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Już we wrześniu w budynku Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdańskim ruszy „Kino na 
Bursztynowym Szlaku”. Wraz z nim powrócą do 
naszego miasta najgorętsze premiery filmowe.

Kino ponownie w Pruszczu Gdańskim
JUŻ WE WRZEŚNIU
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FlashFlash

Międzynarodowy konkurs plastyczny   
W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło 
się podsumowanie I edycji Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego. Jego koordynatorem była Aleksandra Nowo-
grodzka ze Szkoły Podstawowej w Sobowidzu.

Powstanie Centrum Kultury Rybackiej   
W Cedrach Małych powstanie Centrum Kultury 
Rybackiej. Umowa z wykonawcą inwestycji podpi-
sana została jeszcze w czerwcu, a obiekt oddany ma 
być do użytku już za 10 miesięcy.  

Osiczanka obroniła tytuł
Za nami piłkarskie święto w Osicach, dokąd ściągają dru-
żyny z różnych stron północnej Polski. W VIII Ogólnopol-
skim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gdańskiego 
Exclusive Sport Cup wzięło udział ok. 220 zawodników.

Rower Metropolitalny w Pruszczu  
Podpisano umowę na System Roweru Metropolitalne-
go. Dzięki temu w listopadzie trafi do naszego miasta 50 
jednośladów, które będzie można – oczywiście za drobną 
opłatą – wypożyczyć w dowolnej chwili.
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„Kino na Bursztynowym Szlaku”, nie przynależąc 
do żadnej sieci, ma możliwość zaoferowania 
nowości kina światowego z premierami włącznie. 
To oznacza, że aby zobaczyć dużą hollywoodzką 
produkcję, nie trzeba wybierać się do wielkich sal 
w multipleksach – mówi Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański   664 430 371

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

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

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy Cedry Wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy Kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy Pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy Przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy Pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy Suchy Dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy Trąbki Wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 691 15 01

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   (58) 773 20 86

• Komenda Powiatowa Policji     (58) 785 42 22

• Informacja PKP      197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański Telefon Zaufania     (58) 301 00 00

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31
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• 12 – 15 lipca (czwartek – niedziela), 
XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA

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

• 20 – 22 lipca (piątek – niedziela), Gdańsk 
Dźwiga Muzę, Plac Zebrań Ludowych

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

• 22 lipca (niedziela), Hunter, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 8

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

• 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

• 28 lipca – 5 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowy Turniej Tenisowy Sopot 
Open, ul. Ceynowy 5

• 28 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 5 sierpnia (niedziela), Kabareton ( Jerzy 
Kryszak, Piotr Bałtroczyk, Łowcy. B), godz. 
19.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Zastawna 8

• 4 – 5 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
godz. 10.00, Sopot Hipodrom 

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

• 12 sierpnia (niedziela), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 18.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 12 sierpnia (niedziela), Lech Janerka, godz. 
20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim, 
ul. Zastawna 8

• 18 sierpnia (sobota), Międzynarodowy 
Festiwal Iluzjonistów, godz. 18.00, Scena NOT 
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 19 sierpnia (niedziela), Parkowisko – 
Family&Friends Festival, godz. 10.00,  
Park Brzeźnieński 

• 26 sierpnia (niedziela), Lipali & Illusion, 
godz. 19.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim, 
ul. Zastawna 8

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

• 7 września (piątek), Ricky Martin, godz. 
20.00, Ergo Arena

• 27 września (czwartek), Urszula Dudziak, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 14 października (niedziela),Tulia, klub 
Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2 

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena

 



LIPIEC 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 3ŻYCIE MIASTA/REKLAMA

REKLAMA

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

CORAZ LEPSZA INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Rower Metropolitalny w Pruszczu Gdańskim
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, podpisał umowę na System Roweru Metropolitalnego. Dzięki temu w tym roku trafią 
do naszego miasta 73 jednoślady, które będzie można – oczywiście za drobną opłatą – wypożyczyć w dowolnej chwili.

System Roweru Metropolital-
nego jest największym tego typu 
przedsięwzięciem w  Europie. 
Poza Januszem Wróblem pod 
umową podpisało się jeszcze kil-
kunastu innych włodarzy gmin 
pomorskich, w  tym prezydenci 
Gdańska, Sopotu i Gdyni.
– Szczególnie cieszę się z  faktu, 
że system został zelektryfikowa-
ny. To znacznie ułatwi korzysta-
nie z rowerów. Dzięki temu pro-
jektowi dla mieszkańców naszego 
miasta, którzy preferują turystykę 
rowerową, a  nie mają jednośla-
dów, otwiera się całe Trójmia-
sto. Pojazd można wypożyczyć 
w  naszym mieście, a  oddać go 

w jednej ze stacji Gdańska, Gdy-
ni, Sopotu, czy nawet Rumi. Lo-
kalizacja miejsc, z  których bę-
dzie można wypożyczyć rower 
w naszym mieście jest już znana. 
Konsultowaliśmy to oczywiście 
z  mieszkańcami – mówi nam  
Janusz Wróbel.
Wypożyczenie roweru będzie się 
odbywać intuicyjnie – za pomocą 
smartfona. Stacje dokujące rowe-
rów metropolitalnych pojawią się 
w osiemnastu miejscach miasta. 
W  ramach projektu planuje się 
zakup ok. 3,5 tys. rowerów z za-
instalowanym modułem GPS, 
elektrozamkiem i alarmem (mo-
del 4 generacji). Uzupełnieniem 

systemu mogą być także rowe-
ry wspomagane elektrycznie 
do wynajmu długookresowego 
(dla stałych, abonamentowych 
użytkowników).
Przy okazji warto również powie-
dzieć parę słów o infrastrukturze 
rowerowej, która powstaje na te-
renie naszego miasta.
– Zakończyła się właśnie budowa 
dwóch mostków na kanale Radu-
ni. Dzięki temu rowerzyści będą 
mogli korzystać z  jednej z  na-
jatrakcyjniejszych i urokliwszych 
tras rowerowych, od faktorii 
w stronę Juszkowa. Trasę tę przy-
gotowaliśmy wspólnie z  gminą 
wiejską Pruszcz Gdański. Wy-
godnie poruszać się będzie można 
również ścieżką rowerową w kie-
runku Gdańska – dodaje Janusz 
Wróbel.
To nie koniec inwestycji rowero-
wych. W  tej chwili trwa druga 
procedura przetargowa dotycząca 
budowy odcinka, który połączy 
istniejące już ścieżki przy ulicy 
Podmiejskiej i wzdłuż obwodnicy 
Pruszcza Gdańskiego. Do pierw-
szego przetargu nie przystąpiła 
żadna firma, nie wiadomo też, 
czy tym razem będzie inaczej.

– Budowana ma też być ścieżka 
rowerowa z  osiedla Komarowo, 
która umożliwi bezpieczny do-
jazd do centrum miasta. Inwe-
stycja ta będzie zrealizowana do 
2020 roku. Bezpiecznego prze-
jazdu brakuje jedynie na wiaduk-
cie kolejowym, który połączyłby 
dwie części miasta. Wiem, że Za-
rząd Dróg Wojewódzkich stara 
się właśnie o  uzyskanie pozwo-
lenia na budowę przeprawy nad 

torami kolejowymi. Przy okazji 
wybudowana byłaby ścieżka ro-
werowa wzdłuż ulicy Chopina. 
Sama inwestycja na pewno re-
alizowana byłaby już w następnej 
kadencji, ale trudno określić na-
wet przybliżony czas rozpoczę-
cia tego zadania – tłumaczy bur-
mistrz Wróbel.
Dodać jeszcze trzeba, że w przy-
szłym roku przy dworcu kole-
jowym wybudowany zostanie 

bezpieczny parking na rowery. 
Z kolei w ramach Budżetu Oby-
watelskiego złożono wniosek, aby 
rowerowy parking utworzyć przy 
Szkole Podstawowej nr 2. Wiemy 
już, że zadanie to uzyskało po-
zytywną opinię. Jeżeli otrzyma 
odpowiednią ilość głosów w gło-
sowaniu, to będzie realizowane 
w roku przyszłym.

(lubek)

  Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, podpisuje umowę na System Roweru Metropolitalnego

  Kosmetyczne poprawki przy budowie mostku na kanale Raduni 
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  Pamiątkowe zdjęcie finałowej gali w gdańskim ECS

SPOTKANIE NAUCZYCIELI

PUCHAR ZOSTAŁ W TRĄBKACH

Goście w „ogrodniku”

Sportowa rywalizacja samorządowców

W  Zespole Szkół Ogrodni-
czych i  Ogólnokształcących 
w  Pruszczu Gdańskim odbyło 
się międzynarodowe spotkanie 
nauczycieli w  ramach projektu 
Erasmus+ „Zaraźliwe zdrowie”. 
Uczestniczyli w  nim przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych 
szkół z Luksemburga, Niemiec 
i Włoch.
Podczas wizyty skupiono się 
głównie na analizie czynników 
stresujących w pracy nauczycie-
la i możliwych metodach zapo-
biegania im. Do części spotkań 

Trąbki Wielkie były w  tym 
roku gospodarzem Turnieju 
Sportowo-Rekreacyjnego Sa-
morządowców Powiatu Gdań-
skiego. Gospodarze imprezy 
okazali się mało gościnni, zdo-
bywając mistrzowski tytuł.
W  tym roku do rywalizacji 
przystąpiło tylko sześć re-
prezentacji samorządowych 
powiatu gdańskiego. Zawod-
nicy rywalizowali w  siedmiu 
konkurencjach: rzut do kosza, 
rzut ringo, strzał do pustej 
bramki, slalom piłką do nogi, 

projektowych włączyła się mło-
dzież, która pokazała gościom 
miasto i opowiadała o jego naj-
ważniejszych zabytkach i  cie-
kawych miejscach. Uczniowie 
mieli przede wszystkim świetną 
okazję do trenowania swoich 
umiejętności językowych.
Przypomnijmy, że w  połowie 
kwietnia nasi nauczyciele go-
ścili w  Luksemburgu, gdzie 
pracowali nad projektem „Stres 
w pracy nauczyciela”.

(GR)
piłką do kosza i  unihokejem 
oraz przeciąganie liny. Nowo-
ścią była ścianka wspinaczko-
wa, gdzie o  zwycięstwie decy-
dował najlepszy czas wejścia.
– Myślę, że taka impreza jest 
nam potrzebna. Jest to dobry 
moment, żeby zdjąć krawaty 
i marynarki, a żakiety powiesić 
na wieszak, odpocząć od co-
dziennych spraw urzędowych 
i  podjąć się sportowej rywali-
zacji z  kolegami samorządow-
cami – mówi nam Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.

DZIECI PŁAKAŁY ZE WZRUSZENIA

Międzynarodowy 
konkurs plastyczny 
W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło 
się podsumowanie I edycji Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego. Jego koordynatorem była Aleksandra 
Nowogrodzka ze Szkoły Podstawowej w Sobowidzu.

Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji nagrodzeni zo-
stali medalami, natomiast 
laureata turnieju wyłonio-
no po podliczeniu punktów 
przyznawanych drużynom za 
wszystkie zadania.
W  tym roku bezkonkuren-
cyjna okazała się reprezen-
tacja gminy Trąbki Wielkie. 
Miejsca na podium zajęli 
jeszcze samorządowcy z gmin 
Pszczółki i Pruszcz Gdański.

(GR)

  Przy okazji wizyty w szkole goście odwiedzili również siedzibę 
powiatu gdańskiego, gdzie spotkali się m.in. ze Stefanem 

Skoniecznym, starostą gdańskim
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Międzynarodowy konkurs 
ogłoszony był z okazji 100-le-
cia niepodległości Polski. Ilość 
nadesłanych prac przeszła naj-
śmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. Na konkurs nade-
słane bowiem … 2223 prace 
z  całego świata, by wymienić 
tu chociażby USA, Kanadę, 

Kazachstan, Hiszpanię, Is-
landię czy Szwajcarię. Nagro-
dzone prace tworzą mobilną 
wystawę, która gościć będzie 
w  ośrodkach polonijnych na 
całym świecie. Będzie ją moż-
na oglądać tylko do listopada.
– Przede wszystkim gratulu-
ję pomysłu, który nasunął się 

właśnie w  100. rocznicę od-
zyskania niepodległości przez 
Polskę, ale również włożone-
go wysiłku w przeprowadzenie 
tego konkursu. Z całą pewno-
ścią nie było to łatwe do zreali-
zowania przedsięwzięcie – mó-
wił podczas uroczystości sena-
tor Bogdan Borusewicz, który 
objął patronat nad konkursem.
Z  kolei Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie podkre-
ślił, że również na tym terenie 
walczono o  niepodległość na-
szego kraju.
– Wszyscy samorządowcy z na-
szej gminy cieszą się, że mogli-
śmy zorganizować ten konkurs 
i  szerzyć biało-czerwoną, nie-
podległą, również poza grani-
cami naszego kraju. Dla naszej 
gminy jest to wielki splendor, 
że tak wiele osób z  różnych 
stron świata było zaangażowa-
nych w  ten konkurs – mówił 
Błażej Konkol.
Nagrody przyznano 100 
laureatom. 
– Dzieci z  zagranicy zupełnie 
inaczej przeżywają ten kon-
kurs. Dochodziło nawet do 
tego, że płakały ze wzrusze-
nia osoby, które otrzymywa-
ły wyróżnienia. Z  kolei ma-
rzeniem dzieci z  Kazachstanu 
jest polska książka. Dlatego 
też wyślemy im paczkę, w któ-
rej znajdą się również polskie 
przysmaki – mówi Aleksandra 
Nowogrodzka.

(lubek)
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Jednomyślność radnych 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie, otrzymał ab-
solutorium za wykonanie bu-
dżetu w 2017 roku. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 
– Nie spodziewałem się, że 
uchwała absolutoryjna przy-
jęta będzie jednogłośnie. Ko-
rzystając z okazji bardzo dzię-
kuję radnym za to, że w czasie 
całej kadencji, byli bardzo ak-
tywni i  merytorycznie pod-
chodzili do wszystkich spraw. 
Często oczywiście mieli też 
swoje pomysły, które sam 
akceptowałem i  wprowadza-
liśmy je potem do budżetu. 
Z  kolei ja przekonywałem 
radnych do wielu trudnych 
decyzji, które ci ostatecznie 
podejmowali. Mimo różnych 
poglądów, staraliśmy się pa-
trzeć na gminę jako całość – 
mówi Błażej Konkol.
Ubiegłoroczny budżet nie był 
prosty w  realizacji. Wszyst-
ko przez rosnące ceny, co 
zauważyć można również 
w  tym roku. Przykładem 
tego niech będzie chociażby 

termomodernizacja szkoły 
w  Sobowidzu, gdzie inwe-
stycja kosztowała o  ok. 400 
tysięcy więcej niż szacowali 
urzędnicy. Kilka lat temu to 
same zadanie kosztowałoby 
zapewne nieco ponad 1 mln, 
a nie prawie 2 mln zł. 
– Patrząc całościowo na gmi-
nę, ocenić można działa-
nia samorządowca. Ostatnie 
cztery lata upłynęły pod ką-
tem spokojnej, merytorycznej 
pracy – podsumowuje wójt 
Konkol. 
Błażej Konkol za sukces uwa-
ża fakt, że niemal wszystkie 
wnioski o  zewnętrzne dofi-
nansowanie zostały rozstrzy-
gnięte pomyślnie. Jako poraż-
kę traktuje zaś nierozpoczętą 
jeszcze budowę domu ulgi 
w  cierpieniu, przeznaczone-
go dla osób starszych, które 
wymagają intensywnej opieki 
medycznej. Powód jest prosty 
– brak odpowiednich środ-
ków finansowych. 

(KL)

SIŁOWNIA OD WRZEŚNIA

Hala zajęta przez wakacje
Wakacje w pełni, a zainteresowa-
nie halą sportową w  Przywidzu 
nie słabnie.
– W tej chwili nie ma możliwości 
wynajęcia hali w okresie wakacyj-
nym. Zajęcia odbywają się w tak 
dużym natężeniu, że nawet po 
dwie grupy ćwiczą w tym samym 
czasie – mówi Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Wynajęta jest szkoła oraz stołów-
ka wiec środki z wynajmu trafią 
do budżetu szkoły oraz gminy.
Już jakiś czas temu informowa-
liśmy, że część pomieszczeń hali 
miała być wynajęta prywatnemu 
inwestorowi, który miałby uru-
chomić salę fitness.
Ustaliliśmy, że niektórzy rad-
ni nie poparli inicjatywy urzędu 
gminy na dzierżawę pomieszczeń 
hali inwestorowi, podczas grud-
niowych (w 2017) obrad komisji 
rady gminy. Zdecydowany wtedy 
inwestor dysponował środkami 
finansowymi na zakup urządzeń 

dla fitness i siłowni, ale był zainte-
resowany dzierżawą pomieszczeń 
na minimum 10 lat z  uwagi na 
skalę inwestycji.
Przypomnimy, że wójt może wy-
dzierżawiać nieruchomości na 
czas do 3 lat. Dlatego też urząd 
gminy i GOK organizują odpo-
wiedni sprzęt, aby ruszyć z zaję-
ciami siłowni i fitness. 
Pomoże nam w  tym Fundacja 
Igor. Mam nadzieję, że sala fit-
ness zacznie działać wraz z  po-
czątkiem nowego roku szkolnego 
– dodaje Marek Zimakowski.
Dodajmy, że hala wynajmowana 
jest nie tylko na zajęcia sportowe 
i rekreacyjne. We wrześniu miło-
śników muzyki cygańskiej czeka 
nie lada gratka, ponieważ wła-
śnie w  Przywidzu odbędzie się 
koncert, którego jedną z gwiazd 
będzie Don Wasyl. To będzie 
pierwszy taki komercyjny koncert 
w Arenie Przywidz. 

(GR)

  Hala sportowa w Przywidzu cały czas tętni życiem 

20 MLIONÓW NA KANALIZACJĘ

Największe dofinansowanie 
w historii gminy
Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 20 milionów 
złotych na budowę kanalizacji w aglomeracji Sobowidz. Umowa została podpisana. 
Niebawem wyłoniony będzie wykonawca inwestycji, która według szacunków 
kosztować może ok. 24 mln zł.

Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie, już dwa lata 
temu podpisał umowę na unij-
ne dofinansowanie budowy sie-
ci kanalizacyjnej w aglomeracji 
Sobowidz.
– Musieliśmy wówczas wzno-
wić postępowanie o  pozwole-
nie na budowę i  decyzję śro-
dowiskową, co spowodowało, 
że nie mogliśmy natychmiast 
skonsumować tych środków. 
Gmina nic na tym nie straci-
ła, ponieważ ogłoszono kolej-
ny, niemal identyczny konkurs. 
Złożyliśmy oczywiście nasz 
wniosek i okazało się, że dofi-
nansowanie inwestycji będzie 
dwukrotnie wyższe, bo wynie-
sie prawie 20 milionów złotych. 
Według naszych szacunków 
całe zadanie ma kosztować ok. 
24 milionów złotych, tak więc 
z gminnych środków będziemy 
musieli dołożyć 4-5 milionów 
złotych – mówi nam Błażej 
Konkol.
Warto w  tym miejscu zauwa-
żyć, że jest to najwyższe unijne 
dofinansowanie inwestycji re-
alizowanej na terenie trąbeckiej 
gminy. Ogłoszono już konkurs, 
który ma wyłonić inspektora 
nadzoru, a jeszcze w tym mie-
siącu ogłoszony będzie prze-
targ na wyłonienie wykonaw-
cy. Wójt Konkol zakłada, że 
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umowa na wykonawstwo zo-
stanie podpisana najpóźniej na 
przełomie sierpnia i września.
– Zdaję sobie sprawę, że jest 
teraz problem z  firmami bu-
dowlanymi, ale mam nadzie-
ję, że pierwsze prace ruszą we 
wrześniu. Na realizację całego 
projektu mamy dwa lata. Przy-
pomnę, że zadanie obejmuje 
budowę oczyszczalni ścieków 
w  Sobowidzu oraz sieci kana-
lizacyjnej w: Sobowidzu, Go-
łębiewie Wielkim i Gołębiewie 
Średnim. Dzięki tej inwestycji 
z  kanalizacji sanitarnej będzie 
mogło korzystać około trzech 
tysięcy mieszkańców. Nic za-
tem dziwnego, że jest to bardzo 

oczekiwana inwestycja – dodaje 
Błażej Konkol.
W kolejnych planach jest jesz-
cze budowa kanalizacji w aglo-
meracji Domachowo oraz  

w Kłodawie. Wiadomo już, że 
obie sieci będą podłączone do 
istniejącej oczyszczalni ście-
ków w Trąbkach Wielkich.

(lubek)
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SEZON W PEŁNI

Kręci się inwestycyjno-remontowa 
karuzela w gminie Pruszcz Gdański
W gminie Pruszcz Gdański w najlepsze trwa sezon inwestycyjno-remontowy. Część robót jest akurat wykonywana, 
część zakończono, a część jest na etapie podpisywania umów z wykonawcami.

To już jest zrobione...

BUDOWA ULICY ZIELONEJ W ŁĘGOWIE
Mieszkańcy ulicy Zielonej zdążyli już zapomnieć, jak wygląda-
ła ona przed rozpoczęciem pierwszych robót. Teraz oczy cieszy 
widok kilometrowego odcinka asfaltowej jezdni, z wydzielonym 
chodnikiem i nowymi, nowoczesnymi latarniami z oświetleniem 
LED-owym.

PŁYTY DROGOWE NA CZĘŚCI ULICY KASZTANOWEJ
Na drugiej części ulicy Kasztanowej prowadzącej w stronę granicy 
z Gdańskiem położono betonowe płyty drogowe.

PRZEBUDOWA ULIC KWIATOWEJ I LOTNICZEJ W CIEPLEWIE
Ta pierwsza zyskała podłoże z kostki betonowej, system odwod-
nienia i  nowe oświetlenie, przy drugiej było nieco więcej pracy, 
gdyż wcześniej trzeba było rozebrać stojący w jej osi budynek, sta-
nowiący naturalną przeszkodę tworzącą w tym miejscu przewęże-
nie. Po jego wyburzeniu około 70-metrowy fragment ulicy zyskał 
docelowy kształt i wygląd.

ASFALT NA ULICY SADOWEJ W ROKITNICY, A W RADUNICY 
PŁYTY NA JESIONOWEJ
W  Rokitnicy asfaltowej nawierzchni doczekali się mieszkańcy  
ulicy Sadowej, zaś w Radunicy ułożono betonowe płyty drogowe 
na ulicy Jesionowej.

PRZEBUDOWA ULICY NAD JAREM W JUSZKOWIE
Mieszkańcy ulicy Nad Jarem w Juszkowie mogą już bez przeszkód 
podjeżdżać pod swoje domy. W miniony piątek oficjalnie dokona-
no odbioru technicznego. Na odcinku około 200 metrów powstały 
jezdnia i chodnik z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. 
Wymienione zostało również oświetlenie.

JAŚNIEJ NA ULICY BOCZNEJ W STRASZYNIE
Zakończyły się prace przy II etapie montażu oświetlenia wzdłuż 
ulicy Bocznej w  Straszynie. Obecnie światło z  lamp obejmuje 
swym zasięgiem całą długość chodnika, od ul. Starogardzkiej do 
Goszyna.
32 słupy oświetleniowe ustawiono na około kilometrowym od-
cinku traktu pieszego. Oprawy lamp umożliwiają redukcję mocy 
w godzinach późnonocnych, kiedy ruch na ulicy jest już niewielki.

Trwają prace przy...
- rewitalizacji parków podworskich w Będzieszynie i Wojanowie,
- budowie ścieżki pieszo-rowerowej między Jagatowem, Świńczem i Wojanowem,
- przebudowie Alei Ofiar 10 Kwietnia w Borkowie,
- budowie ulicy Kasztanowej w Borkowie,
- budowie ulicy Brzozowej w Borkowie,
- budowie węzła i parkingu park and ride w Cieplewie,
- rozbudowie stanicy wodnej w Wiślince,
- budowie ulicy Łąkowej w Przejazdowie,
- budowie ulicy Rataja w Rusocinie,
- przebudowie fragmentu ulicy Dworcowej w Straszynie,
- budowie ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy Juszkowo z Pruszczem Gdańskim,
- budowie zbiornika retencyjnego w Borkowie,
- przebudowie ulicy Rzecznej w Łęgowie,
- budowie ulicy Świerkowej w Rokitnicy,
- nowego gmachu urzędu gminy.

(PR)
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  Ulica Słowackiego z niecierpliwością czeka na drogowców 

KOMUNIKAT
Zarząd Powiatu Gdańskiego informuje, że zezwala 
na przejazd pojazdów o  rzeczywistej masie całkowitej 
do 40 ton, po drogach powiatowych należących do 
Powiatu Gdańskiego, na których obowiązuje znak B-18 
„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 
ponad 12 ton”. Niniejsze zezwolenie obejmuje tylko 
pojazdy ciężarowe przewożące płody rolne (kierowca 
pojazdu winien okazać ważny dokument przewozowy 
potwierdzający przewóz płodów rolnych).

UWAGA ZEZWOLENIE NIE
 DOTYCZY PRZEWOZU ZIEMI.

Termin ważności pozwolenia: do 31 grudnia 2018 r.

Ponadto informujemy, iż w/w  zgoda na przejazdy 
obowiązuje pod następującymi warunkami:

ograniczenie prędkości do 40 km/h,
Przewoźnik zobowiązuje się do dopilnowania tonażu 
przewożonego ładunku tak, aby jednostkowy nacisk na 
oś pojazdu był zgodny z przepisami,
w czasie prowadzenia transportu za czystość nawierzchni 
drogi na odcinku przejazdu odpowiada Przewoźnik,
za szkody powstałe w  czasie transportu odpowiada 
Przewoźnik.

W  przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 
powyższych zasad lub pogorszenia stanu dróg 
powiatowych, Zarząd Powiatu Gdańskiego zastrzega 
sobie możliwość do cofnięcia niniejszego zezwolenia 
lub wykluczenia z niego poszczególnych dróg.
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UNIA DOFINANSOWAŁA CZĘŚĆ PRAC

INWESTYCJA ZA PONAD 9 MILIONÓW

Termomodernizacja miejskich 
budynków

Rządowe pieniądze nie dla powiatu

– Prace prowadzone są przy 
czterech komunalnych budyn-
kach mieszkalnych oraz przed-
szkolu. Prace we wszystkich 
tych obiektach powinny być 
ukończone do końca sierpnia. 
Dodam przy okazji, że przed-
szkole jest ostatnim miejskim 
budynkiem użyteczności pu-
blicznej, przy którym realizowa-
ne są prace termomodernizacyj-
ne – mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Projekt obejmuje nie tylko do-
cieplenie ścian, ale również  
wszystkie niezbędne do wyko-
nania prace budowlane, jak cho-
ciażby wymiany podłóg. W pro-
jekcie „Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej oraz bu-
dynków komunalnych na tere-
nie Pruszcza Gdańskiego” będą 
realizowane nie tylko działania 
związane z  dociepleniem ścian 
budynków ale również wymiana 
źródeł światła w pruszczańskich 
szkołach m.in. SP 3 i SP 4. Te 
działania zostaną zrealizowane 

Od kilku lat powiat otrzymy-
wał środki z  tzw. „schetynó-
wek”. W  tym roku pieniądze 
dostali inni. 
– Nie załapaliśmy się także 
na pieniądze z  dogrywki. Nie 
rozpaczamy i  robimy swoje 
– mówi nam Jerzy Świs, na-
czelnik Wydziału Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim. 
Cześć prac została już za-
kończona, a  niektóre trwają. 
W  Krzywym Kole wykonane 
zostało dojście do przystanku 
autobusowego i  przejście dla 
pieszych. W  Rusocinie wyko-
nano chodnik i  przejście dla 
pieszych. Z kolei w Trzepowie 
wybudowano chodnik w  kie-
runku Piekła. Jeszcze w  rym 
roku modernizowana będzie 
też droga na Szpon.
– Rozpoczęła się budowa 
chodnika między Bielkowem 
i Bielkówkiem. Czekamy jesz-
cze na rozpoczęcie prac przy 
przebudowie ulicy Słowac-
kiego w  Pruszczu Gdańskim. 
Zadanie to będzie realizo-
wane w  przeciągu dwóch lat, 

W tej chwili na terenie Pruszcza Gdańskiego realizowany jest projekt termomodernizacyjny, który 
otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prace prowadzone są przy budynkach komunalnych 
oraz przy przedszkolu znajdującym się przy ulicy Kochanowskiego. 

W tym roku, po raz pierwszy w historii, powiat gdański nie otrzymał rządowych środków na 
przebudowę dróg lokalnych. Sytuacja stała się o tyle trudniejsza, że w górę poszybowały także ceny. 
Mimo to w tym roku na przebudowę dróg i budowę chodników ma być wydanych ponad 9 mln zł.

w  przyszłym roku. Wymiana 
obecnego oświetlenia na ener-
gooszczędne oświetlenie LED 
przyniesie wymierne efekty 
w postaci niższych rachunków za 
energię elektryczną. Prace wy-
konane w  tym roku kosztować 
będą miasto ok. 2 mln zł. Do-
dać w tym miejscu trzeba, że na 
te inwestycje Pruszcz Gdański 
otrzymał dofinansowanie z Unii 

ponieważ budowana będzie 
najpierw kanalizacja deszczo-
wa oraz oświetlenie i chodniki 
– informuje Jerzy Świs.
Po zakończeniu przebudo-
wy Słowackiego ulica zostanie 
przejęta przez miasto – podob-
nie jak było to w  przypadku 
Korzeniowskiego. Tylko w tym 

Europejskiej 1,7 mln zł. Duża 
część prac to roboty budowlane, 
które finansowane są ze środ-
ków miejskich. Nowe budynki, 
po zakończeniu robót, nie tylko 
będą zużywać mniej energii do 
ogrzania, ale również znacznie 
poprawi się ich estetyka. 
– Nie wszystkie budynki uży-
teczności publicznej w  naszym 
mieście mogą być docieplone. 

roku na przebudowę Słowackie-
go potrzeba ponad 5,5 mln zł. 
Rozpoczęła się tez budowa 
chodnika w Bogatce (w kierun-
ku Wiślinki). W Cedrach Wiel-
kich przebudowywana jest ulica 
Płażyńskiego, przy której wy-
remontowane będą chodniki, 
montowane będą też barierki. 

Na przykład Centrum Kultu-
ry i  Sportu przy ulicy Chopina 
to obiekt zabytkowy i  tam nie 
możemy docieplać ścian. W po-
zostałych budynkach miejskich 
potrzebne prace termomoderni-
zacyjne zostały już wykonane – 
dodaje Janusz Wróbel.

(KL)

Chodnika doczekają się też 
mieszkańcy Ostrowitego, gdzie 
naprawiana jest też główna 
droga prowadząca przez wieś. 
Chodnik wybudowany będzie 
też w Cząstkowie oraz w Trąb-
kach Małych (ul. Grubby).

(KL)

REKLAMA

NAJTAŃSZA REKLAMA W MIEŚCIE

Kontakt: news@panoramapomorza.pl
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POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie z Rusocina 
wybrali Hallera
Do 30 czerwca należało nadesłać prace na konkurs „Pomorskie drogi do Niepodległej”, którego organizatorem jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Miesiąc temu informowaliśmy o działaniach podjętych przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Tym razem spieszymy donieść o pracy, jaką wykonała 
młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie. 

Przypomnijmy, że uczniowie 
z pruszczańskiego ZSO nr 1 na 
swojego bohatera wybrali gene-
rała Józefa Hallera i  Antoniego 
Abrahama. Również Józef Haller 
jest bohaterem pracy młodzieży 
z Rusocina.
Do udziału w konkursie zgłosili 
się uczniowie I klasy Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa i Tech-
nikum Mechatroniki oraz uczen-
nica III klasy Technikum Hote-
larstwa, wykazujący szczególne 
zainteresowanie historią i wiedzą 
o społeczeństwie. Nauczyciele hi-
storii i wiedzy o  społeczeństwie, 
wspólnie z  młodzieżą zastana-
wiali się, jakiego wybrać bohatera. 
– W  trakcie naszej dyskusji ra-
zem doszliśmy do wniosku, że 
to właśnie postać generała Józe-
fa Hallera będzie tematem pre-
zentacji przygotowywanej przez 
naszą młodzież. Mimo upływu 
tak długiego czasu od zakończe-
nia pierwszej wojny światowej, 
nadal za mało są znane i  popu-
laryzowane zasługi generała dla 
naszego kraju oraz międzynaro-
dowe znaczenie jego działalności. 
Współczesna młodzież potrze-
buje zapoznania się z  biografią 
bohaterów narodowych Polski 

Flash

o nieskażonej przeszłości, a takim 
był właśnie Józef Haller – mówi 
„Panoramie” Anna Byczuk, ko-
ordynator konkursu w  Zespole 
Szkół Rolniczych w  Rusocinie, 
podkreślając jednocześnie, że do-
konania Józefa Hallera mogą być 
wzorem do naśladowania przez 
współczesną młodzież.
Uczniowie przygotowujący pre-
zentację zwrócili uwagę, że 
przedstawiany przez nich boha-
ter to wzór patriotycznej posta-
wy oraz że powinno kierować się 
w życiu wartościami przekazany-
mi przez generała Hallera.
– W  trakcie naszych spotkań 
z młodzieżą, kiedy zastanawiali-
śmy się, jakie wybrać zagadnienia, 
które przedstawimy w naszej pre-
zentacji, doszliśmy do wniosku, 
że to właśnie działalność w I woj-
nie światowej oraz etap wojny 
polsko-bolszewickiej zasługują na 
szczególne podkreślenie. Ucznio-
wie stwierdzili, że należy przed-
stawić informacje dotyczące orde-
rów i odznaczeń, które otrzymał 
generał Haller oraz sposób jego 
upamiętniania – dodaje Anna 
Byczuk. – Uczniowie podzielili 
się zadaniami. W  kolejnej czę-
ści przygotowania prezentacji, 

sprawdziliśmy czy przygotowane 
zagadnienia są opracowane po-
prawnie merytorycznie i wystar-
czające do przedstawienia.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
w  sierpniowym wydaniu „Pano-
ramy Pomorza”, która jest jednym 
z  patronów prasowych konkur-
su, przedstawimy poczynania 
uczniów z Zespołu Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim.
Przypomnijmy, że konkurs „Po-
morskie drogi do Niepodległej” to 
jeden z elementów programu ob-
chodów 100-lecia Niepodległości 
Polski i  Pomorza. Odbędzie się 
on w  dwóch etapach. Pierwszy 
etap konkursu to poziom powia-
towy, a  jego finałem będą uro-
czyste gale w  pięciu regionach 
województwa, połączone z  pre-
zentacją 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 
regionalnym do wygrania będzie 
od 300 do 1000 zł.

(lubek)
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OTRZYMALI PIENIĄDZE NA KANALIZACJĘ

Kolejne unijne dofinansowanie

Już w  poprzednich numerach 
„Panoramy” informowaliśmy, 
że stosunkowo niewielki odse-
tek mieszkańców gminy Cedry 
Wielkie nie może korzystać 
z kanalizacji sanitarnej.
 – Niebawem, po zrealizowa-
niu kolejnego zadania, liczba ta 
będzie jeszcze mniejsza. Moż-
na powiedzieć, że niemal cała 
gmina będzie skanalizowana 
– mówi nam Janusz Goliński.
Według projektu budowa ko-
lejnego odcinka kanalizacji 
we wsiach Cedry Małe i  Ce-
dry Wielkie kosztować ma 
dokładnie 2 518 458 zł. Umo-
wa na dofinansowanie inwe-
stycji opiewa natomiast na 
kwotę 1 637 492 zł wydatków 
kwalifikowanych.
 – W  ramach projektu zreali-
zowane zostaną dwa przedsię-
wzięcia budowlane. Pierwszy 
zakłada budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie kolo-
nii Cedry Małe. W  ramach 
zadania wykonane zosta-
ną 53 przyłącza do budyn-
ków mieszkalnych. Realiza-
cja tego zadania jest możliwa 
dzięki wybudowanej w  roku 

Gmina Cedry Wielkie sięga po kolejne środki unijne. Tym razem Janusz Goliński, wójt gminy podpisał 
umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Cedrach Małych oraz Cedrach Wielkich.

ubiegłym sieci kanalizacyjnej 
wzdłuż drogi ekspresowej S-7 
od Koszwał do Cedr Małych 
– informuje Janusz Goliński. 
– Z kolei drugie zadanie doty-
czy budowy kanalizacji sanitar-
nej wraz z  przyłączami w  cią-
gu ul. Ogrodowej w  Cedrach 
Wielkich.
Warto jednak powiedzieć, że 
w  tej chwili trwa właśnie bu-
dowa sieci kanalizacyjnych 

na terenie wsi: Cedry Wiel-
kie, Długie Pole, Leszkowy 
i  Giemlice. Całe to przedsię-
wzięcie kosztuje 12 mln zł. 
W  tym przypadku gmina Ce-
dry Wielkie otrzymała unijne 
dofinansowanie, a  wyniosło 
ono 8 mln zł.
 – Prace nad realizacją tego 
projektu rozpoczęły się jesz-
cze latem ubiegłego roku, 
zgodnie z  umową wszystkie 

roboty powinny zakończyć się 
w  pierwszym kwartale przy-
szłego roku. Zadanie obejmuje 
budowę ponad 21-kilometro-
wego odcinka kanalizacji na 
terenie czterech miejscowości. 
Po zakończeniu tej inwestycji 
gmina będzie w  99,56% ska-
nalizowana w  aglomeracji Ce-
dry Wielkie – informuje Janusz 
Goliński.

(GR)

PÓŁNOC/POŁUDNIE: JEDNO MORZE INWESTYCJA W CEDRACH MAŁYCH 

Młodzi Włosi w Cedrach Wielkich Powstanie Centrum Kultury Rybackiej
W  Cedrach Wielkich gości-
ła 10-osobowa grupa dzieci 
z  gminy Ragusa we Wło-
szech, która wzięła udział 
w  kolejnej odsłonie między-
narodowego projektu Pół-
noc/Południe: Jedno Morze 
(Nord/Sud: Uno Mare).
Dzieci z  terenu naszej gmi-
ny i  10 dzieci z  gminy Ra-
gusa uczestniczyły wspólnie 
w  całodziennych zajęciach 
żeglarskich, animacyjnych, 
kulturowych, językowych 
i  sportowych pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry peda-
gogicznej zarówno polskiej, 
jak i włoskiej.
W ramach wymiany między-
narodowej dzieci skorzystały W  Cedrach Małych powsta-

nie Centrum Kultury Rybac-
kiej. Umowa z  wykonawcą 
inwestycji podpisana została 
jeszcze w  czerwcu, a  obiekt 
oddany ma być do użytku już 
za 10 miesięcy. 
Jak się dowiadujemy z komu-
nikatu Urzędu Gminy Cedry 
Wielkie, zakres prac obejmuje 
budowę obiektu o powierzch-
ni zabudowy 251 m², zapro-
jektowany w  technologii tra-
dycyjnej, jednokondygnacyjny. 
Inwestycja obejmuje również 
wykonanie: wewnętrznych 
instalacji c.o. – pompa ciepl-
na powietrze-powietrze oraz 

  Umowa na budowę Centrum Kultury Rybackiej została podpisana 

z  bogatego programu: zwie-
dzania Gdańska i  Malborka, 
wycieczki do ZOO w  Oliwie, 
całodziennej wycieczki rowe-
rowej, wyjazdu do Centrum 
Eksperymentu w Gdyni, zwie-
dzania gminy Cedry Wielkie 
i agroturystyki oraz zajęć kon-
nych. Poza tym uczestnicy wy-
miany skorzystali z żeglarskich 
zajęć na wodzie.
Przyjazd dzieci z  Włoch jest 
kontynuacją projektu Północ/
Południe: Jedno Morze (Nord/
Sud: Uno Mare), w  ramach 
którego we wrześniu 2017 
roku również grupa naszych 
dzieci uczestniczyła w  zaję-
ciach na Sycylii. Współdziała-
nie w tym zakresie potwierdza instalacji wodno-kanalizacyj-

nych i  elektrycznych w  bu-
dynku. Dodatkowo wybu-
dowanych zostanie 19 miejsc 
postojowych dla samochodów 
osobowych, w  tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych. 
– W  budynku zaprojektowano 
główną salę, w której na jednej 
ze ścian zostanie utworzona 
interaktywna wystawa poświę-
cona rybactwu śródlądowemu 
oraz światu podwodnemu. Do-
pełnieniem wystawy będą in-
teraktywne przyciski z  dźwię-
kami, m.in. morza czy silnika 
łodzi rybackiej. Obiekt wypo-
sażony będzie w kuchnię, dzięki 

coraz bardziej zacieśniającą 
się współpracę opartą na do-
świadczeniach, dobrych prak-
tykach i zawiązanych kontak-
tach pomiędzy regionami wy-
pracowanymi wcześniejszymi 
spotkaniami i  podjętymi 
wspólnymi działaniami.
Po 12 dniach pobytu przy-
szedł czas na pożegnanie, 
które było bardzo trudne, 
ponieważ zawiązały się praw-
dziwe przyjaźnie między 
dziećmi i  żal było się rozsta-
wać. Uściskom oraz łzom nie 
było końca. Mimo różnych 
warunków atmosferycznych, 
dzieci szczęśliwe i zadowolo-
ne wróciły na Sycylię.

(ŁŻ)
czemu będzie możliwość or-
ganizowania warsztatów ku-
linarnych – informuje Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
W ramach projektu planuje się 
zakup wyposażenia do obiek-
tu. Centrum będzie ogólno-
dostępne zarówno dla miesz-
kańców gminy, jak i turystów. 
Dodajmy, że jest to kolejne 
gminne przedsięwzięcie, któ-
re otrzymało unijne dofinan-
sowanie. Środki w  wysokości 
300 tys. zł pochodzą bowiem 
z  Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybactwa.

(GR)
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SESJA ABSOLUTORYJNA

Dziwna decyzja radnych
Za nami sesja absolutoryjna 
Rady Gminy Przywidz. Po-
siedzenie zakończyło się dość 
zaskakująco, ponieważ wójt 
Marek Zimakowski nie uzy-
skał absolutorium. 
Jako jedyny wójt w  powiecie 
gdańskim. 
Co ciekawe, komisja rewizyj-
na wydała pozytywną opinię 
na temat wykonania budżetu 
za 2017 rok. Taka pozytywna 
opinia trafiła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, ale …
pojawiła się niekonsekwen-
cja we wniosku. Członkowie 
komisji w  głosowaniu wy-
dali werdykt: jeden „za” i  je-
den „przeciw”, przy 2 głosach 
wstrzymujących się. Dlate-
go RIO wydało negatywną 
opinię dla komisji rewizyj-
nej. Wniosek o  absolutorium 
a  niekonsekwencja w  głoso-
waniu? Opinia pozytywna 
z  wykonania budżetu powin-
na być tożsama z udzieleniem 
absolutorium.
Wydawać by się mogło, że ab-
solutorium dla wójta będzie 
tylko czystą formalnością. 
Gmina Przywidz zauważana 
przecież jest w  różnych ogól-
nopolskich rankingach, co 
świadczy o  tym, że źle się tu 
nie dzieje.
W  2017 Niezależna Kapituła 
Rzeczypospolitej wykazała, że 
w  rankingu gminy wiejskich, 
w  kategorii pozyskiwania 

środków zewnętrznych Gmina 
Przywidz uplasowała się na 3 
miejscu w  kraju a  w  rankingu 
ogólnym gmin wiejskich na 28 
( 2 miejsce w województwie).
- Rankingi pokazują, że dwie 
pracowite kadencje dały efekt 
i  stąd takie niezależne opinie. 
To nie są nagrody, które sobie 
kupujemy. Przyznają je kapi-
tuły, w skład których wchodzą 
eksperci - profesorowie uczelni 
ekonomicznych czy prawni-
czych. Ich ocena jest profesjo-
nalna i  obiektywna. Trudno 
mi zrozumieć radnego, który 
wstrzymuje się od głosu przy 
uchwale absolutoryjnej. Wielu 
z nich głosowało po prostu tak, 
jak ich tzw. lider. 
Radni powinni obiektywnie 
oceniać pracę gminy i  całość 
zrealizowanych zadań. Jest to 
wstyd dla radnych, którzy nie 
potrafili zająć konkretnego sta-
nowiska a  wstrzymali się od 
głosu. Niektórzy z  tych rad-
nych pracowali już w poprzed-
nich kadencjach. Niektórzy 
pracowali również w  urzędzie 
gminy. Teraz uważają, że teraz 
nic się nie dzieje. W takim razie 
zadam pytanie: co działo się do 
2009 roku? Chyba trzeba przy-
pominać o  tamtych historiach 
i  klimatach. Może niektórzy 
czują potrzebę burzliwych se-
sji, referendów i … marazmu – 
mówi wójt Zimakowski. 
Jak pamiętamy gmina Przywidz 

ŻYCIE GMINY PRZYWIDZ
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UPRAWY ZNISZCZONE PRZEZ SUSZĘ

Wnioski o odszkodowanie 
do 17 lipca

Właśnie susza była jednym 
z tematów spotkania sołeckie-
go w  Przywidzu. Jak się do-
wiedzieliśmy, tylko do 5 lipca 
około 100 rolników złożyło 
wnioski o odszkodowania. 
– Jeżeli któryś z rolników uwa-
ża, że należy mu się pomoc, to 
musi złożyć wniosek w naszym 
urzędzie gminy. Pismo może 
być napisane odręcznie, nie 
wymagamy żadnych specjal-
nych druków - chociaż w  ra-
mach ułatwienia pracy takie 
druki przygotowaliśmy. Zna-
my rozmiar klęski suszy i sku-
piamy się na pomocy rolnikom 
nawet . Nasza komisja już pra-
cuje i  szacuje szkody – mówi 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Komisja ds. szacowania strat 
na terenie gminy Przywidz zo-
stała powołana już 19 czerwca.

Pomorskie jest jednym z najbardziej dotkniętych klęską suszy województw 
w Polsce. Susza rolnicza dotyczy 120 na 123 gmin. Na terenie gminy Przywidz 
powstała pierwsza w województwie komisja szacująca straty.

– Komisja pracuje na pełnych 
obrotach. Wnioski można skła-
dać do 17 lipca, więc jeśli jesz-
cze ktoś tego nie zrobił, to musi 
się pospieszyć. Można zgłosić 
to nawet telefonicznie, a  my 
sami przygotujemy wniosek 
– informuje Iweta Kruczkow-
ska, inspektor ds. gospodarski 
nieruchomościami, meliora-
cji i  rolnictwa Urzędu Gminy 
Przywidz.
Sołtysi z gminy Przywidz mó-
wią, że susza dotknęła wszyst-
kich rolników i  zauważają, że 
powinien zostać ogłoszony stan 
klęski żywiołowej, aby każdy 
mógł otrzymać odszkodowa-
nie. Na razie takiej informacji 
jeszcze nie podano, więc rolni-
cy muszą składać wnioski.

 (KL)   Susza dała się we znaki nie tylko rolnikom 
z gminy Przywidz

PIENIĘDZY NIE BĘDZIE

RÓWNIEŻ W GMINIE PRZYWIDZ

Konkurs 
unieważniony

Kampania 
edukacyjna 

Przez kilka lat przywidzki 
urząd gminy był pośredni-
kiem w  realizacji projektu, 
dzięki któremu mieszkańcy 
otrzymywali dofinansowanie 
na usuwanie ze swoich gospo-
darstw azbestu, w  tym roku 
na wymianę pieców trady-
cyjnych na bardziej przyjazne 
środowisku. Również w  tym 
roku gmina zbierała wnioski 
od mieszkańców. 
Na początku lipca Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku poinfor-
mował, że konkurs „Czyste 
Powietrze Pomorza” – Edy-
cja 2018 został unieważniony. 
Tym samym mieszkańcy nie 

Związek Gmin Wierzyca, 
w związku z potrzebą prowa-
dzenia działań edukacyjnych 
w  kontekście wyzwań zwią-
zanych z  gospodarowaniem 
odpadami, zainicjował kam-
panię edukacyjną „Gotowi 
w przyszłość, czyli w kierun-
ku GOZ”.
W  ramach kampanii, do-
finansowanej ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w  Gdań-
sku, do końca października 
zostaną przeprowadzone ple-
nery ekologiczne (wakacje), 
prelekcje dla dzieci i młodzie-
ży (wrzesień/październik) 
w  publicznych placówkach 
oświatowych na terenie gmin 
uczestników Związku Gmin 
Wierzyca, a więc w gminach 
wiejskich: Bobowo, Koście-
rzyna, Lubichowo, Nowa 
Karczma, Przywidz, Smęto-
wo Graniczne, Skórcz, Stara 
Kiszewa, Starogard Gdański 
oraz gminach miejskich: Ko-
ścierzyna i  Skórcz. Ponad-
to odbędą się spotkania dla 
mieszkańców w  siedzibach 
gmin, a także rozdane zosta-
ną materiały edukacyjne dla 
dzieci i  młodzieży oraz dla 
gospodarstw domowych.
Podczas prelekcji i  szkoleń 
mowa będzie m.in. o wyzwa-
niach stojących przed Polską 
w  kontekście gospodarowa-
nia odpadami, konieczności 

mogą liczyć na dofinansowa-
nie, mimo że niektórzy podję-
li już działania, aby wymienić 
np. piec.
–Ciężko to komentować 
i  zaakceptować sytuację, po-
nieważ sami zachęcaliśmy 
mieszkańców, aby przystąpili 
do tego projektu. Nie jest to 
fair wobec tych, którzy pod-
jęli już wysiłek – szczególnie 
finansowy i  zdemontowa-
li stare nieekologiczne piece 
– mówi Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz. – 
Przykro nam z tego powodu, 
ale nie jest to wina naszego 
urzędu.

(GR)

budowania efektywnego sys-
temu odpadowego, w  tym 
wzmacniania selektywnej 
zbiórki odpadów, zasadach jej 
prowadzenia, przeciwdziała-
niu paleniu odpadów w  pale-
niskach przydomowych oraz 
regułach, jakimi powinni się 
kierować mieszkańcy, by być 
ekologiczni.
W  ramach wszystkich dzia-
łań, mieszkańcy naszego re-
gionu będą mieli sposobność 
poznać wiele istotnych infor-
macji dotyczących systemu 
gospodarowania odpadami, 
w  tym selektywnej zbiór-
ki odpadów. Związek Gmin 
Wierzyca chce niniejszą kam-
panią wzmocnić świadomość 
ekologiczną mieszkańców, 
w  szczególności w kontekście 
wyzwań, jakie stoją przed sa-
morządami w  całym kraju, 
dotyczącymi m.in. poziomów 
odzysku i  recyklingu odpa-
dów poszczególnych frakcji. 
Naszym celem jest przeko-
nanie jak największej liczby 
mieszkańców gmin do prowa-
dzenia w  sposób prawidłowy 
selektywnej zbiórki odpadów, 
zgodnie z jej wymogami.
Informacje dotyczące termi-
nów wydarzeń plenerowych 
oraz spotkań w  gminach za-
mieszczone będą na stronie 
www.zgwierzyca.pl oraz na 
stronach gmin członkowskich.

(AN)

do 2010 roku była znana wła-
śnie z takich klimatów, a w ran-
kingach samorządowych, nawet 
wojewódzkich, nie była nawet 
klasyfikowana.
– Wójta wybierają mieszkań-
cy. Jeśli w  jesiennych wyborach 
mieszkańcy nie udadzą się na 
głosowanie albo wybiorą kogoś 
innego, to znaczy, że to, co zro-
biliśmy, było złym kierunkiem. 
Jestem jednak innego zdania. 
Uważam, że idziemy w dobrym 
kierunku, ponieważ do zrobie-
nia jest jeszcze sporo, ale już 
kluczowe inwestycje zostały 
zrealizowane albo są w  trakcie. 
Najważniejsza teraz inwestycja 
czyli budowa oczyszczalni ru-
szyła. To kluczowa dla gminy 
inwestycja. O środki na nią też 
było trudno. Do tej pory wójt 
Zimakowski zabiega o  zwięk-
szenie dofinansowania na to 
zadanie.
Gminę zauważyli również inwe-
storzy. Przypomnijmy, że jesz-
cze kilka lat temu, nie widzieli 
oni zasadności inwestowania 
chociażby w  jakikolwiek mar-
ket. Teraz pojawiają się kolejni 
inwestorzy. I co ciekawe zaczęło 
brakować miejsc noclegowych 
w gminie i to jest chyba najważ-
niejsza ocena dla gminy tury-
stycznej. Przywidz stał się obec-
nie modna destynacją w  woje-
wództwie pomorskim.
Co dalej? Jak żyć bez 
absolutorium?

- Brak absolutorium to nie 
koniec świata, chociaż pozo-
staje niesmak. Od początku 
nie mieliśmy wsparcia ze stro-
ny tych radnych. Liczyłem 
się z  takim podsumowaniem 
mojej i  ich kadencji. Ciężko 
niektórym przyznać, że od-
nosimy sukcesy jako gmina. 
Zawsze lepiej być w tzw. opo-
zycji, bo nie trzeba pracować. 
Niektórzy tak spędzili już 
kolejną kadencję jako radni 
– tłumaczy wójt Zimakow-
ski. – Warto byłoby, aby sami 
mieszkańcy zapytali swoich 
rannych, dlaczego nie gło-
sowali. Na takie pytanie nie 
potrafi niestety odpowiedź na 
sesji. Może niech mieszkańcy 
zapytają o  działania radnych 
na rzecz swoich okręgów wy-
borczych? Przyznam, że sam 
nie zauważyłem tutaj ich ak-
tywności. Każdy miał jakiś 
program wyborczy a  czy go 
zrealizował? – pyta retorycz-
nie Marek Zimakowski.
Zawsze łatwiej być w  tzw. 
opozycji niż pracować. Dla 
niektórych jest to życiowe 
credo – podburzyć, zamieszać 
i obserwować efekt. Niestety, 
potrafią oni swoją „pasją” za-
razić innych. Czy to jest bu-
dujące i zdrowe?

(AN)

Kontakt: news@panoramapomorza.pl

>
>
>
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BIBLIOTECZKI NA KĄPIELISKACHUCZYLI SIĘ PIERWSZEJ POMOCY

Z książką na plażyDzień Życia w Koźlinach
Kolejny raz odpoczywający na 
gdańskich plażach mogą wy-
pożyczyć książki. Wszystko 
dzięki projektowi „Bibliote-
ka na Plaży”, który wspól-
nie z  Gdańskim Ośrodkiem 
Sportu realizuje Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publicz-
na w  Gdańsku. Dla wszyst-
kich miłośników książek 
przygotowano specjalne bi-
blioteczki, które będzie moż-
na znaleźć przy wybranych 
gdańskich kąpieliskach. 
– Lato nad morzem nieodłącz-
nie kojarzy się z plażowaniem. 
Gorące słońce, piasek, a wokół 
szum morza. W  dodatku na 
gdańskich plażach nie braku-
je też ciekawych atrakcji. Jed-
ni wolą spędzać czas w sposób 
bardziej aktywny, inni prefe-
rują bardziej tradycyjne pla-
żowanie i odpoczynek. Jednak 
obie te grupy będą mogły tego 
lata umilić swój wypoczynek 
lekturą – mówi Przemysław 
Czaja z Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku.
Na gdańskich kąpieliskach 
stoją już specjalnie oznaczone 
regały, z których będzie moż-
na wybrać interesujący nas ty-
tuł. Tych – jak zapewnia Prze-
mysław Czaja – jest sporo.

„Dzień Życia” – pod takim 
hasłem uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Koźlinach 
doskonalili swoje umiejęt-
ności praktyczne z  zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.
Pod kierunkiem doświad-
czonych funkcjonariuszy Sa-
modzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Poli-
cji Komendy Wojewódzkiej 
w  Gdańsku oraz pod czuj-
nym okiem policjanta dziel-
nicowego gminy Suchy Dąb, 
a  także funkcjonariusza Ze-
społu Medycznego Oddzia-
łów Prewencji Policji Komen-
dy Wojewódzkiej w Gdańsku 
i pielęgniarki szkolnej – dzie-
ci zdobywały nowe kompe-
tencje i uczyły się właściwych 
zachowań oraz skutecznego 
działania w  nagłych, zaska-
kujących sytuacjach. Oprócz 
obejrzenia pokazów z zakresu 
ratownictwa, utworzone ze-
społy uczniowskie, składają-
ce się z  reprezentantów klas 
I-VII, zdobywały punkty, po-
konując kolejne „stanowiska 
wypadkowe”. Na zainsceni-
zowanych stacjach należało 
udzielić pierwszej pomocy, 
zgodnie z  omówionymi i  za-
prezentowanymi zasadami. 
Warto zaznaczyć, że jedno 

– Można znaleźć książki: od 
literatury pięknej, poprzez po-
wieści obyczajowe, romanse, 
wciągające thrillery, po zapie-
rające dech w  piersi przygody 
z  pogranicza fantasy i  science 
fiction. Znajdzie się też coś dla 
młodszych czytelników – dla 
dzieci i  młodzieży także zo-
stał przygotowany odpowiedni 
katalog tytułów. Dodatkowo 
przygotowane zostały książki 
dla turystów zagranicznych. 
Pojawiły się pozycje napisa-
ne w języku Szekspira, a także 
książki niemiecko- i  rosyjsko-
języczne – mówi Przemysław 
Czaja.
Regały i  same książki mają na 
sobie specjalne naklejki z  logo 
akcji. Wybrany przez nas ty-
tuł będziemy mogli swobod-
nie wziąć i przeczytać, a potem 
książkę odłożyć z powrotem na 
swoje miejsce. Chętni mogą też 
dokładać na półki własne po-
zycje. Gdańska biblioteka bę-
dzie na bieżąco monitorować 
sytuację i  uzupełniać zbiory 
nowymi tytułami.
Przypomnijmy, że plażowe 
biblioteczki pojawiły się już 
w  roku ubiegłym i  cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.
– Czytelnikom udostępnio-
no niemal tysiąc tytułów. Na 

ze stanowisk („wezwanie po-
mocy”) prowadzili uczniowie: 
Milena Zdyb, Julia Kołodziej, 
Kacper Kowalski i Piotr Roba-
czewski – zdobywcy 2. miejsca 
w  etapie powiatowym Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym.
Mamy nadzieję, że dzięki prze-
prowadzonej akcji w  szkole 

plaży zorganizowane zosta-
ło także spotkanie autorskie. 
Tegoroczne lato zapowiada 
się równie ciekawie dla czy-
telników. Tegoroczna edycja 
„Biblioteki na Plaży” potrwa 
do końca sierpnia – informuje 
Przemysław Czaja.

(GR)

uczniowie będą potrafili od-
powiednio zachować się pod-
czas niebezpiecznych sytuacji 
i  uratować życie drugiego 
człowieka. To ważne zwłasz-
cza w perspektywie rozpoczę-
tych niedawno wakacji.

(AN)

BIBLIOTECZKI 
NA PLAŻY

Jelitkowo, wejście nr 72 –  
Bar plażowy
Jelitkowo, wejście nr 65 – 
Tawerna Klipper
Jelitkowo, wejście nr 63 –  
Bar plażowy
Molo Brzeźno, wejście nr 52 –  
Bar plażowy
Dom Zdrojowy Brzeźno, 
wejście nr 41 – Tawerna  
Dom Zdrojowy
Stogi, wejście nr 26 –  
Obiekt Służb Ratowniczych
Sobieszewo, wejście nr 16 – 
Obiekt Służb Ratowniczych
Orle, wejście nr 11 –  
Obiekt Służb Ratowniczych

TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

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

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

Zamów już dziś internet dostarczany 
w technologii światłowodowej! 

STALE ROZWIJAMY SIĘ W MIEJSCOWOŚCIACH 
GDZIE ISTNIEJE JUŻ SIEĆ: 

M.IN. OTOMIN, PRĘGOWO, DOMACHOWO, PRZYWIDZ.

PRACUJEMY NAD DUŻYMI PROJEKTAMI DLA TRĄBEK 
WIELKICH I KOLBUD, GDZIE PROWADZIMY AKTYWNĄ 

SPRZEDAŻ, KWESTIE PROJEKTOWE W TRĄBKACH 
WIELKICH SĄ JUŻ NA OSTATNIEJ PROSTEJ I NIEBAWEM 

ZACZNIEMY PRACE ZIEMNE.

OBECNIE PODŁĄCZAMY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
KLIENTÓW I ZAMYKAMY PROJEKT W HUCIE DOLNEJ>

>
>
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SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH BADAŃ

Video mapping w Pruszczu Gdańskim
Spektakularne przedstawienie multimedialne, składające się 
ze specjalnie zaprojektowanych wizualizacji i trójwymiarowych 
animacji, będzie można zobaczyć już dziś 13 lipca w centrum 
Pruszcza Gdańskiego, a miesiąc później w Gdańsku.

NAJWAŻNIEJSZA BYŁA ZABAWA

Dzień Sportu z mundialem w tle

Piłkarskie emocje na Mi-
strzostwach Świata w  Rosji 
z  udziałem Biało-Czerwo-
nych już dawno opadły. Przed 
nami tylko wielki finał.
Ale my poświęcimy jeszcze 
odrobinę miejsca na mundia-
lowe wspomnienia z Suchego 
Dębu, gdzie w  miejscowej 
szkole zorganizowano futbo-
lowe rozgrywki.
– Uczniowie zorganizowali 
własne rozgrywki, wszystkie 
klasy zostały podzielone na 
państwa, które uczestniczą 
w  mundialu. Dzieci i  mło-
dzież mogli poznać flagi, 

zawodników, kulturę danego 
kraju, uczyć się tolerancji, sza-
cunku i zasad gry w duchu „fair 
play” – mówi Aleksandra Le-
wandowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Suchym Dębie.
Uczniowie klasy 3b, czyli Mek-
syk, wygrali rywalizację w uni-
hokeja. Klasa VIa – Dania 
– okazała się najlepsza w  roz-
grywkach w piłkę nożną. Klasa 
3a gimnazjum, czyli Hiszpa-
nia, zdominowała rywaliza-
cję w  piłkę siatkową. Końco-
wym akordem Dnia Sportu 
była konfrontacja nauczycieli 
i uczniów w grze w hokeja bez 

łyżew, zabawy w  dwa ognie 
i  starcia na murawie piłkar-
skiej. Nie tylko wynik, ale 
zabawa i  ruch były najważ-
niejszymi celami, które przy-
świecały organizatorom tego 
wydarzenia w Suchym Dębie.
Organizatorami Dnia Spor-
tu w  Suchym Dębie byli 
uczniowie wraz z  nauczycie-
lami wychowania fizyczne-
go: Marzeną Gracek, Seba-
stianem Ptachem, Michałem 
Stępniakiem i  Krzysztofem 
Zyszczakiem.

(TJ)

REKLAMA

REKLAMA

Wyjątkowe widowiska łączące 
ze sobą muzykę, światło i dźwięk 
są częścią akcji „Rzeczywistość 
zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć 
– zrób cytologię”, realizowanej 
przez spółkę Copernicus Podmiot 
Leczniczy.
Pokaz w  Pruszczu Gdańskim na 
budynku Starostwa Powiatowego 
rozpocznie się punktualnie a  go-
dzinie 23.00. Wstęp jest bezpłatny.
  – Tylko niecałe 30 procent miesz-
kanek województwa pomorskiego 
zgłasza się na profilaktyczne ba-
dania cytologiczne. Powiat gdań-
ski należy do obszarów „białych 
plam”, a to znaczy, że te wyniki na-
leżą do najniższych w wojewódz-
twie. Edukacyjny video mapping 
to niestandardowe rozwiązanie 
promocyjne, ale wierzymy, że wła-
śnie takie innowacyjne podejście 
pomoże zwrócić uwagę na ten pro-
blem – podkreśla Marek Białono-
ga, koordynator projektu.
Do końca września na terenie 
województwa pomorskiego od-
będzie się jeszcze 5 video map-
pingów w  ramach projektu. Je-
den z  nich zaplanowano na 24 

sierpnia  w Ratuszu Staromiejskim 
w Gdańsku. 
Akcja jest częścią projektu „Pro-
filaktyka raka szyjki macicy szan-
są na wydłużenie aktywności 
zawodowej mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego”. Jest on 
współfinansowany przez Unię 
Europejską w  ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014–2020.
Celem projektu jest zwiększe-
nie świadomości społecznej od-
nośnie wysokiej skuteczności 
i  potrzeby wykonywania badań 
cytologicznych. 
- Rak szyjki macicy jest obecnie 
szóstym pod względem częstości 
zachorowań nowotworem u  ko-
biet w  Polsce. Choroba zwykle 

wykrywana jest zbyt późno, co  
powoduje, że umieralność z  po-
wodu tego nowotworu jest w na-
szym kraju o 50 procent wyższa 
niż przeciętna dla krajów Unii 
Europejskiej. Dlatego niezbędna 
jest edukacja w zakresie potrzeby 
badań profilaktycznych, szcze-
gólnie wśród kobiet w wieku 25–
59 lat, które są aktywne zawodo-
wo oraz kobiet, które nigdy nie 
wykonały badań cytologicznych – 
dodaje Ireneusz Czernecki, radny 
Pruszcza Gdańskiego.
By skorzystać z  darmowych ba-
dań, wystarczy zapisać się po-
przez formularz zgłoszeniowy na 
stronie www.cytologia-pomorze.
pl lub zadzwonić pod numer 58 
727 01 30.

(GR)
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TRĄBKI WIELKIE

Autorskie 
spotkanie
Dzień po polskiej premie-
rze książki „Seans w Domu 
Egipskim” w Bibliotece Pu-
blicznej w  Trąbkach Wiel-
kich odbyło się spotkanie 
z  jej autorką Marylą Szy-
miczkową, czyli z  ukrywa-
jącymi się pod tym pseudo-
nimem Jackiem Dehnelem 
i Piotrem Tarczyńskim. 
Było ono okazją do po-
rozmawiania nie tylko 
o  najnowszej książce, ale 
i o dwóch poprzednich: „Ta-
jemnica Domu Helclów” 
i „Rozdarta zasłona”. Łączy 
je bohaterka profesorowa 
Szczupaczyńska – statecz-
na żona uniwersyteckie-
go wykładowcy, mieszczka 
w  typie pani Dulskiej, któ-
ra pasjami czyta kryminały 
i  z  równym temperamen-
tem wciela się w detektywa 
amatora. Autorzy niezwykle 
barwnie i  ciekawie opowia-
dali jak przygotowywali się 
do napisania książek i  jak 
pisali kryminały na cztery 
ręce. Chętnie odpowiada-
li także na pytania widzów 
dotyczące historii, malar-
stwa i filmów.
Na pewno zachęcili oni słu-
chaczy do przeczytania naj-
nowszej książki. Świadczy 
o  tym fakt, że większość 
z czytelników po spotkaniu 
skorzystała z możliwości jej 
zakupienia.
Spotkanie odbyło się w  ra-
mach spotkań Dyskusyj-
nych Klubów Książki, a do-
finansowano je ze środków 
Instytutu Książki.

(LO)

TO NASZA WSPÓLNA HISTORIA

ZNIŻKA NA PŁYWALNIĘ

Pamięć o ofiarach wojny

Basen w czasie wakacji

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w  Suchym Dębie odwie-
dzili miejsce, w  którym znaj-
duje się płyta upamiętniająca 
ofiary I wojny światowej.
28 czerwca 1914 roku doszło do 
zamachu na arcyksięcia Ferdy-
nanda w  Sarajewie, będącego 
punktem zapalnym rozpoczę-
cia Wielkiej Wojny na wielu 
frontach świata. Przez cztery 
lata krwawych walk w okopach 
wojny walczyli także Polacy. 
W  mundurach armii zabor-
czych byli uczestnikami zbroj-
nych zmagań, a także jej ofiara-
mi. To właśnie im poświęcona 
jest tablica w  Suchym Dębie. 

W  okresie wakacyjnym nie 
trzeba jeździć nad Zatokę 
Gdańską, aby popływać. Rów-
nie dobrze można skorzystać 
z  atrakcyjnej oferty obniżają-
cej o 50% opłaty za korzystanie 
z krytych pływalni w Pruszczu 
Gdańskim. Oba pruszczańskie 
baseny funkcjonują latem. Jesz-
cze tylko do 15 lipca z 50-pro-
centowej obniżki cen i  opłat 
skorzystać można na basenie 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
przy ul. Matejki 1. Natomiast 

Znajdują się na niej 33 na-
zwiska ofiar z Suchego Dębu 
i Ostrowitego oraz 5 zaginio-
nych żołnierzy.
– Przed stu laty Polska od-
zyskała niepodległość po 
zakończonej wojnie świato-
wej. Warto pamiętać rów-
nież o tych polskich ofiarach, 
w  roku jubileuszu niepodle-
głości. Ich krew, rany i  cier-
pienia to także nasza wspól-
na historia – Żuław, Pomorza 
i Polski – mówi Oliwia Toma-
sik, uczennica klasy 3a Gim-
nazjum w Suchym Dębie.

(TJ)

od 16 do 31 sierpnia funkcjo-
nować będzie kryta pływalnia 
przy Zespole Szkół nr 4 przy 
ul. Kasprowicza 16 i  w  tym 
czasie dostępne będą rów-
nież bilety z  5-procentowym 
rabatem.
W  okresie obowiązywania 
zniżek oba baseny czynne 
są codziennie w  godzinach 
12.00–20.00 (ostatnie wejście 
o godz. 19.00).

(GR)
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JUŻ WE WRZEŚNIU

Kino ponownie w Pruszczu Gdańskim
Już we wrześniu w budynku Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim ruszy „Kino na Bursztynowym Szlaku”. Wraz z nim 
powrócą do naszego miasta najgorętsze premiery filmowe.

Jak przypomina Bartosz Gon-
dek, rzecznik burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, jeszcze 
w  ostatniej dekadzie poprzed-
niego wieku w  naszym mie-
ście  funkcjonowały dwa kina 
– położony w centrum „Krakus” 
i  działający przy klubie oficer-
skim „Ikar”.
– Oba zniknęły w wyniku pro-
cesów transformacji ustrojo-
wej. Po okresie zachwytów nad 
multipleksami okazało się, że 
mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego tęsknią za własnym ki-
nem. Dzięki pieniądzom z Bu-
dżetu Obywatelskiego oraz 
projektowi zgłoszonemu przez 
Jerzego Kruczkowskiego do 
Pruszcza Gdańskiego wraca 
„Kino na Bursztynowym Szla-
ku” – mówi Bartosz Gondek.
„Kino na Bursztynowym Szla-
ku” zaprosi na pierwszy seans 

PIERWSZY SAMODZIELNY 

Wyjazd dziecka na wakacje
Rozpoczęły się długo wycze-
kiwane i  zasłużone wakacje. 
Jest to czas odpoczynku od 
szkoły, lekcji i  obowiązków. 
Dzieci mają dwa miesiące wol-
nego, niestety rodzice często 
nie wiedzą, jak zorganizo-
wać im opiekę przez tak długi 
czas lub nie mają możliwości. 
Wówczas najlepszym pomy-
słem jest wyjazd dziecka na 
kolonie albo pobyt młodszych 
dzieci u rodziny. 
Każda z  tych możliwości jest 
bardzo dobrym rozwiązaniem 
zarówno dla nas, ale przede 
wszystkim dla dzieci, któ-
re nauczą się samodzielności 
i  odpowiedzialności. Zmienią 
otoczenie, poznają nowe osoby 
i przeżyją przygodę. Ekscyta-
cja z powodu wyjazdu zawsze 
jest dla najmłodszych wielkim 
przeżyciem. Warto więc od-
powiednio przygotować dzieci 
do wakacyjnej podróży i nowej 

sytuacji, w której wielu znajdzie 
się po raz pierwszy. Decydując 
się na biuro turystyczne i  ofer-
tę obozu, dobrze wcześniej ro-
zeznać się, czy ktoś z  najbliż-
szego otoczenia dzieci również 
nie planuje takiego wyjazdu. 
Dziecko poczuje się o wiele raź-
niej i pewniej, jeśli na pierwszą 
w życiu samodzielną wycieczkę 
wybierze się z najlepszym kole-
gą. Nie można bowiem ,,wysy-
łać’’ dziecka na wakacje same-
go, szczególnie kiedy wiemy, że 
tego nie chce albo jest zbyt nie-
śmiałe, by odnaleźć się wśród 
nowych osób. Na pewno wiel-
ką przyjemność sprawi dziec-
ku, jeśli razem z nim spiszemy 
listę najpotrzebniejszych rzeczy 
na wakacyjny wyjazd, wspólnie 
wybierzemy się na zakupy oraz 
damy mu wybór podczas wspól-
nego pakowania się. 
Gdy decyzja o  wysłaniu dziec-
ka na obóz jest już podjęta, 

a  dziecko jest zadowolone, po-
zostaje jeszcze zapewnić mu 
bezpieczny i udany pobyt. War-
to więc wybrać znane biuro po-
dróży, a nie punkt, który istnieje 
od niedawna. Decydując się na 
zaufaną firmę, możemy mieć 
pewność, że wycieczka nie zo-
stanie w ostatniej chwili odwo-
łana, a  na miejscu nasze dzieci 
będą pod profesjonalną opieką 
animatorów. A  gdy wybór kie-
runku na wakacyjny pobyt pada 
na najbliższą rodzinę, powinni-
śmy pamiętać o kilku ważnych 
szczegółach podczas planowa-
nia wczasów np. u  dziadków. 
W  pierwszej kolejności musi-
my ustalić z  rodziną szczegóły 
pobytu, takie jak czas, na któ-
ry mają zabrać nasze dziecko 
oraz plan pobytu na ten okres. 
Różne środki transportu to dla 
dzieci wielka atrakcja, a podróż 
np. pociągiem będzie począt-
kiem przygody, w którą dziecko 

chętnie wyruszy. Powinniśmy 
uniknąć sytuacji, kiedy ma-
luch jest zabierany do rodzi-
ny, z  którą ma bardzo słaby 
kontakt albo w miejsce, gdzie 
nie będzie miał zajęcia lub 
poczuje się jak nieproszony 
gość. Ten wspólnie spędzony 
czas powinien być przyjemno-
ścią zarówno dla dziecka, jak 
i dla rodziny, do której jedzie 
w odwiedziny. 
Wakacje są po to, żeby odpo-
cząć, naładować baterie i  na-
brać siły na nowy rok szkolny. 
Pamiętajmy, że zmiana oto-
czenia, poznanie nowych ludzi 
i miejsc jest najlepszym pomy-
słem na ciekawe i  pouczające 
wakacje. A dzieci na pewno na 
długo zapamiętają swój pierw-
szy samodzielny wyjazd i będą 
z  dumą opowiadać w  szkole 
o swoich przygodach.
 

(pau.)

we wrześniu. Na sali kinowej, 
która pomieści 92 osoby, znaj-
dują się wygodne fotele, pośród 
których także dwuosobowy fo-
tel dla zakochanych. Sala zosta-
ła wyposażona w  najnowocze-
śniejszy cyfrowy projektor firmy 
Barco, procesor dźwięku Dol-
by® Digital obsługujący Dolby 
Surround 7.1 oraz nagłośnienie 
JBL Professional. Zamontowa-
no tutaj także system nagłośnie-
niowy Nexo, a do dyspozycji re-
alizatora dźwięku przewidziana 
jest konsoleta cyfrowa Sound-
craft Vi2000. Sala przystoso-
wana jest zarówno do seansów 
filmowych, jak i koncertów czy 
innych wydarzeń.
– „Kino na Bursztynowym 
Szlaku”, nie przynależąc do 
żadnej sieci, ma możliwość za-
oferowania nowości kina świa-
towego z premierami włącznie. 

To oznacza, że aby zobaczyć 
dużą hollywoodzką produk-
cję, nie trzeba wybierać się do 
wielkich sal w  multipleksach 
– mówi Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Oprócz premier i  standardo-
wych seansów przewidziane 
są również maratony filmowe, 
pokazy dla szkół oraz prezen-
tacje i promocja dorobku pol-
skiego kina. W  chwili obec-
nej w  budynku CKiS trwają 
prace wykończeniowe mające 
na celu zaaranżowanie foyer 
przed salą kinową.
– Naturalnym uzupełnieniem 
kina jest klimatyczna Kafeteria 
Cynamon, mieszcząca się obok 
sali projekcyjnej, która działa 
już od kilku tygodni – doda-
je Piotr Pułkowski, dyrektor 
Centrum Kultury i Sportu.

(GR)

PARKING NADMORSKI 

Za 5 złotych
Kolejny raz, na okres waka-
cji, uruchomione zostały par-
kingi nadmorskie w  Gdań-
sku. Tak jak w  ubiegłym roku 
będą funkcjonowały w  czte-
rech lokalizacjach (do 31 sierp-
nia). Opłata za parkowanie 
nie ulegnie zmianie i  będzie  
wynosiła 5 zł. 
Parkingi zlokalizowane są przy 
ulicach Błękitnej i  Kaplicznej 
w  Jelitkowie, Czarnym Dwo-
rze w  Brzeźnie i  Nowotnej na 
Stogach. Jednorazowy wjazd 
na parking będzie kosztował 5 
zł, niezależnie od czasu postoju. 

Parkingi będą płatne 7 dni w ty-
godniu w godzinach od 9.00 do 
17.00. Po godzinie 17.00 do dnia 
następnego do godziny 9.00 po-
stój będzie bezpłatny. Opłata 
dodatkowa za nieopłacony po-
stój będzie wynosiła 50 zł. 
Co ciekawe w 2017 roku, mimo 
niesprzyjającej pogody do od-
bywania kąpieli słonecznych 
i  wodnych, z  parkingów nad-
morskich skorzystało blisko 
50000 kierowców.

(GR)
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NAGRODZONE OPOWIADANIE MAI ŁUCZECZKO

Misja w afrykańskim rytmie
W ostatnim numerze „Panoramy” informowaliśmy o sukcesie Mai Łuczeczko z Pszczółek w ogólnopolskim 
konkursie „Mój szkolny kolega z misji”. Dziś prezentujemy nagrodzone opowiadanie Mai. 

MISJA W AFRYKAŃSKIM 
RYTMIE

Starałam się biec szybko, lecz nie 
było to proste, ponieważ jasny 
i gorący piasek sypał mi się do bu-
tów. Wciąż gdzieś się spieszyłam, 
bo pracy tu co niemiara. Byłam 
w  Afryce już od kilku dni, ale 
wciąż nie mogłam się przyzwy-
czaić do tego klimatu. Zostałam 
misjonarką i był to mój pierwszy 
kontakt z  tym gorącym konty-
nentem. Miałam wrażenie, że 
dla moich przyjaciółek misjona-
rek było to dużo łatwiejsze, lecz 
i  tak bardzo podobała mi się ta 
mała afrykańska wioska w której 
mieszkałyśmy. Przyjechałyśmy 
do Afryki, aby pomóc tutejszym 
ludziom, aby nauczyć dzieci pisa-
nia i czytania, a także matematy-
ki, historii, religii i  innych waż-
nych rzeczy. W  razie potrzeby 
kogoś wyleczyć i  rozdać wszyst-
kim przydatne przedmioty, które 
przywiozłyśmy z  naszego kra-
ju. Chciałbym wrócić do Polski 
i móc powiedzieć, że choć odro-
binę ulepszyłyśmy tę rozgrzaną 
słońcem i pełną palących piasków 
wioskę. 

***
Pewnego popołudnia siedziałam 
pod małym bezlistnym drzew-
kiem, które dawało skromną por-
cję cienia. Nieopodal przysiadł 
mały chłopiec - Kali - i bawił się 
patyczkami. Wyciągnęłam z kie-
szeni batonik i  zamierzałam go 
zjeść. Zastanawiałam się tylko 
czy podzielić się tym batonikiem 
z chłopcem. Nie wiedziałam jed-
nak, czy to wypada dzielić się 
taką małą połówką słodycza, bo 
przecież i tak by się nią nie najadł. 
Ale w końcu rozerwałam papie-
rek i poczęstowałam połową ba-
tonika chłopca. Kali bardzo się 
ucieszył, skakał z radości, dzięko-
wał mi i  śpiewał wesołą piosen-
kę. Jednak zamiast od razu zjeść 
swoją część  batonika, położył ją 
na ławce i pokroił na 10 równych 
części. 
- Robimy imprezę! - wołał Kali. 
- Zapraszam na poczęstunek! - 
dodał, tańcząc na ławce z ogrom-
nym uśmiechem na twarzy. Od 
razu przybiegli jego przyjaciele. 
Było ich więcej niż dziesięciu, 
więc Kali pokroił batonik na 
jeszcze mniejsze cząsteczki i po-
częstował wszystkich zebranych. 
Dzieci razem się śmiały i rozpo-
częły szaloną gonitwę. Dotarło 
do mnie wtedy, że tutejsi ludzie 
potrafią się dzielić nawet naj-
mniejszym szczęściem i  czerpią 
radość z tego, że mogą ją przeka-
zywać innym. Zrobiło to na mnie 
wielkie wrażenie i wzbudziło po-
dziw, szacunek i uznanie dla Ka-
lego i jego kolegów. Przypomnia-
ło mi się wtedy, że jeszcze przed 

chwilą zastanawiałam się czy 
w ogóle warto oddać połowę ba-
tonika Kalemu i dało mi to wiele 
do myślenia. Nauczyłam się teraz, 
że dzielić się, to nie oddawać ko-
muś część czegoś swojego, tylko 
rozdawać hojnie swoją radość.

***
Kilka dni później, leżąc wie-
czorem w  malutkim, twardym 
i  pachnącym nieco stęchlizną 
łóżeczku, rozmyślałam o przeży-
ciach ostatnich dni. Nagle, gdzieś 
z pobliskich domków usłyszałam 
rozmowę i czyjeś krzyki. W koń-
cu wywnioskowałam, iż ktoś jest 
chory i potrzebuje pomocy. Wy-
skoczyłam z  łóżka i  popędzi-
łam przez próg domku, schodki 
i  piasek, który nocą był o  wiele 
chłodniejszy. Było ciemno, lecz 
dostrzegłam drzwi domku, z któ-
rego dochodziły głosy. Wbiegłam 
do niego i  zobaczyłam leżącego 
pana Maki. Miał gorączkę, był 
cały rozpalony i majaczył we śnie. 
Stała nad nim jego żona. 
- Zaraz przybędzie Pigwa - za-
wołała. - Ona uleczy każdego 
- dodała.
- Ja też pomogę, mam ze sobą 
wiele leków. - powiedziałam. 
Po chwili przybiegła Pigwa – 
starsza pani, która była miejscową 
pielęgniarką. Spojrzała na pana 
Maki. 
- Ma gorączkę. Musiał go ukąsić 
komar zarażony malarią. - stwier-
dziła i wyjęła starą, popękaną wa-
lizkę z przyborami do leczenia.  Ja 
też wyjęłam moją – czerwoną 
z  białym krzyżem. Pigwa prze-
szukała swoją walizkę i ze złością 
ją zatrzasnęła.
- Nie ma! - krzyknęła i wybiegła 
z domu. 
Żona chorego załamała ręce.
- Może ja pomogę – odezwałam 
się i  zmierzyłam temperaturę 
pacjentowi.
- 39,9 stopnia... – zauważyłam 
zaniepokojona. – Bardzo wysoka 
gorączka.
    Położyłam panu Makiemu na 
czoło zimny kompres i podałam 
lek, obniżający gorączkę. Potem 
zrobiłam mu zastrzyk przeciwbó-
lowy, który miał uśmierzyć ból, 
wywołany przez zarazki malarii. 
Przyniosłam też trochę wody dla 
chorego. Mijały minuty i wresz-
cie leki zaczęły działać. Pan Maki 
poczuł się lepiej i mogłam pójść 
do domu. 
      Gdy dotarłam do mojej chat-
ki, położyłam się na chwilę na 
ławce przed wejściem, zdjęłam 
buty, aby trochę odpocząć. Było 
już późno i zachciało mi się spać,  
wstałam więc i nagle nadepnęłam 
na coś lepkiego. 
- Ałaaaa! – krzyknęłam. Stopa 
zaczęła mnie palić.
- Co to? - zdziwiłam się. 
Przybiegł do mnie Kali i spojrzał 

na piasek obok mnie. Siedziała na 
nim wielka ropucha. 
- Chciałaś ją zdeptać? - spytał ze 
zdziwieniem.
- Nie, skąd, to przez przypadek 
- odparłam zgodnie z  prawdą, 
trzymając się za stopę, która mnie 
piekła i szczypała. 
Kali przyniósł mi szybko bul-
wę manioku. Przekroił ją na pół 
i przyłożył do mojej stopy. 
- Potrzymaj tak przez chwilę. To 
uśmierzy ból, a  ja pobiegnę po 
moją ciocię Pigwę.
Po krótkim czasie przybiegła 
zdyszana pani Pigwa, trzymając 
w ręce kilka przedmiotów. 
- To liść z drzewa akacji – wyja-
śniła, kładąc liść w miseczce i do-
sypując do niego odrobinę jakie-
goś białego proszku. 
- A to starte nasiona pomarańczy 
- powiedziała. 
- Jeszcze tylko trochę olejku 
z owoców baobabu i gotowe.
Po chwili biały proszek napęcz-
niał i  pokrył cały liść. Pigwa 
obtoczyła go dokładnie w  białej 
papce i  przyłożyła do podpuch-
niętego miejsca na mojej stopie. 
Pieczenie po chwili ustało, a za-
czerwienienie było teraz już tyl-
ko lekko różowe. Po paru minu-
tach mogłam normalnie chodzić 
i  noga mnie w  ogóle nie bolała. 
Podziękowałam Pigwie, a  ona 
uśmiechnęła się szeroko. 
    Gdy zostałam sama, zdziwio-
na i zachwycona popatrzyłam na 
zużytego liścia, oblepionego za-
schniętą białą papką i  pomyśla-
łam, że te afrykańskie sposoby 
leczenia są naprawdę skuteczne. 
Ciekawe ile jeszcze medycznych 
tajemnic skrywa ta mała afry-
kańska wioska? Wydaje mi się, 
że moglibyśmy się od nich sporo 
nauczyć.

*** 
Pewnego wieczora, gdy słoń-
ce było już nisko i piasek szybko 
stygł, postanowiłyśmy z  moimi 
przyjaciółkami misjonarkami, 
że zrobimy ognisko i  nauczymy 
dzieci śpiewać i  grać na gitarze. 
Razem z  dziećmi nazbierałyśmy 
patyczki na rozpałkę i  gałęzie 
na ognisko. Gdy było już ciem-
no rozbłysły pierwsze płomienie. 
Ogień pstrykał, buchał groźnie 
i  co jakiś czas wypuszczał parę 
iskierek. Dzieci zebrały się do-
okoła, a jedna z misjonarek uczy-
ła ich piosenek do Boga, Jezusa 
i  jego matki Maryi. Dzieci od 
razu się ich nauczyły i  śpiewały 
głośno i radośnie. 
Przyniosłam gitarę, opowie-
działam im o  chwytach i  wyja-
śniłam jak na niej grać. Potem 
po kolei, każdy kto chciał przy-
chodził i  uczyłam go praktyki. 
Wszystkim szło świetnie, bo pra-
wie każdy potrafił zagrać kilka 
akordów. Jednak najwspanialsze 

i najbardziej zaskakujące było to, 
że nagle wszystkie dzieci przy-
niosły swoje bębny i  zaczęły grać. 
Najpierw zagrały i  zaśpiewa-
ły nam swoje piosenki, a  potem 
udało im się ułożyć rytm do pio-
senek, których niedawno ich na-
uczyłyśmy. Byłyśmy bardzo za-
skoczone – dzieci świetnie trzy-
mały rytm i  melodię. Po chwili 
dołączył do nich flet, na którym 
grała mała dziewczynka. Był on 
zrobiony z drewna i przypominał 
drewnianą rurkę czy patyczek. Ta 
religijna muzyka w  wersji afry-
kańskiej brzmiała tak wspaniale, 
że wszystkie się wzruszyłyśmy, 
a  ja słuchałam i   wpatrywałam 
się to w ognisko, to w szczęśliwe 
i  uśmiechnięte dzieci, to w  gra-
natowe niebo, usiane gwiazdami. 
Jeszcze nigdy w życiu nie czułam 
się tak niesamowicie. Miałam 
wrażenie, jakby muzyka wypeł-
niała całą mnie i całą wioskę. 
Po chwili dołączyłam się z gitarą 
do naszej orkiestry, a jedna z mi-
sjonarek zaczęła śpiewać. Część 
dzieci przestała grać i  zaczęła 
tańczyć. Ich ruchy były tak płyn-
ne, egzotyczne i inne od wszyst-
kich, które znałam. W pewnym 
momencie poczułam, że mam 
ogromną ochotę przyłączyć się 
do nich. 
Dzieci zaczęły mnie uczyć kro-
ków i  jak poruszać się w  rytm 
muzyki. Na początku wychodzi-
ło mi to dość koślawie, ale potem 
muzyka zaczęła mnie sama nieść. 
Zrozumiałam wtedy, że sławić 
Pana Boga można także tańcem. 
Niektóre dzieci przyniosły swo-
je maski ulepione z gliny, dzięki 
czemu klimat stał się nie do opi-
sania. Po zabawie i tańcach zasie-
dliśmy do uczty. Kobiety z wioski 
zrobiły wiele pyszności: placuszki 
kukurydziane, gotowany maniok, 
pomarańcze i wiele innych tam-
tejszych potraw.

***
Następnego ranka na zajęcia 
z dziećmi przyniosłam plastelinę. 
Uczyłam je jak ulepić zajączka. 
Dzieciom się bardzo podobało. 
Plastelinę nazywały kolorową 
gliną. Później pokazywałam jak 
ulepić kubeczek. Lecz dzieci po-
trafiły to o wiele lepiej, ponieważ 
one z gliny bardzo często lepią ta-
kie naczynia. Potem dzieci przy-
niosły glinę i uczyły mnie jak lepić 
maski. Pokazywały jak najlepiej 
formować usta i  oczy. Po skoń-
czonej pracy zostawiliśmy glinę 
na słońcu by wyschła. 
W końcu nadszedł dzień wyjaz-
du. Dostałyśmy od dzieci na pa-
miątkę ulepione przez nie wcze-
śniej maski. My również tego 
dnia rozdawałyśmy upominki 
– dzieci dostały książki, kredki, 
notesy, farby, plastelinę, mazaki 
i  ubrania. Dziewczynki dostały 

też gumki do włosów, opaski, 
bransoletki i  pluszaki, a  chłopcy 
małe metalowe samochodziki. 
Dorośli otrzymali ubrania, buty, 
jedzenie oraz książki i  notesy. 
Każda rodzina otrzymała też Pi-
smo Święte. 
Wszyscy nam bardzo dziękowali, 
dzieci tańczyły i  śmiały się. Ten 
dzień nie był jednak dla mnie 
wesoły. Nie chciałam opuszczać 
tych wspaniałych ludzi. Pożegna-
nie trwało długo. Niektórzy pła-
kali. Dostałyśmy od Pigwy parę 
listków akacji, proszek z  pestek 
pomarańczy i  olejek z  owoców 
baobabu,  a od dzieci laurki i parę 
zrobionych przez nie masek. 
Gdy jechaliśmy na lotnisko zasta-
nawiałam się czy choć odrobinę 
ulepszyłam tamten świat. Patrzy-
łam na żółte piaski, po których 
poruszał się samochód, zosta-
wiając za sobą długą piaszczystą 
falę pyłu, która utrzymywała się 
w powietrzu przez długi czas. Być 
może zostawiam tym ludziom 
coś dobrego po sobie, ale na pew-
no oni nauczyli mnie o wiele wię-
cej. Przyleciałam do Afryki z my-
ślą, że uratuję tutejszych miesz-
kańców, jednak nie chcę aby oni 
się zmieniali. Są po prostu inni. 
Potrafią cieszyć się z najmniejsze-
go dobra i dziękować za nie Bogu 
muzyką i tańcem. Są bardzo mą-
drzy, radzą sobie z tym trudnym 
klimatem i chorobami. Znają nie-
zwykłe sposoby leczenia, może 
nie tak doskonałe jak nasza no-
woczesna medycyna, lecz wystar-
czające dla ich codziennych po-
trzeb. Nauczyli się żyć w zgodzie 

dawno już nie 
dotykałem plaży 
nie siedziałem na 
granicy z morzem 
nie chodziłem by 
na piasku marzyć 
a na niebie 
pisać pamiętniki 
teraz stoję tu 
z dystansem 
trochę obcy 
albo zagubiony 
w szumie fali 
i ogólnym chaosie 
słyszę stare 
romanse lub 
zamorskie pieśni 
lecz nie jestem 
uspokojony

Piotr  
Szczepański

REKLAMA

z przyrodą i z niej korzystać. Na 
pewno jeszcze wrócę do Afryki. 
Do wioski, w której mieszka Kali, 
Pigwa, pan Maki i najwspanialsi 
ludzie na świecie. 

MAJA ŁUCZECZKO
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DLA NIEPODLEGŁEJ

56. Bieg Westerplatte 
Już od dwóch tygodni trwa-
ją zapisy do tegorocznej edycji 
najstarszego biegu ulicznego 
w Polsce. 56. Bieg Westerplatte 
dla Niepodległej odbędzie się 23 
września.
– W tym roku dla upamiętnienia 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości wyda-
rzenie zyskało okolicznościową 
symbolikę zawartą w logo biegu. 
Taka też będzie trasa, która ob-
razuje drogę od wojny do wolno-
ści. Start nastąpi na Westerplat-
te, zaś metę uczestnicy przekro-
czą przy Europejskim Centrum 
Solidarności – informuje Grze-
gorz Pawelec, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Ośrodka Sportu.
Zapisy i informacje: biegwester-
platte.pl. Warto jednak już teraz 
zaplanować sobie udział w  bie-
gu. Organizatorzy wydarzenia 
– Gdański Ośrodek Sportu oraz 
Radio Gdańsk – przewidzieli 

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Osiczanka jako pierwsza obroniła tytuł
Za nami kolejna odsłona piłkarskiego święta w Osicach, dokąd ściągają drużyny 
z różnych stron północnej Polski. W VIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej  
o Puchar Starosty Gdańskiego Exclusive Sport Cup wzięło udział ok. 220 zawodników 
z 4 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego  
i warmińsko-mazurskiego.
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CZEKAJĄ W DŁUGIM POLU

Nowe boisko w Wocławach
Młodzi i  nieco starsi miesz-
kańcy Wocław w gminie Ce-
dry Wielkie doczekali się no-
woczesnego, wielofunkcyjne-
go boiska. Otwarcie nowego 
obiektu sportowego było nie 
lada wydarzeniem dla lokalnej 
społeczności, dlatego połączo-
ne je z rodzinnym festynem.
Rodzinne festyny odbywa-
ją się w  Wocławach od pię-
ciu lat. Tym razem impreza 
miała szczególny charakter, 
a  zabawa była przednia, bo 
mieszkańcy tej niewielkiej wsi 
żuławskiej dostali w  prezen-
cie sportowe boisko. Przypo-
mnijmy, że inwestycja ruszyła 

jeszcze w  roku ubiegłym, a  jej 
realizacją zajęła się firma z Mie-
chucina, która wygrała przetarg 
na realizację tego zadania.
– Koszt inwestycji wyniósł oko-
ło 300 tysięcy złotych, z  czego 
ok. 200 tysięcy złotych otrzy-
maliśmy w  formie dofinanso-
wania ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Nowe boisko wielofunkcyjne 
jest wyposażone m.in.: w boisko 
do piłki ręcznej, boisko do siat-
kówki oraz w boisko treningowe 
do koszykówki. Dodać należy, 
że na boisku będzie można grać 
również późną porą, ponieważ 
obiekt jest oświetlony. Mam 

nadzieję, że boisko – podobnie 
jak w  Cedrach Małych – bę-
dzie oblegane przez miłośni-
ków gier zespołowych – mówi 
nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Nie jest to jedyna inwestycja 
sportowa, która w  tej chwi-
li realizowana jest na terenie 
gminy Cedry Wielkie. Przy-
pomnijmy, że trwa właśnie 
budowa hali sportowej w Ce-
drach Wielkich. A  jak mówił 
nam niedawno Janusz Go-
liński, wielofunkcyjne boisko 
sportowe wybudowane zosta-
nie niedługo w Długim Polu. 

(KL)

HISTORYCZNY SUKCES GKS KOWALE

Jesienią derby gminy 
Kolbudy
Jesienią czeka nas wielkie sportowe 
wydarzenie. Pierwszy raz w historii 
naszego lokalnego futbolu dojdzie 
do derbów gminy Kolbudy w IV li-
dze. Naprzeciwko siebie staną dru-
żyny GKS Kolbudy i beniaminek 
– GKS Kowale.
GKS Kowale, trenowani przez 
Roberta Kugla już na kolejkę przed 
zakończeniem rozgrywek V ligi 
byli pewni awansu, a  ostatecznie 
drugiego w rozgrywkach – zespół 
Czarnych Pruszcz Gdański – wy-
przedzili aż o sześć punktów.
– O awansie mówiło się od kilku 
lat. Jednak tak naprawdę dopiero 
od 2 lat – sportowo i organizacyj-
nie – byliśmy przygotowani na grę 
w IV lidze. Awans udało się w koń-
cu uzyskać, mimo że lokalny ry-
wal z Pruszcza Gdańskiego ciągle 
deptał nam po piętach. Przez cały 
miniony sezon wierzyliśmy w koń-
cowy sukces, dlatego nawet na 
chwilę moi zawodnicy nie zwątpili 
w swoje umiejętności, zdobywając 
upragniony cel – mówi „Panora-
mie” trener GKS Kowale.
Szkoleniowiec przyznaje, że 
o  sukcesie zdecydowała szeroka, 
równa kadra drużyny.
– Do tego sukcesu każdy z piłka-
rzy dołożył swoją cegiełkę. Na-
grodą dla nich będzie gra w  IV 
lidze. Nie planujemy specjalnych 
wzmocnień. Wierzę w swoich pił-
karzy i jestem przekonany, że ich 
umiejętności są wystarczające na 

IV ligę – podkreśla szkoleniowiec.
Odpoczynek od piłki był stosun-
kowo krótki, bo już w  miniony 
czwartek rozpoczęły się przygo-
towania do nowego sezonu. Liga 
startuje 5 sierpnia. Do tego czasu 
ekipa z Kowal rozegra trzy mecze 
sparingowe. Już 14 lipca w  Ko-
walach ekipa Roberta Kugla po-
dejmować będzie Sztorm Mosty. 
Tydzień później zmierzy się na 
wyjeździe z  Beniaminkiem Sta-
rogard Gdański, a 28 lipca zagra 
z Wdą Lipusz.
– Naszym głównym celem na 
nowy sezon jest utrzymanie się 
w  IV lidze. W  kolejnych latach 
postaramy się zagrać o  coś wię-
cej. Wielkim wydarzeniem będą 
na pewno derby gminy Kolbudy. 
Myślę, że obie drużyny prezen-
tują podobny poziom sportowy. 
Zespół z Kolbud ma bardzo do-
świadczoną, ograną w  IV lidze 
ekipę. Każdy wynik jest tu jednak 
możliwy, bo jak wiadomo derby 
rządzą się swoimi prawami – do-
daje trener Kugiel.
Warto jeszcze dodać, że drużyna 
z  Kowal w  dużej mierze działa 
dzięki finansowej pomocy lokal-
nego samorządu. Ich działalność 
wspierana jest również przez nie-
wielką grupę sponsorów. 
W następnym numerze przedsta-
wimy terminarz IV ligi i  składy 
obu GKS.

(lubek)

Jak informuje nas Wojciech 
Kozłowski z  Osiczanki Osi-
ce (organizator turnieju) miej-
scowi obronili – wywalczony 
w ubiegłym roku – mistrzowski 
tytuł w roczniku 2009.
– Warto zauważyć, że jest 
to pierwsza drużyna, która 
w 8-letnej historii naszego tur-
nieju obroniła tytuł. Wcześniej 
nikt tego nie dokonał – mówi 
Wojciech Kozłowski, który jest 
również szkoleniowcem zwy-
cięskiej drużyny.
W mistrzowskiej drużynie za-
grali: Karol Surzyn, Marcel 
Kuniec, Alan Kowalski, Bła-
żej Patrzałek, Marek Dubiella, 
Piotr Holender, Igor Szumar-
ski, Ksawery Dutkowski, Jan 
Allaut, Tomasz Ziewiec.
W  klasyfikacji końcowej za-
wodnicy Osiczanki okazali się 
lepsi od rówieśników Czarnych 
Pruszcz Gdański i  SAP So-
pot. Z  kolei w  kategorii rocz-
nika 2010 bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa Marko-Gol 
Gdańsk. Miejsca na podium 
zajęły jeszcze zespoły: Olim-
pii Elbląg i  GKS Kolbudy. 
Zwycięzcą rocznika 2008 zo-
stał zespół SAP Sopot. Wice-
mistrzowski tytuł wywalczyli 
młodzi zawodnicy GKS Ko-
wale, a  na najniższym stopniu 
podium zameldowali się goście 
z Solca Kujawskiego (Wisełka). 
– Poza nagrodami dla najlep-
szych drużyn, przyznaliśmy 
także wyróżnienia indywidual-
ne. Z  roczników 2009 na naj-
lepszego zawodnika wybrano 

  Młodzi zawodnicy Osiczanki nie zawiedli swoich kibiców
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4000 miejsc startowych.
– Start tradycyjnie będzie zlo-
kalizowany na Westerplatte, 
nieopodal pomnika upamięt-
niającego polskich obrońców 
Wybrzeża września 1939 roku. 
Po drodze do mety biegacze 
pokonają m.in. nową kładkę na 
Ołowiance. Sama meta znajdzie 
się przy Europejskim Centrum 
Solidarności. Trasa 10-kilome-
trowego biegu będzie posiadała 
atest PZLA – dodaje Grzegorz 
Pawelec. – Koszt rejestracji wy-
nosi 30 zł. Przy zapisach każdy 
z uczestników będzie mógł do-
datkowo zakupić wyjątkową ko-
szulkę techniczną. Na mecie zaś, 
na każdego, kto ukończy zawo-
dy, będzie czekał pamiątkowy, 
odlewany medal z miejscem na 
wygrawerowanie osiągniętego 
wyniku.

(GR)

Alana Kowalskiego, zaś kró-
lem strzelców został Marek 
Dubiella. Wśród zawodników 
rocznika 2008 królem strzel-
ców okazał się Mateusz Włoch 
z GKS Kowale, a na najlepsze-
go bramkarza wybrano zawod-
nika Czarnych Pruszcz Gdań-
ski Dawida Trawińskiego – do-
daje Wojciech Kozłowski.
Piłkarski turniej w niewielkich 

Osicach w  gminie Suchy Dąb 
cieszył się niesłabnącym zain-
teresowaniem młodych adep-
tów futbolu. Każdego roku tur-
niej jest mocno obsadzony, a na 
Żuławy przyciągają na pewno 
też liczne puchary i  nagrody 
przygotowane przez organiza-
torów. Następny turniej nieste-
ty dopiero za rok. 

(lubek)




