiego Ośrodka Kultury 
i Sportu.
– Dla najaktywniejszych 
przewiedzieliśmy atrakcyj-
ne nagrody. Rywalizacja to-
czy się na kilku poziomach: 
indywidualnym, klasowym 
i  szkolnym. Do naszej akcji, 
co mnie bardzo cieszy, przy-
stąpiły wszystkie podstawów-
ki z terenu gminy – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.

Rozgrywająca się na pozio-
mie indywidualnym, klaso-
wym i  międzyszkolnym ry-
walizacja efektywnie moty-
wuje uczestników, gwarantu-
jąc im cały miesiąc wspaniałej 
i  zdrowej zabawy. Łukasz 
Żarna podkreśla, że udział 
szkoły w  kampanii ma wiele 
zalet. 
– Uczniowie, dzięki codzien-
nym aktywnym dojazdom na 
lekcje, zaczynają dzień od ru-
chu fizycznego, co jest uzna-
wane za metodę zwiększenia 
efektywności nauki i poprawy 
koncentracji. Doświadczenia 
Gdańska i pozytywne opinie 
z poprzedniej edycji potwier-
dzają, że uczniowie na pierw-
szych lekcjach byli lepiej obu-
dzeni, aktywni i uśmiechnię-
ci. Dodatkowym, wychowaw-
czym walorem „Rowerowego 
Maja” jest kształtowanie 
w  uczniach samodzielności. 
Dzięki samodzielnym lub 
grupowym dojazdom dzie-
ci poznają swoją okolicę oraz 
utrwalą znajomość zasad 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach poprzez własną 
praktykę – zauważa Łukasz 
Żarna.

(GR)

początkowo, ale taki jest teraz 
rynek – mówi „Panoramie” Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. 
Zakres prac jest bardzo szeroki. 
W projekcie przewidziano bowiem 
budowę nowego układu z  betonu 
asfaltowego wraz ze zjazdami. 

– Wybudowane zostaną również 
miejsca postojowe, zatoka auto-
busowa, kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie uliczne oraz ciąg pie-
szy – informuje Janusz Goliński, 
który dodaje, że ulica Mickiewicza 
czekała na remont wiele lat. – Jest 
to ważna ulica, która prowadzi do 

ważnego zakładu produkcyjne-
go, gminnych terenów inwesty-
cyjnych oraz do dużego osiedla 
mieszkaniowego. 
Cała inwestycja musi być zakoń-
czona do połowy grudnia.
Gmina starać się będzie o kolejne 
rządowe wsparcie na przebudowę 

następnej drogi – ulicy Sienkiewi-
cza również w Cedrach Wielkich. 
Ostateczna decyzja w  tej sprawie 
ma zapaść już za kilka miesięcy. 
Poza tym gmina budować będzie 
drogi rolnicze.
– Nie są to na pozór tanie przed-
sięwzięcia. Płyty jumb nie zdają 
egzaminu, dlatego drogi rolnicze 
będziemy budować z płyt betono-
wych, które są znacznie droższe, 
ale znacznie trwalsze, dzięki czemu 

wytrzymają wiele lat – mówi wójt 
Goliński.
Dodajmy, że jeszcze w  tym roku 
budowana będzie ścieżka rowero-
wa, która połączy Koszwały z Ce-
drami Małymi. W kosztach inwe-
stycji, poza gminą Cedry Wielkie, 
partycypować będzie firma Me-
trostav i Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

(lubek)

26  

Gmina Cedry Wielkie 
zaprasza na 

- animacje, występy artystyczne 
 i wiele atrakcji dla najmłodszych 

- plener malarski 
- darmowe dmuchawce 

- słodycze, zabawki 
- koncerty zespołów: 

 DOGS ON ACID/ Midnight 
- stoiska wystawiennicze 

- teatrzyk  

W ramach wydarzenia zaplanowano zbiórkę 
pieniężną na rzecz Państwa Kaszewskich  

ze sprzedaży produktów regionalnych KGW, szkół  
i partnerów z terenu gminy.  

Uczestnictwo w wydarzeniu jednoznaczne jest  
ze  zgodą na zamieszczenie przez organizatorów  
wizerunku uczestników, utrwalonego podczas 

imprezy 
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Bohater Pomorza sprzed stu lat poszukiwany 
- wystartował konkurs dla uczniów
Wraz z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, zapraszamy do udziału w konkursie „Pomorskie drogi 
do Niepodległej”. Uczniowie szkół średnich mają odnaleźć pomorskiego bohatera walki o niepodległość i przygotować prezentację 
na jego temat. Trzyosobowe zespoły materiał konkursowy powinny przygotować do 30 czerwca 2018 r. Najlepsze prace poznamy 
podczas uroczystych gali we wrześniu. 

Udział w konkursie szkoły muszą 
zgłosić do 25 maja 2018 r. Zgło-
szenia przyjmuje Pomorska Aka-
demia Działania.

LOKALNI BOHATEROWIE
Uczniowie muszą przygotować 
prezentację multimedialną, przed-
stawiającą postać związanego z Po-
morzem bohatera, który był zaan-
gażowany w działania prowadzące 
do odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz powrotu Polski na 
Pomorze. – Mogą wybrać z ponad 
setki nazwisk lokalnych postaci, 
a potem w ciekawy sposób opowie-
dzieć o  swoim bohaterze – mówi 
Adam Krawiec, dyrektor Depar-
tamentu Edukacji Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. – W konkursie 
oddajemy głos uczniom. Chcemy 
zobaczyć, a potem pokazać innym, 
jak młodzież mówi o historii i jak 
opisuje swoich bohaterów. Kogo 
ceni i za co – wyjaśnia Krawiec.
Powinna być to osoba, której dzia-
łalność i  biografia w  znaczący 
sposób wpływają na patriotyczną 
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zaprasza do udziału 
w konkursie multimedialnym dla młodzieży

„Pomorskie drogi do niepodległej”

zaprasza do udziału 
w konkursie multimedialnym dla młodzieży

„Pomorskie drogi do niepodległej”

Znajdź i przypomnij postać związanego z twoją gminą, 
powiatem lub regionem, bohatera zaangażowanego 

w działania prowadzące do odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze. 

Więcej informacji o konkursie: 
www.niepodlegla.pomorskie.eu i www.pbw.slupsk.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Znajdź i przypomnij postać związanego z twoją gminą, 
powiatem lub regionem, bohatera zaangażowanego 

w działania prowadzące do odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze. 

Więcej informacji o konkursie: 
www.niepodlegla.pomorskie.eu i www.pbw.slupsk.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Patronat medialny konkursu:

Patronat medialny konkursu:

Flash

świadomość młodych miesz-
kańców regionu. Liczą się m.in. 
kreatywność, poprawność me-
rytoryczna i  walory edukacyjne 
oraz artystyczne. Każdy zespół 
uczniów może zgłosić tylko jed-
ną pracę, ale z każdej szkoły może 
wziąć udział w konkursie nieogra-
niczona liczba zespołów.

WYJĄTKOWA HISTORIA  
NIEPODLEGŁOŚCI
Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” to jeden z  elementów 
programu obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski i Pomorza. – 
W każdym z subregionów naszego 
województwa są inne doświadcze-
nia i inne osoby, które uczestniczyły 
w pomorskiej i polskiej drodze do 
niepodległości – podkreśla Mie-
czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. – Dziś 
gościmy uczniów z  kwidzyńskich 
szkół, a Powiśle ma swoją wyjątko-
wą historię dochodzenia do polsko-
ści. Chcemy trafić z  tym konkur-
sem do wszystkich środowisk. Dla-
tego namawiamy też nauczycieli 

i rodziców do zainteresowania mło-
dzieży lokalnymi autorytetami nie-
podległości. To w końcu one miały 
wpływ na rzeczywistość i kształto-
wanie się państwa polskiego 100 lat 
temu – dodał marszałek.
Konkurs odbędzie się w  dwóch 
etapach. – Pierwszy etap kon-
kurs to poziom powiatowy, a jego 
finałem będą uroczyste gale 
w  pięciu regionach wojewódz-
twa, połączone z prezentacją fil-
mu „Kamerdyner” – mówi Anna 

Lekcja historii na leżakach i widok na 
„Niebo polskie”
Uczniowie z powiatu kwidzyńskiego wzięli udział w specjalnej lekcji patriotyzmu 
zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Było to 
wyjątkowe spotkanie z pasjonatami dziejów regionów i okazja, by dokładnie przyjrzeć 
się odtworzonemu freskowi „Niebo polskie”. Lekcję zorganizowano w ramach inauguracji 
konkursu na prezentację multimedialną „Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów 
szkół województwa pomorskiego.

Uczniowie zajęli wygodne miejsca 
na plażowych leżakach rozstawio-
nych pod malowidłem „Niebo pol-
skie” w  auli dawnego Gimnazjum 
Polskiego w Gdańsku przy ul. Au-
gustyńskiego 1. Wysłuchali wy-
kładów o  lokalnym patriotyzmie, 
samorządności i  znaczeniu wspól-
notowości w regionie. Niezwykłym 
gościem była Grażyna Wandtke 
z Kwidzyna. Opowiedziała o regio-
nie kwidzyńskim i swoim dziadku, 
który z  Kaszub przeprowadził się 
do Kwidzyna. Pracował w  redak-
cji polskiej prasy, za co spotykały 
go represje ze strony pruskiej. – Nie 
ma lepszej lekcji historii niż kontakt 
z  osobami, które przeżywały po-
morską drogę do niepodległości – 
powiedział obecny na lekcji Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Spotkanie w dawnej 
auli Gimnazjum Polskiego jest wy-
jątkowe i  symboliczne. Pod „Nie-
bem polskim”, które jest pełne alego-
rii i symboli polskości, opowiadamy 
o pomorskich dziejach niepodległo-
ści – wyjaśnił Struk.
Młodzież doceniła niecodzien-
ny charakter lekcji. – To bar-
dzo fajna forma zajęć – mó-
wił Paweł Gorczycki z  Liceum 

Ogólnokształcącego im. Włady-
sława Gębika w Kwidzynie. – Ta-
kie lekcje są o wiele ciekawsze niż 
mówienie „z książki”. Relacje ludzi, 
którzy mają związek z wydarzenia-
mi czy jakimiś miejscami, to inne 
spojrzenie na historię. Te relacje są 
bardziej wartościowe niż suche fak-
ty podawane w szkole – wyjaśnił.
- Do podobnych spotkań, jak to 
pod „Niebem polskim”, chcemy 
zachęcać młodzież na całym Po-
morzu. Mamy nadzieję, że młodzi 
ludzie odkryją, że historia to nie 
tylko nazwiska ważnych postaci 
zapisane w podręcznikach, ale też 
to, co przeżywali ich dziadkowie, 
czy przodkowie ich znajomych, 
sąsiadów. Chcemy by odkrywali 

swoich własnych bohaterów i żeby 
przywracali należną im cześć 
i miejsce w naszej pamięci – mówi 
Adam Krawiec, dyrektor Depar-
tamentu Edukacji Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego.
Poza historią przodków Grażyny 
Wandtke uczestnicy lekcji mieli 
okazję wysłuchać też m.in. opo-
wieści o innym lokalnym bohaterze 
– Tadeuszu Tolliku ze wsi Jano-
wo, zaangażowanego w organiza-
cję i  przeprowadzenie plebiscytu 
w 1920 roku, który miał zadecydo-
wać o powrocie gmin położonych 
po prawej stronie Wisły do Polski. 
O  Tolliku opowiadał młodzie-
ży Marcin Kurkus z  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kwidzynie.
Krok po kroku po „Niebie polskim” 
słuchaczy oprowadził przewodnik 
Marcin Szumny. Przedstawił hi-
storię malowidła i trudności w jego 
rekonstrukcji. Opowiedział o  jego 
znaczeniu dla Polaków w  przed-
wojennym Gdańsku. Ucznio-
wie, wypoczywając na leżakach, 
wpatrywali się w  „Niebo”. – To 
naprawdę wspaniała sprawa – po-
wiedział Marcin Szumny. – Nie 
tylko jesteśmy w  miejscu, w  któ-
rym czuje się ducha historii, ale 
możemy po prostu zobaczyć wspa-
niałe dzieło. Warto przyjść i  po-
dziwiać „Niebo polskie”, zwłasz-
cza z pozycji wygodnego leżaka –  
podkreślił Szumny.

Szklarowska, dyrektor Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w  Słupsku. – Uczniowie będą 
mogli wygrać od 150 do 400 zł 
oraz zaproszenie do kolejnego 
regionalnego etapu. Najlepsi spo-
tkają się na uroczystej gali w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni – tłu-
maczy Szklarowska.
W  konkursie regionalnym do 
wygrania będzie od 300 do 
1000 zł (również dla nauczycieli 
prowadzących).
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BUDŻET OBYWATELSKI

Zgłoszono 27 projektów 
W  ostatnich dniach kwietnia 
zakończył się etap składania 
przez mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego propozycji zadań 
do Budżetu Obywatelskiego na 
przyszły rok. Pruszczanie zgło-
sili 27 wniosków, których war-
tość wynosi prawie 3,8 mln zł.
Jak przypomina Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, 
w  obecnej edycji BO wartość 
proponowanych zadań nie mo-
gła przekraczać 150 tys. zł.
– Zgodnie z harmonogramem 
konsultacji, kolejnym krokiem 
była procedura weryfikacji 
otrzymanych wniosków pod 
względem formalnym. Komisja 
ds. Budżetu Obywatelskiego 
dokoła ostatecznej oceny for-
malnej zgłoszonych projektów. 
Potem skieruje je do właści-
wych merytorycznie komórek 
organizacyjnych Urzędu Mia-
sta, które zbadają możliwości 

ich realizacji – wyjaśnia Bar-
tosz Gondek, który dodaje, że 
opublikowanie propozycji listy 
zadań zweryfikowanych i  za-
twierdzonych przez Komisję 
ds. Budżetu Obywatelskiego 
nastąpi zgodnie z harmonogra-
mem na początku lipca.
– Korzystając z łamów gazety, 
chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim mieszkań-
com naszego miasta za udział 
w  pierwszym etapie prac nad 
Budżetem Obywatelskim na 
rok 2019. Wśród nich są osoby, 
które od kilku lat angażują się 
w  prace nad jego tworzeniem 
i  realizacją – dziękuje Janusz 
Wróbel, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, zachęcając jedno-
cześnie mieszkańców naszego 
miasta do udziału w  dalszych 
etapach wspólnego tworzenia 
budżetu obywatelskiego.

(GR)

SOBOWIDZ – „SZKOŁA NIEPODLEGŁA” 

Aby patriotyzm zagościł w sercach 
młodych ludzi
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu została zgłoszona do programu zwanego mianem „Szkoły 
Niepodległej”. W ramach programu sobowidzka podstawówka zorganizowała m.in. festyn rodzinny w Trąbkach Wielkich.

– Tytuł „Szkoły Niepodległej” 
mogą zdobyć szkoły, które za-
rejestrują się na przygotowanej 
platformie i  wykonają wymaganą 
liczbę zadań. Patronat honorowy 
nad projektem sprawuje Minister 

 Święto narodowe nie musi być nudne, co udowodnili 
uczniowie ze szkoły w Sobowidzu 
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Edukacji Narodowej, natomiast 
jego organizatorem jest Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
W tej chwili program realizuje 269 
szkół, a my zgłosiliśmy się do niego 
jako 31. placówka w Polsce – mówi 

nam Aleksandra Nowogrodzka ze 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu.
W  tej chwili cała społeczność 
szkolna jest w  trakcie realizacji 
dwóch zadań, ale do współpracy 
zaproszono również wszystkich, 

którzy chcą wspierać szkołę w re-
alizacji tego programu. 
– Dwa zadania przygotowali 
uczniowie z  nauczycielami. Jed-
nym z nich był festyn, który 2 maja 
odbył się w  Trąbkach Wielkich. 

Święto państwowe nie musi być 
nudne z biało-czerwoną w każdym 
oknie. Specjalnie na tę okoliczność 
została przygotowana 100-me-
trowa flaga. Chętni mogli wziąć 
udział w loterii, gdzie do wygrania 
było chociażby 100 flag – mówi 
Ewa Wojtas, dyrektor sobowidz-
kiej podstawówki.
Na tym nie koniec jednak działań 
związanych z udziałem w ogólno-
polskim programie, gdyż zostały 
już wytyczone kolejne zadania, 
w realizację których zaangażowani 
będą uczniowie, nauczyciele oraz 
rodzice.
– Rok 2018, rok 100-lecia odzy-
skania niepodległości, jest dla nas 
wyzwaniem pod wieloma aspekta-
mi. Tworzymy nowe projekty, akcje 
edukacyjno-społeczne, konkursy, 
a  zadania związane z  organizacją 

jakiegokolwiek przedsięwzięcia 
są nie lada wyzwaniem dla naszej 
społeczności szkolnej i  lokalnej. 
Staramy się, aby patriotyzm „dzisiaj 
i  jutro” zagościł w sercach i umy-
słach naszych wychowanków – 
podkreśla Marzena Gutorska, wi-
cedyrektor szkoły.
Dodajmy, ze nad projektami czuwa 
zespół, w skład którego wchodzą: 
Zespół Projektów: Anita Forme-
la, Katarzyna Pszczoła, Katarzy-
na Włodarczyk, Paweł Naroż-
nik, Justyna Papiernik, Barbara 
Osowska, Sylwia Berkowska, ks. 
Krzysztof Masiulanis i Aleksandra 
Nowogrodzka. 
Inicjatywę spierają zaś: Błażej Kon-
kol, wójt gminy Trąbki Wielkie, 
Zbigniew Leszczyński, przewod-
niczący rady gminy oraz Leszek 
Orczykowski, dyrektor GOKSiR.

(GR)
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PRZEGŁOSOWANO ZMIANY

Korzystać z każdej okazji 
W poprzednim wydaniu informo-
waliśmy o  pracach termomoder-
nizacyjnych, przeprowadzanych 
w  trzech publicznych budynkach 
na terenie gminy Przywidz (OSP 
w Jodłownie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury i dawna szkoła w Przywi-
dzu). Aby inwestycja była zreali-
zowana, musiano podjąć uchwałę 
dotyczącą zmian w budżecie gminy 
– wszystkie przez znaczny wzrost 
cen. Dotyczy to nie tylko zadań re-
alizowanych w gminie Przywidz.
– Jeszcze w  ostatnim tygodniu 
kwietnia radni podczas posiedzeń 
komisji dyskutowali nad zasadno-
ścią realizacji tych inwestycji. Mają 
do tego prawo i dobrze, że anali-
zują zasadność inwestycji. Niektó-
rzy z radnych tłumaczyli, że za te 
same pieniądze można wybudować 
nowe obiekty. Przypomnę, że na 
realizację tych zadań otrzymaliśmy 
dofinansowanie, a moim zdaniem 
trzeba wykorzystywać każdą nada-
rzającą się okazję na pozyskanie 
zewnętrznych środków finanso-
wych. Prace termomodernizacyj-
ne nie byłyby realizowane, gdyby 
nie dofinansowanie tego projektu 
– mówi nam Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz. – W naszej 
gminie mamy jeszcze wiele do 
zrobienia, wiec pojawiłyby się inne 
ważne tematy, a  termomoderni-
zacja nie byłaby w tym momencie 
najważniejsza.
Podczas wspólnego posiedzenia 
komisji większość radnych była „za” 
realizacją tej inwestycji. Podobnie 

było na ostatnim w kwietniu posie-
dzeniu Rady Gminy Przywidz. Na 
15 radnych, dziewięciu głosowało 
za zmianami w budżecie gminy. 
– Chciałbym jeszcze raz wrócić do 
tematu budowy nowych obiektów. 
W Jodłownie gmina posiada tylko 
jedną swoją działkę i  właśnie na 
niej znajduje się remiza strażacka. 
Jak w takim razie budować nowy 
obiekt? Na budowę obecnej remizy 
i jej remonty przeznaczono już nie-
mało środków, dlatego inwestować 
w zupełnie nowy budynek byłoby, 
delikatnie mówiąc, nielogicznie. 
Poza tym nowe nie zawsze musi 
być „super”. Stare, po przeprowa-
dzeniu niezbędnych robót, też 
może być super, a do tego będzie 
miało swoją duszę – dodaje Marek 
Zimakowski.
Budowa nowej strażnicy OSP 
w Przywidzu jest natomiast w pla-
nach i jest zasadna. W sąsiedztwie 
skate parku, przy drodze woje-
wódzkiej mógłby taki obiekt po-
wstać z dodatkowymi pomieszcze-
niami dla pogotowia ratunkowego, 
Policji, czy Hospicjum Domowego 
im.św. Franciszka Ksawerego. Być 
może wynajęciem ewentualnego 
wolnego pomieszczenia zaintere-
sowany były jakiś bank? Likwi-
dacja obecnego, starego budynku 
OSP umożliwiłoby stworzenie 
miejsc parkingowych, ale też – co 
bardzo istotne – odsłoniłoby Jezioro 
Przywidzkie. 

(GR) 
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WZRASTAJĄ CENY INWESTYCJI

Ulica Brzozowa jak nowa
Zakończyła się budowa ulicy Brzozowej w Przywidzu, która do niedawna – zdaniem 
mieszkańców gminy – uchodziła za jedną z najgorszych dróg na tym terenie. 
Poza nową nawierzchnią, drogowcy zajęli się również modernizacją kanalizacji 
ściekowej i deszczowej.

Ulica Brzozowa to jeden z waż-
niejszych ciągów komunikacyj-
nych stolicy gminy Przywidz. 
Koszt całkowity inwestycji 
wyniósł 1206244,25 zł, a kwo-
ta pomocy finansowej to 754 
854,00 zł
Prace rozpoczęły się jeszcze 
w roku ubiegłym, ale ze wzglę-
du na niesprzyjające warunki at-
mosferyczne, koniec robót został 
przesunięty na koniec kwietnia.
– Pieniądze na przebudowę 
Brzozowej w  wysokości ok 
75 procent kosztów inwesty-
cji otrzymaliśmy z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz, któ-
ry obawia się nieco kolejnych 
przetargów dotyczących gmin-
nych inwestycji. – Oferenci 
przebijają nasze szacunkowe 
ceny niemal o  100 procent. 
Dlatego też trzeci raz ogłasza-
my przetarg na budowę kana-
lizacji i  oczyszczalni ścieków. 
Mimo dużego dofinansowania, 
nie jesteśmy w  stanie wyłożyć 
pozostałej kwoty. Przypomnę, 

że zadanie, które miało kosz-
tować 20 milionów złotych, 
kosztować teraz może nawet 
5-6 milionów złotych więcej. 
Bierzemy jednak pod uwagę 
dofinansowanie z  innych źró-
deł, gdzie odsetek wsparcia się-
gnąć może nawet 90 procent.

W  tym roku wyremontowana 
będzie jeszcze droga grunto-
wa Michalin – Majdany, której 
stan po każdej zimie przyspa-
rza kierowcom palpitacji serca. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
dotyczy to każdej drogi grunto-
wej w kraju – gmina Przywidz 

nie jest wyjątkiem. 
Wspólnie z powiatem budowa-
ny będzie chodnik w  miejsco-
wości Borowina (w  kierunku 
Piekła Górnego) oraz remonto-
wana ulica Dolinowa.

(lubek)

  Kierowcy ucieszą się z nowej ulicy Brzozowej w Przywidzu

Święto Uchwalenia Konstytucji 
3 maja w Przywidzu
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REKLAMA

W CZERWCU W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

Bezpłatne badania mammograficzne
Niespełna połowa uprawnio-
nych Polek zgłasza się co roku 
na badania mammograficz-
ne w  ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi nad-
zorowanego przez Minister-
stwo Zdrowia. To niewielki 
odsetek w  porównaniu do 
innych państw, gdzie w  ba-
daniach mammograficznych 
uczestniczy ponad 70 procent 
uprawnionych do tego pań. 
Warunkiem skuteczności 
programu jest jego masowość, 
długoterminowość i  wysoka 
jakość. Jego waga i znaczenie 
dla zdrowia i  życia Polek są 
nie do przecenienia. Kobiety 
w wieku 50 – 69 lat są bowiem 
najbardziej narażone na ryzy-
ko zachorowania.
Mammografia trwa tylko kil-
ka minut i polega na zrobieniu 
4 zdjęć rentgenowskich. Ba-
danie pozwala na rozpozna-
nie i  wykrycie zmian bezob-
jawowych (guzków i  innych 
nieprawidłowości) na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne 
podczas samokontroli pier-
si lub badań palpacyjnych. 
Wcześnie wykryty nowotwór 
piersi pozwala zaś rozpocząć 
natychmiastowe i  skutecz-
ne leczenie oraz daje niemal 

stuprocentową. gwarancję po-
wrotu do zdrowia.
Badanie jest bezpłatne – re-
fundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Nie jest 
wymagane skierowanie lekar-
skie. Można się na nie zgłosić 
w dowolnej miejscowości, nie-
zależnie od miejsca zamieszka-
nia. Mogą w nim uczestniczyć 
ubezpieczone panie w  wieku 
od 50 do 69 lat, które nie były 
leczone z  powodu raka piersi 
i  jednocześnie w  ciągu ostat-
nich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii w  ramach pro-
gramu lub otrzymały wynik 
ze wskazaniem do wykonania 
badania po 12 miesiącach (do-
tyczy kobiet, u  których w  ro-
dzinie wykryto raka piersi 
u matki, siostry, córki lub w ba-
daniu genetycznym stwierdzo-
no mutacje w genach BRCA 1 

i BRCA 2).
Badania mammograficzne 
w  mobilnej pracowni mam-
mograficznej (mammobu-
sie) odbędą się w  Pruszczu 
Gdańskim 20 i   21 czerwca 
przy Urzędzie Miejskim (ul. 
Grunwaldzka 20). Aby sko-
rzystać z  badania należy je-
dynie wcześniej zarejestrować 
się pod numerem telefonu 58 
666 24 44 lub na www.mam-
mo.pl/formularz. Call Center 
czynne jest od poniedziałku 
do soboty.
Istotnym elementem badania 
jest ocena porównawcza wy-
ników z  poprzednich badań, 
dlatego prosimy o przyniesie-
nie na badanie zdjęć lub płyt 
z poprzednich mammografii.

(AN)
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Muzyczny Szlak Rowerowy

Wróblewo: kościół pw. Wniebowzięcia NMP - po porannej mszy 

Steblewo:   ruiny kościoła gotyckiego - godz. 14:15 

Koncerty na trasie:

wstęp wolny

szczegóły na www.simultaneo.pl

Wydarzenie realizowane w ramach stypendium  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

niedziela, 20 maja 2018

POZNALI PIĘKNO I HISTORIĘ SWYCH ZIEM

VIII sesja żuławska w Suchym Dębie
W Szkole Podstawowej w Suchym Dębie odbyła się VIII sesja popularnonaukowa o tematyce żuławskiej. Uroczystość 
zainaugurowali dyrektor podstawówki – Aleksandra Lewandowska, Barbara Kamińska – wójt gminy Suchy Dąb 
i Leszek Muszczyński – przedstawiciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział kociewski w Tczewie.

Zgromadzeni goście uczestni-
czyli w wycieczce po Żuławach 
Gdańskich. Podczas podró-
ży wszyscy poznawali obiekty 
kultury i pamiątki historyczne 
związane z  tym regionem na-
szego kraju w  Suchym Dębie, 
Krzywym Kole, Pszczółkach, 
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Łęgowie, Pruszczu Gdańskim.
Wspólną klamrą spotkania 
było uczczenie 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości i  poszukiwanie 
śladów polskiej przeszłości na 
Żuławach.
W  Suchym Dębie była okazja 

do poznania historii płyty pa-
miątkowej poświęconej żołnie-
rzom poległym podczas I woj-
ny światowej, którzy pochodzili 
z Suchego Dębu i Ostrowitego, 
a w Krzywym Kole, w kościele 
pw. Znalezienia Krzyża Świę-
tego uczestnicy sesji „odkryli” 

kamienne kule z  czasów wo-
jen szwedzkich z XVII wieku, 
które toczyły się na Żuławach 
Gdańskich. To historia Polski 
i  gminy Suchy Dąb na prze-
strzeni dziejów.
Z  kolei w  sąsiednich Pszczół-
kach, w  Gminnej Bibliotece 

poznano „Muzeum Miodu 
i  Pszczelarstwa”. Kustosz mu-
zeum opowiedziała o  jego 
powstaniu, historii, zbiorach 
i  działalności. Dodajmy, że 
bartnictwo i  pszczelarstwo 
to polska tradycja znana od 
wieków.
W  Łęgowie ks. dr Grzegorz 
Rafiński opowiedział o  dzie-
jach parafii św. Mikołaja, 
Sanktuarium Matki Boskiej 
Łagiewnickiej, życiu o. Iwo 
Rowedera, który był miejsco-
wym proboszczem na prze-
łomie XVII i  XVIII wieku, 
a  także o  idei Domu Pojed-
nania pomiędzy wyznawcami 
równych religii. 
Natomiast w  Pruszczu Gdań-
skim w  Rzymskiej Faktorii 
uczestnicy wycieczki pozna-
li dzieje ziemi pomorskiej 

w  czasach Gotów, Rzymian 
i Słowian.
Podczas wycieczki wielu gości 
poznało piękno i  bogatą prze-
szłość ziemi żuławskiej, na te-
renie gminy Suchy Dąb, gmi-
ny Pszczółki i  gminy Pruszcz 
Gdański.
Uczestnicy wycieczki otrzyma-
li pamiątkowe medale, pocz-
tówki i  foldery. To spotkanie 
miłośników i  pasjonatów hi-
storii Żuław Gdańskich będzie 
kontynuowane w przyszłości.
Organizatorami VIII sesji po-
pularnonaukowej o  tematyce 
żuławskiej byli: Szkoła Pod-
stawowa w  Suchym Dębie, 
Urząd Gminy w Suchym Dębie 
oraz Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie oddział kociewski 
w Tczewie.

Tomasz Jagielski

 

 

EUROPEJSKA 

NOC MUZEÓW 2018 
W 

POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ 

W PRUSZCZU GDAŃSKIM 
 

 
19 MAJA 2018 R. 

W GODZ. 

20.00-23.00. 

 

 

  SPOTKANIE Z AKTORKĄ WANDĄ NEUMANN 

Wanda Neumann - Absolwentka PWSTiF w Łodzi, aktorka Teatru Wybrzeże od roku 1973. Laureatka wielu nagród 

artystycznych, m.in. poznańskiej Złotej Chryzantemy, Nagrody na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych w 1970 roku, 

srebrnego medalu Gloria Artis w 2009 roku. 

  KONCERT KATARZYNY FRANKOWSKIEJ - SKRZYPCE 

 ŚLADAMI TOŻSAMOŚCI MIESZKAŃCÓW PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 

  CO SKRYWA BAROKOWA KSIĄŻNICA…..? – ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI 

WSTĘP WOLNY! 

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 34 
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PROJEKTY DROGOWE WARTE 540 MILIONÓW

Pomorzanie najchętniej w kraju 
korzystają z kolei

Mieszkańców Trójmiasta czy po-
wiatu gdańskiego najbardziej inte-
resują oczywiście inwestycje reali-
zowane w pobliżu metropolii. 
– W  tej chwili przebudowywa-
na jest droga wojewódzka nr 222 
Gdańsk – Starogard Gdański, 
która kosztuje 90 milionów zło-
tych. Jest to kontrakt, który ma być 
zrealizowany do maja 2019 roku. 
Drogowcy działają w tej chwili na 
ponad 30-kilometrowym odcinku 
drogi między Gdańskiem a  Sta-
rogardem Gdańskim. Przypomnę 
tylko, że 2 lata prace na drodze 
wojewódzkiej prowadzone były 
w Trąbkach Wielkich i Gołębiew-
ku. Już teraz widać znaczącą po-
prawę bezpieczeństwa w tych miej-
scach, a po zakończeniu wszystkich 
prac podobnie będziemy mogli 
mówić o całej trasie – mówi nam 
Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.

Samorząd województwa pomorskiego był pierwszym w kraju, który w tej perspektywie unijnej rozpoczął inwestycje drogowe. Wszystkie 
niezbędne projekty zostały przygotowane znacznie wcześniej, by teraz budować. W tej chwili realizowanych jest siedem dużych kontraktów 
transportowych – modernizacji ponad 100 km dróg wojewódzkich – których wartość wynosi 540 milionów złotych. Podobnych pieniędzy 
na inwestycje drogowe nie wydaje żaden inny polski samorząd wojewódzki. 

GRA TOCZY SIĘ O KILKASET 
MILIONÓW
Inwestycja przysparza oczywiście 
wielu problemów kierowcom, ale 
warto zacisnąć zęby, żeby za kilka-
naście miesięcy jeździć w komfor-
towych warunkach. 
Wśród wielu dobrych informacji 
drogowych są również i złe.
– Musieliśmy niestety odstąpić od 
umowy i  realizacji przebudowy 
drogi wojewódzkiej 226, łączą-
cej węzeł Rusocin z  Przejazdo-
wem, włącznie z  ulicą Zastawną 
w Pruszczu Gdańskim. Nie jestem 
teraz w  stanie powiedzieć, kiedy 
wrócimy do tego tematu. Ceny 
inwestycji drogowych poszybo-
wały w górę. Zdarza się, że inwe-
storzy, z którymi kilkanaście mie-
sięcy temu podpisaliśmy umowy 
na wykonanie zadania, ze wzglę-
dów finansowych oraz problemem 
z brakiem pracowników, odstępują 

od kontraktów. W efekcie ogłasza-
my kolejne przetargi, a wykonawcy 
i tak nie chcą podjąć się realizacji in-
westycji – wyjaśnia wicemarszałek 
Świlski. 
Nie oznacza to jednak, że samo-
rząd województwa pomorskiego 
odłożył tę inwestycję „do szuflady”. 
Pomorze walczy o Krajową Rezer-
wę Wykonania, a więc o dodatko-
we pieniądze, które muszą być wy-
dane na przebudowy dróg. Pienią-
dze do pozyskania są niebagatelne, 
bo gra toczy się o kilkaset milionów 
złotych. Wydaje się, że władze wo-
jewództwa są pewne tych środków 
i czekają jedynie na oficjalną wiado-
mość o  ich przyznaniu, szczegól-
nie, że w latach ubiegłych Pomorze 
otrzymywało pieniądze z Krajowej 
Rezerwy Wykonania. Dodajmy 
tylko, że ostateczną decyzję w  tej 
sprawie poznamy na jesieni.
WOJEWÓDZKA DO KOŚCIE-

RZYNY MUSI POCZEKAĆ

W  znacznie odleglejszej per-
spektywie czasowej planuje się 
przebudowę drogi wojewódzkiej 
Gdańsk – Kościerzyna. Najważ-
niejszym elementem tego przed-
sięwzięcia jest przebudowa wę-
zła w Kowalach.
– Teraz, wspólnie z  zaintereso-
wanymi samorządami, pracuje-
my nad przygotowaniem projek-
tu, koncepcji przebudowy tego 
węzła. Poza tym należy działać 
wspólnie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i  Autostrad. 
Sama przebudowa drogi nie wy-
starczy. Natężenie ruchu na tym 
węźle jest bardzo duże. Jesz-
cze bardziej zakorkujemy trasę 
Gdańsk – Kościerzyna, jeśli nie 
będą wybudowane dodatkowe 
zjazdy, czy dodatkowe pasy ru-
chu na Obwodnicy Trójmiasta. 
Pod uwagę trzeba również brać 
plany związane z  budową Ob-
wodnicy Metropolitalnej – tłu-
maczy wicemarszałek.

WYJĄTKOWI NA SKALĘ 
KRAJU
Pomorski samorząd – jako jeden 
z nielicznych w Polsce – niema-
łe środki przeznacza również na 
poprawę transportu kolejowego. 
Mowa tu nie tylko o nowych ta-
borze, ale również o infrastruk-
turze kolejowej. Można odnieść 
wrażenie, że mimo tych działań 
korków na pomorskich drogach 
nie ubywa, ale zgoła odmienną 
opinię na ten temat ma Ryszard 
Świlski.
– Każdego roku Urząd Trans-
portu Kolejowego przedstawia 
wyniki dotyczące ilości osób 
podróżujących koleją. Z  da-
nych tych dowiadujemy się, że 

pomorskie jest absolutnym krajo-
wym liderem w  tych statystykach. 
Okazuje się, że mieszkańcy Po-
morza odbywają statystycznie 27 
kolejowych podróży w  roku. Dla 
porównania mogę powiedzieć, że 
drugie w klasyfikacji województwo 
odnotowuje 15 podróży w  roku. 
Nasz sukces, to efekt rewitalizacji 
korytarza helskiego, kościerskiego 
i  naszego sztandarowego produktu 
– Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
– podkreśla Ryszard Świlski.
Wiążą się z tym coraz większe ocze-
kiwania pasażerów, którzy szczegól-
nie oczekują nowoczesnych taborów. 
Nic zatem dziwnego, że w przeciągu 
trzech najbliższych lat Szybka Kolej 
Miejska chce kupić nowe pociągi. 
Podobne inwestycje poczyni także 
pomorski samorząd, który już ogło-
sił przetarg na 10 nowych pojazdów 
szynowych.
– Będziemy również elektryfikowa-
li Pomorską Kolej Metropolitalną. 
Przypomnę, że kręgosłupem ruchu 
kolejowego jest linia 201 Bydgoszcz 
– Kościerzyna – Gdynia, która bę-
dzie elektryfikowana i  rozbudowy-
wana przez PLK. Bez elektryfikacji 
wybudowanego niedawno ukła-
du torowego nie będziemy mogli 
w przyszłości wybudować drugiego, 
a nawet trzeciego toru. Dzięki obu 
tym przedsięwzięciom liczymy na 
częstszy i  liczniejszy przewóz pa-
sażerów. Dążymy również do tego, 
żeby Polskie Linie Kolejowe prze-
jęły trud budowy niezwykle waż-
nego, leżącego na terenie Gdańska, 
odcinka linii 234, który jest bajpa-
sem dla trasy 201. Dlaczego jest to 
takie ważne? Jeśli rozpocznie się 
inwestycja na linii 201, to ruch ko-
lejowy zostanie wstrzymany tam 
na co najmniej dwa lata. Nie mo-
żemy na to pozwolić, ponieważ 

PKM wozi w  tej chwili około 3 
milionów pasażerów – wyjaśnia 
wicemarszałek. 
W nieco odleglejszej perspektywie 
jest również rewitalizacja linii 229, 
wiodącej z  Pruszcza Gdańskiego 
przez Straszyn, Kolbudy do Kar-
tuz, a dalej aż do Lęborka i Łeby. 
Znacznie szybciej spodziewać 
się można budowy dodatkowego 
toru SKM w  kierunku Pruszcza 
Gdańskiego i  Tczewa. Projekt 
miałby zakładać jego początek na 
stacji Gdańsk Śródmieście. 
– Znacznie intensywniej rozbu-
dowuje się jednak część północna. 
Mam tu na myśli okolice Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego i właśnie 
na tym rejonie swoje siły powinna 
skoncentrować SKM, budując do-
datkowy tor w kierunku Wejhero-
wa – zauważa Ryszard Świlski.

ZA 3 LATA WSPÓLNY BILET?
Mamy jeszcze jedną, bardzo do-
brą wiadomość dla osób korzy-
stających ze środków komunika-
cji publicznej na terenie Pomorza. 
Samorząd naszego województwa 
pracuje właśnie nad wspólnym 
biletem dla całego pomorskiego. 
Dzięki temu, podróżując auto-
busem ze Starogardu Gdańskie-
go dalej przez Gdańsk i  Gdynię 
Szybką Koleją Miejską, autobu-
sem do Pucka pojedzie się na jed-
nym bilecie.
– Będzie to znaczne ułatwienie, 
dzięki któremu podróżny nie bę-
dzie się martwił, czy ma ważny 
bilet. System wyliczy i pokaże od-
powiednią cenę. Mam nadzieję, że 
wspólny bilet pojawi się na Pomo-
rzu w ciągu trzech lat – mówi wi-
cemarszałek Świlski.

Krzysztof Lubański
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mój kamień 
rośnie na 
uroczysku przez 
wszystkie lata 
i krótkie chwile 
i niby nic coraz 
to trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa ja 
się starzeję 
a jego ubywa

Piotr  
Szczepański

ERGO ARENA

Gwiezdne 
wojny
– Już 12 października w Ergo 
Arenie odbędzie się premiera 
pierwszego filmu z sagi „Star 
Wars”. Na ogromnym ekra-
nie widzowie zobaczą „Nową 
Nadzieję”, która zapoczątko-
wała serię „Gwiezdne Woj-
ny”. Muzykę Johna Williamsa 
na żywo będzie wykonywać 
Praska Orkiestra Symfonicz-
na. Bilety są już dostępne 
w sprzedaży – informuje Bar-
tosz Tobieński, rzecznik pra-
sowy Ergo Areny.
Od premiery filmu „Star 
Wars” minęło już ponad 
40 lat. W  tym czasie obraz 
stał się kultowym dziełem, 
prawdziwym przełomem 
w kinematografii. 
– Kreacje bohaterów, histo-
ria i sposób nakręcenia filmu, 
zmieniły postrzeganie sztuki 
filmowej. Ważną częścią filmu 
stała się także niezapomniana, 
rozpoznawalna przez wszyst-
kich muzyka Johna William-
sa. Fani w  Polsce będą mieli 
możliwość obejrzenia dzieła 
na wielkim ekranie. Ścieżkę 
dźwiękową wykona Praska 
Orkiestra Symfoniczna pod 
batutą Christophera Eliota – 
mówi Bartosz Tobieński.

(GR)

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Pruszcz zatrzymany 
w kadrze 
Jeszcze tylko do końca maja 
można przesyłać prace fotogra-
ficzne do konkursu „Pruszcz 
zatrzymany w  kadrze”, które-
go celem jest próba uchwyce-
nia i zatrzymania w obiektywie 
różnych spojrzeń na miasto, 
a  przy okazji pokazanie tego 
miejsca takim, jakim widzą go 
mieszkańcy i turyści.
Jak informują organizatorzy 
konkursu, prace w  kopercie 
z  dopiskiem „Pruszcz zatrzy-
many w kadrze” należy nadesłać 
w terminie do 31 maja na adres: 
Urząd Miasta Pruszcz Gdań-
ski, ul. Grunwaldzka 20, 83-
000 Pruszcz Gdański lub do-
starczyć osobiście do Referatu 
Współpracy i  Promocji, pokój 
37 w Urzędzie Miasta. Do na-
desłanych zdjęć należy dołączyć 
oddzielną, zaklejoną kopertę 
zawierającą dane: imię, nazwi-
sko, adres i numer telefonu.
Prace fotograficzne należy 
złożyć w  formie papierowej 
i w wersji elektronicznej. Mogą 
one być wykonane dowolną 
techniką, ale muszą być w for-
mie papierowej (dowolny format 
wydruku, nie mniejszy jednak 
niż format A4 – minimum 297 
mm na dłuższym boku zdjęcia, 
wydruk na dowolnym papierze). 
Jeśli zaś chodzi o formę elektro-
niczną, to fotografia powinna 

być zapisana w  formacie „jpg” 
lub „tiff” z  minimalną kom-
presją (rozmiar zdjęcia w pliku 
powinien być możliwie duży, 
minimum 4000 px na dłuż-
szym boku, najlepiej, by roz-
dzielczość wynosiła 300 dpi). 
Zdjęcia powinny być zapisane 
na płycie CD lub DVD z  po-
daniem nazwiska autora oraz ze 
wskazaniem miejsca wykonania 
zdjęcia. Fotografie zgłoszone 
do konkursu nie będą zwracane 
uczestnikom, a każdy może ich 
zgłosić maksymalnie 3 sztuki. 
Dla autorów najlepszych prac 
organizatorzy przewidzieli 
nagrody. Zwycięzca konkur-
su otrzyma nagrodę pieniężną 
w wysokości 1500 zł, o połowę 
mniej otrzyma zdobywca dru-
giego miejsca, a 500 zł – trze-
ciej pozycji. Natomiast osoby 
wyróżnione otrzymają nagro-
dy rzeczowe. Wręczenie na-
gród zaplanowano na czerwco-
wym posiedzeniu Rady Miasta 
Pruszcz Gdański.
Szczegółowe zasady uczestnic-
twa w  konkursie znajdują się 
w  regulaminie konkursu, któ-
rego pełna treść dostępna jest 
stronie internetowej pruszczań-
skiego urzędu miasta. 

(GR)
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SZKOŁA PRZYJAZNA KOSZYKÓWCE

Ewenement na koszykarskiej 
mapie Polski 
Zespół Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach został 
uhonorowany tytułem Szkoły Przy-
jaznej Koszykówce. Tytuł przyzna-
wany jest od 2014 roku przez Zarząd 
Pomorskiego Okręgowego Związku 
Koszykówki. Tytułu tego nie przy-
znano przypadkowo, ponieważ za-
wodnicy „Bryzy” mają na swoim 
koncie wiele sukcesów. 
Sekcja koszykówki przy Uczniow-
skim Klubie Sportowym „Bryza” 
w Kolbudach powstała 14 lat temu, 
a  jej założycielami byli Magdalena 
i Jacek Szymkiewiczowie. 
 – Już pierwszy nabór zakończył się 
naszym ogromnym sukcesem, ponie-
waż drużyna chłopców wywalczyła 
Mistrzostwo Polski Szkół Podsta-
wowych, natomiast zespół dziewcząt 
w tak poważnych zawodach wywal-
czył brązowy medal, ale już rok póź-
niej kolbudzki team pozazdrościć 
sukcesu chłopcom i  również zdobył 
złoty medal mistrzostw Polski. Nie-
wiele jest chyba podstawówek, które 
mają na swoim koncie trzy meda-
le mistrzowskiego championatu – 
wspomina Magdalena Szymkiewicz. 
Często zdarza się, że zawodnicy 
odnoszący sukcesy jako juniorzy 
nie kontynuują kariery zawodowej. 
W  Bryzie tak nie jest. Dwoje za-
wodników, którzy zdobyli wtedy 
medale mistrzostw Polski, konty-
nuuje karierę koszykarską. Mowa 
o zawodniku Rosy Radom – Danielu 
Szymkiewiczu i Monice Naczk z TS 
Ostovii Ostrów Wielkopolski, którzy 

powoływani byli do juniorskich kadr 
reprezentacji Polski. 
 – Teraz nasze drużyny również wal-
czą z koszykarskimi potęgami o me-
dale mistrzostw Polski. Ostatnio od-
padliśmy w  ćwierćfinale mistrzostw 
Polski U14, gdzie walczyliśmy z dru-
żynami z Krakowa, Lublina i Pabia-
nic, a  więc z  drużynami z  wielkich 
miast, gdzie kandydatów do gry w ze-
społach jest znacznie więcej niż w sto-
sunkowo niewielkiej gminie Kolbudy 
– zauważa Magdalena Szymkiewicz.
W dobie tabletów, internetu, smart-
fonów i komputerów bardzo trudno 
zachęcić młodych ludzi do wyjścia 
z domu, a tym bardziej do uprawia-
nia sportu.
 – Nie narzekamy na brak chętnych. 
Nasz sukces to przede wszystkim 
bardzo dobra współpraca z  rodzica-
mi, którym uświadamiamy potrzebę 
aktywnego odpoczynku ich dzieci. 
To również efekt znakomitej współ-
pracy z dyrektorem szkoły Robertem 
Aszykiem, ale i  z  władzami gminy, 
dzięki której mamy do dyspozycji 
wszystkie obiekty, gdzie mogą tre-
nować nasi podopieczni. Nasz sukces 
oparty jest także na wysoko wykfali-
fikowanej kadrze trenerskiej – mówi 
nam Magdalena Szymkiewicz. 
Pośród wielkich miast Kolbudy są 
ewenementem na koszykarskiej ma-
pie Polski. Miejmy nadzieję, że ko-
lejne sukcesy naszych koszykarzy są 
kwestią czasu. 

(lubek)
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OLIWIA PAZDRO ZNÓW NIE ZAWIODŁA

CZARNI GONIĄ GKS KOWALE

Sukces oparty o ciężką pracę

Nasze drużyny walczą o mistrzostwo

Pod koniec kwietnia odbyły się w Tczewie jedne z największych zawodów karate 
w Polsce Grand Prix Energa Cup. W zawodach rywalizowało 785 zawodników 
z Polski oraz zagranicy – Rosji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Ukrainy.

Coraz bliżej rozstrzygnięć w grupie pierwszej V ligi. Na fotelu lidera nieprzerwanie 
zasiada drużyna GKS Kowale. Nowym wiceliderem zostali niedawno Czarni, 
którzy wyprzedzili MKS Władysławowo.

W  tak doborowym towarzy-
stwie znalazła się również na-
sza reprezentantka, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Pszczół-
kach, Oliwia Pazdro.
 – Oliwia pokazała najwyż-
szy poziom wyszkolenia, do-
minując swoje przeciwniczki 
w  kategorii wagowej -34 kg, 
tracąc przez wszystkie walki 
tylko dwa punkty. Drugi złoty 
medal Oliwia zdobyła w  naj-
bardziej prestiżowej kategorii 
Open, gdzie o puchar walczą ze 
sobą zawodniczki ze wszystkich 
wag. Oliwia w doskonałym sty-
lu pokazała swoją wyższość nad 
przeciwniczkami i  w  finale nie 
dała najmniejszych szans swojej 
rywalce z Ukrainy – relacjonu-
je Jakub Wrąbel, trener młodej 
zawodniczki.
W  konkurencji drużynowej, 
gdzie o wyniku meczu decyduje 
liczba wygranych walk, Oliwia 
wraz ze swoimi koleżankami 
musiały uznać przewagę prze-
ciwniczek ze Szczecina, co spo-
wodowało, że o brązowy medal 
walczyły z  drużyną dziewcząt 

Do zakończenia zmagań pozo-
stało wprawdzie jeszcze sześć 
kolejek, ale już tylko prawdzi-
wa katastrofa mogłaby spowo-
dować, że któryś z naszych re-
prezentantów nie wywalczyłby 
awansu do IV ligi.
Mistrzem rundy wiosennej są 
Czarni, którzy w tym roku za-
notowali tylko jeden remis – 
właśnie z GKS Kowale, a po-
zostałe spotkania kończyły się 
ich zwycięstwem. Piłkarze z 
Pruszcza Gdańskiego ograli 4:1 
jednego z kandydatów do awan-
su i niedawnego wicelidera MKS 
Władysławowo.

z Lęborka. Po ciężkim boju po-
jedynek zakończył się sukcesem 
teamu Oliwii Pazdro. 
 – Dwa złote medale oraz je-
den brązowy zapewniły Oliwii 
wysokie 6. miejsce w klasyfika-
cji medalowej, co jest drugim 
najwyższym miejscem zajętym 

W ostatniej kolejce GKS Kowa-
le wygrały na wyjeździe z rezer-
wami gdyńskiego Bałtyku 2:1. 
Wyjazdowe zwycięstwo odnieśli 
również Czarni. Zawodnicy z 
Pruszcza Gdańskiego 3:2 ograli 
gdańską Polonię.
25 kolejka spotkań V ligi ro-
zegrana zostanie w najbliższy 
weekend. Czarni podejmować 
będą w sobotę 19 maja rezerwy 
Bałtyku, natomiast GKS Kowale 
tego samego dnia (o godz. 14.00) 
podejmować będą Kamionkę 
Sopot. Mistrza V ligi poznamy 
23 czerwca.

(lubek)

przez zawodnika z Polski. War-
to zaznaczyć, że taki sukces nie 
wynika tylko ze szczęścia czy 
talentu, ale jest oparty głównie 
na ciężkiej, angażującej i  pełnej 
wyrzeczeń pracy podczas kilku 
treningów w  tygodniu, a  tak-
że możliwy dzięki wielkiemu 

wsparciu najbliższych – mówi 
trener Wrąbel. – Jako trener za-
chęcam do śledzenia obiecująco 
rozwijającej się kariery sportowej 
małej zawodniczki oraz do spró-
bowania swoich sił w karate.

(GR)

  Oliwia Pazdro nie miała sobie równych podczas zawodów w Tczewie. 

POPŁYŃ I TY

Żaglowcem po zatoce
– Do 22. Zlotu Żaglowców 
Baltic Sail Gdańsk zostało już 
niewiele dni. Tydzień temu ru-
szyliśmy ze sprzedażą biletów 
na rejsy żaglowcami. Mercedes, 
Kapitan Borchardt, Baltic Be-
auty, Ark, Ernestine, Bryza H, 
Libava, Baltic Star, Joanna Sa-
turna, Bonawentura, Hiorten, 
Sta Maria, czyli 12 żaglowców 
z Polski, Niemiec, Szwecji, Fin-
landii oraz Niderlandów. Łączna 
powierzchnia ich żagli to ponad 
3200 m². 38 rejsów i 4300 bile-
tów – takie możliwości czeka-
ją na uczestników zlotu Baltic 
Sail Gdańsk – zachęca Mile-
na Mieczkowska z  Fundacji 
Gdańskiej.
Zlot żaglowców to wydarzenie, 
które co roku przyciąga nie tylko 
dużą ilość żeglarzy i marynarzy, 
ale także tych, którzy dopiero 
marzą o morskiej przygodzie. 
– Specjalnie dla tych osób zo-
stała przygotowana oferta rejsów 
po wodach Zatoki Gdańskiej. 
Każdy rejs trwa około 3 godzin 
i  rozpoczyna się na nabrzeżu 
przy Targu Rybnym. W trakcie 

pierwszej części rejsu obserwo-
wać można niezwykle ciekawe 
życie portowe wraz z jego histo-
rycznymi elementami. Po opusz-
czeniu główek, jachty wypłyną 
na wody Zatoki Gdańskiej. Poza 
jednostkami pływającymi w rej-
sy, gośćmi Baltic Sail będzie jesz-
cze ponad 10 żaglowców – infor-
muje Milena Mieczkowska.
Baltic Sail odbędzie się w dniach 
5 – 8 lipca. Na Motławie pojawi 
się nowy żaglowiec – Mercedes, 
który jest jednym z najnowszych 
statków w  międzynarodowej 
flocie żaglowców. Ten pływają-
cy pod holenderską banderą ża-
glowiec to największa jednostka 
biorąca udział w zlocie, na jego 
pokładzie mieści się aż 140 osób. 
Liczy sobie 50 metrów długości, 
ma 18 żagli o łącznej powierzch-
ni 900 m². 
Cena biletów to 59 zł, a dla po-
siadaczy Karty Mieszkańca 
Miasta Gdańska 30 proc. zniż-
ki. Bilety są dostępne na stronie 
balticsail.pl.

(GR)

ROZKŁAD REJSÓW: 
Czwartek, 5 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00. 
Piątek, 6 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00. 
Sobota, 7 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00. 
Niedziela, 8 lipca: 9.00, 10.00, 14.00 – rejs z paradą.

V LIGA
1 . GKS Kowale   24 62 84:28
2. Czarni Pruszcz Gdański 24 57 62:27
3. MKS Władysławowo 24 55 59:20
4. Wietcisa Skarszewy 24 45 57:36
5. Orlęta Reda  23 40 65:28
6. Bałtyk II Gdynia 24 38 53:37
7. KS Kamienica Królewska 24 35 60:41
8. Orzeł Trąbki Wielkie 23 34 35:43
9. Sztorm Mosty  24 29 29:38
10. GKS Sierakowice 23 28 35:40
11. Polonia Gdańsk 24 27 34:38
12. Gedania II Gdańsk 24 27 39:49 
13. Kaszuby Połchowo 23 20 39:69
14. Sokół Ełganowo 24 17 21:63
15. Kamionka Sopot 24 15 26:72
16. KS Mściszewice 24 13 28:97




