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Już na kilka tygodni przed imprezą nie było wolnych miejsc 
do Wielkiego Spływu Radunią, w którym uczestniczyło ponad 
100 osób. Impreza, której organizatorem był gdański urząd 
marszałkowski, była doskonała promocją jednej z bardziej 
malowniczych pomorskich rzek.
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Sukces Mai Łuczenko  
Ogólnopolski konkurs „Mój szkolny kolega z misji”, organi-
zowany jest przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Jedną z lau-
reatek tegorocznej edycji została Maja Łuczenko ze Szkoły 
Podstawowej w Pszczółkach.

Perła polskiego samorządu   
Gmina Cedry Wielkie zajęła trzecie miejsce w ka-
tegorii gmin wiejskich w  rankingu Perły Samo-
rządu 2018. Bezkonkurencyjna okazała się Iława, 
a naszą gminę wyprzedził jeszcze tylko Strawczyn. 

Hala będzie wynajęta latem
Hala widowiskowo-sportowa w Przywidzu jest bez wąt-
pienia najnowocześniejszą w powiecie gdańskim. Wielu 
sceptyków uważa, że inwestycja nie była potrzebna. Fak-
ty dowodzą jednak zupełnie czemuś innemu.

Metamorfoza wydziału komunikacji 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Prusz-
czu Gdańskim przeszedł nie lada metamorfozę. Kosztem 
700 tys. zł wyremontowano salę przyjęć, dzięki czemu 
została ona w pełni dostosowana do wymogów RODO.

STR. 7 STR.9 STR. 11STR. 4
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– Spływ był znakomitą promocją szlaku 
kajakowego na Raduni. Myślę, że dzięki 
temu znacznie więcej miłośników 
kajakarstwa będzie odwiedzać nasz 
region – mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
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• 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

• 15 – 17 (sobota – niedziela),  
Dni Pruszcza Gdańskiego

• 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

• 23 – 24 czerwca (sobota – niedziela), Slow 
Fest Sopot, godz. 11.00, molo w Sopocie

• 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

• 4 – 8 lipca (środa – niedziela), 34. Festiwal 
Dźwięki Północy, Centrum św. Jana 
w Gdańsku, ul. Świętojańska 50

• 6 – 8 lipca (piątek – niedziela), Dorszowe 
Żniwa, Zielona Brama w Przywidzu

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

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

• 22 lipca (niedziela), Ayo., godz. 20.00, Teatr 
Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 25 – 29 lipca (środa – niedziela), Globaltica, 
Park Kolbki w Orłowie, al. Zwycięstwa 291

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

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

• 28 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 29 lipca (niedziela), Agnieszka Chylińska, 
godz. 20.30, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 10 sierpnia (piętek), IRA, godz. 20.00,  
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Góra Zamkowa 3/5

• 31 sierpnia (piątek), Grażyna Brodzińska, 
godz. 19.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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Promowali szlak na Raduni 
Już na kilka tygodni przed imprezą nie było wolnych miejsc do Wielkiego Spływu Radunią, w którym uczestniczyło 
ponad 100 osób. Impreza, której organizatorem był gdański urząd marszałkowski, była doskonała promocją jednej 
z bardziej malowniczych pomorskich rzek.

Uczestnicy spływu wyprawę na 
Raduni rozpoczęli od zwiedza-
nia elektrowni wodnej w Stra-
szynie. To właśnie w  tej miej-
scowości startowała kawalka-
da kajaków w  stronę Pruszcza 
Gdańskiego. 
– Pierwszy raz miałem przy-
jemność uczestniczenia w spły-
wie kajakowym. Mimo że był 
to stosunkowo krótki odcinek, 
to trudy wiosłowania odczułem 
– mówi nam Stefan Skoniecz-
ny, starosta gdański. – Spływ 
był znakomitą promocją szlaku 
kajakowego na Raduni. Myślę, 
że dzięki temu znacznie więcej 
miłośników kajakarstwa bę-
dzie odwiedzać nasz region.
Uczestnicy Wielkiego Spływu 
Radunią mieli do pokonania 
zaledwie kilkukilometrowy 
odcinek Raduni między Stra-
szynem a  Faktorią w  Prusz-
czu Gdańskim, gdzie odby-
ło się podsumowanie wodnej 
imprezy.
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NIEBAWEM WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Metamorfoza wydziału komunikacji 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przeszedł nie lada metamorfozę. Kosztem 700 tysięcy złotych 
wyremontowano salę przyjęć, dzięki czemu została ona w pełni dostosowana do wymogów RODO. Jednak co najważniejsze – usprawni 
przyjmowanie interesantów. 

Remont wydziału komunikacji 
był niezbędny. Inwestycja przez 
lata była odkładana, bo koszt 
przedsięwzięcia też nie był mały.
– Cieszę się, że remont, a  wła-
ściwie przebudowa wydzia-
łu komunikacji, zakończył się 
zgodnie z planem i udało się do-
stosować do nowych wymogów 
narzuconych nam przez Ustawę 
o ochronie danych osobowych – 
mówi Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Zmiany, które zaszły, są kolo-
salne. Przebudowano nie tylko 
główną salę przyjęć interesantów, 
ale wygospodarowano również 
miejsce na łazienkę, gdzie znaj-
duje się również przewijak dla 
niemowląt. 
– Zmodernizowane zostały sta-
nowiska pracy, ale też wdrożony 
został nowy system pracy, dzię-
ki czemu znacznie usprawni się 
obsługa interesantów. Myślę, że 
25 procent osób więcej niż do-
tychczas załatwi sprawy w  na-
szym wydziale – mówi „Pano-
ramie” Anna Petter, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w  Pruszczu 

Gdańskim. – Remont prze-
prowadzony był już z  myślą 
o  RODO. Stanowiska są na 
przykład oddzielone specjalną 
szybą, dlatego nie ma żadnych 
możliwości, żeby zajrzeć i  do-
wiedzieć się, co dzieje się obok.
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański przyznaje, że całkowi-
ty remont wydziału był bardzo 
kosztownym przedsięwzięciem, 
dlatego prace wykonywane były 
etapami. 
– Na samym początku przepro-
wadziliśmy remont części wy-
działu, w  którym obsługiwane 
były podmioty gospodarcze. 
Wreszcie przyszła też kolej na 
część główną, w  której obsłu-
giwani są klienci indywidualni. 
Wzięło się to z tego, że ta część 
pochłaniała najwięcej pieniędzy. 
Koszt przebudowy był ogromny, 
bo i zakres prac był największy – 
mówi nam Marian Cichon.
Dodajmy na sam koniec, że 
w wydziale komunikacji pracuje 
18 osób. Jeszcze przed remontem 
sprawy swoje mogło tu załatwić 
ok. 150 osób w  ciągu miesią-
ca. Na przestrzeni ostatnich lat 

liczba ta znacząco wzrosła.
– Wzięło się to z tego, że powiat 
gdański znacząco się rozwinął. 
Budowanych jest coraz więcej 
nowych osiedli. Kolejne firmy 
– szczególnie transportowe – 
inwestują na tym terenie, które 
generują nam właśnie przypływ 
interesantów – wyjaśnia Anna 
Petter.
Jak mówi nam Marian Cichon, 
to nie koniec prac usprawniają-
cych funkcjonowanie urzędu.
– Niebawem ogłosimy kolej-
ny przetarg na montaż windy 
– właśnie przy wydziale komu-
nikacji. Osoby niepełnosprawne 
będą mogły wjechać nią do wy-
działu komunikacji albo piętro 
wyżej, gdzie w  specjalnie przy-
gotowanym pokoju, będą mo-
gły załatwić swoje sprawy. Dwa 
pierwsze przetargi zostały nie-
rozstrzygnięte. Lada dzień ogło-
simy także przetarg na montaż 
klimatyzacji w  całym budynku 
starostwa. Sami dobrze wiemy, 
że bez tego urządzenia trudno 
efektywnie pracować – dodaje 
Marian Cichon.

(lubek)
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16 czerwca w  Trąbkach 
Wielkich w  ramach 4. 
edycji Vienna Life Lang 
Team Maratony Rowero-
we, 7. Szpital Marynar-
ki Wojennej w  Gdańsku, 
podjął się organizacji Bia-
łego Miasteczka. 
Wychodząc naprzeciw 
potrzebom społeczeństwa 
w  zakresie ochrony zdro-
wia 7. Szpital Marynarki 
Wojennej w Gdańsku bę-
dzie udzielał porad spe-
cjalistycznych połączo-
nych z pomiarem ciśnienia 
i  poziomu cukru. Każdy 
zainteresowany akcją bę-
dzie miał możliwość po-
rozmawiania z chirurgiem 
onkologiem, onkologiem, 
gastroenterologiem, uro-
logiem. Panie pielęgniar-
ki podzielą się wiedzą jak 
opiekować się osobami 
po hospitalizacji, w  tym 
osobami po zabiegach in-
terwencyjnych. Obecność 
rehabilitanta pozwoli na 
dobranie odpowiednich 
ćwiczeń relaksacyjnych.
Białe Miasteczko funkcjo-
nować będzie w godz. 9.00 
– 12.00.

(AT)

TRĄBKI WIELKIE

Białe 
miasteczko

WSPÓŁPRACUJĄ Z MISJONARZAMI

Zaangażowani w pomoc Afryce
Współpraca z misjonarzami w Szkole Podstawowej w Pszczółkach rozpoczęła się w 1999 roku poprzez akcje „Każdy znaczek 
wspiera misje” i „Okulary dla Ghany”. Jednym z misjonarzy pracujących w Afryce jest absolwent szkoły – franciszkanin 
– ojciec Tadeusz Brzozowski, którego goszczono wielokrotnie w Pszczółkach. To zaangażowanie społeczności szkolnej  
w pomoc Afryce spowodowało, że szkoła odpowiedziała na ogłoszenie konkursu „Mój szkolny kolega z Afryki”.

– Pierwsza edycja była skiero-
wana tylko dla szkół gimnazjal-
nych. Nasza szkoła przystąpiła 
do II edycji konkursu w  roku 
szkolnym 2002/2003. Celem 
było poszerzenie znajomości 
o  kontynencie afrykańskim 
i pracujących tam misjonarzach, 
przybliżenie kultury, wycho-
wanie w celu tolerancji, a także 
kształtowanie wrażliwości oraz 
pomocy potrzebującym – mówi 
Jadwiga Pałys, inicjatorka dzia-
łań i  wieloletnia koordynator 
projektu w Pszczółkach 
Realizacją konkursu zajął się 
specjalny zespół. Podczas trwa-
nia konkursu uczniowie, pod 
nadzorem nauczycieli, przygo-
towali pracę w  kilku katego-
riach: literackiej, plastycznej, 
informatycznej, nabożeństw 
misyjnych oraz charytatywnej.
– Najlepsze prace uczniów 
były wysyłane do Warszawy. 
To wszystko przyniosło efek-
ty. W  2005 roku Grzegorz 

Juchniewicz, uczeń klasy III, 
zajął 2. miejsce w  IV edycji 
w  kategorii plastycznej. Rok 
później zmieniono nazwę kon-
kursu na „Mój szkolny kolega 
z  misji”. Kolejnym sukcesem 
w ramach VI edycji, w katego-
rii nabożeństwa misyjne klasy 
I  – III, było zajęcie 1. miejsca 
w kraju, a rok później 3. miejsca 
– informuje Bernadeta Grzyb, 
obecna koordynator konkur-
su. – W  X edycji w  kategorii 
literackiej klas IV – VI wyróż-
niono Michała Olszewskiego, 
a rok później zwyciężyła Nata-
lia Kuziora. Prace uczniowskie 
powstały pod opieką Joanny 
Dembickiej, nauczycielki języ-
ka polskiego. Lata 2015 i 2016 
zaowocowały dwoma 2. miej-
scami w  kategorii scenariuszy, 
które opracowała Zofia Szczo-
drowska, nauczycielka języka 
polskiego. 
Ostatnia, XVII edycja przynio-
sła kolejne sukcesy. W kategorii 

literackiej klas IV – VI drugie 
miejsce zajęła Maja Łuczeczko, 
o czym piszemy na stronie 7.
– Wszystkim, którzy angażo-
wali się przez te wszystkie lata 
w  ten konkurs: nauczycielom, 
uczniom, rodzicom bardzo 
dziękujemy i  życzymy dalsze-
go powodzenia i  zaangażowa-
nia w następnych latach – życzy 
Bernadeta Grzyb.
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W  ramach ogólnopolskiego 
konkursu „ Mój szkolny kole-
ga z misji” pracuję od piętnastu 
lat. Początkowo zajmowałam się 
kategorią literacką, pisząc z kla-
sami listy do misjonarzy. Z biegiem lat wybrałam kategorię scenariuszy, która wydała mi się bardziej twórcza i rozwijająca dla większej 
grupy młodzieży, a nie tylko wybranych uczniów. Klasy szóste, z którymi pracowałam, mogły odbyć takie zajęcia, gdyż wpisywały się 
one idealnie w program pracy z języka polskiego mówiący o wartościach, takich jak: tolerancja, pomoc słabszym, życzliwość i miłość. 
W roku 2015 za scenariusz „Wyzwania współczesnego świata” według „Evangelii gaudium” papieża Franciszka oraz wiersza Tadeusza 
Różewicza „List do ludożerców” – przyznano mi 3. miejsce. Natomiast w kolejnym roku zajęliśmy 2. miejsce w kategorii scenariuszy 
za pracę „Jak możemy być misjonarzami?”. Próby odpowiedzi na przykładzie adhortacji „Evangelii gaudium” papieża Franciszka oraz 
wiersza „Sprawiedliwość” ks. Jana Twardowskiego.
Uczniowie mieli możliwość analizowania tekstu źródłowego, jakim są adhortacje papieża Franciszka, ale też wnioskowania, argumen-
towania i odnoszenia niektórych faktów do wierszy naszych poetów.

ZOFIA SZCZODROWSKA

REKLAMA REKLAMA

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash
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SENIORZY BAWILI SIĘ NA FESTYNIE

Kto się śmieje, ten nie płacze...
Seniorzy z gminy Pruszcz Gdański, po raz 14. bawili się podczas dorocznego festynu zorganizowanego przy Centrum Kultury, 
Sportu i Bibliotece Publicznej w Cieplewie. Tym razem hasłem przewodnim była sentencja... „Kto się śmieje, ten nie płacze”.

Zaproszenia do wspólnej za-
bawy do seniorów z  terenu 
gminy Pruszcz Gdański wy-
słała jej wójt, Magdalena Ko-
łodziejczak. Wolnych miejsc, 
pod rozstawionymi na trawni-
ku namiotami, praktycznie nie 
było. Od pierwszych dźwięków 
zespołu muzycznego tłoczno 
zrobiło się również pod sceną.
Na stołach sukcesywnie poja-
wiały się przysmaki. Na pierw-
szy ogień poszedł przepyszny 
krupnik, po nim pojawił się 
bigos „okraszony” dwoma pa-
rówkami, był chleb ze smal-
cem i  ogórkiem małosolnym, 
no i  słodkości w  postaci ciast 
i  ciasteczek. W  rolę kelnerów 
tradycyjnie wcielili się sołtysi 
oraz wolontariusze z Ochotni-
czej Straży Pożarnej.
Przy takiej organizacji i obsłu-
dze seniorom nie pozostawało 
nic innego, jak tylko szampań-
ska zabawa. Głosom zadowo-
lenia i  wdzięczności końca nie 
było, choć pojawiły się również 
roszczenia. Przysiadająca się do 
stołów wójt, Magdalena Koło-
dziejczak raz po raz słyszała sło-
wa zadowolenia, ale i  sugestie, 

że może by tak i  w  karnawale 
coś zorganizować…
No i  stało się. W  trybie przy-
spieszonym, jednogłośnie 
i  przy aplauzie zgormadzo-
nych przyjęto „uchwałę nr 1”, 

na mocy której od 2019 roku 
Festyn Seniora odbywać się bę-
dzie zarówno latem jak i w kar-
nawale. Rozpoczęły się już 
poszukiwania odpowiedniego 
pomieszczenia.

Aby być w  zgodzie z  zasada-
mi dokumentacji odnotujmy 
na koniec fakt, że niepodwa-
żalnym hitem spotkania był 
przebój Anny Jantar „Tyle słoń-
ca w  całym mieście”, który na 

scenie wraz z  zespołem wy-
konała wójt gminy Magdale-
na Kołodziejczak, a  przed es-
tradą wyśpiewali rozbawieni 
seniorzy.
Kolejne takie spotkanie, pod 

gołym niebem, za rok. Ale 
wcześniej na początku przy-
szłego roku… pod dachem.

(PR)
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POMORSKIE DLA SENIORA

Nagroda dla Kolbud
Gmina Kolbudy znalazła 
się w  gronie nagrodzonych 
w  konkursie „Pomorskie 
dla Seniora”, którego ideą 
jest wyróżnianie seniorów 
i  samorządów podejmują-
cych szczególnie wartościo-
we i  skuteczne inicjatywy na 
rzecz osób starszych. Kapitu-
ła Marszałka Województwa 
Pomorskiego wyłania laure-
atów w  dwóch kategoriach: 
Zwyczajny – Niezwyczajny 
Senior oraz Samorząd przy-
jazny seniorom – miejsce ulu-
bione przez seniorów.
Gmina Kolbudy została na-
grodzona w  tej drugiej kate-
gorii. Jako miejsce ulubione 
przez seniorów wskazano 
pomieszczenia sołeckie przy 
ulicy Polnej 55 w Kolbudach, 
gdzie organizowanych jest 
wiele cyklicznych zajęć oraz 
spotkań tematycznych dla 
starszych mieszkańców naszej 
gminy. W  tej kategorii kapi-
tuła wyłoniła 12 laureatów. 
- Nagrody i  wyróżnienia są 
oczywiście miłe, ale najważ-
niejsze jest to, że nasi senio-
rzy chcą korzystać z  ofert 
jakie do nich adresujemy. 
Szereg spotkań odbywa się 
w pomieszczeniach sołeckich 
przy stadionie, które chce-
my modernizować tworząc 
tam Klub Senior+. Jednak 

miejscem spotkań starszych 
mieszkańców są również 
świetlice wiejskie w  innych 
sołectwach. Wszystkie pro-
pozycje dla seniorów cieszą 
się sporym zainteresowaniem. 
Jedną z  najświeższych jest 
nordic walking pod okiem 
profesjonalnych instrukto-
rów. Popularność spacerów 
z  kijkami przerosła nasze 
oczekiwania. Na szczęście 
udało się utworzyć dodatko-
we grupy. Osoby starsze chcą 
być aktywne i chcą się spoty-
kać, a  piękna okolica sprzy-
ja aktywnym i  kreatywnym 
formom wypoczynku - mówi 
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy. 
W  kategorii Zwyczajny - 
Niezwyczajny Senior nagrody 
są przyznawane osobom po-
wyżej 60. roku życia z terenu 
województwa pomorskiego, 
wyróżniające się w  sposób 
szczególny i  zasłużony dla 
społeczności senioralnej. Ka-
pituła konkursu dokonała 
wyboru 14 laureatów, a z po-
wiatu gdańskiego wyróżniono 
Krystyną Cholewińską, prze-
wodniczącą Klubu Seniora 
„Siła dwóch rzek i  jednego 
wodospadu” z Kłodawy.

(GR)
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MISJA W AFRYKAŃSKIM RYTMIE

Sukces Mai Łuczenko
Ogólnopolski konkurs „Mój szkolny kolega z misji”, organizowany przez Dzieło 
Pomocy „Ad Gentes”, ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży 
działalności misyjnej kościoła oraz uwrażliwianie najmłodszego pokolenia na 
potrzeby najbiedniejszych krajów świata. Jedną z laureatek tegorocznej edycji 
została Maja Łuczenko ze Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.

Konkurs przeprowadzony zo-
stał w czterech kategoriach: li-
terackiej, plastycznej, muzycz-
nej i  charytatywnej, a  także 
w jednej kategorii przeznaczo-
nej dla nauczycieli – na najlep-
szy scenariusz lekcji. Tego roku 
wzięły w nim udział 273 szko-
ły podstawowe oraz gimnazja, 
a  w  przeprowadzenie konkur-
su zaangażowało się 1400 na-
uczycieli, katechetów i wycho-
wawców, aktywizując 4500 
uczniów. W  ramach konkursu 
(kategoria charytatywna) uda-
ło się zebrać 35 tysięcy złotych, 
które organizatorzy przekażą 
misjonarce świeckiej Małgo-
rzacie Kiedrowskiej na remont 
i  wyposażenie szkoły podsta-
wowej w  miejscowości Mann 
w Republice Środkowej Afryki.
Maja Łuczenko ze swoim opo-
wiadaniem „Misja w  afrykań-
skim rytmie”, zajęła 2. miejsce 
w  kategorii literackiej dzieci 
z klas IV-VI.
– Maja napisała wzruszające 
opowiadanie, w  którym poka-
zała jak wiele my – ludzie Za-
chodu – możemy nauczyć się 
od społeczności afrykańskich, 
które mimo że są słabo za-
awansowane technologicznie, 
to jednak w  wymiarze wrażli-
wości, otwartości i  radości ży-
cia mogą być dla nas inspiracją. 
Spotykając się z nimi, uczymy 
się wzajemnie – mówi nam 
Aleksandra Łuczenko, mama 
Mai.
Maja jest uczennicą klasy 
VI a  w  Szkole Podstawowej 

REKLAMA

REKLAMA

w Pszczółkach. Jest uzdolniona 
literacko – lubi czytać i pisać. 
– Prowadzi również własny 
kanał na YouTube, o  nazwie 
„Z  kopyta wjeżdżam”, gdzie 
dzieli się z  widzami swoich 
filmów swoją największą pa-
sją – jeździectwem i  miłością 
do koni. W  przyszłości chce 
studiować psychologię i  zostać 
hipoterapeutką – dodaje Alek-
sandra Łuczenko.
Rodzice wspierają pasje Mai 
i  cieszą się nie tylko z  jej suk-
cesów, ale przede wszystkim 
z faktu, że realizując swoje pasje 
wciąż się rozwija, jest zaanga-
żowana i  entuzjastycznie pod-
chodzi do swoich pomysłów 
i rozbudza swoją kreatywność. 
Opowiadanie Mai zamie-
ścimy w  kolejnym wydaniu  
naszej gazety.
 

(GR)

  Konie i jeździectwo to największe
 pasje Mai Łuczenko 
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POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Wybrali Hallera oraz Abrahama
W ubiegłym miesiącu ogłosiliśmy konkurs „Pomorskie drogi do Niepodległej”, który dedykowany jest uczniom szkół 
średnich. Trzyosobowe zespoły materiał konkursowy powinny przygotować do 30 czerwca, a najlepsze prace poznamy 
podczas uroczystych gali we wrześniu. My sprawdzamy, jak idzie praca uczniom z naszego powiatu.

W konkursie biorą udział wszyst-
kie trzy szkoły z  powiatu gdań-
skiego, a więc Zespół Szkół Rol-
niczych w Rusocinie i dwie prusz-
czańskie placówki oświatowe – 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 oraz Zespół Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących. 
W  szkole przy Narutowicza 
w konkurs zaangażowane są trzy 
zespoły, składające się z  uczniów 

Flash

klasy 2B o  profilu humanistycz-
nym z  elementami bezpieczeń-
stwa publicznego.
– Jedna grupa wybrała gen. Józefa 
Hallera, a  dwie pozostałe posta-
nowiły przybliżyć osobę Anto-
niego Abrahama. Przewidujemy, 
że projekty zostaną wykonane 
w  przyszłym tygodniu. Pomocą 
okażą się warsztaty, które będą 
przeprowadzone w  naszej szkole 

już w  poniedziałek. Uczniowie 
zapewne otrzymają kilka nowych 
informacji o  swoich postaciach 
– mówi nam historyk Artur Jen-
drzejewski, który zauważa, że ko-
niec roku szkolnego nie jest najlep-
szym czasem na tego typu działa-
nia. – Mimo to mamy nadzieję, że 
uda nam się przygotować materiał 
zgodny z wymaganiami i będzie-
my rywalizować w zmaganiach. 

Wyboru bohaterów dokonali sami 
uczniowie. Generał Haller jest 
mocno związany z samym wyda-
rzeniem, jakim było odzyskanie 
niepodległości, ale też z racji jego 
pobytu na Pomorzu i  zaślubin 
z morzem.
– Antoni Abraham z kolei jest ści-
śle związany z regionem Kaszub, 
krainą bliską mieszkańcom Prusz-
cza Gdańskiego i  okolic. Należy 
też pamiętać, że nasi uczniowie 
pochodzą z  różnych miejscowo-
ści położonych w  tym regionie 
i mogą też inaczej postrzegać gra-
nice swojej małej ojczyzny. Póki co 
uczniowie są na półmetku swoich 
starań, podzielili się obowiązkami. 
Każdy z  nich zbiera inne infor-
macje, aby na koniec połączyć je 
w całość. Ostatnim etapem będzie 
weryfikacja treści i obróbka kom-
puterowa całości projektu. Płynie 
w nas sportowa nutka rywalizacji, 
zatem każde działanie musi być 
zrealizowane na 100 procent i go-
towe do rywalizacji z innymi szko-
łami. Jednak konkurs ma również 
inny cel. Jest to dobra zabawa, zdo-
bycie dodatkowych umiejętno-
ści, a  przede wszystkim wspólne 
działania w obrębie grupy. A  jak 
wiadomo te umiejętności są naj-
ważniejsze w dzisiejszym świecie. 
Zatem staramy się czerpać z każ-
dej możliwej okazji maksimum 
korzyści dla naszych uczniów – 
podkreśla Artur Jendrzejewski.
Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” to jeden z  elementów 

programu obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski i Pomorza. 
Odbędzie się on w  dwóch eta-
pach. Pierwszy etap konkursu to 
poziom powiatowy, a jego finałem 
będą uroczyste gale w  pięciu re-
gionach województwa, połączone 
z prezentacją filmu „Kamerdyner”. 
Uczniowie będą mogli wygrać od 

150 do 400 zł oraz zaproszenie 
do kolejnego regionalnego etapu. 
Najlepsi spotkają się na uroczy-
stej gali w  Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. Z kolei w konkursie re-
gionalnym do wygrania będzie od 
300 do 1000 zł.

(lubek)

gen. Józef Haller

Antoni Abraham
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DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY

Wójt Goliński u prezydenta 

Otrzymali dofinansowanie 

Na zaproszenie Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie, uczestniczył 
w spotkaniu w Pałacu Prezy-
denckim z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego. 
Dzień Samorządu Teryto-
rialnego – obchodzony 27 
maja – został ustanowiony 
przez Sejm RP dla upamięt-
nienia pierwszych wyborów 
samorządowych w 1990 roku 
i  w  rocznicę 10-lecia odro-
dzenia polskiego samorządu 
terytorialnego.
– Dziękując za obecność 
w Pałacu Prezydenckim, gra-
tulując odznaczonym, skła-
dam państwu życzenia na 

Pod koniec maja w  Szko-
le Podstawowej w  Cedrach 
Wielkich została podpisana 
umowa dotycząca przekaza-
nia gminie Cedry Wielkie 
kwoty w  wysokości blisko 2 
milionów złotych na rozbu-
dowę miejscowej podstawów-
ki. Specjalnie na tę okazję 
do Cedrów Wielkich przyje-
chali: poseł Jan Kilian i  wo-
jewoda pomorski Wojciech 
Drelich. 
– Pieniądze udało się pozy-
skać z  Ministerstwa Finan-
sów, a zarządzenie w tej spra-
wie podpisał premier Mora-
wiecki – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie. – Cieszymy się 
z tych pieniędzy, bo przy tak 

kolejny rok działania polskie-
go samorządu, na ten rok wy-
borczy, który dla wielu z Pań-
stwa jest rokiem kolejnego 
wyzwania. Proszę, żebyście 
pamiętali, że tutaj, w  Pałacu 
Prezydenckim jest człowiek, 
który dobrze życzy polskiemu 
samorządowi terytorialnemu, 
który szanuje polski samorząd 
terytorialny i  szanuje wszyst-
kich tych, którzy traktują 
swoją pracę w  samorządzie 
jako służbę dla bliźnich, spo-
łeczeństwa, jako służbę Bogu 
i  Polsce – mówił prezydent 
Andrzej Duda.

(GR)

kosztownym przedsięwzięciu, 
każdy grosz się liczy. 
Przypomnijmy, że w Cedrach 
Wielkich budowana jest przy 
podstawówce hala sportowa. 
Dodatkowo gmina podjęła się 
rozbudowy szkoły, co koszto-
wać będzie kolejnych 6 mln 
zł, a koniec robót przewidzia-
no na kwiecień przyszłego 
roku. Obecne prace związa-
ne są z  zakończeniem sza-
lowania i  zbrojenia podcią-
gów i  stropów żelbetowych, 
zbrojenia i  zalania kolejnej 
wysokości szybu windowego, 
izolacji pionowych zewnętrz-
nych ścian fundamentowych 
budynku.

(GR)

  Janusz Goliński, wójt gminy, spotkał się z prezydentem  
Andrzejem Dudą

  Postępy prac budowlanych na miejscu ich wykonywania zostały 
sprawdzone przez zaproszonych gości
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CEDRY WIELKIE ZNÓW WYRÓŻNIONE

DOSZLI DO POROZUMIENIA GDDKIA

Perła polskiego samorządu 

Most połączy ścieżki rowerowe

Jedną z  podstawowych zasad 
Rankingu Perły Samorządu 
jest jego powszechność. Do 
wypełnienia ankiety zostały 
zaproszone wszystkie gmi-
ny w  Polsce – od niewielkich 
gmin wiejskich zamieszki-
wanych przez kilka tysięcy 
osób, aż po największe gminy 
miejskie. Wyzwanie podjęły 
jednak tylko te gminy, które 
chciały się sprawdzić, porów-
nać z innymi oraz zaprezento-
wać swoje dokonania i sukcesy. 
Porównanie gmin pod kątem 

Przebudowa ekspresówki jest 
też szczególnie ważna z punk-
tu widzenia lokalnej komu-
nikacji. Po zakończeniu in-
westycji obecny most na Wi-
śle przeznaczony będzie dla 
lokalnego ruchu pojazdów 
rolniczych oraz dla pieszych 
i rowerzystów. 
- Na naszym terenie realizo-
wane będą potężne inwestycje 
rowerowe. Mam tu na my-
śli Wiślaną Trasę Rowerową 
i  Nadmorską Trasę Rowero-
wą. Wisła była przeszkodą do 
połączeniu obu ciągów. Dzię-
ki temu, że stary most odda-
ny będzie dla ruchu lokalnego 
będzie możliwość skomuni-
kowania wszystkich ścieżek 
rowerowych – mówi nam Ja-
nusz Goliński, wójt gminy  
Cedry Wielkie. 
Rozmowy w  sprawie połą-
czenia obu tras trwały ponad  
pół roku. 
- Udało się w  końcu dojść do 
porozumienia z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i  Au-
tostrad, która jest inwestorem 

Gmina Cedry Wielkie zajęła trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich w rankingu Perły Samorządu 
2018. Bezkonkurencyjna okazała się Iława, a naszą gminę wyprzedził jeszcze tylko Strawczyn. 

Wielkimi krokami zbliża się koniec budowy drogi ekspresowej s7. Nam udało się odwiedzić 
plac budowy mostu na Wiśle. Byliśmy świadkami ostatniego betonowania fragmentu 
mostu, który ma być oddana do użytku w październiku.

jakości świadczonych usług czy 
potencjału rozwojowego stano-
wi nie lada wyzwanie. Wybór 
najprężniej działających gmin 
i  najbardziej zaangażowanych 
włodarzy nie jest wyborem ła-
twym. Chociaż co roku meto-
dologia rankingu jest modyfi-
kowana i  ulepszana, faworyci 
wciąż mają się świetnie. Wśród 
laureatów tegorocznej edycji, co 
pokazują wyniki, nie zabrakło 
jednak również niespodzianek.
– Cieszę się oczywiście, że 
znaleźliśmy się w  gronie 

przebudowy trasy s7, a zarazem 
zarządcą ekspresówki. Dzięki 
temu rozwiązaniu będzie moż-
na przejechać rowerem z  cen-
trum Gdańska, trasą Green 
Velo wschodnią ścianą Polski 
aż na południe kraju albo Wi-
ślaną Trasą Rowerową również 
na południe Polski – dodaje Ja-
nusz Goliński.

najprężniej działających gmin 
w  Polsce. Jest to nagroda za 
dotychczasową pracę, ale i mo-
tywacja do jeszcze większego 
wysiłku – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. 
Ranking ma na celu uhonoro-
wanie najlepszych gmin oraz 
ich włodarzy. Choć podobnych 
inicjatyw jest wiele, to jednak 
Ranking Perły Samorządu jest 
pod wieloma względami wy-
jątkowy – udział w  rankingu 
jest całkowicie bezpłatny, nad 

Jeszcze w  tym roku na terenie 
gminy Cedry Wielkie budo-
wany będzie fragment Wiśla-
nej Trasy Rowerowej. Władze 
gminy obawiają się kosztów, bo 
jeszcze przed rozstrzygnięciem 
przetargu szacują, że inwesty-
cja może kosztować 30 procent 
więcej niż początkowo zakła-
dano. Gmina otrzyma ponad 

prawidłowym przebiegiem 
wyboru czuwa kapituła złożo-
na z  ekspertów ds. samorządu 
terytorialnego, ze świata na-
uki, biznesu oraz dziennikarzy 
„Dziennika Gazety Prawnej”. 
Główne wartości rankingu to 
bezstronność i równość szans.
Dodajmy, że w kategorii gmin 
powyżej 100 tysięcy mieszkań-
ców bezkonkurencyjny okazał 
się Gdańsk. 

(GR)

60 proc. dofinansowania z Unii 
Europejskiej, ale to i tak będzie 
nie lada wyzwanie finansowe 
dla gminy, bo całość koszto-
wać może ponad 8 mln zł, a je-
śli faktycznie cena wzrośnie do 
nawet 10 mln zł. 

(KL)

 Gmina Cedry Wielkie to jedna z najprężniej działających gmin w Polsce

  Betonowanie ostatniego fragmentu mostu
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JODŁOWNO, PIEKŁO GÓRNE, PRZYWIDZSENIORZY Z ENERGIĄ

Uczcili Dzień DzieckaJesienią podsumowanie 
Dzień Dziecka świętowano 
w  różnych miejscowościach 
gminy Przywidz. W  stolicy 
gminy imprezę zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury.
W Piekle Górnym imprezę zor-
ganizowała pani sołtys Maria 
Pellowska. Dzień Dziecka świę-
towano także w Jodłownie, gdzie 
w organizację imprezy włączyła 
się Czesława Oleś, sołtys wsi 
i zarazem radna oraz proboszcz 
ks. Wojciech Gruchała. 
– Obchody Dnia Dziecka 
w  Przywidzu rozpoczęli mło-
dzi piłkarze w turnieju dzikich 

Za nami pierwsza część pro-
jektu „Seniorzy z  Energią”. 
Przywidz jest jedną z  dwu-
nastu gmin w  naszym woje-
wództwie, gdzie realizowany 
jest projekt energetycznego 
koncernu. 
Program zakłada przede 
wszystkim ułatwienie do-
stępu do opieki medycznej 
osobom 50+, profilaktykę 
prozdrowotną i  zachęcenie 
uczestników do uczestnictwa 
w  życiu kulturalnym i  spo-
łecznym w swoim regionie.
– Pierwsza część projektu 

drużyn. Następnie przy akom-
paniamencie pianina i  muzycz-
nych podkładów na scenie zapre-
zentował się zespół z Przywidza 
z repertuarem dla najmłodszych. 
Dzieci uczące się gry na piani-
nie i  śpiewu również tego dnia 
zaprezentowały swoje umiejęt-
ności. Dla najmłodszych przygo-
towano strefę klocków lego, mini 
kino, strefę gier wideo oraz mnó-
stwo słodyczy – informuje Anna 
Zulewska, dyrektor GOK. – Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Przywidzu przygotowały słod-
ki poczęstunek. Rodzice mieli 

już za nami. Druga część oraz 
podsumowanie projektu za-
planowano na jesieni. Cieszę 
się, że w  naszej gminie zna-
lazły się chętne osoby, które 
brały udział w  zajęciach or-
ganizowanych w  ramach pro-
jektu. Pokazuje to, że warto 
organizować tego typu przed-
sięwzięcia – mówi nam Anna 
Zulewska, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury.
Realizacja programu „Senio-
rzy z Energią” nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie wsparcie Jaro-
sława Wittstocka, wiceprezesa 

szansę wygrać cenne upomin-
ki dla swoich pociech w quizie 
prowadzonym ze sceny. 
Niewielu mieszkańców gminy 
skorzystało z  tych atrakcji, ale 
przy takiej mnogości wydarzeń 
w  wielu miejscach wojewódz-
twa, nie było to dziwne. Masa 
atrakcji czekała na dzieci i  ich 
rodziców w  wielu miejscach 
województwa, z  czego wielu 
skorzystało
Dobrze mieć taki wybór. 

(GR)

spółki Energa Obrót. 
– Warto dodać, że nie są to 
jedyne propozycje dla na-
szych seniorów. Organizo-
wane są chociażby zajęcia 
fitness oraz różne kursy do-
szkalające. Gminny Ośrodek 
Kultury organizuje wyciecz-
ki do ciekawych, polskich 
miast. Na jesieni organizuje-
my jeszcze bale dla seniorów 
– dodaje wójt Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

(GR)

GWIAZDY WYSTĄPIĄ NA BULWARZE NAJLEPSZA W POWIECIE GDAŃSKIM

W sierpniu Rockblu 
Przywidz Festiwal

Hala będzie 
wynajęta latem

– Przygotowania idą pełną 
parą. Impreza, podobnie jak 
w  roku ubiegłym, odbędzie się 
na naszym Bulwarze Zespołu 
Czerwone Gitary. Impreza od-
będzie się 18 sierpnia. Myślę, 
że widownia dopisze. W  roku 
ubiegłym, kiedy przenieśliśmy 
Rockblu na bulwar, publiczność 
licznie zgromadziła się nad je-
ziorem, chcąc obejrzeć koncert 

W  tygodniu z  hali korzystają 
uczniowie miejscowego Ze-
społu Szkół, ale również dojeż-
dżają często uczniowie z  po-
zostałych szkół z  terenu gmi-
ny, a  także młodzież z  innych 
gmin, uczestnicząca w różnych 
turniejach. Natomiast popo-
łudniami organizowane są 
z kolei różnego rodzaju zajęcia 
sportowe dla dorosłych. Hala 
żyć będzie również w  czasie 
wakacji.
– Już wynajęta została szko-
ła, stołówka oraz hala sporto-
wa. Z naszej oferty skorzystał 
Trefl Gdańsk, Fundacja Ar-
tura Siódmiaka, klub Cygnus 
oraz biuro podróży z  Wałcza. 
Cieszę się, że obiekt w  okre-
sie wakacyjnym nie będzie 
stał pusty i  będzie na siebie 
zarabiał – mówi Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 
– Utrzymanie obiektu spada 

Już za dwa miesiące widzimy się na przywidzkim bulwarze. 
Po co? By wziąć udział w kolejnej edycji Rockblu Przywidz 
Festiwal. W tym roku wystąpi urodzona w Przywidzu 
Wanda Kwietniewska oraz Małgorzata Ostrowska.

Hala widowiskowo-sportowa w Przywidzu jest bez 
wątpienia najnowocześniejszą w powiecie gdańskim. 
Wielu sceptyków uważa, że inwestycja nie była potrzebna. 
Fakty dowodzą jednak zupełnie czemuś innemu.

zespołu Golden Live, który ob-
chodził 30-lecie swojej pracy – 
mówi nam Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Przypomnijmy, że na zapro-
szenie jubilatów do Przywidza 
przyjechali również: Marek Ko-
ścikiewicz z DeMono, Krzysztof 
Jaworski z Harlemu, Tomek Li-
piński, Krzysztof Skiba czy Ty-
mon Tymański.

na barki gminy, ale dzięki wy-
najmom, koszt ten jest oczywi-
ście mniejszy. Niepodważal-
nie dowodzi to, że budowanie 
hali sportowej było dobrym 
posunięciem. 
Wójt Zimakowski podkreśla, że 
była to bardzo ważna inwesty-
cja, ponieważ zainwestowano 

Poza muzycznymi koncertami 
organizatorzy, a  więc Gminny 
Ośrodek Kultury i Urząd Gmi-
ny Przywidz, planują czwartą 
już edycję Przywidzkiego Fol-
warku, na którym już od po-
łudnia będzie można zakupić 
rękodzieło i  produkty twórców 
regionalnych.

(GR)

w  przywidzką młodzież, aby 
miała jak najlepsze warunki do 
uprawiania sportu. 
Gmina Przywidz pamięta też 
o swoich seniorach. Trwają za-
jęcia „Seniorzy z Energią” (pi-
szemy w  tekście obok) – wła-
śnie w hali sportowej.

(KL)

  Hala sportowa w Przywidzu cały czas tętni życiem 
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PIERWSZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Chcą być szkołą 
z tradycjami
Za nami spotkanie organiza-
cyjne rodziców, których dzie-
ci chodzić będą do nowo two-
rzonej Szkoły Podstawowej 
w Kowalach.
 – Podczas spotkań podaliśmy 
rodzicom informacje dotyczą-
ce przydziału dzieci do po-
szczególnych klas i  zapozna-
liśmy ich z  wychowawcami. 
Przedstawiliśmy również na-
sze dotychczasowe działania. 
Chcieliśmy również poznać 
oczekiwania rodziców zwią-
zane z  rozpoczęciem przez 
ich dziecko nauki w  naszej 
szkole – mówi nam Barbara 
Wasiołka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kowalach.
Osoby, które chcą zaczerp-
nąć informacji na temat nowej 
placówki oświatowej, mogą 
się kontaktować z  dyrekcją 
szkoły, której tymczasowe 
biuro znajduje się w  Urzę-
dzie Gminy Kolbudy (ponie-
działki w  godz. 15.00–17.00 
oraz czwartki w godz. 10.00–
12.00, tel. 58 691 05 61).
 – Chcemy być szkołą z  tra-
dycją, która wykształci 
wielu wartościowych lu-
dzi.                       To bez-
pieczne miejsce posiadające 
monitoring, położone z  dala 
od zagrożeń miasta, w  zaci-
szu. W  naszej szkole każdy 
uczeń będzie czuł się zauwa-
żony i  doceniony, otrzyma 
stosowną pomoc i  wsparcie, 
dzięki którym będzie mógł 
w przyszłości odnosić sukcesy 
w różnych dziedzinach, a tak-
że odkrywać i rozwijać swoje 

pasje i talenty. Od samego po-
czątku utworzymy klasy in-
tegracyjne, które zapewnią 
uczniom niepełnosprawnym 
optymalne warunki rozwoju 
w duchu tolerancji. Zaletą ta-
kiej klasy jest mniejsza liczeb-
ność: od 15 do 20 uczniów, 
w  tym od 1 do 5 uczniów 
niepełnosprawnych. W takiej 
klasie będzie pracować dwóch 
nauczycieli, ludzi cierpliwych 
i wrażliwych, którzy nie boją 
się wyzwań i  nietypowych 
problemów. Zapewnimy po-
moc pedagogów, psycholo-
gów, logopedów. Będziemy 
realizować wszystkie zalece-
nia Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej – zapowiada 
Barbara Wasiołka.
Szkoła wykorzystywać bę-
dzie również dziennik elek-
troniczny Librus, czyli system 
kontroli frekwencji i  postę-
pów w  nauce. Dzięki niemu 
każdy rodzic będzie mógł na 
bieżąco sprawdzać frekwencję 
dziecka w  szkole oraz będzie 
miał ciągły dostęp do ocen 
z  możliwością szczegółowej 
analizy postępów w nauce. E-
dziennik daje też możliwość 
szybkiej i  bieżącej wymiany 
informacji pomiędzy szkoła 
a domem rodzinnym.
Szkoła w Kowalach to na ra-
zie jeden wielki plac budowy, 
ale – jak zapowiada generalny 
wykonawca inwestycji – bu-
dowa powinna zakończyć się 
w terminie, a pierwszy dzwo-
nek powinien zabrzmieć 3 
września.

(KL)
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TERMIN MIJA 25 CZERWCA

DOBRA ZABAWA I SZCZYTNY CEL

Wybiorą najładniejszą 
posesję w mieście 

Niecodzienne impreza w Warczu

– Konkurs „Rodzinny Ogród 
Działkowy oraz Działka roku” 
przeznaczony jest dla wszystkich, 
którzy uprawiają swoje ogródki 
działkowe w Rodzinnych Ogro-
dach Działkowych na terenie 
naszego miasta. Oceniane będą 
zarówno działki rekreacyjne, jak 
i  owocowo-warzywne. Komisja 
konkursowa podczas oceny bie-
rze pod uwagę zagospodarowa-
nie części produkcyjnej, bądź re-
kreacyjnej, w  zależności od typu 
działki. Oceniany jest zarówno 
porządek i czystość na działce, jak 
i stan altany. Brane pod uwagę jest 
również to, czy prawidłowo pro-
wadzona jest pryzma komposto-
wa, a  także racjonalne wykorzy-
stanie terenu. Ważna jest również 
prawidłowo prowadzona gospo-
darka odpadami. Komisja kon-
kursowa zwraca również uwagę 
na stan i utrzymanie trawnika oraz 
na małą architekturę na działce – 
informuje Anna Mrówka z  Re-
feratu Gospodarki Komunalnej 

- Dopisała piękna, słoneczna 
pogoda. Na boisku szkolnym 
w  przygotowanych namiotach 
harcerskich czekało na uczest-
ników festynu wiele atrakcji, by 
wspomnieć chociażby o  zaję-
ciach plastycznych, malowaniu 
twarzy, bajkotece. Odbyły się 
wspólne gry i  zabawy z  rodzi-
cami, a  chętni mogli zabawić 
w  szukanie bursztynu. Na im-
prezę do Warcza zawitali rów-
nież rodzice i dzieci ze Stowa-
rzyszenia Nasz Autyzm oraz 
opiekunowie zwierząt ze schro-
niska Promyk w Gdańsku, któ-
rzy promowali idee „Nie kupuj 
adoptuj”. Można było obejrzeć 
galerie prac plastycznych Rok-
sany Możuch, uczennicy miej-
scowej szkoły podstawowej. 
Przygotowano także ekspo-
zycję zdjęć „Cztery pory roku” 
– informuje nas – Anna Bar-
toszewska, dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych w Warczu.
W  Warczu nie zabrakło także 
znamienitych gości, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. : Stefan 
Skonieczny – starosta gdański, 

Jeszcze tylko do 25 czerwca zgłaszać się można do konkursu, w którym wybrana będzie 
najpiękniejsza posesja, balkon oraz rodzinny ogród działkowy i działka roku.

Wiosna to doskonały czas na organizację festynów, które odbywają się w różnych 
zakątkach powiatu gdańskiego. Ciekawa impreza odbyła się także w Warczu, gdzie 
gospodarzem imprezy był Zespół Szkół Specjalnych, a współorganizatorem wydarzenia 
klub motocyklowy Wild Dogs z Gdańska. 

Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
Natomiast konkurs „Najpiękniej-
sza posesja, najpiękniejszy balkon 
Pruszcza Gdańskiego” skierowany 
jest do indywidualnych osób bę-
dących właścicielami zagospoda-
rowanych przydomowych posesji 
w domkach jednorodzinnych oraz 
balkonów w blokach. 
– Celem konkursów jest propago-
wanie działań proekologicznych. 

Błażej Konkol – wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie, Agnieszka 
Chrzanowska – przewodni-
cząca Rady Rodziców, Paweł 
Kłosiński – sołtys Warcza oraz 
Władysław Ornowski z Funda-
cji Pan Władek. 
- Tego dnia nie brakowało także 
popisów artystycznych. Na sce-
nie pojawili się uczniowie szko-
ły, prezentując swoje zdolności 
wokalne i  taneczne. W  zawo-
dach sportowych uczestniczyć 

Urządzanie i  utrzymywanie za-
drzewień, zakrzewień, a  także 
terenów zielonych we własnym 
zakresie podnosi estetykę najbliż-
szego otoczenia i wpływa na wi-
zerunek całego miasta. Komisja 
konkursowa bierze pod uwagę 
kompozycję zieleni, zawarte w niej 
elementy małej architektury, róż-
norodność nasadzeń krzewów 
i  drzew oraz kolorystykę roślin 

mogli wszyscy chętni, a  naj-
odważniejsi i  najsilniejsi mogli 
zmierzyć się  w  rywalizacjach 
przygotowanych przez strong-
mena Marcina Schabowskiego. 
Warto dodać, że każde podjęte 
działanie dzieci jak i dorosłych 
było nagrodzone. Dla mam 
przygotowano salon piękności, 
a na najmłodszych uczestników 
festynu czekał dmuchaniec. Na 
spragnionych i  głodnych cze-
kała pyszna grochówka, która 

– dodaje Anna Mrówka.
W imieniu organizatora zachęca-
my mieszkańców naszego miasta 
do wzięcia udziału w konkursach. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 58 
775 99 31. Znajdują się one rów-
nież na stronie internetowej miasta 
www.pruszcz-gdanski.pl.

(GR)

warzyła się w kuchni wojskowej 
oraz wiele innych smakołyków. 
Czas podczas festynu umilał 
koncert zespołu Old Young – 
dodaje Anna Bartoszewska.
Jednak nie sama zabawa była 
najważniejsza, ale zbiórka krwi, 
której udało się zebrać aż 8 li-
trów. Dodajmy, że impreza nie 
odbyłaby się, gdyby nie grono 
licznych sponsorów. 

(GR)

 Takich urokliwych miejsc nie brakuje w naszym mieście

 Barbara Wasiołka, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kowalach
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ZWIEDZANIE POŁĄCZYLI Z MUZYKOWANIEM

HISTORYCZNA REKONTSTRUKCJA 

I Muzyczny Szlak Rowerowy po 
Żuławach Gdańskich

Polska w Koźlinach

Artyści w  majową niedzielę 
wybrali się na rowerach na 
tereny Żuław Gdańskich. 
Zwiedzanie połączone zo-
stało z  koncertami wśród 
pięknej żuławskiej przyro-
dy. Muzycy wystąpili w  ko-
ściele we Wróblewie, który 
położony jest nad Motławą 
i  w  ruinach gotyckiej świą-
tyni w Steblewie. 

Publiczność, którą tworzyli 
mieszkańcy, a  także turyści 
podążający z  zespołem na 
rowerach brawami podzię-
kowała wokalistom. Łącze-
nie koncertu z  turystyką 
rowerową to nowy pomysł 
zespołu, który będzie konty-
nuowany w przyszłości.

(TJ)

28 czerwca 1919 roku „Mo-
carstwa Sprzymierzone i  Sko-
jarzone” podpisały w  Wersalu 
Traktat Pokojowy z  pokonany-
mi Niemcami, kończąc I  wojnę 
światową. Artykuł 102. trak-
tatu zobowiązywał mocarstwa 
do utworzenia Wolnego Miasta 
Gdańska. Ponad 290 km grani-
cy nowego państwa przebiegało 
przez wiele wsi i osad Pomorza. 
Jedną z nich były Koźliny, gdzie 
znajdowało się także jedno z  3 

Ciekawą formę łączącą w sobie koncerty wokalne z turystyką rowerową zaprezentował zespół Simultaneo. Zespół Wokalny Simultaneo 
to grupa, której centrum zainteresowań stanowi muzyka dawna - zwłaszcza dzieła powstałe w epokach renesansu i baroku - oraz 
kompozycje współczesne. W repertuarze zespołu znajdują się również utwory reprezentujące bardzo zróżnicowane gatunki stylistyczne, 
utwory sakralne i ludowe pochodzące z Estonii czy kompozytorów francuskich. 

Niecodzienny widok zobaczyli kierowcy i pasażerowie w Koźlinach. Szlabany i słupki graniczne oraz polscy żołnierze kontrolujący ruch 
pasażerski były elementem wydarzenia „Polska w Koźlinach”. Grupa rekonstruktorów i historyków przypomniała o wydarzeniach sprzed 
lat, gdy istniała granica pomiędzy Polską i Wolnym Miastem Gdańskiem.

przejść granicznych. Był tutaj 
całodobowy punkt kontroli cel-
nej dla ruchu pieszego i  samo-
chodowego. Na karty historii 
granica w Koźlinach powróciła, 
gdy nocą 1 września 1939 roku 
przejechała przez nią jedna kom-
pania i  pięć wozów pancernych 
wojsk niemieckich, które atako-
wały Tczew z  zamiarem zajęcia 
mostów wiślanych. 
W  1945 roku wraz z  zakoń-
czeniem II wojny światowej 

i  zmianą granic rozpoczęła się 
wędrówka ludzi. Dotychczasowi 
mieszkańcy Koźlin uciekali na 
zachód, a  na ich miejsce przy-
bywali nowi z  centralnej Polski 
i  Kresów Wschodnich II RP. 
Kolejne pokolenia dzieci, wnuki 
pierwszych osadników traktu-
ją Koźliny jako swoją wieś ro-
dzinną. Jak pisał prof. Leszek 
Kołakowski:
Kontrola graniczna, próby prze-
mytu, przekraczanie nielegalnie 

granicy, strzały i  pościgi były 
elementem rekonstrukcji wy-
darzeń sprzed lat. Ta żywa 
lekcja historii pozostanie w pa-
mięci jej uczestników i  zosta-
nie zapamiętana jako „Epizod 
graniczny w Koźlinach z 1938 
roku”. Mieszkańcy Koźlin 
odsłonili również tablicę hi-
storyczno–turystyczną, która 
przedstawia tło tych zdarzeń.

(TJ)
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INTERNETOWA ANKIETA

Oceń gdańskie zoo
– Gdański Ogród Zoologicz-
ny to jedna z najbardziej lubia-
nych i  najliczniej odwiedza-
nych atrakcji naszego regionu. 
Nie spoczywamy jednak na 
laurach. Chcemy się zmie-
niać, chcemy uatrakcyjniać 
naszą ofertę i  zachęcamy do 
podpowiedzenia nam, jakie są 
oczekiwania odwiedzających 
– mówi Emilia Salach, rzecz-
nik prasowy oliwskiego ogrodu 
zoologicznego.
Gdańskie ZOO to ponad 1000 
zwierząt i blisko 200 gatunków 
z całego świata. Urokliwe oko-
lice Oliwy, specyficzny mikro-
klimat i bliskość Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego, za-
chęcają do odwiedzania Gdań-
skiego Ogrodu Zoologicznego 

przez cały rok. 
– Prawie 400 tysięcy odwiedza-
jących rocznie jest dowodem na 
wyjątkowość tego miejsca i sym-
patię gości. Okres wiosenno-let-
ni to czas największej kumu-
lacji odwiedzających. Chcemy 
jednak, by gdańskie ZOO było 
atrakcyjne przez cały rok i  aby 
oferta ogrodu była jak najbar-
dziej dopasowana do odwiedza-
jących – dodaje Emilia Salach.
Dlatego wspólnie z  Urzędem 
Miejskim w Gdańsku opracowa-
no ankietę, która pomoże wska-
zać kierunki rozwoju. 
Michał Targowski, dyrektor 
gdańskiego zoo przypomina, że 
to obszarowo największy ogród 
zoologiczny w Polsce.
– Nasze 125 hektarów to 
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RADY, Z KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ

Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską 
Funkcjonariusze 18 straży gminnych i miejskich z Pomorza realizować będą do końca sierpnia zadania, 
których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży spokojnego, letniego relaksu.

– W akcji „Bezpieczne wakacje” 
uczestniczą straże miejskie m.in. 
z  Gdańska oraz straże gminne 
z Kolbud i Pruszcza Gdańskie-
go. Pierwsza część akcji potrwa 
do końca roku szkolnego i będzie 
polegała na edukacyjnych spo-
tkaniach z  najmłodszymi. Pod-
czas zajęć w  szkołach i  przed-
szkolach strażnicy mówią o tym, 
jak bezpiecznie spędzić wakacje, 
unikać zagrożeń i  na co zwra-
cać uwagę podczas korzystania 
z  wolnego czasu – informuje 
Wojciech Siółkowski, rzecznik 
Straży Miejskiej w Gdańsku.
Podczas wakacji funkcjonariusze 
przeprowadzą z  kolei kontrole 
miejsc wypoczynku. Odwiedzą 
między innymi place zabaw, bo-
iska, plenerowe siłownie, miej-
sca biwakowe oraz kąpieliska, 
by sprawdzić stan infrastruktury 
wykorzystywanej do rekreacji. 
Pod lupę wezmą też ścieżki ro-
werowe. Każda z  uczestniczą-
cych w akcji straży wskazała za-
dania, którym poświęci najwię-
cej uwagi. Dodajmy, że z myślą 
o nadchodzącym sezonie letnim, 
w  czerwcu pomorscy strażnicy 
(także ich rodziny i  przyjaciele) 
będą honorowo oddawać krew.
Również i  my przypomina-
my wszystkim o  podstawach 
bezpieczeństwa:
nad wodą:
• kąp się tylko w miejscach wy-
znaczonych, zabezpieczonych 
przez ratownika i  stosuj się do 
poleceń,
• do wody wchodź zawsze 
w  obecności innych osób, pod 
opieką dorosłych,
• nie przeceniaj swoich możliwo-
ści pływackich,
• nie wypływaj poza granice 
kąpieliska,
• przed rozpoczęciem kąpieli 

na mojej ulicy nie 
było latarni
ciemność nikogo nie 
straszyła
dzieciństwo było 
szczęśliwe
wieczór 
przeważnie do 
rana
kilku moich 
przyjaciół
takich od pajdy 
chleba
może od Tolka 
Banana
łaziło tam 
i z powrotem 
dzieląc się często 
jabłkami
a nawet inną 
radością
dziś nie ma mojej 
ulicy
spotyka mnie jeden 
staruszek
mój arcymistrz 
wzruszeń

Piotr  
Szczepański

komfortowe warunki dla zwie-
rząt, które chronimy przed wy-
ginięciem, ale też olbrzymia 
przestrzeń do rekreacji. Mamy 
świadomość i czujemy potrze-
bę zmian, ale żeby były one 
trafione, zapraszamy do po-
dzielenia się swoimi opiniami 
na nasz temat – dodaje Michał 
Targowski. 
Ankieta internetowa dostępna 
jest pod adresem: gdanskiezoo.
badanie.net/ 
– Wypełnienie jej zajmuje kilka 
minut i udzielenie odpowiedzi 
będzie możliwe tylko do koń-
ca czerwca – informuje Emilia 
Salach.

(GR)

zmocz ciało, by dostosować jego 
temperaturę do temperatury 
wody,
• nie skacz do wody, jeśli ratow-
nicy nie wyrażą na to zgody,
• nie pływaj w otwartych zbior-
nikach po zmroku,
• wyjdź z wody, gdy czujesz, że 
jest Ci zimno,
• nie wrzucaj innych osób do 
wody,
• nie hałasuj na kąpielisku, bo 
możesz utrudnić ratownikowi 
dostrzeżenie kogoś, kto potrze-
buje pomocy,
• nie biegaj po pomostach,
• nie pływaj na sprzęcie bez 
atestu,
• korzystając z  kajaka, roweru 
wodnego, pamiętaj o  kamizelce 
ratunkowej,
• nie pływaj podczas burzy oraz 
silnego wiatru,
• chroń głowę przed słońcem,
• podczas opalania stosuj kremy 
ochronne,
• nie wchodź do wody, jeżeli 
krem którego użyłeś, jeszcze nie 
wchłonął się w skórę,
• pilnuj swojego czworono-
ga, aby nie wałęsał się wśród 
wypoczywających,
• nie kąp psa tam, gdzie wchodzą 
do wody inne osoby,
• w obcym miejscu nie oddalaj się 
od swoich opiekunów.
w lesie i w górach:
• nie wychodź na wędrówkę sa-
motnie, chyba, że bardzo dobrze 
znasz teren,
• uważaj, aby w drodze nie zastał 
Cię zmrok,
• poruszaj się wyznaczonymi 
szlakami i ścieżkami,
• miej przy sobie telefon,
• przed wyjściem sprawdź 
pogodę,
• pamiętaj o ciepłej odzieży,
• w  czasie burzy nie 

szukaj schronienia pod drze-
wami, masztami, słupami 
i latarniami,
• nie dokarmiaj dzikich zwierząt,
• jeżeli spotkasz zwierzę, nie 
próbuj go drażnić, nie rzucaj ka-
mieniami lub patykami, nie ucie-
kaj, spokojnie odejdź, dyskretnie 
obserwując czworonoga,
• nie puszczaj wolno swojego psa,
• nie rozpalaj grilla i  nie pal 
ognisk w  lesie (oraz w  odległo-
ści mniejszej niż 100 metrów od 
granicy lasu),
• nie niszcz grzybów oraz innej 
roślinności,
• nie wchodź na drzewa,
• myj owoce runa leśnego przed 
spożyciem,
• nie zbieraj grzybów, jeżeli nie 
masz pewności, że są jadalne,
• nie wjeżdżaj do lasu pojazdem 
silnikowym (motorowerem, 
quadem),
• po powrocie z lasu sprawdź czy 
na Twoim ciele nie ma kleszczy.
na ulicy:
• idź zawsze lewą stroną drogi, 
jedź prawą,
• gdy chcesz dostać się na drugą 
stronę ulicy, upewnij się, że nie 
nadjeżdża żaden pojazd – jeśli 
jedziesz na rowerze, przepro-
wadź go przez jezdnię,
• jadąc na rowerze, sygnalizuj 
zmianę kierunku ruchu i nie ści-
naj zakrętów,
• po zmroku noś elementy odbla-
skowe i  pamiętaj o  oświetleniu 
jednośladu,
• korzystaj z  dróg dla rowerów, 
zwracaj uwagę na ich oznakowa-
nie i stan techniczny,
• używaj sprawnego i  w  pełni 
wyposażonego roweru,
• gdy jedziesz rowerem (quadem, 
na deskorolce lub rolkach) za-
wsze zakładaj kask,
• unikaj jazdy na rolkach 

i  deskorolce po drogach, z  któ-
rych korzystają pojazdy,
• nie zostawiaj zwierząt w  za-
mkniętym pojeździe zaparko-
wanym w  nasłonecznionym 
miejscu.
w podróży:
• nie zostawiaj swoich rzeczy bez 
opieki,
• pilnuj portfela, noś przy so-
bie jedynie niezbędną ilość 
pieniędzy,
• nie ufaj obcym,
• nie oddalaj się od opiekunów, 
zapisz numer telefonu do nich,
• dbaj, by bateria w Twoim tele-
fonie zawsze była sprawna.
w rolnictwie:
• nie przebywaj w  pobliżu 

maszyn rolniczych lub w miejscu 
wykonywanych prac polowych 
bez opieki dorosłych,
• nie podróżuj traktorem, na 
przyczepie lub innej maszynie 
rolniczej, jeżeli nie posiadają one 
odpowiednio zabezpieczonych 
miejsc siedzących,
• nie baw się narzędziami 
rolniczymi,
• nie wchodź do budynków go-
spodarczych, gdy nie masz do-
świadczenia w  kontaktach ze 
zwierzętami,
• nie dotykaj środków 
chemicznych,
• nie baw się w miejscach niewła-
ściwie zabezpieczonych.
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PORA NA NAGRODY

Podsumowanie Rowerowego Maja
30 maja zakończyła się 
Kampania Rowerowy Maj, 
w której czynny udział wzię-
li uczniowie ze wszystkich 
szkół z  terenu gminy Cedry 
Wielkie. Akcja cieszyła się 
niesamowitą popularnością, 
co było widać po ilości zapar-
kowanych pod szkołami ro-
werów i hulajnóg.
Łączna liczba uczestników 
tegorocznej akcji to aż 376 
uczniów oraz 19 pracow-
ników. 100 proc. aktyw-
nych przejazdów do szkoły 
przypadło 56 uczestnikom 

kampanii.
Szczegółowe wyniki kampa-
nii zostaną zaprezentowane 
18 czerwca podczas obcho-
dów Dnia Bezpieczeństwa 
w  miasteczku ruchu drogo-
wego w  Cedrach Wielkich. 
W ramach wydarzenia odbędą 
się również zajęcia dla dzie-
ci z  zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, będzie można 
także zapoznać się ze sprzę-
tem policyjnym i straży pożar-
nej. Zwycięskie szkoły i  klasy 
otrzymają nagrody. Natomiast 
wszystkie dzieci, które chociaż 

raz przyjechały aktywnie do 
szkoły w ramach akcji dosta-
ną niespodzianki
Bezkonkurencyjna okaza-
ła się „zerówka” ze Szko-
ły Podstawowej w  Cedrach 
Wielkich, na drugim miejscu 
uplasowała się klasa IIIA ze 
Szkoły Podstawowej w  Ce-
drach Małych. Ostatnie miej-
sca na podium zajęła „zerów-
ka” ze Szkoły Podstawowej 
w Giemlicach.

(GR)

ZAPISY DO 17 CZERWCA

3City Tennis Cup

23 i  24 czerwca na kortach 
STK w Sopocie odbędzie się 
druga edycja turnieju teniso-
wego dla amatorów. Turniej 
dedykowany jest zarówno pa-
niom, jak i panom.
W  programie turnieju za-
planowano mecze w  grze 
pojedynczej oraz podwójnej 
w  dwóch kategoriach wie-
kowych: open i  +45, które 
rozgrywane będą w  systemie 
pucharowym. W  zależno-
ści od liczby zgłoszeń moż-
liwe jest zwiększenie liczby 

  Organizatorzy turnieju i finaliści debla pierwszej edycji 3City Tennis Cup

kategorii wiekowych, a  także 
zmiana systemu rozgrywek. 
Zgłoszenia będą przyjmowane  
do 17 czerwca.
Ambicją organizatora jest 
stworzenie największego, cy-
klicznego turnieju amator-
skiego Trójmiasta. Do dys-
pozycji uczestników będzie 
12 odkrytych kortów na naj-
piękniejszym tenisowym  
obiekcie w Polsce. 
Tenis to sport niezwykle towa-
rzyski i  prestiżowy. W  Polsce 
najlepszym tego dowodem były 
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zawsze korty w Sopocie, gosz-
czące najlepsze i  najbardziej 
elitarne rozgrywki, a  przy 
okazji skupiające niezwykle 
prestiżową publiczność.
W trakcie 3City Tennis Cup 
organizatorzy zaplanowali 
imprezy towarzyszące. 
Po pierwszym dniu rozgry-
wek uczestnicy oraz zaprosze-
ni goście spędzą wieczór na 
tzw. players party, który od-
będzie się na terenie kortów.

(AS)




