
Postawili na piłkę ręczną 
Hala sportowa w Przywidzu służy mieszkańcom. 
Dzięki tak wspaniałym warunkom do uprawiania 
sportu swoje talenty rozwijać mogą przede wszystkim 
najmłodsi, a wśród nich przedstawiciele szczypiorniaka.

Faktoria i kino biją rekordy
Kończący się 2019 rok był udany dla kultury. Rekordy 
frekwencji biły wydarzenia organizowane podczas Fak-
torii Kultury. Nieprzerwanie dużym zainteresowaniem 
cieszy się również kino.

Spadły ceny remontów dróg
Rozpoczął się długo oczekiwany remont drogi powia-
towej w miejscowości Cząstkowo w gminie Trąbki 
Wielkie. Drogowcy działają na 2,5 km odcinku, a koszt 
ich działań to ok. 2,3 mln zł.

70. urodziny OSP w Ełganowie 
Jedną z najstarszych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w powiecie gdańskim jest jednostka z 
Ełganowa, która w ostatnich dniach października 
obchodziła 70. Urodziny.
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FlashFlash

od początku naszej, trwającej już pięć pokoleń, 
działalności na pierwszym miejscu stawiamy ekologię. 
wprowadziliśmy wszelkie możliwe rozwiązania, aby nasz 
nowy zakład był bezpieczny dla środowiska i otoczenia, 
w którym działamy – mówi błażej Gilla, właściciel spółki 
Gillmet.

Pomorski potentat inwestuje na Żuławach

str. 9  
  

NA 1. MIEJSCU STAWIAJĄ EKOLOGIĘ 

Żuławy to nie tylko sielskie klimaty i rolnicze tereny. to też miejsce, które coraz 

chętniej dostrzegane jest przez inwestorów i to pomorskich potentatów. dobit-

nym tego przykładem jest spółka Gillmet, która na granicy koszwał i wocław 

wybudowała zakład produkcji elementów stalowych i ocynkownię ogniową.
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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

NUMEry ALArMOWE

UrzĘdy I INSTyTUCJE

TELEFONy INFOrMACyJNE
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nasze kalendarium

•	20 listopada (środa), Hans Zimmer,  
godz. 20.00, Ergo Arena;

•	22 listopada (piątek), Kasia Kowalska, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	23–24 listopada (sobota–niedziela),  
Targi Gra i Zabawa, godz. 10.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11;

•	25 listopada (poniedziałek), Myrra Rós, 
Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9;

•	26 listopada (wtorek), Basia, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	29 listopada (piątek), Indios Bravos, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków;

•	1 grudnia (niedziela), Magda Umer, godz. 
18.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1;

•	6 grudnia (piątek), Jelonek, godz. 19.00, 
Kwadratowa w Gdańsku, ul. Siedlicka 4;

•	6 grudnia (piątek), Przebojowe Mikołajki, 
godz. 18.30, Ergo Arena;

•	8 grudnia (niedziela), Sweet Noise, godz. 
19.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	15 grudnia (niedziela), Julia Pietrucha, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	18 grudnia (środa), Paweł Domagała,  
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1;

•	29 grudnia (niedziela), Rodzinne Gry 
Parkowe na Orientację, godz. 9.30, Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Gdańsku, ul. Majora 
Słabego 6;

•	31 grudnia i 1 stycznia (wtorek, środa), 
operetka „Księżniczka Czardasza”, godz. 
19.00, Scena Teatralna NOT w Gdańsku, 
ul. Rajska 6;

•	2 stycznia (czwartek), Tribute to Tina 
Turner, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Górskiego 8;

•	17–19 stycznia (czwartek–niedziela), 
Traviata, godz. 19.00, Opera Bałtycka  
w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15;

•	30 stycznia (czwartek), Alicja Majewska, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	17 lutego (poniedziałek), Maciej Balcar, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. 
Portowa 9;

•	14 marca (sobota), Discotex (disco polo), 
godz. 19.00, Ergo Arena;

•	26 marca (czwartek), The Rumjacks, godz. 
18.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	22-24 maja (piątek - niedziela),  
Żeglarski Puchar Trójmiasta 2020

•	27 maja (sobota), Finał Ligi Europy, 
Stadion Energa Gdańsk.
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POKAz rATOWNICTWA PrzEdMEdyCzNEGO dLA STArSzyCH 

seniorzy bawili się w trąbkach wielkich
ponad 200 osób bawiło się na dorocznym balu seniora, który odbył się w trąbeckiej szkole. w tym roku przyjemne połączono z pożytecznym. 
poza dobrą zabawą seniorzy mogli dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy. 

Gmina Trąbki Wielkie liczy 
ok. 11 tysięcy mieszkańców, 
z czego ok. 1700 osób można 
zaliczyć do grona seniorów. Na 
balu bawiło się ok. 240 osób – 
na tyle pozwoliły warunki or-
ganizacyjne. Na terenie gminy 
mieszkają 3 osoby, które ukoń-
czyły 100 lat, 43 po 90. roku 
życia.
 – Jesteśmy młodym 

społeczeństwem, ale z każdym 
rokiem seniorów nam przyby-
wa. W roku ubiegłym rozdawa-
liśmy wśród seniorów czujniki 
czadu. Tym razem dla osób, 
które wzięły udział w pokazie 
ratownictwa przedmedyczne-
go, przygotowaliśmy apteczki 
pierwszej pomocy – mówi „Pa-
noramie” Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.

Tegoroczny Bal Seniora 
uświetnili również najmłodsi 
– w tym również młodzi go-
ście z Pelplina, a pokaz ratow-
nictwa przedstawili strażacy 
z OSP Trąbki Wielkie.
 – Cieszę się, że nasze spotka-
nia stały się już tradycją i że 
tak wiele osób dziś tu widzę. 
Jest to dobry moment, żeby się 
spotkać, porozmawiać zabawić 

się –  mówi Władysław Kan-
ka, przewodniczący Gminnej 
Rady Seniorów w Trąbkach 
Wielkich.
Warto jeszcze dodać, że gmi-
na przygotowuje się do uru-
chomienia karty seniora, 
dzięki której jej posiadacze 
będą mogli liczyć na zniż-
ki w niektórych punktach 
handlowo-usługowych. 

TEMATy NUrTUJĄCE MIESzKAŃCÓW JEST rzĄdOWE WSPArCIE

Burmistrz o nowych inwestycjach  spadły ceny remontów dróg
Pruszczanie zainteresowani 
są nie tylko tym, co aktual-
nie dzieje się w mieście. Wiele 
pytań dotyczy przyszłości ich 
małej ojczyzny. Postanowili-
śmy zapytać Janusza Wróbla, 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego, o przyszłe inwestycje 
i rozwiązania, najczęściej po-
jawiające się w pytaniach od 
mieszkańców. 

 – Czy, a jeśli tak – to kiedy 
miasto zamierza zmoderni-
zować układ komunikacyjny 
do Komarowa? Czy w ciągu 
ulicy Sikorskiego powstanie 
wiadukt i wreszcie – czy 
zbudowana zostanie droga 
łącząca Komarowo z Cie-
plewem? 
 – Do końca roku 2020 zmo-
dernizujemy przy udziale 
środków z Unii Europejskiej 
ulicę Skalskiego – od ul. 
Powstańców Warszawy do 
ronda na Osiedlu Komaro-
wo, wraz ze ścieżką rowero-
wą i częściowo chodnikiem. 
W roku 2021 planujemy przy-
stąpić do budowy drogi do 
Cieplewa. W tej chwili inwe-
stycja jest w fazie projektowej. 
W związku z tym, że wiadukt 
w ciągu ul. Sikorskiego sta-
je się inwestycją, którą coraz 
bardziej zainteresowane jest 
wojsko, to mamy nadzieję, że 

Rozpoczął się długo oczeki-
wany remont drogi powiato-
wej w miejscowości Cząstko-
wo w gminie Trąbki Wielkie. 
Drogowcy działają na 2,5 km 
odcinku, a koszt ich dzia-
łań to ok. 2,3 mln zł. Powiat 
otrzymał dofinansowanie w 
wysokości ok. 800 tys. zł z 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. 
Kosztorys, jak mówi nam 
Marian Cichon wicestarosta 
gdański, opiewał na 3,3 mln 
zł, a po przetargu okazało 
się, że inwestycja będzie po-
łowę tańsza. Władze powia-
tu poszerzyły jednak zakres 
działań, dlatego koszt inwe-
stycji wzrósł o ok. 800 tys. zł. 
Znacznie poniżej szacunków 
kosztuje także przebudowa 
ostatniego fragmentu uli-
cy Słowackiego w Pruszczu 
Gdańskim. 
 – Cena okazała się tak niska, 
ponieważ jest głód zamó-
wień. Firmy szukają zleceń, 
aby utrzymać chociażby ka-
drę pracowniczą. Jeśli stracą 
część pracowników, to będzie 
im potem trudno odbudować 
utracony zespół – zauważa 
Marian Cichon. 
Powiat gdański złożył dwa 
wnioski o dofinansowanie in-
westycji w ramach Programu 

uda się zrealizować ją ze środ-
ków lub z udziałem środków 
pochodzących z Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Bardzo in-
tensywnie pracujemy, aby tak 
się stało. 

 – Co można zrobić, aby 
odciążyć miejskie placówki 
oświatowe? 
 – Przygotowujemy projekt bu-
dowy nowej sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Przy okazji tej inwestycji, chcie-
libyśmy stworzyć tam nowe 
sale lekcyjne. Ciągle mamy też 

Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Pieniądze udało się pozyskać 
jedynie na Cząstkowo. Na li-
ście rezerwowej znalazła się zaś 
ulica Słowackiego. Wszystko 
jednak wskazuje, że przebudo-
wa miejskiej ulicy może otrzy-
mać rządowe wsparcie.
 – Wnioski złożyło wiele gmin. 
Okazało się jednak, że nie-
które z nich nie mają wkła-
du własnego, dlatego też mu-
szą zrezygnować z realizacji 
projektu. Poza tym wszędzie 
spadły koszty robót i gminy 
wydają mniej. Dzięki temu w 

wolne miejsca w niektórych 
placówkach oświatowych, 
chociażby w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. 

 – Najważniejsza inwesty-
cja drogowa w mieście? 
 – Według analizy ruchu 
w mieście jest nią dalsza bu-
dowa ulicy Strzeleckiego 
i włączenie jej w drogę kra-
jową nr 91 na granicy ze św. 
Wojciechem. 

(BG)

puli pozostaje do rozdziele-
nia jeszcze sporo pieniędzy, 
dlatego liczymy, że część z 
nich uda się pozyskać – doda-
je Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Prace trwają też na ulicy Sło-
wackiego. Tu kosztorys opie-
wał na ok. 6 mln zł, ale po 
przetargu cena wynosi 2,8 
mln zł, z czego połowę kosz-
tów sfinansuje miasto Pruszcz 
Gdański.

(lubek)

 trwa przebudowa ulicy słowackiego 
 w roku 2021 planujemy przystąpić do budowy drogi do 

cieplewa – mówi burmistrz Janusz wróbel
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MIEJSCE NA OdPOCzyNEK

Powstał Park dębowy 

W Pruszczu Gdańskim jest 
wiele miejsc, gdzie można 
odpoczywać, ale i w aktyw-
ny sposób spędzić swój wol-
ny czas. Niedawno na prusz-
czańskiej mapie miejsce re-
kreacyjnych pojawiło się nowe 
miejsce – Park Dębowy. 
Park, który znajduje się na 
Osiedlu Wschód, wybudowa-
ny został kosztem ponad 600 
tys. zł. 
 – Można powiedzieć, że uda-
ło się wykonać wszystko, poza 

nasadzeniami. W parku poja-
wiły się ławki ścieżki, kosze na 
śmieci. Miejsce jest oczywiście 
oświetlone. Nasadzenia będą 
prowadzone sukcesywnie w ko-
lejnych latach – mówi nam Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Warto przy okazji przypo-
mnieć, że kilka miesięcy temu 
o nowe urządzenia zabawowe 
wzbogacony został inny park 
na Osiedlu Wschód – Park 
Krainy Polodowcowej. 

dOCENIENI UCzNIOWIE

stypendia starosty wręczone
W sali Kina na bursztyno-
wym szlaku odbyło się uro-
czyste wręczenie stypendiów 
dla najbardziej uzdolnionych 
uczniom powiatu gdańskie-
go. Tym razem lista nagro-
dzonych zawiera 39 nazwisk.
 – W gronie tym znalazło się 
36 osób, które otrzymały sty-
pendia za bardzo dobre wyni-
ki w nauce. Natomiast pozo-
stała trójka została doceniona 
za osiągnięcia sportowe. My-
ślę, że stypendia te w jakiś 
sposób mobilizują młodzież 
do większego angażowania 
się w naukę – mówi Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. 
Dodajmy przy okazji, że naj-
wyższą średnią (5,86) osią-
gnął Paweł Manke z Zespołu 
Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących w Pruszczu 
Gdańskim.

(Gr)

ŻyciE Powiatu
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POzOSTAŁA KANALIzACJA I OdNOWIENIE ELEWACJI

rewitalizacja grunwaldzkiej 
25 prawie ukończona
zakończył się kolejny etap rewitalizacji działki przy ulicy Grunwaldzkiej 25 w pruszczu 
Gdańskim. tym razem prace, które niemal w całości zostały sfinansowane ze środków 
powiatu, dotyczyły uporządkowania terenu wokół budynku.

 – Na tym nie poprzestajemy, 
ponieważ już w przyszłym 
roku będziemy organizować 
kolejny teren rekreacyjno
-parkowy, który zlokalizowa-
ny będzie na Osiedlu Bursz-
tynowym – dodaje burmistrz 
Wróbel.
Więcej informacji na ten te-
mat podamy w jednym z ko-
lejnych wydań „Panoramy”.

(lubek)

Pierwsze prace przy zabyt-
kowym budynku w centrum 
miasta rozpoczęły się kilka lat 
temu. Najpierw przeprowa-
dzono remont wewnątrz bu-
dynku. W 2017 roku niemałe 
środki przeznaczono na od-
restaurowanie zabytkowego 
ogrodzenia.
 – Tym razem zajęliśmy się 
wyremontowaniem parkingu, 
budową chodników i alejek. 
Prace dotyczyły również upo-
rządkowania zieleni. Pozostał 
jedynie starodrzew, więc wy-
konano dodatkowych nasadzeń 
w miejsce krzaków, które szpe-
ciły zamiast upiększać – mówi 
„Panoramie” Marian Cichon, 
wicestarosta gdański.
Jednak budynek wymaga ko-
lejnych nakładów finanso-
wych. Potrzeba bowiem wy-
mienić całą instalację wodno
-kanalizacyjną, a za kilka lat 

odnowić elewację budynku. 
Roboty związane z kanaliza-
cją miały być prowadzone już 
w tym roku. Do prac jednak nie 
przystąpiono.
 – Odstąpiliśmy od tego zada-
nia ze względu na zbyt wysoki 
kosztorys. Poprosiłem o jego 
weryfikację, ponieważ okaza-
ło się, że wymiana instalacji 
może nas kosztować nawet 600 
tysięcy złotych. Szacuję, że in-
westycje ta może pochłonąć 
ok. 350 – 400 tysięcy złotych. 
Jednak ostateczną cenę pozna-
my dopiero po rozstrzygnięciu 

przetargu. Myślę, że roboty ru-
szą w przyszłym roku – tłuma-
czy Marian Cichon.
Z kolei odnowienie elewacji nie 
powinno być zbyt dużym ob-
ciążeniem finansowym, dlate-
go władze powiatu uważają, że 
wszystkie prace rewitalizacyjne 
przy Grunwaldzkiej powinny 
zakończyć się w ciągu dwóch 
najbliższych lat.
 – Wszystkie przeprowadzone 
prace były oczywiście uzgad-
niane i konsultowane z konser-
watorem zabytków. Dlatego też 

wykorzystane materiały mają 
wysoką jakość, co niesie za 
sobą wyższą cenę. Warto przy 
okazji powiedzieć, że miasto – 
ze swoich środków – poprawi 
dojazd do przychodni – doda-
je Jerzy Świs, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Dodajmy na sam koniec, że 
wszystkie prace związane z upo-
rządkowaniem terenu koszto-
wały niespełna 1,5 mln zł.

(KL)

rEKLAMA

naJtańsza rEkLama w miEŚciE

kontakt: news@panoramapomorza.pl
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  trwają właśnie ostatnie prace remontowe w budynku starostwa

BĘdzIE KOMFOrTOWO, EKONOMICzNIE I BEzPIECzNIE

dO STrAŻy GArNĄ SIĘ CHŁOPCy, ALE I dzIEWCzĘTA

Budynek starostwa przechodzi gruntowny lifting

70. urodziny ochotniczej straży Pożarnej w Ełganowie 

trwają prace remontowe budynku starostwa powiatowego w pruszczu Gdańskim. w tej chwili roboty prowadzone są w sali posiedzeń oraz 
sekretariacie urzędu.

Jedną z najstarszych jednostek ochotniczej straży pożarnej w powiecie gdańskim jest jednostka z ełganowa, która w ostatnich dniach 
października obchodziła 70. urodziny.

Budynek, w którym mieście 
się obecna siedziba powiatu, 
pochodzi z lat 50. XX wieku. 
Obiekt przez wiele lat nie było 
remontowany. W końcu jednak 
władze powiatu zdecydowały 
się dostosować urząd do nowej 
rzeczywistości. Dzięki inwe-
stycjom realizowanym od kil-
ku lat, petenci przyjmowani są 
w o wiele lepszych warunkach.
 – Chodziło nie tylko o to. Przy 
budowie tego budynku wyko-
rzystywano wiele szkodliwych 
materiałów. Z takich wykony-
wane były chociażby wszystkie 
posadzki w naszym urzędzie. 
Nie jest to mały budynek, więc 
ogrom prac jest równie wielki. 
Remonty prowadzone są suk-
cesywnie w kolejnych wydzia-
łach. Na sam koniec zdecy-
dowaliśmy się przeprowadzić 
remont pomieszczenia infor-
matyków, sekretariatu oraz ga-
binetów starosty i wicestarosty. 
Do nowych standardów mu-
sieliśmy dostosować również 
salę posiedzeń, w której od-
bywają się sesje rady powiatu 
– tłumaczy Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.

Wiele jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych po-
wstawało po zakończeniu 
wojny. Jedną nich jest OSP 
z Ełganowa, której począt-
ki sięgają czerwca 1949, 
a utworzona została dzięki 
staraniom Aleksandra Łę-
czyńskiego, Kazimierza Sur-
ma, Józefa Leszka i Stefana 
Kaczmarka. Początkowo jed-
nostka skupiała 14 członków, 
a pierwszą remizą była ponie-
miecka kuźnia, znajdująca się 
przy obecnej ulicy Asfaltowej. 
Strażacy alarmowali się syre-
ną umieszczoną na byłej roz-
lewni piwa. Pierwszym sprzę-
tem przeciwpożarowym na 
wyposażeniu jednostki była 
ręczna sikawka. W latach 50. 
zakupiono wóz konny i moto-
pompę m-400. 
 – Strażacy z Ełganowa wy-
jeżdżają na każde wezwania. 
Nie pamiętam sytuacji, aby 
ełganowska jednostka nie 
wyjechała do którejś akcji ra-
tunkowej. Co ważne, w Ełga-
nowie nie brakuje młodzieży 
– zarówno wśród chłopców, 
jak i dziewcząt – która garnie 

się do straży. W gronie tym, 
co jest szczególnym powodem 
do radości i dumy, są również 
panie. W przypadku Ełgano-
wo nie zaistnieje sytuacja, że 
brakować będzie osób chęt-
nych do akcji ratowniczej – 
mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie. 
Jubileusz i to tak zacny nie 
mógłby być obchodzony bez 
urodzinowej uroczystości. 
Była to też doskonała okazja, 
by wręczyć odznaczenia za-
służonych strażakom. 
 – Warto obchodzić każdy ju-
bileusz tego typu organizacji. 
Strażacy to grupa bardzo po-
ważana przez mieszkańców. 
Z każdym rokiem mają co-
raz więcej obowiązków. Tyl-
ko w tym roku było dwa razy 
więcej zdarzeń w niż w roku 
ubiegłym. Wyjazdów było 
tak dużo, że tegorocznym bu-
dżet OSP zrealizowany zo-
stał w ciągu pierwszych sze-
ściu miesięcy – dodaje Błażej 
Konkol.

(Gr)

Od kilku lat modernizowany 
i rozbudowywany był wydział 
komunikacji. Ostatnim akor-
dem tych działań była wymia-
na okien. 
 – Trwają również pra-
ce w sali posiedzeń. Została 
ona powiększona, ponieważ 

dotychczasowe warunki, w ja-
kich odbywały się posiedzenia 
rady powiatu, były tragiczne. 
To nie wszystko, ponieważ w 
naszym powiecie przybywa 
mieszkańców, a to może się w 
przyszłości wiązać z większą 
liczbą radnych. Taka sytuacja 

może się wytworzyć już przy 
najbliższej kadencji. Dlate-
go niezbędne było poszerze-
nie sali posiedzeń. Poza tym 
nowe przepisy prawne wymo-
gły na nas zainstalowanie no-
wego systemu multimedialne-
go. Przy okazji tego remontu 

ŻyciE Powiatu
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przygotowujemy pomieszcze-
nie, które zostanie przezna-
czone na archiwum finansów 
– tłumaczy Marian Cichon, 
wicestarosta gdańskiego. 
To nie koniec prac. Zaraz przy 
wejściu głównym wygospo-
darowano również miejsce dla 
ochrony. Dlaczego? Powód jest 
niebywały, ale poważny.
 – Nie od dziś widzimy, że pe-
tenci wszczynają awantury. 
Niektórzy pracownicy czują 
się zagrożeni. Nie są to bez-
podstawne zarzuty. Zdarzało 
się – i to niejednokrotnie – że 
zmuszeni byliśmy wzywać do 
interwencji patrol Policji. Aby 
tego uniknąć, chcemy podpi-
sać umowę z firmą ochroniar-
ską. Docelowo w gabinetach, 
które są najczęściej odwiedza-
ne przez petentów i gdzie było 
najwięcej awantur, zainstalo-
wane będą przyciski alarmowe. 
Dzięki temu pracownik będzie 
mógł szybko i niepostrzeżenie 
wezwać na pomoc pracownika 
ochrony. Zakładamy, że praco-
wać tu będą emerytowani poli-
cjanci, którzy będą wiedzieć jak 
poradzić sobie w takiej sytuacji 

– tłumaczy Marian Cichon.
Dodajmy, że 3 lata temu wy-
miana niemal wszystkich po-
sadzek w budynku starostwa 
kosztowała ok. 1 mln zł. W 
tym roku kolejne 2,5 mln zł za-
inwestowano w remonty. Część 
ze środków pochłonęła klima-
tyzacja. Pieniądze przezna-
czone były także na instalacje 
fotowoltaiczne, które zamon-
towano na dachu starostwa. 
Mają one służyć do podgrzania 
wody, a zimą również do czę-
ściowego ogrzewania budynku.
 – Planujemy jeszcze wymie-
nić w całym budynku instala-
cję kanalizacyjną. Z kolei przy 
budynku musimy odbudować 
mury oporowe, a przy okazji 
tych prac wybudujemy dodat-
kowe miejsca postojowe dla 
pracowników starostwa, dzięki 
czemu powinno pojawić się kil-
ka miejsc parkingowych przed 
głównym wejściem do urzędu. 
Poza tym w przyszłorocznym 
budżecie zaplanowaliśmy środ-
ki na odnowienie części elewa-
cji budynku starostwa – mówi 
wicestarosta. 

(lubek)
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Europejski poziom 
szachów 

Jest kanalizacja!

120 uczestników, 7 kate-
gorii wiekowych, 9 rund 
po 10 minut – w gminie 
Pruszcz Gdański odbył się 
III Międzynarodowy Tur-
niej Szachowy z okazji Święta 
Niepodległości.
Do Szkoły Podstawowej 
z Przejazdowie zjecha-
li szachiści z całej Polski 
i kilku innych krajów. Go-
spodarze zmagań wystawili 

Mieszkańcy Będzieszyna w 
gminie Pruszcz Gdański już 
wkrótce będą mogli podłą-
czyć się do sieci kanalizacyj-
nej. Inwestycja została dziś 
oficjalnie odebrana.
Co ważne, przy okazji budo-
wy kanalizacji został zlikwi-
dowany nieekologiczny, po-
wodujący uciążliwy zapach 
osadnik gnilny Imhoff.
Zadanie pochłonęło ponad 
828 tysięcy złotych, z czego 

5 uczestników, z czego naj-
młodszy ma dopiero 6 lat.
 – Nasze szkolne kółko sza-
chowe cieszy się dużym po-
wodzeniem – przyznaje dy-
rektor Tomasz Szlak. – Sza-
chy niesamowicie wpływają 
na rozwój młodego człowie-
ka. Uczą logicznego myślenia, 
co pomaga w nauce i w co-
dziennym życiu.

(MB)

500 tysięcy złotych gmina po-
zyskała od Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa.
 – Harmonogram prac był 
bardzo napięty, jednak wy-
konawca podołał zadaniu w 
terminie, z czego bardzo się 
cieszę – powiedział Daniel 
Kulkowski, wicewójt gminy 
Pruszcz Gdański.

(MB)
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ŻyciE gminy Pruszcz gdański

200 drzEW I 500 KrzEWÓW

BEzŁPATNE POrAdy PSyCHOLOGICzNE

Jesienne nasadzenia w gminie 
Pruszcz gdański 

Pierwszy kontakt, gdy masz kłopot

każdego roku gmina pruszcz Gdański upiększana jest roślinami. tej jesieni posadzono 
tu, w niektórych przypadkach wspólnie z mieszkańcami, prawie 200 drzew, ponad 500 
krzewów i bylin, a także kilka tysięcy cebulek kwiatów.

Gmina pruszcz Gdański umożliwia mieszkańców bezpłatne porady psychologiczne. 
punkty, w których można z nich skorzystać, znajdują się w łęgowie (ul. długa 20 – 
budynek oksibp i Gops) oraz przy ul. dworcowej 6a w straszynie (obiekt mediateki). 
o tym, z jakimi problemami się borykamy i jak możemy sobie pomóc, rozmawiamy z dr 
marcinem charczyńskim, psychologiem i psychoterapeutą.

Uzupełniono nasadzenia w par-
kach, na placach zabaw, ron-
dach, przy parkingach i zbior-
nikach wodnych. Powstały 
również nowe skwerki: przy ul. 
Poprzecznej w Straszynie, gdzie 
mieszkańcy posadzili nad zbior-
nikiem wodnym robinie akacjo-
we i brzozy, a także w okolicy 
nowego budynku urzędu gminy, 
gdzie zasadzono klony, lipy, robi-
nie akacjowe, jabłonie ozdobne, 
grusze drobnoowocowe, jarzęby 
pospolite oraz krzewy i byliny w 
postaci rozchodników, hortensji, 
kocimiętki, miskantów, berbery-
sów i kosodrzewin, a ponadto ce-
bulki hiacyntów i krokusów. 
 – Jeśli chodzi o drzewa, to sa-
dzimy głównie gatunki rodzime 
– mówi Anita Sąpór, inspektor 
ds. ochrony środowiska w Urzę-
dzie Gminy Pruszcz Gdański. 
– Staramy się w ten sposób kom-
ponować nasadzenia, by były 
atrakcyjne przez cały rok. I tak, 

– Z jakim problemem ży-
ciowym można się do Pana 
zgłosić?
– Praktycznie z każdym. Ideą 
takiego punktu jest umoż-
liwienie nawiązania kon-
taktu, zrobienia pierwszego 
kroku w celu pomocy sobie 
lub bliskiej osobie. Nie każ-
dy ma ochotę i odpowiednią 
motywację, by zgłosić się do 
konkretnej instytucji: ośrod-
ka pomocy społecznej, po-
radni zdrowia psychicznego 
czy ośrodka terapii uzależ-
nień. Rozmowa z psycholo-
giem jest poufna i nie wiąże 
się z żadnymi zobowiązania-
mi, pozwala zrozumieć swój 
problem i wyzwolić chęć do 
dalszego działania. Jestem po 
to, by wesprzeć i odpowied-
nio pokierować. 
– Z jakimi problemami zgła-
szają się nasi mieszkańcy?
– Ze stanami lękowy-
mi, zaburzeniami nastroju, 

na przykład, przed nowym urzę-
dem wiosną będą kwitnąć kroku-
sy i hiacynty, w czerwcu pojawi 
się kocimiętka, latem zakwitną 
hortensje, jesienią nasze oko będą 
cieszyć rozchodniki i trawy, a na 
tle zimowego krajobrazu wy-
różniać się będą pomarańczo-
wo-czerwone gałązki lipy oraz 
czerwone jabłuszka na jabłoniach 
ozdobnych. 

kłopotami z dorastającymi 
i buntującymi się dziećmi, 
uzależnionym partnerem, 
przemocą w rodzinie. Są to 
problemy, które obecnie do-
tykają bardzo wiele osób.
– Jak dużą szansę na po-
radzenie sobie z proble-
mem mają osoby, które od-
wiedzą psychologa bądź 
psychoterapeutę?
– Zdecydowali się sięgnąć po 
pomoc, czyli widzą swój pro-
blem, a ten krok jest zawsze 
najtrudniejszy. Uważam, że 
każda podejmowana próba 
zmiany trudnej sytuacji jest 
szansą rozwiązanie proble-
mu. Nawet jeżeli na efekt 
trzeba poczekać czy zdecy-
dować się na pomoc jeszcze 
innych instytucji.
–Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Magdalena 
Bielicka

Punkt konsultacji psychologicznej w Cieplewie (Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieplewie, ul. Długa 20 a), 

poniedziałek i czwartek w godz. 7:30–13:30, 
wtorek w godz. 9:00–15:00

Punkt konsultacji psychologicznej w Straszynie (Mediate-
ka w Straszynie, ul. Dworcowa 6a), w każdą środę w godz. 

8:00–11:00

Rośliny pojawiły się także przy 
zbiorniku wodnym w Rekcinie.
 – Niezagospodarowane do tej 
pory rabaty w Rekcinie ozdobi-
liśmy biało-różowymi  różami 
okrywowymi, które kwitną nie-
przerwanie od czerwca do paź-
dziernika – kontynuuje A. Sąpór. 
– Postawiliśmy także na jeżówki 
purpurowe, które wabią pszczoły 
i motyle.

Na osiedlu Modrym w Straszynie 
mieszkańcy sami ochoczo sadzi-
li jałowce płożące. 45 sztuk tych 
krzewów upiększyło rondo w pa-
sie drogowym ul. Saturna.
 – Jałowce po rozrośnięciu utwo-
rzą zimozielony szaroniebieski 
„dywan” – dodaje pracownica 
urzędu.

(MB)

 





Uniwersytet dla 
przedszkolaków 

Gmina Suchy Dąb 
w trzech Ośrodkach 
Wychowania 

Przedszkolnego, 
a więc w Suchym Dębie, 
Koźlinach i Grabinach–
Zameczku realizuje 
projekt „Uniwersytet 
przedszkolaka”. Jest on 
współfinansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Dzięki temu projektowi 
zwiększyła liczbę miejsc dla 
3-5 latków we wszystkich 
ośrodkach przedszkolnych 
i wydłużyła godziny ich 
pracy, dokonano adaptacji 
pomieszczeń i modernizacji 
sal, a także doposażono 
ośrodki wychowania 
przedszkolnego 
w nowe zabawki, pomoce 
dydaktyczne i sprzęt 
multimedialny. 
 – Uzyskane wsparcie 
finansowe pozwoliło 
również na wzbogacenie 
oferty edukacyjnej 
przedszkoli. Realizowane 
są innowacyjne zajęcia 
dodatkowe ukierunkowane 
na kształtowanie 
i rozwój kompetencji 
kluczowych dzieci 
w wieku przedszkolnym. 
Dzieci uczestniczą 
w różnych formach 
edukacji przedszkolnej 
pozwalających im 
na kształtowanie 
samodzielności, wyobraźni 
i intelektu. Przedszkolaki 
korzystają z nauki 
języka angielskiego, 
zajęć komputerowych, 
rytmiki i zajęć tanecznych.  
Dzięki zabawom 

z klockami, gimnastyce 
paluszkowej i matematyce 
sensorycznej rozwijają 
swoje umiejętności 
matematyczne – mówi nam 
Dorota Sudenis, zastępca 
kierownika projektu.
Podczas zajęć z bajkoterpii 
uczą się, jak radzić 
sobie z emocjami 
i w trudnych sytuacjach 
życiowych. Doświadczają, 
eksperymentują i badają 
przyrodę na zajęciach 
„Uniwersytet 5+” oraz 
podczas interaktywnych 
zajęć wyjazdowych 
realizowanych w centrach 
edukacyjnych. 
Dzięki pozyskanym 
funduszom unijnym 
gmina Suchy Dąb znacznie 
zwiększyła dostęp do 
edukacji przedszkolnej 
dla najmłodszych 
mieszkańców gminy, dała 
im możliwość uczestnictwa 
w różnych formach 
edukacji przedszkolnej, 
gdzie w sposób nowatorski, 
kreatywny i nieszablonowy 
rozwija oraz kształtuje 
osobowość najmłodszych. 
 – Dla młodych rodzin 
bardzo ważne jest, aby ich 
dzieci mogły przebywać 
w przedszkolach albo 
żłobkach, dzięki czemu 
mogą spokojnie realizować 
się zawodowo. Warto też 
zwrócić uwagę na wartość 
projektu, który opiewa na 
4,7 miliona złotych, z czego 
aż 4 miliony pochodziły 
z Unii Europejskiej – 
dodaje Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego.

Największa iNwestycja w historii gmiNy 

zyska przede wszystkim środowisko

1,5 mlN Na drogi

korzystają mieszkańcy 

Zgodnie z harmonogramem 
przebiegają prace związane 
z budową oczyszczalni 

ścieków oraz kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Sobowidz, 
Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo 
Średnie w gminie Trąbki Wielkie. 
 – Jak na każdej szczególnie dużej 
budowie występują problemy. Na 
szczęście ze wszelkimi kłopotami 
radzimy sobie na bieżąco, a dzięki 
temu inwestycja coraz szybciej zbliża 
się do końca. Od samego początku 
mieszkańcy bardzo dobrze odbierają 
inwestycję, dlatego też nie mamy zbyt 
wielu protestów. Prace prowadzone 
są szybko i myślę, że jeszcze w tym 
roku uda się zakończyć budowę sieci 
kanalizacyjnej. Dłużej potrwa budowa 
oczyszczalni. Jestem przekonany, że 
w okresie wakacyjnym rozpocznie 

się uruchomienie całego systemu 
ściekowego – mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.
Zdaniem władz trąbeckiej gminy na 
inwestycji zyska przede wszystkim 
środowisko, ponieważ ścieki zamiast 
do rowu albo jeziora trafią do 
oczyszczalni ścieków. Widoczne 
to powinno być szczególnie nad 
jeziorem w Sobowidzu. Nikt nie 
został przyłapany nie nielegalnym 
pozbywaniu się ścieków, ale 
wystarczyło spojrzeć na wodę, by 
wiedzieć, że nieczystości trafiały do 
jeziora.
 – Gmina Cedry Wielkie jest godna 
naśladowania. Mam tu na myśli dwie 
rzeczy: sięganie po środki europejskie, 
które w tym przypadku okazały się 
niebagatelną pomocą dla miejscowego 
samorządu, oraz dbałość o ekologię. To 

również dzięki tej inwestycji Pomorze 
ma najwyższy w kraju wskaźnik 
skanalizowania województwa – 
zauważa Mieczysław Stuk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Dodajmy, że jest to największy projekt 
finansowy realizowany przez gminę 
Cedry Wielkie. Jego wartość to ok. 
25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln 
zł) dofinansowała Unia Europejska. 
W historii gminy projektu z tak dużym 
unijnym dofinansowaniem jeszcze nie 
było.
Nie jest to oczywiście jedyna gmina 
w powiecie gdańskim, która sięgnęła 
po tak duże unijne dofinansowanie 
na budowę kanalizacji sanitarnej. 
Niedawno zakończono budowę 
w gminie Cedry Wielkie, a prace przy 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
trwają w gminie Przywidz. 

Andrzej Chruścicki, wójt 
gminy Kolbudy podpisał 
umowę dotyczącą 

dofinansowania inwestycji 
drogowych, które mają być 
zrealizowane w miejscowości 
Czapielsk.
Urzędnicy z gminy Kolbudy 
zaplanowali budowę dwóch dróg 
w Czapielsku. Mowa o Fiołkowej 
i Jezuickiej. Na ten cel kolbudzki 

samorząd pozyskał dofinansowanie 
w kwocie 1 557 064 zł. Środki 
pochodzą z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
Gmina Kolbudy otrzyma 
dofinansowanie na budowę 
ulic Fiołkowej i Jezuickiej 
w Czapielsku. 
 – Bardzo dobrze, że pomorskie 
samorządy sięgają po kolejne 
unijne środki, dzięki którym 

budowane są drogi na terenach 
wiejskich. Zdajemy sobie sprawę, 
że gdyby nie unijne fundusze, to 
wiele inwestycji nie byłoby w ogóle 
zrealizowanych. Korzystają na tym 
przede wszystkim mieszkańcy, 
którzy mogą poruszać się po 
nowych, komfortowych drogach – 
mówi Mieczysław Struk,  
marszałek województwa 
pomorskiego.

Bogatsza oferta 
edukacyjNa
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60 MILIONÓW NA KANALIzACJĘ 

zakończona kolejna ważna inwestycja 
W Długim Polu odbyła się 
niecodzienna uroczystość. Z 
udziałem wielu gości świę-
towano zakończenie jednej 
z najważniejszych inwesty-
cji, która w ostatnich latach 
realizowana była na terenie 
naszej gminy. Chodzi oczy-
wiście o budowę kanalizacji 
sanitarnej w trzech miejsco-
wościach – Giemlicach, Lesz-
kowych i Długim Polu oraz na 
ulicy Ogrodowej w Cedrach 
Wielkich.
Zadania związane z budową 
kanalizacji sanitarnej na tere-
nie naszej gminy realizowane 
są od ponad 15 lat. Na ten cel 
wydano ok. 60 mln zł, z cze-
go połowę tych środków udało 
się pozyskać z funduszy unij-
nych. Tylko ostatnia inwesty-
cji kosztowała ok. 12 mln zł, 
a wsparcie unijne wyniosło 
85%.
– Trzeba jasno powiedzieć, że 
gdyby nie przychylność za-
rządu województwa pomor-
skiego, gros tych zadań nie 
udałoby się tak szybko zreali-
zować. Można powiedzieć, 
że prawie wszyscy mieszkań-
cy tzw. aglomeracji ściekowej 
mogą korzystać z kanalizacji. 
Lada dzień ogłoszony zostanie 
przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę budowy kanalizacji w 

Cedrach Małych Kolonii. Nie 
zapominamy również o Kie-
zmarku, który znalazł się poza 
aglomeracją ściekową, ale i tam 
będziemy już niebawem budo-
wać – zapewnia Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wielkie.
Obecny na uroczystości z Dłu-
gim Polu senator Ryszard Świl-
ski, który jeszcze do niedawna 
był wicemarszałkiem woje-
wództwa pomorskiego, zapew-
niał, że nie zapomni o naszej 
gminie.
 – Znamy się tak długo, że chy-
ba nie muszę składać gwarancji, 
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Pomorski potentat inwestuje na Żuławach
Żuławy to nie tylko sielskie klimaty i rolnicze tereny. to też miejsce, które coraz chętniej dostrzegane jest przez inwestorów i to 
pomorskich potentatów. dobitnym tego przykładem jest spółka Gillmet, która na granicy koszwał i wocław wybudowała zakład 
produkcji elementów stalowych i ocynkownię ogniową.

Żuławy od dawien dawna po-
strzegane były jako doskonałe 
miejsce dla rolników. Jednak 
grzechem byłoby nie inwesto-
wać na terenach, które bez-
pośrednio sąsiadują z jedną z 
najważniejszych polskich dróg 
ekspresowych S7. Zachęca do 
tego również bliskość portów 
morskich czy lotniska.
Takiego miejsca szukał właśnie 
zarząd starogardzkiej spółki 
Gillmet.
– Braliśmy pod uwagę kilka 

lokalizacji. Zdecydowaliśmy 
się na gminę Cedry Wielkie i 
tego nie żałujemy. Od począt-
ku zauważaliśmy przychylność 
władz gminy i pracowników 
urzędu. Można powiedzieć, że 
czuliśmy się tu jak w domu – 
mówi Andrzej Wojtysiak, pre-
zes spółki Gillmet.
– Cieszymy się, że kolejna firma 
zainwestowała na naszym tere-
nie. Jesteśmy otwarci na nowe 
inwestycje. Staramy się wspie-
rać i rozwiązywać problemy, 

które napotkają przedsiębior-
cy działający w naszej gminie 
– podkreśla Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Ocynkownia to zakład prze-
mysłowy, gdzie szczegól-
ną uwagę zwracać trzeba na 
ochronę środowiska.
– Przed rozpoczęciem inwesty-
cji gmina – mimo że nie miała 
takiego obowiązku – przepro-
wadziła konsultacje społeczne. 
Poinformowaliśmy mieszkań-
ców o naszych zamierzeniach 
i zabezpieczeniach, które bę-
dziemy wprowadzać. Można 
powiedzieć, że zrealizowaliśmy 
110 procent zaplanowanych 
przedsięwzięć dotyczących 
ochrony środowiska – dodaje 
prezes Wojtysiak.
Ocynkownia Północ wyposa-
żona jest w najnowocześniejsze 
systemy oczyszczania powie-
trza zgodnie z najnowszymi 
dyrektywami Unii Europej-
skiej. Zakład nie składuje rów-
nież żadnych szkodliwych od-
padów, ponieważ nieczystości 

oszuści znów atakują 
Kolejny już raz Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych ostrze-
ga przed otwieraniem i od-
powiadaniem na maile, które 
wydają się korespondencją 
z ZUS. Szczególną uwagę na-
leży zwrócić na adres, z którego 
przychodzą wiadomości. 
 – Oszuści podszywający się 
pod Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych ponownie pod-
jęli aktywność w Internecie. 
W ostatnich dniach liczna 
grupa klientów w różnych czę-
ściach kraju otrzymała maile 
z informacją o konieczności 
spłaty zaległości w ZUS. Nie-
które z maili zawierają prośbę 
o ponowne wypełnienie for-
mularza zgłoszenia do ubez-
pieczeń społecznych – ZUS 
ZUA, który jest załącznikiem 
do maila. Umieszczone w stop-
ce korespondencji logotypy 
ZUS i PUE – Platforma Usług 
Elektronicznych – sugerują, że 
nadawcą jest Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Gdy jednak 
przyjrzymy się dokładnie ad-
resowi nadawcy, nie powinni-
śmy mieć wątpliwości, że ko-
respondencja elektroniczna nie 
pochodzi z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych – tłumaczy 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
województwa pomorskiego.

Oszuści posługują się dwoma 
adresami: składki@ubezpie-
czenia.pl i zus.@zua.pl. Żaden 
z adresów nie ma używanego 
przez ZUS rozwinięcia „zus.
pl”. Dodać trzeba, że ZUS 
nie stosuje też w swoich adre-
sach mailowych rozwinięcia 
„gov.pl”, które to pojawiało się 
przy wcześniejszych próbach 
oszustw. 
 – Apelujemy, by w żadnym 
przypadku nie odpowiadać 
na tego typu na maile ani nie 
otwierać załączników do nich. 
Korespondencja taka ma bo-
wiem najczęściej na celu zain-
fekowanie komputera, a także 
uzyskanie dostępu do danych 
wrażliwych, które zapisane są 
w jego pamięci. Jeżeli ktokol-
wiek z naszych klientów ma 
wątpliwości co do nadawcy 
otrzymanej korespondencji, 
prosimy o kontakt z najbliższą 
placówką ZUS lub Centrum 
Obsługi Telefonicznej pod nu-
merem: 22 560 16 00 – apeluje 
Krzysztof Cieszyński.
Kontakt elektroniczny ze stro-
ny ZUS możliwy jest jedynie 
w sytuacji, gdy klient posia-
da profil na Platformie Usług 
Elektronicznych i wyraził zgo-
dę na taką formę kontaktu.

(Gr)

że nie zapomnę o gminie Cedry 
Wielkie. Cieszę się, że mogę 
uczestniczyć w zwieńczeniu ko-
lejnego dużego projektu, w któ-
rym swój skromny udział miał 
także samorząd województwa 
pomorskiego – mówi senator 
Ryszard Świlski.
Budowa sieci kanalizacyjnej w 
naszej gminie otrzymała rów-
nież dofinansowanie ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku.
 – Gmina Cedry Wielkie jest 
godna naśladowania, a zarówno 

wójt, rada gminy i urzędnicy 
wyjątkowo dbają o środowisko. 
To między innymi dzięki nim 
Pomorze ma najwyższym w 
kraju wskaźnik skanalizowania 
województwa. Gmina Cedry 
Wielkie ma też wielki wkład w 
tym, że nasze wody w rzekach,\ 
czy jeziorach są coraz czystsze 
– podkreślał w Długim Polu 
Maciej Kazienko, prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.

(lubek)

płynne odbieraną są przez spe-
cjalistyczną firmę, a odpady 
cynkowe są sprzedawane.
– Od początku naszej, trwają-
cej już pięć pokoleń, działalno-
ści na pierwszym miejscu sta-
wiamy ekologię. Wprowadzili-
śmy wszelkie możliwe rozwią-
zania, aby nasz nowy zakład 
był bezpieczny dla środowiska i 
otoczenia, w którym działamy. 

To nie wszystko, ponieważ z 
myślą o uczniach będziemy or-
ganizować lekcje chemii i mam 
nadzieję, że będą one ciekawą 
formą poszerzania wiedzy – 
dodaje Błażej Gilla, właściciel 
spółki Gillmet.
Dodajmy, że spółka Gillmet 
w ciągu dwóch najbliższych 
lat zatrudni ok. 100 pracow-
ników. Dzięki tej inwestycji 

wybudowano gazociąg (firma 
sfinansowała przygotowała 
projekt), do którego mogli pod-
łączyć się mieszkańcy Koszwał. 
Warto też pamiętać, że każde-
go roku do gminnej kasy wpły-
wać będą niemałe środki z ty-
tułu podatku.

(lubek)
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KULTUrALNy rOK W PrUSzCzU GdAŃSKIM

faktoria i kino biją kolejne rekordy
kończący się powoli 2019 rok był niezwykle udany dla pruszczańskiej kultury. rekordy frekwencji biły wydarzenia organizowane 
podczas Faktorii kultury. nieprzerwanie dużym zainteresowaniem cieszy się również kino na bursztynowym szlaku. minione 
miesiące w kulturze podsumuje piotr pułkowski, dyrektor centrum kultury i sportu w pruszczu Gdańskim.

– Najmłodszym Waszym 
dzieckiem jest Kino na bursz-
tynowym szlaku, które nie-
dawno obchodziło roczek. Są 
powody do radości?
 – Trudno nie kryć radości z tak 
dużej frekwencji. Wiadomo, że 
trochę gorzej było w okresie 
letnim, kiedy myślimy o zupeł-
nie innych formach odpoczyn-
ku. Od września ponownie 
pojawiły się hitowe tytuły, a 
więc „Joker”, czy „Boże ciało”, 
a wraz z nimi tłumy na widow-
ni. Ta reguła dotyczy każdego 
kina. Oprócz tego, że w swo-
im repertuarze mamy filmy, 
nasza oferta wzbogacona jest 
o organizację koncertów. Nie-
mal na pniu sprzedane zostały 
wejściówki na koncert piose-
nek Bułata Okudżawy. Z ko-
lei bilety na Sztywny pal Azji 
wyprzedane zostały na miesiąc 
przed koncertem. Okazuje się, 
że jak jest dobra muzyka, to lu-
dzie przychodzą. Rozmawiamy 
z zespołami, które grają moc-
niejszą muzykę, aby wystąpili 

z koncertem akustycznym w 
naszym kinie. Patrząc wstecz, 
nie sądziliśmy, że wszelkimi 
wydarzeniami w naszym kinie 
interesować się będzie aż tak 
duża grupa osób.
 – Przedstawmy więc może ja-
kieś liczby…
 – W przeciągu 8 miesięcy 
sprzedaliśmy w naszym ki-
nie… 31 tysięcy biletów. A 
chciałbym przypomnieć, że 
sama może pomieścić 92 oso-
by. Był nawet przypadek jak za 
starych dobrych lat, że na jed-
no z wydarzeń dwóch panów 
pod krawatem próbowało wejść 
bez biletu, gdyż wejściówki nie 
były już dostępne. Z kolei sza-
cunkowe dane dotyczące Fak-
torii Kultury mówią, że spekta-
kle dla dzieci obejrzało łącznie 
ok. 7 tysięcy osób, a teatr dla 
dorosłych pół tysiąca więcej. 
Jest to niewątpliwy sukces i 
zasługa Teatru Wybrzeże, któ-
ry wyszedł do najmłodszych z 
bardzo ciekawymi propozycja-
mi. Z kolei wszystkie koncerty 

obejrzało ok. 11 tysięcy osób. 
Cieszymy się, że z każdym ro-
kiem wzrasta liczba osób, które 
korzystają z oferty przygotowa-
nej w ramach Faktorii Kultury.
 – Od czego to zależy: odpo-
wiednio dobranego repertu-
aru czy dobrej promocji?
 – Promocja liczy się przede 
wszystkim. Natomiast reper-
tuar ma ogromne znacznie. 
Gwiazdami tegorocznego lata 
byli m.in. Ray Wilson, Lao 
Che i Happysad. Wiadomo, że 
frekwencja zależna też jest od 
pogody, dlatego zawsze z nie-
pokojem patrzymy w niebo. 
 – Próżno jednak szukać wy-
konawców disco polo wśród 
koncertowych gwiazd letnie-
go grania w pruszczańskim 
amfiteatrze.
 – To nie jest miejsce dla tego 
typu muzyki. Faktoria Kultu-
ry ma pokazywać trochę inny 
rodzaj muzyki. Dni Pruszcza 
to jest ten czas, kiedy staramy 
się dotrzeć z muzyką prawie do 
każdego mieszkańca i właśnie 

wtedy bawić się można przy 
rytmach disco polo.
 – Warto przypomnieć, że fak-
toria to nie tylko kultura, ale 
również historia.
 – Regularnie organizujemy 
różnego rodzaju animacje, po-
kazy i eventy, w których uczest-
niczyć mogą całe rodziny. Wio-
dącym tematem są spotkania z 
rekonstruktorami z Masłomę-
cza z lubelskiego, dzięki któ-
rym odbywa się dwudniowy 
festiwal gocki. Moim zdaniem 
historia niesłusznie pomija Go-
tów, którzy wiele znaczą, bo 
przyczynili się przecież do oba-
lenia kilku kultur. 
 – Coraz więcej – nie tylko w 
naszym regionie – pojawia 
się osad historycznych, któ-
re mają stanowić atrakcje tu-
rystyczną. Co zrobić, żeby 
się wyróżniać i przyciągnąć 
turystów?
 – Ich architektura może być 
podobna, ale tak napraw-
dę oferty różnią się od siebie. 
Różni się również okres i lud, 

któremu dedykowana jest kon-
kretna osada. Clou programu 
to oczywiście rekonstrukcje, 
które przyciągają rzesze osób 
ciekawych historii ludzi żyją-
cych tu przed wiekami. 
Korzystając z okazji, z przy-
jemnością to powiem, że nasze 
społeczeństwo jest kultural-
nie wyedukowane i świadomie 
wybiera dla siebie konkretne 
propozycje. Bliskość Gdańska 

jest dla nas dobrodziejstwem, 
ale zarazem i przekleństwem. 
Stolica województwa ma prze-
bogatą ofertę kulturalną, ale 
mimo to jesteśmy konkuren-
cyjni, co dostrzegają i mam 
nadzieję doceniają mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego. 
 – Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Krzysztof Lubański 

Zamów już dziś internet 
dostarczany 

w technologii 
światłowodowej! 

WKRACZAMY W OKRES ZIMOWY.
 STARTUJEMY Z NOWĄ, ATRAKCYJNĄ OFERTĄ NA

USŁUGI ORAZ INSTALACJĘ PRZYŁĄCZA 
ŚWIATŁOWODOWEGO 

Z TERMINAMI NA WIOSNĘ I LATO 2020. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MIESZKAŃCÓW GMIN: 
KOLBUDY, PRZYWIDZ 

I TRĄBKI WIELKIE.

>

TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 10-20
od poniedziałku do piątku

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

  Jedną z gwiazd tegorocznej Faktorii kultury był 
ray wilson
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JEdyNA TAKA UCzELNIA NA PÓŁNOCy

Projektowanie ubioru w gdańskiej 
akademii sztuk Pięknych 

Gdańska uczelnia przez trzy 
ostatnie lata przygotowywała 
się do uruchomienia studiów 
podyplomowych związanych 

z modą.
 – Organizowaliśmy różnego 
rodzaju konferencje, wykła-
dy oraz warsztaty. Inicjatywy 

służyły temu, aby nawiązać 
współpracę z potencjalny-
mi partnerami, aby studia 
takie w ogóle można było 

prowadzić. Zależy nam nie 
tylko na teorii, ale i prakty-
ce. Posiadamy profesjonalnie 
wyposażoną, znajdującą się 

w Zbrojowni Sztuki pracow-
nię krawiecką, która może 
służyć do prowadzenia zajęć 
i do organizowania w przy-
szłości kursów szycia. Mi-
nione trzy lata przysłużyły 
się zdobywaniu doświad-
czenia i kreowania dobrych 
praktyk – mówi „Panoramie” 
prof. ASP dr hab. Adam Ka-
miński, prorektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Nabór ruszył na początku li-
stopada i potrwa do 8 listo-
pada. Rekrutacja jest dwu-
stopniowa. Pierwszy semestr 
wystartuje już na początku 
lutego. Początkowo ma być 
to grupa 25 słuchaczy, która 
w trakcie trzech semestrów 
zdobywać będzie wiedzę, 
umiejętności i kompeten-
cje z obszaru  projektowa-
nia ubioru. Na każdy kolejny 
semestr prowadzony będzie 
oczywiście oddzielny nabór. 
 – Zależy nam, aby uczelnia 
poszła w nowym kierunku, 
a szczególnie w kierunku 
szeroko rozumianej mody, 
abyśmy mogli o niej roz-
mawiać i pozyskać do tego 
odpowiednie kompetencje 
– dodaje prof. ASP dr hab. 
Krzysztof Polkowski, rektor 
ASP w Gdańsku.
Wiele przedmiotów będzie 
związanych z projektowa-
niem i nauką szycia. 
 – Nie zapominamy jednak 
o roli sztuki, czyli o przed-
miotach, które mają tak na-
prawdę wykształcać wśród 
słuchaczy świadomość este-
tyczną i plastyczną. Z wykła-
dowcami prowadzimy dysku-
sję wokół meandrów same-
go stylu prowadzenia zajęć 
i dialogu ze słuchaczami. 
Zastanawiamy się, czym 
jest komunikacja między 

wykładowcami i między stu-
dentami. Dzięki temu chce-
my budować – zgodnie zresz-
tą z naszą wizją – formułę 
kształcenia absolutnie współ-
czesną – tłumaczy prof. ASP 
Adam Kamiński.
Po zakończeniu „podyplo-
mówki” studenci będą od-
ważnymi, a przede wszyst-
kim kompetentnymi part-
nerami na rynku pracy. 
A w Trójmieście i na całym 
Pomorzu brakuje osób odpo-
wiednio przygotowanych do 
pracy w tej branży. Gdańska 
uczelnia jest chyba pierw-
szą, która – przynajmniej na 
płaszczyźnie edukacji – chce 
tę niszę wypełnić.
 – Naszym partnerem – wła-
ściwie od samego początku 
projektu – jest LPP, a więc 
nasz rodzimy i światowy po-
tentat branży odzieżowej. 
Władze spółki nie tylko nam 
kibicują, ale też w dość istot-
ny sposób wspierają nasze 
przedsięwzięcie. Co najmniej 
trzech przedstawicieli LPP 
prowadzić będzie zajęcia 
praktyczne, związane z mar-
ketingiem i warsztatem kra-
wieckim – dodaje rektor.
W Polsce działa osiem pań-
stwowych uczelni artystycz-
nych. Niektóre prywatne 
szkoły mają w swojej ofercie 
podobny kierunek naucza-
nia. Jednak na północy kraju 
prawdopodobnie tylko gdań-
ska Akademia Sztuk Pięk-
nych kształcić będzie w tym 
kierunku.
Więcej szczegółów dotyczą-
cych nowego kierunku na-
uczania znaleźć można na 
stronie internetowej www.
sztukamody.pl.

(lubek)

akademia sztuk pięknych w Gdańsku uruchomiła nabór na zupełnie nowy kierunek „sztuka mody. Świadome projektowanie Ubioru”. 
dedykowany jest osobom, które ukończyły licencjat albo magisterium.
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UTOŻSAMIAMy SIĘ z MIASTEM

czujemy się związani 
z Pruszczem gdańskim 
We wrześniu ankieterzy Po-
morskiej Pracowni Badań 
Społecznych zapytali miesz-
kańców Pruszcza Gdańskie-
go o to, z czym lub kim czują 
się związani. Niedawno po-
znaliśmy wyniki ankiety.
 – Jak wynika z badań ankie-
towych przeprowadzonych 
w naszym mieście, coraz wię-
cej pruszczan czuje się mocno 
związanych z sąsiadami i ze 
swoją małą ojczyzną – mówi 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. 
Na pytanie o to, czy czują się 
związani z rodziną, twierdzą-
co odpowiedziało 80 proc. 
ankietowanych. Z Prusz-
czem Gdańskim –  46 proc., 
a z „najbliższym sąsiedz-
twem” aż 39 proc., co oznacza 
dynamikę wzrostu o 25 proc.
 – Utrzymujący się na bardzo 
wysokim poziomie wskaź-
nik tożsamości z miastem 
i gwałtownie rosnący wskaź-
nik związania z najbliższym 

 Gdański genetyk, prof. dr hab. paweł cięszczyk, 
prorektor ds. studenckich awFis

dLA OSÓB AKTyWNyCH zAWOdOWO

NAJELPSI GENETyCy SĄ NA AWFIS

Bezpłatna kompleksowa rehabilitacja 
kardiologiczna 

gdańscy naukowcy mają największą bazę na świecie

copernicUs podmiot leczniczy uruchomił pierwszy, bezpłatny program kompleksowej 
rehabilitacji kardiologicznej w województwie pomorskim. kampania pod hasłem „na układy 
są rady” prowadzona będzie do końca 2022 roku. 

w polsce są raczej niedoceniani, ale na całym świecie coraz głośniej mówi się o osiągnięciach polskich genetyków sportowych. 
mimo że zabrzmi to nieskromnie, to można powiedzieć, że zespół najlepszych genetyków sportowych w polsce pracuje na 
gdańskiej akademii wychowania Fizycznego i sportu.. co ciekawe, przez znawców tematu ta grupa naukowców jest uważana 
jest za drugi pod względem osiągnięć naukowych zespół na świecie, realizujący badania naukowe w tym zakresie.

Głównym celem programu jest 
zmniejszenie niekorzystnych 
skutków chorób układu krą-
żenia oraz prewencja incyden-
tów kardiologicznych. Program 
przewiduje działania mające na 
celu zapewnienie i dostęp do wy-
sokiej jakości specjalistycznych 
usług zdrowotnych. Dla każdej 
z zakwalifikowanych do progra-
mu osób utworzony zostanie in-
dywidualny plan rehabilitacji pro-
wadzony przez interdyscyplinarny 
zespół specjalistów. Działania 
w ramach kompleksowej rehabi-
litacji kardiologicznych obejmują 
m.in.: konsultacje lekarza kar-
diologa, badania diagnostyczne, 
warsztaty edukacyjne, sesje ak-
tywności fizycznej, indywidualne 
konsultacje z psychologiem czy 
dietetykiem.
Program dedykowany jest miesz-
kańcom województwa pomor-
skiego w wieku aktywności za-
wodowej (mężczyźni: 18–64 oraz 
kobiety: 18–59 lat), którzy mają 
zdiagnozowaną chorobę ukła-
du krążenia lub przeszli incydent 
kardiologiczny. Programem ob-
jętych zostanie 9500 aktywnych 
zawodowo mieszkańców naszego 
województwa – w tym 7700 osób 
ze zdiagnozowaną chorobą ukła-
du krążenia oraz 1800 osób po in-
cydencie kardiologicznym. Udział 

Genetyka sportowa to nowa 
dziedzina nauki, która bada 
możliwości wykorzystania ge-
netyki klasycznej na potrzeby 
sportu. Tak doskonałego zespo-
łu genetyków, jakich posiada 
AWFiS, pozazdrościć może nie-
jedna uczelnia medyczna.
Nie sposób wyobrazić sobie do-
brego sportowca bez znajomości 
zasad funkcjonowania własne-
go organizmu. Z osiągnięć na-
ukowców coraz chętniej korzy-
stają również polscy sportow-
cy. 10 lat temu amerykańskie 
badania mówiły, że genetyka 
sportowa wykorzystywana jest 
zaledwie przez 2 proc. zawod-
ników USA. Z kolei tegoroczne 
badania przeprowadzone na po-
pulacji brytyjskiej pokazują, że 
już 48 proc, sportowców z Wiel-
kiej Brytanii korzysta z pomocy 

genetyków sportowych.
 – W Polsce odsetek ten jest 
znacznie mniejszy. Z danych, 
które posiadamy, wynika, że jest 
to zaledwie 10 – 15 % sportow-
ców. Moim zdaniem osiągnięcia 
genetyki wykorzystują w na-
szym kraju  głównie amatorzy. 
W przypadku sportowców pro-
fesjonalnych największą prze-
szkodą w szerszym wykorzysty-
waniu genetyki na potrzeby ich 
treningu jest brak odpowiednich 
uregulowań prawnych. W Unii 
Europejskiej tylko sześć krajów 
posiada odpowiednie przepisy 
prawne, według których powin-
no się stosować testy genetyczne 
– wyjaśnia gdański genetyk, prof. 
dr hab. Paweł Cięszczyk, prorek-
tor ds. studenckich AWFiS.
Potrzeba wprowadzić zasady, 
które będą jasno określały, kto 

i w jaki sposób może pobie-
rać materiał genetyczny, ale też 
gdzie i jak długo powinien on 
być przechowywany. Prawo po-
winno też jasno mówić w jaki 
sposób oceniać próbki. W na-
szym kraju jest nisza na rynku, 
którą próbują wykorzystać pry-
watne podmioty. Często zdarza 
się, że ich badania są nieprawdzi-
we i wprowadzają w błąd. Ale na 
rynku nie brakuje również firm 
rzetelnych. 
 – Moim zdaniem polscy na-
ukowcy w swoich badaniach nie 
odbiegają od swoich zachod-
nich kolegów. W naszej bazie, 
która jest w tej chwili najlepsza 
na świecie, posiadamy materiał 
genetyczny ponad 2000 naj-
lepszych polskich sportowców, 
w tym również gwiazd polskie-
go sportu, których z nami już 

nie ma. Właśnie teraz będziemy 
zajmować się badaniami 100 naj-
lepszych zawodników naszego 
kraju, a wśród nich uczestników 
zakończonych niedawno Mi-
strzostw Świata w Lekkiej Atle-
tyce – dodaje gdański naukowiec.
Warto zauważyć, że prof. Paweł 
Cięszczyk ma dopiero 43 lata, 
ale na swoim koncie sporo suk-
cesów. Jako jeden z niewielu pol-
skich naukowców pracujących 
w naukach z zakresu kultury fi-
zycznej opublikował swoją pracę 
w Nature Communications. Jest 
również posiadaczem „Zachod-
niopomorskiego Nobla” – nagro-
dy, która przyznawana jest tylko 
najwybitniejszym naukowcom 
z Pomorza Zachodniego.
 – Zdecydowanie największym 
sukcesem jest to, że mam przy-
jemność robić rzeczy, o których 

jeszcze dwa lata temu nawet nie 
śniłem. Z naukowcami z całe-
go świata realizujemy wspólne 
projekty. Na jednej z konferen-
cji naukowych profesor uniwer-
sytetu z Princeton powiedziała, 
że prowadzone przez nas bada-
nia mogą przyczynić się do tego, 
że za 20-30 lat ludziom będą 

odrastały amputowane kończy-
ny. Jestem młodym człowiekiem, 
dlatego wciąż jestem głodny suk-
cesu. Sądzę, że mój największy 
sukces dopiero nadejdzie – przy-
znaje Paweł Cięszczyk.

(lubek)

w programie trwa 6 miesięcy i jest 
bezpłatny.
Choroby układu krążenia to scho-
rzenia narządów i tkanek układu 
krążenia, w szczególności serca, 
tętnic i żył. Największym zagro-
żeniem jest choroba nadciśnienio-
wa, niedokrwienna choroba serca 
i choroby naczyń mózgowych. 
Schorzenia te często prowadzą do 
incydentów kardiologicznych, ta-
kich jak zawał serca czy udar mó-
zgu, przez co stanowią najczęstszą 
przyczynę zgonów nie tylko w wo-
jewództwie pomorskim (ponad 

41%), ale i w całej Polsce (ponad 
45%). Według prognoz w 2025 
roku liczba pacjentów chorujących 
na co najmniej jedną z dolegliwo-
ści kardiologicznych wzrośnie do 
426 tysięcy.
Szacuje się, że komplekso-
wa rehabilitacja kardiologiczna 
może zmniejszyć umieralność 
z przyczyn sercowo-naczynio-
wych o około 20–25%, a także 
liczbę nagłych zgonów w czasie 
pierwszego roku po przebytym 
zawale mięśnia sercowego o oko-
ło 35%. 

Fo
t.

 B
ea

ta
 z

ar
ac

h/
A

W
Fi

S
Fo

t.
 C

K
iS

sąsiedztwem i innymi miesz-
kańcami Pruszcza Gdańskie-
go świadczy o umacnianiu się 
naszej lokalnej tożsamości. 
Pruszczanie w coraz więk-
szym stopniu stają się też 
współgospodarzami swojego 
miasta, wyraźnie stawiając 
na relacje międzysąsiedzkie – 
podkreśla burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego, który dodaje, że 
z tego miejsca jest już tylko 
krok do świadomego i sys-
tematycznego współdecydo-
wania o przyszłości naszego 
miasta.
Podobnie ma to miejsce 
w rozwiniętych europejskich 
demokracjach lokalnych. 
 – To także sukces opartego na 
szerokim dialogu społecznym 
marketingu terytorialnego 
– zauważa Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

(Gr)
Ośrodki realizujące projekt znaj-
dują się na terenie całego woje-
wództwa, w tym w: Gdańsku 
(Szpital św. Wojciecha – tel. 509 
575 469), Kosakowie, Gdyni 
(Clinica Medica – tel. 509 574 
929), Malborku, Sztumie, Tcze-
wie (Szpitale Tczewskie – tel. 509 
574 967), Słupsku, Starogardzie 
Gdańskim, Szymbarku i Lębor-
ku. Wszystkie szczegółowe infor-
macje dotyczące projektu moż-
na znaleźć na stronie programu: 
www.radynauklady.pl. 

(OP)
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SĄd OSTATECzNy

na wyciągnięcie ręki

Tryptyk Hansa Memlinga 
„Sąd Ostateczny” to najcen-
niejsze i jedno z najciekaw-
szych dzieł sztuki w gdańskich 
zbiorach muzealnych. Właśnie 
temu obrazowi Fundacja Fale 
Kultury poświęciła projekt 
„Filmowe spotkanie z Sądem 
Ostatecznym Hansa Memlin-
ga”, który otrzymał dofinanso-
wanie ze środków Gdańska.
Powstały w ramach projektu 
krótkometrażowy film opo-
wiada historię zawartą w ob-
razie w oparciu o wiersz „Sąd 
Ostateczny” Jacka Kaczmar-
skiego. Stara się skrócić dystans 
pomiędzy dziełem sztuki a od-
biorcą, łącząc ze sobą elementy 
malarstwa, poezji oraz muzyki 
w formie filmowej.
Uruchomienie strony interne-
towej www.sadostateczny.pl i 
premiera filmu miały miejsce 
tydzień temu. Poza filmem na 
stronie dostępne są również 
sylwetki Hansa Memlinga, 
jednego z najznakomitszych 
renesansowych malarzy oraz 
Jacka Kaczmarskiego, silnie 
związanego z malarstwem i 
sztukami pięknymi muzyka 
oraz poety. Autorzy projektu 
przygotowali też poświęco-
ny dziełu konspekt lekcji dla 
uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

(Gr)

PrzEd NAMI „LISTOPAdOWE ŚPIEWANIE”

20-lecie chóru parafialnego „kozal”
za tydzień – podczas przeglądu „listopadowego śpiewania” – swoje 20-lecie obchodzić będzie chór parafialny kozal  
z pruszcza Gdańskiego. przegląd chórów powiatu gdańskiego odbędzie się 24 listopada w kościele „kozala”. 
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Początki pruszczańskiego chó-
ru sięgają 1999, a inicjatorami 
jego utworzenia byli członko-
wie Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, działającego wła-
śnie przy kościele pw. bł. bpa 
męczennika Michała Kozala 
w Pruszczu Gdańskim.
Halina Rybkowska przypo-
mina, że to Maria Dalecka 
i Zenon Wróblewski zgłosili 
propozycje utworzenia chóru 
parafialnego – przy życzliwej 
akceptacji proboszcza kano-
nika ks. Jerzego Pobłockiego 
i udziale przewodniczącego 
stowarzyszenia, Jana Malka. 
Dyrygentury podjął się Grze-
gorz Borsuk – obecnie dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Gdańsku. 
Pierwszy koncert nowego chó-
ru miał miejsce jeszcze tego sa-
mego roku w wigilię podczas 
pasterki. Chór składał się z 29 
osób, a członkami byli praw-
dziwi miłośnicy śpiewu w róż-
nym wieku.
 – Próby odbywały się dwa 
razy w tygodniu. Na suk-
cesy nie trzeba było czekać, 
chór śpiewał na mszach oraz 
uroczystościach religijnych 

reklamareklama

i państwowych nie tylko w na-
szym mieście. Jesteśmy też go-
spodarzem uroczystych ob-
chodów Święta Niepodległo-
ści ,,Listopadowe śpiewanie”, 
w którym udział biorą chóry 
z powiatu gdańskiego – mówi 
nam Halina Rybkowska.  
Wśród bogatego repertuaru 
warto zwrócić uwagę na hymn 
parafii autorstwa Haliny Ryb-
kowskiej, do którego muzy-
kę stworzył prof. Krzysztof 
Olczak, a jego pierwszą wy-
konawczynią była artystka 
międzynarodowych scen ope-
rowych, mieszkanka Prusz-
cza Gdańskiego Małgorzata 
Armanowska. Towarzyszył jej 
chór parafialny „Kozal”.
 – Okres świetności chóru przy-
pada na lata dyrygentury Grze-
gorza Borsuka. Należy podkre-
ślić również rolę proboszcza Je-
rzego Pobłockiego, który przez 
cały czas działalności grupy 
jest jej promotorem, mecena-
sem i sponsorem. Po odejściu 
Grzegorza Borsuka, pałecz-
ka dyrygenta przeszła w ręce 
Agnieszki Długołęckiej, któ-
ra po dwóch latach przekazała 

chór Karolinie Klassa, absol-
wentce dyrygentury Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku. 
Dzięki zespołowej pracy wielu 
osób chór brał udział w pro-
gramie koncertu dyplomowego 

swojej dyrygentki, który odbył 
się w oliwskiej katedrze – do-
daje Halina Rybkowska.
Prestiż chóru wzrósł znaczą-
co, czego dowodem jest po-
zytywna ocena recenzentów 

i promotorów koncertu dyplo-
mowego. Chór parafialny „Ko-
zal” pomniejszył się, ale pozo-
stali miłośnicy śpiewu i muzyki 
oraz piękna i polskiej tradycji. 

(Gr)
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SIATKArSKIE SPArINGI W NOWEJ HALI 

głodni sportowych emocji na 
najwyższym poziomie
Komplet publiczności oglą-
dał i znakomicie dopingował 
zawodników Trefla Gdańska 
i Indykpol AZS Olsztyn, którzy 
w Cedrach Wielkich rozegrali 
dwa przedsezonowe sparingi. 
Pierwszy z nich wygrali goście 
z Olsztyna, a drugi siatkarze 
z Gdańska.
Pierwszy raz w gminie Cedry 
Wielkie zagrali jedni z najlep-
szych polskich siatkarzy. Dla 
obu drużyn sparingi w Ce-
drach Wielkich były ostatnimi 
sprawdzianami przed startem 
w PlusLidze. 
Mecze były także poważnym 
sprawdzianem dla organizato-
rów – Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. Test zalicza-
my na „piątkę”. Ocenę celującą 
wystawić za to możemy kibi-
com, którzy znakomicie wspie-
rali gdańskich siatkarzy. Ta-
kiego dopingu, jaki słyszeliśmy 
i oglądaliśmy w Cedrach Wiel-
kich, pozazdrościć może nieje-
den polski zespół. Duża w tym 
też zasługa wiernych gdańskich 
fanów Trefla, którzy dość licznie 
stawili się w Cedrach Wielkich.
– Warunki do gry i doping były 
super. Cieszę się, że mamy ta-
kich wspaniałych kibiców, 

którzy jeżdżą za nami na każdy 
mecz – mówi „Panoramie” Mi-
chał Winiarski, szkoleniowiec 
gdańskiego Trefla. – W ostat-
nim czasie popularyzujemy siat-
kówkę w mniejszych miejscowo-
ściach – właśnie takich jak Cedry 
Wielkie. Odbywa się to przede 
wszystkim przed sezonem, kiedy 
drużyna przygotowuje się do no-
wych rozgrywek.
Cedry Wielkie nie przypadkowo 
wybrane zostały na miejsce ostat-
niego sparingu Trefla Gdańsk. 
Jest to bowiem owoc współpracy 
naszej gminy ze Stowarzysze-
niem Trefl Pomorze.
– Wczoraj i dziś możemy oglądać 
w akcji siatkarzy, a przypomnę, 
że specjalnie dla naszych uczniów 
zajęcia prowadzili też koszykarze 
Trefla. Młodzież mogła za dar-
mo kibicować drużynom Trefla 
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COrAz WIĘCEJ SPOrTOWyCH TALENTÓW

Postawili na piłkę ręczną 
Hala sportowa w przywidzu służy mieszkańcom. dzięki tak wspaniałym warunkom do uprawiania sportu swoje talenty 
sportowe rozwijać mogą przede wszystkim najmłodsi, a wśród nich przedstawiciele szczypiorniaka. kto wie, być może za 
kilka lat znajdzie się wśród nich reprezentant naszego kraju?

Najbardziej popularna w na-
szym kraju jest piłka nożna, 
a mimo to w Przywidzu po-
wstała drużyna piłki ręcznej, 
a w miejscowej szkole działają 
klasy sportowe.
 – Od dwóch lata działa u nas 
Stowarzyszenie UKS Zawisza 
Przywidz, pod skrzydłami któ-
rego trenują dziewczęce i chło-
pięce drużyny piłki ręcznej. 
Treningi wplecione są w plan 
lekcji, a zajęcia trwają dwie go-
dzinny dziennie. W większo-
ści są to dzieci z przywidzkich 
klas sportowych, ale jesteśmy 
otwarci na wszystkich uczniów 
– również spoza naszej gmi-
ny – którzy chcieliby treno-
wać piłkę ręczną – podkreśla 
Zbigniew Janusz-Gostomski, 
szkoleniowiec przywidzkiej 
młodzieży
Drużyny z Przywidza regular-
nie uczestniczą w rozgrywkach 
organizowanych przez Pomor-
ski Związek Piłki Ręcznej. 
W roku ubiegłym przywidzkie 

w rozgrywkach ligowych. Mam 
nadzieję, że te wszystkie działa-
nia spowodują, że dzieci i mło-
dzież dostrzegą walory upra-
wiania sportu. Nie oczekujemy, 
że jak grzyby po deszczu poja-
wiać się będą zawodowi siatka-
rze czy koszykarze. Warto or-
ganizować takie przedsięwzię-
cie, by oderwać młodzież od 
komputera i nakłonić do różne-
go rodzaju ćwiczeń ruchowych 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Dwa mecze rozegrane w Ce-
drach Wielkich były doskonałą 
promocją siatkówki. Oba spo-
tkania pokazały, że mieszkańcy 
nie tylko gminy Cedry Wielkie, 
ale i całego powiatu gdańskiego 
„głodni są” sportowych emocji 
na wysokim poziomie.

drużyny inaugurowały w tych 
zmaganiach, a ich wyniki nie 
były imponujące. 
 – W tym roku widzimy pro-
gres i końcowy wynik będzie 
na pewno znacznie lepszy, co 
jest dobrym prognostykiem na 
przyszłość. Startujemy również 
w turniejach ogólnopolskich, 
gdzie osiągaliśmy wyniki, któ-
rych na pewno nie będziemy się 
wstydzić. Myślę jednak, że na 
pierwsze rzetelne oceny naszej 
pracy przyjdzie jeszcze czas – 
dodaje trener.
Zawisza bazuje jedynie na 
dotacjach z Urzędu Gminy 
Przywidz. 
- Musimy wspierać naszą 
uzdolnioną młodzież. Mam tu 
na myśli nie tylko wyniki spor-
towe, ale również osiągnie-
cia naukowe. Z dziewczętami 
i ich rodzicami spotkaliśmy 
się w urzędzie gminy. Rozma-
wialiśmy o dalszej karierze mi-
strzyń oraz o systemie stypen-
dialnym, jakim gmina obejmuje 

takie talenty – mówi Marek Zi-
makowski, wójt gminy Przywidz, 
z inicjatywy którego rada gminy 
podjęła uchwałę o wsparciu sty-
pendialnym dla utalentowanych 
sportowców. Wcześniej taką po-
mocą objęci byli jedynie ucznio-
wie, którzy osiągali bardzo dobre 
wyniki w nauce. 
Bazą treningową jest oczywiście 
przywidzka hala. 
 – Arena Przywidz jest bardzo 
chętnie odwiedzana nie tylko 
przez młodych sportowców, ale 
również przez rodziców, którzy 
lubią popatrzeć, jak radzą sobie 
ich pociechy. W ostatnim cza-
sie odbyło się w naszej hali wiele 
ciekawych imprez, by wspomnieć 
chociażby o turnieju piłkarskim 
służb mundurowych. W tym roku 
wzięło w nim udział aż 13 zespo-
łów z całego Pomorza, a bardzo 
dobre 2. miejsce zajęła można 
powiedzieć, że prawie nasza re-
prezentacja, czyli Nadleśnictwo 
Kolbudy. Nastawieni jesteśmy 
na sport, ale przygotowujemy 

wielką imprezę kulturalną, o któ-
rej poinformujemy nieco później 
– mówi „Panoramie” Katarzyna 
Mielewczyk. 
Zalety uprawienia sportu przez 
dzieci dostrzega dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Przywidzu. 
 – Dzieci, które biorą udział 
w treningach, są bardziej zdy-
scyplinowane. Mają one świa-
domość, że oprócz nauki, mu-
szą poświęcić swój wolny czas 
na sport, ale też stosować odpo-
wiednią dietę, aby później osią-
gnąć sukces. Mamy halę i od-
powiednie warunki, aby uru-
chomić chociażby klasę o pro-
filu żeglarskim – mówi Mag-
dalena Dryl, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Przywidzu.
Szkoła w Przywidzu może po-
chwalić się również bardzo do-
brze zapowiadającą się lekko-
atletką – Moniką Urban, która 
okazała się bezkonkurencyjna 
w swojej kategorii biegowej 
podczas Biegu Niepodległo-
ściowego w Gdyni. Sukcesy 

odnosi również Anna Tarnow-
ska, która jest wielokrotną me-
dalistką Pucharu Polski w pły-
waniu w monopłetwach. 
 – O takich uczennicach trze-
ba głośno mówić i je wspierać. 

Mam nadzieję, że są to ich po-
czątki wielkiej i długiej kariery 
sportowej – podkreśla dyrektor 
przywidzkiej szkoły.

(lubek)

FINAŁ dLA SUCHEGO dĘBU

dziewczęta wygrały półfinał 

W sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej w Suchym 
Dębie został rozegrany pół-
finał wojewódzkiego turnie-
ju w unihokeju dziewcząt. 
Spotkały się w nim zwycię-
skie zespoły reprezentujące 
powiaty: chojnicki, gdański, 
kościerski i tczewski. Zacię-
te spotkania i zmienne koleje 
meczów dobitnie ukazywały 
rangę i poziom rozgrywek. 
Podczas zmagań dziewczęta 
ze szkoły w Suchym Dębie, 

które reprezentowały powiat 
gdański, pokazały swój kunszt 
i wysokie umiejętności. Dzięki 
temu wygrały wszystkie spo-
tkania: SP Suchy Dąb – SP Li-
niewo 6:1, SP Suchy Dąb – SP 
Brusy 8:2, SP Suchy Dąb – SP 
Zelgoszcz 5:0. Królową strzel-
ców turnieju – zdobywczynią 
ośmiu goli – została Nadia Cy-
sza, reprezentująca zwycięski 
zespół.
W zwycięskiej drużynie 
z Żuław Gdańskich wystąpiły: 

Karolina Arseniuk, Nadia 
Cysza, Maja Dampc, Małgo-
rzata Greber, Karolina Grze-
bińska, Emilia Gulaszewska, 
Julia Kopczyńska, Martyna 
Kowalczyk, Marcelina Ko-
walczyk, Julia Kwaśnica, Ni-
kola Miłosz i Julia Wuttkow-
ska. Opiekunem i trenerem 
zespołu z Suchego Dębu jest 
Krzysztof Zyszczak.

(TJ)

  zwycięska ekipa unihokeistek z suchego dębu
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TWÓrCzyNI TELEFONU zAUFANIA

odznaczona przez Prezydenta
Z okazji Święta Niepodległo-
ści w Pałacu Prezydenckim 
zostały wręczone odznaczenia 
państwowe. Najwyższe i naj-
starsze odznaczenie, a więc 
Order Orła Białego, otrzyma-
ły dwie osoby: prof. Andrzej 
Nowak – historyk publicysta, 
sowietolog oraz prof. dr. hab. 
Grażyna Świątecka – twór-
czyni telefonu zaufania.
Grażyna Święcicka, po trud-
nym dzieciństwie spędzonym 
na dalekiej Syberii, w życiu 
dorosłym zajęła się pomo-
cą drugiemu człowiekowi. 
Jej wkład w polską kardiolo-
gię i działania na polu upo-
wszechniania etyki lekarskiej 
są niekwestionowane. 
 – Oddała się służbie dru-
giemu człowiekowi najpierw 
jako harcerka, później jako 
lekarz. Jest wybitnym pro-
fesorem polskiej kardiologii, 
można powiedzieć jednym 
z twórców polskiej współcze-
snej kardiologii, wychowaw-
cą wielu pokoleń młodych 
kardiologów. Pani profesor 

uczyniła coś, o czym w Polsce 
wiedziało do tej pory niewie-
le osób. Mam nadzieję, że się 
to zmieni. Profesor Święcicka 
jest twórcą pierwszego w Pol-
sce telefonu zaufania, który 
uratował życie wielu ludziom. 
Pewnie trudno wymienić to 
wszystko, co zwykły człowiek 
w naszym kraju, który popadł 
w trudności, w kryzys, za-
wdzięcza Pani Profesor i tym 
wszystkim osobom, z który-
mi współpracowała. To wła-
śnie za to wielkie dzieło, za 
jego realizację, jest to naj-
wyższe polskie odznaczenie 
– mówił Prezydent Andrzej 
Duda podczas wręczania 
odznaczenia. 
Dodajmy przy okazji, że 
gdański telefon zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel” po-
wstał 5 października 1967 
roku. Od tej pory działa nie-
przerwanie (tel. 58 301 00 
00) codziennie w godzinach 
16.00–6.00.

(AN)  
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