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NAUCZYCIELE Z KOLBUD PRZEBADANI NA KORONAWRIUSA

PIERWSZE KOMUNIE   
W PRUSZCZU

W NIEDZIELĘ 
WYBIERZEMY 
PREZYDENTA 
POLSKI
O fotel prezydenta ubiegać się 
będzie 11 kandydatów. Sprawdźcie, 
jak głosować  STR. 3

CEDRY WIELKIE 
Płaciła skradzioną 
kartą bankomatową. 
26-letnia mieszkanka 
powiatu została 
zatrzymana STR. 2

TRĄBKI WIELKIE 

PONAD 13O 
DZIECI WZIĘŁO 
UDZIAŁ W  
KONKURSIE  
MAŁY TRĘBACZ 
W TRĄBKACH 
WIELKICH  

STRONA 7 

PRUSZCZ GDAŃSKI 
„Plażowy” autobus 
z Pruszcza 
do Sobieszewa już 
jeździ w weekendy 
STRONA 7

W niedzielę, 28 czerwca odbędą się wy-
bory prezydenckie. W tym roku wy-
borcy mogli skorzystać z dwóch sposo-
bów głosowania - w lokalu wyborczym 
lub korespondencyjnie. Udając się do lo-
kalu wyborczego, należy pamiętać o za-
chowaniu podstawowych zasad bezpie-

czeństwa, czyli obowiązkowym zakry-
waniu ust i nosa, a także zachowaniu 
odpowiedniego dystansu. Do dzisiaj (26 
czerwca) chęć zagłosowania korespon-
dencyjnego mogą zgłosić  osoby prze-
bywające w izolacji lub na kwarantan-
nie, jeśli są na niej po 23 czerwca.

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI 

WÓJT GMINY 
PRUSZCZ 
GDAŃSKI 
Z WOTUM 
ZAUFANIA ORAZ 
ABSOLUTORIUM  
ZA BUDŻET 2019 
STRONA 3 FO
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WAKACJE CZAS 
ZACZĄĆ  
Komentarz 

D
zisiaj zakończenie 
roku szkolnego. Jakże 
odmienne od tego, 
które znamy. Bez 
wspólnego apelu, bez 

ściskania dłoni, bez spotkania 
z klasą.  Uczniowie, rodzice 
i nauczyciele mieli trudny 
okres. Zdalna nauka nie zaw-
sze wychodziła tak dobrze, jak 
nam o tym mówiono. Starsi 
uczniowie mają już samody-
scyplinę i wiedzą, że trzeba 
uczestniczyć  w lekcjach 
na odległość. Ci młodsi, 
zwłaszcza z klas I-III, jeszcze 
nie bardzo sobie z tym radzą. 
Im z pewnością było trudniej, 
jak również ich rodzicom, bo 
więcej czasu musieli poświęcić 
na dopilnowanie odrobienia 
zadań, wytłumaczenie. Teraz 
spotyka ich zasłużony odpo-
czynek. Także nauczycielom 
będzie potrzebny czas na rege-
nerację sił. Wykonali kawał ro-
boty, przechodząc z nauczania 
w sali lekcyjnej w szkole 
do nauczania przed kompute-
rem. Mam nadzieję, że we 
wrześniu będzie normalnie.  

NAUCZYCIELE 
PRZEBADANI 
NA OBECNOŚĆ 
KORONAWIRUSA  

Gmina Kolbudy 

G
rupa 32 nauczycieli 
z placówek oświato-
wych, dla których orga-
nem prowadzącym jest 
gmina Kolbudy, została 

poddana przesiewowym te-
stom diagnostycznym w kie-
runku SARS-CoV-2. O wykona-
nie badań zwrócił się do Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Pruszczu Gdań-
skim wójt gminy. Testy prze-
prowadzono u nauczycieli, któ-
rzy mają bezpośredni kontakt 
z dziećmi z obniżoną odpor-
nością oraz dziećmi w wieku 
przedszkolnym. Jak poinfor-
mowano podczas posiedzenia 
Gminnego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego u żadnej 
z przebadanych osób nie 
stwierdzono zakażenia 
koronawirusem. - To bardzo 
dobra informacja – mówi An-
drzej Chruścicki, wójt gminy 
Kolbudy. – Zależało nam, aby 
nauczyciele, którzy mają kon-
takt z najmłodszymi dziećmi 
oraz uczniami z obniżoną od-
pornością mogli zostać przeba-
dani. Chciał tego także personel 
placówek oświatowych, w któ-
rych prowadzone są zajęcia.

Danuta Strzelekca 
d.strzelecka@prasa.gda.pl

EGZAMINY W MAŁYCH GRUPACH, 
Z MIERZENIEM TEMPERATURY
Egzaminy 

W ubiegłym tygodniu w szko-
łach podstawowych odbyły 
się egzaminy ósmoklasistów. 
Ich wyniki będą znane 31 lipca. 

Z powodu epidemii 
koronawirusa termin egza-
minu ósmoklasistów został 
przesunięty o dwa miesiące 
i odbywał się zgodnie z wytycz-
nymi Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej oraz Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej. 
Zakaz wejścia dla opiekunów 
lub rodziców zdających na te-
ren szkoły (z wyjątkiem sytua-
cji, gdy zdający wymaga po-
mocy np. w poruszaniu się), 
obowiązkowe zakrycie ust 
i nosa, czy zachowanie co naj-
mniej 1,5-metrowego odstępu 
– to m.in. najważniejsze 
zmiany, które obowiązują pod-
czas tegorocznego egzaminu. 

W największej szkole 
w Pruszczu SP nr 4, do której 
uczęszcza ponad 1200 uczniów, 
egzamin zdawało 119 ósmokla-
sistów. - Przed nami jest wyz-
wanie, ale poradziliśmy sobie 
z otwarciem oddziałów przed-

szkolnych, później klas I-III, 
także i z tym egzaminem sobie 
poradzimy. Tych dokumentów, 
które musieliśmy stworzyć to 
setki stron, od procedur 
po karty czystości sal - mówił 
w pierwszy dzień egzaminu Pa-
weł Biesiekierski, dyrektor SP 
nr 4 w Pruszczu Gdańskim. - 
W tym roku egzaminy odby-
wają się w mniejszych grupach. 
Mamy 11 komisji egzaminacyj-
nych. W salach wszystko jest 
przygotowane według wytycz-
nych GIS. Uczniowie przycho-
dzą w maseczkach, dezynfe-
kują dłonie, nie grupują się. 

Młodzież ze spokojem po-
deszła do reżimu sanitarnego, 

który obowiązywał w placów-
kach. - To jest ważny dla nich 
egzamin. Mieli więcej czasu 
na przygotowanie, ale to nie był 
taki czas, jak normalne 
w szkole. Sami musieli więcej 
rzeczy wykonać. Dzisiaj, żyją 
tym, że mogli przyjść do szkoły, 
mieć ze sobą kontakt, zobaczyć 
swoich nauczycieli i oczywiście 
samym egzaminiem - tema-
tami i zadaniami, które 
przed nimi - dodaje dyrektor. 

W Szkole Podstawowej 
w Pszczółkach do egzaminu 
podeszło blisko 90 uczniów. 

- Zgłosili się wszyscy, którzy 
mieli przystąpić do egzaminu. 
88 osób z wszystkich czterech 
klas ósmych - mówi Patrycja 
Linda- Górka, dyrektor szkoły. 
- Zastosowaliśmy się do wszyst-
kich wytycznych GIS. Uczniów 
podzieliliśmy na grupy. Człon-
kowie komisji otrzymali ma-
seczki i rękawiczki. Uczniowie 
wchodzili do szkoły przez 4 
wejścia, żeby się nie tłoczyć. 
Tym, których rodzice wyrazili 
zgodę, mierzyliśmy przed wej-
ściem temperaturę. Wszystko 
było w porządku. 
Danuta Strzelecka 
d.strzelecka@prasa.gda.pl
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Ósmoklasiści zmierzyli się 
z trzema przedmiotami - j. 
polski, j. obcy i matematyka

BAROMETR

Nowe chod-
niki w gm. 
Pruszcz Gdań-
ski. Dobiegła 
końca bu-
dowa chod-
nika przy dro-
dze powiato-
wej w Bo-
gatce.  Zada-
nie pochło-
nęło ok. 211 
tys. zł. Koszty 
– po połowie – 
ponieśli po-
wiat gdański 
i gmina 
Pruszcz Gd. 
W takim sa-
mym syste-
mie finanso-
wania pow-
staje chodnik 
przy drodze 
powiatowej 
w Wiślince.
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Gmina 
Pruszcz 
Gdański jest 
trudną 
gminą. Na jej 
terenie są 
miasta, mia-
steczka, wsie. 
Mieszkańcy 
mają różne 
potrzeby, ale 
staramy się 
im sprostać 
i mieć propo-
zycję dla każ-
dego.  
Magdalena 
Kołodziejczak, 
wójt gminy 
Pruszcz Gdań-
ski.

Ukradł z jed-
nego ze skle-
pów 
w Pszczół-
kach towar 
o wartości 
ponad ośmiu-
set złotych. 
Policjanci 
mienie odzy-
skali w ca-
łości, a 31-la-
tek został za-
trzymany. - 
Mężczyzna 
usłyszał  za-
rzut kra-
dzieży - infor-
muje rzecz-
nik policji. - 
Policjanci 
ustalili, że nie 
jest to pierw-
sze tego typu 
przestęp-
stwo zatrzy-
manego. 
Działał on 
w warunkach 
recydywy. 
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Konkurs 
„Mały Trę-
bacz w Trąb-
kach Wielkich 
z roku na rok 
się rozrasta. 
Bardzo nas 
cieszy, że tak 
wiele mło-
dych osób 
uczestniczy 
w takich wy-
darzeniach. 
Naszym zada-
niem jest też 
zachęcanie 
do takich wy-
stąpień.  Kamil 
Kruczkowski, 
juror i dyrektor 
konkursu

MÓWI SIĘ

Płaciła skradzioną wcześniej kartą 
bankomatową. Została zatrzymana
Cedry  Wielkie 
Danuta Strzelecka 
d.strzelecka@prasa.gda.pl 

Mundurowi z Komisariatu Po-
licji w Cedrach Wielkich zatrzy-
mali kobietę, która używała 
skradzionej wcześniej karty 
płatniczej. W trakcie czynności 
z zatrzymaną okazało się, że 
wcześniej popełniła podobne 
przestępstwo w Gdańsku. 

Policjanci z Komisariatu Policji 
w Cedrach Wielkich podczas 
swojej pracy uzyskali informa-
cję, że 26-letnia mieszkanka po-
wiatu gdańskiego może posłu-
giwać się nie swoją kartą płatni-
czą. Pracując nad tą sprawą 
ustalili, że karta została skra-
dziona pod koniec maja na tere-
nie gminy. 

- Po zebraniu niezbędnych 
informacji, 16 czerwca zatrzy-
mali 26-letnią kobietę, którą po-

dejrzewali o kradzież i używa-
nie karty - informuje st. sierż. 
Karol Kościuk, oficer prasowy 
KPP w Pruszczu Gdańskim. - 
Podczas przeszukania mundu-
rowi oprócz karty, którą ostat-
nio posługiwała się kobieta, 
znaleźli także inną, skradzioną 
pod koniec roku na terenie 
Gdańska. 

26-latka została przewie-
ziona do komisariatu i przesłu-
chana. - Kobieta usłyszała łącz-
nie 11 zarzutów – 10 dotyczy kra-
dzieży z włamaniem, a jeden 
kradzieży - dodaje rzecznik 
pruszczańskiej policji. 

Policjanci z Cedrów Wielkich 
przekazali zatrzymaną mundu-
rowym z Gdańska, gdzie ko-
bieta najprawdopodobniej usły-
szy kolejne zarzuty, dotyczące 
sprawy skradzionej na terenie 
tego miasta karty. Za kradzież 
z włamaniem grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności.  ¹
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Pruszcz Gdański 
Biorą udział w akcji 
#GaszynChallenge 
i wspierają chore dzieci  
#GaszynChallenge - akcja zapo-
czątkowana przez strażaków 
z Gaszyna rozprzestrzeniła się 
na całą Polskę. Zasady są bardzo 

proste, nominowani do udziału 
wykonują 10 pompek i wpłacają 
min. 5 złotych na leczenie dzieci 
chorych na SMA, czyli rdzeniowy 
zanik mięśni. Do akcji przyłączyli 
się policjanci z Pruszcza Gdań-
skiego wspólnie ze strażakami 
OSP Pruszcz Gdański. 

#GaszynChallenge wciąż trwa 
i warto pomóc potrzebującym! 
Wspólnie zawalczmy o życie 
i zdrowie dzieci! - apelują poli-
cjanci i strażacy. Linki do skarbo-
nek dzieci chorych na SMA znaj-
dują się na stronie fundacji 
Siepomaga. (DS)
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Wybory 
Danuta Strzelecka 
d.strzelecka@prasa.gda.pl 

W ramach Wyborów Prezyden-
ckich 2020 swój głos będzie 
można oddać na jednego z 11 
kandydatów. 

Kandydaci w kolejności alfabe-
tycznej: Robert Biedroń (Wiosna 
Roberta Biedronia), Krzysztof 
Bosak (Konfederacja Wolność 
i Niepodległość), Andrzej Duda 
(nie należy do partii politycznej), 
Szymon Hołownia (nie należy 
do partii politycznej), Marek 
Jakubiak (Federacja dla Rzeczy-
pospolitej), Władysław Kosiniak 
- Kamysz (Polskie Stronnictwo 
Ludowe), Mirosław Piotrowski 
(Ruch Prawdziwa Europa - Eu-
ropa Christi), Paweł Tanajno (nie 
należy do partii politycznej), Ra-
fał Trzaskowski (Platforma Oby-

watelska RP), Waldemar Wit-
kowski (Unia Pracy) oraz Stani-
sław Żółtek (Kongres Nowej Pra-
wicy).  

Po okazaniu dokumentu ze 
zdjęciem (dowodu osobistego, 
paszportu), zweryfikowaniu toż-
samości oraz potwierdzeniu od-
bioru karty do głosowania pod-
pisem w spisie wyborców, 
można oddać głos stawiając 
znak „X” w kratce przy nazwisku 
wybranego kandydata. Jeżeli za-
znaczona zostanie więcej niż 
jedna kratka, głos będzie nie-
ważny. Głosowanie w lokalach 
wyborczych odbywa się w go-
dzinach 7 - 21.  

Pełna lista lokali wyborczych 
zlokalizowanych oraz granic ob-
wodów głosowania w Pruszczu 
dostępna jest na stronie 
i n t e r n e t o w e j  
www.pruszczgdanski.nasze 
miasto.pl. ¹

W niedzielę wybory 
prezydenckie

Gmina Pruszcz Gdański 

Podczas ostatniej sesji  radni 
Rady Gminy Pruszcz Gdański  
głosowali nad wnioskiem 
o wotum zaufania dla wójt 
Magdaleny Kołodziejczak oraz 
nad udzieleniem wójt absolu-
torium za wykonanie zeszło-
rocznego budżetu.  

W pierwszym przypadku 14 rad-
nych było za udzieleniem wo-
tum, 6 wstrzymało się od głosu, 
1 głos nie został oddany.   Głoso-
wanie nad wotum poprzedziła 
informacja wójt na temat stanu 
gminy w roku 2019. Z raportem 
można zapoznać się na 
www.pruszczgdanski.pl w za-
kładce Raporty. Po przedstawie-
niu raportu odbyła się debata. 

Radna Katarzyna Hemmer -
ling zwróciła uwagę, że gmina 
zauważa tylko młodzież do pod-
stawówki. Nie ma żadnej oferty 
dla młodzieży ponadpodstawo-
wej. Jej zdaniem, gmina także 
za mało prowadzi działań profi-
laktycznych i zapobiegawczo-
leczniczych dla tej grupy mło-
dych mieszkańców.  

- Nie mamy świetlicy socjo -
terapeutycznych ani terapeu-
tycznych, ani odpowiedniej ka-
dry - mówiła radna podczas sesji, 
odnosząc się do raportu. - Nie ma 
miejsc, gdzie ta młodzież mo-
głaby się spotkać w sobotę. Jed-

nocześnie zostaje 260 tys. złotych 
w budżecie, na które gmina i ko-
misja alkoholowa nie ma pomy-
słu, nie wie co zrobić z tymi pie-
niędzmi.  Dlaczego nie wydać 
tego na wszechstronną diag-
nozę? 

- Program związany z realiza-
cją tej polityki przeciwdziałania 
problemów alkoholowych, zo-
stał zrealizowany zgodnie 
z uchwałą gminy - mówi wójt. - 
My nie prowadzimy terapii ani 
socjoterapii. Nie mamy takich 
pracowników. Od tego są punkty 
konsultacyjne i z tej pomocy 
mogą korzystać mieszkańcy. 
Środki, o których pani mówi, nie 
przepadają, przechodzą na rok 
następny. Sytuacja kadrowa była 
w ubiegłym roku dramatyczna, 

dziś jest pracownik, więc jest le-
piej. Przypominam, że mamy 
obiekty sportowe, które są w do-
brym standardzie i młodzież 
może z tego korzystać.  Przyjęli-
śmy część uwag w ubiegłym 
roku. Podjęliśmy działania 
i efekty będą widoczne zapewne 
niedługo. 

Z kolei Weronika Chmielo-
wiec, w imieniu Klubu Radnych 
Porozumienia Samorządów 
Gminy Pruszcz Gdański z raportu 
wyciągnęła zarówno pozytywne 
rzeczy, jak również te,  które 
warto zmienić. - W większej 
części gminy można spędzić czas 
komfortowo - rozpoczęła podsu-
mowanie. - Cieszą działania zwią-
zane z parkami, są to miejsca uni-
katowe i działania te są zauwa-

żalne przez mieszkańców. Doce-
niamy sukcesy naszych szkół, 
brawa dla nauczycieli, uczniów. 
Poziom nauczania w naszych 
szkołach jest imponujący. Doce-
niamy sztukę, festiwale, kino, to 
co się dzieje w sferze sportu. 
Mieszkańcy mogą brać udział 
w różnych imprezach. Realizacja 
funduszy sołeckich - tego się 
uczymy, ale już sołtysi zrealizo-
wali wiele spraw, a mieszkańcy 
zauważyli ten przyrost środków. 
Tego, czego brakuje to m.in. har-
monogramu remontu dróg, stan-
dardów administracyjnych, 
zwiększenie bezpieczeństwa - 
monitoringu.  Mieszkańcy ocze-
kują większej otwartości urzędu. 
Komunikacja gminna to temat 
szeroko komentowany w naszej 
gminie. Zamiast badania dostęp-
ności komunikacji gminnej, ba-
dano jedynie opinię mieszkań-
ców na temat funkcjonowania. 
Chcielibyśmy doprowadzić do ta-
kiej sytuacji, żebyśmy o tych sa-
mych sprawach nie musieli ro-
zmawiać przy kolejnym raporcie.  

Głosowanie nad udzieleniem 
Magdalenie Kołodziejczak abso-
lutorium poprzedziło przyjęcie 
przez Radę sprawozdania z wy-
konania budżetu oraz przedsta-
wienie przez komisję rewizyjną 
swojej opinii, która była pozy-
tywna. Członkowie komisji 
uznali, że wójt gospodaruje bu-
dżetem racjonalnie i bezpiecznie. 
Również opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku była  
pozytywna. W tym głosowaniu 
20 radnych było za udzieleniem 
absolutorium,  1 głos nie został 
oddany.  ¹

Wójt gminy Pruszcz Gdański z wotum 
zaufania i z absolutorium za budżet 2019

Przed głosowaniem radni zgłaszali swoje uwagi do raportu. 
Wójt na nie odpowiadała
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Danuta Strzelecka 
d.strzelecka@prasa.gda.pl

Informacje

AUTOPROMOCJA 

WEEKEND
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wydanie z Magazynem

Uwaga 
na oszustów 
Gmina Przywidz 

W minioną środę Urząd Gminy 
Przywidz podpisał umowę 
na montaż paneli fotowoltaicz-
nych na budynkach gminnych 
i nieruchomościach mieszkań-
ców. Po kilku dniach  pojawili się 
oszuści, którzy wykorzystują 
ten fakt i wprowadzają miesz-
kańców gminy w błąd. 

- Nieuczciwi przedstawiciele 
firm przekazują kłamliwe infor-
macje, jakoby na dachach nieru-
chomości miałyby być monto-
wane używane panele z Nie-
miec, tym samym próbując za-
chęcić do skorzystania z ich 
oferty - informują urzędnicy. - 
Podkreślamy, że Urząd Gminy 
montować będzie jedynie fa-
brycznie nowe urządzenia. Ape-
lujemy o ostrożność oraz zgła-
szanie ewentualnych podejrzeń/ 
wątpliwości do Urzędu Gminy. 
¹  (DS)

W tych wyborach nie ma punktu wyborczego w Bibliotece 
Pedagogicznej w Pruszczu. Został przeniesiony  do  SP nr 2
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Kocioł GR-MG Plus
Opalany ekogroszkiem
Retorta  EKOENERGIA z żeliwnym ślimakiem
Ceramiczne palenisko kotła
Duży grafi czny wyświetlacz
Obsługa 4 pomp, 2 mieszaczy, Internetu 
i pogodówki

PRODUCENT KOTŁÓW 
do Programu Czyste Powietrze

Ecodesign

Ecodesign

FIRMA MERING 
Tadeusz Mering
ul. Kartuska 8, 83-404 Nowa Karczma
Tel. 58 687 71 55

PRODUCENT 
www.fi rma-mering.pl

Kocioł CO EKO-MG Plus 
Opalany pelletem

Samoczyszczący palnik
Revo fi rmy Pellas

Ceramiczne palenisko kotła
Kolorowy dotykowy wyświetlacz

Obsługa 3 pomp, mieszacza
Internetu i pogodówki

5 klasa

5 klasa

REKLAMA 009730512

REKLAMA 009688823

Usługi 

Pogrzebowe

Najstarszy zakład pogrzebowy

Właściciel krematorium i chłodni

Filia w Pruszczu Gdańskim 

ul. Grunwaldzka 27 

tel. 58 773 01 01 

www.zielen.pl

Telefon czynny całą dobę
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Chmielno 

49. Konkurs Recytatorski Lite-
ratury Kaszubskiej RODNÔ 
MÒWA 2020 rozstrzygnięty. 
W  siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chmielnie wręczono nagrody 
zwycięzcom. W tym roku jury 
konkursu oceniło 265 nadesła-
nych online recytacji, w tym 
po raz pierwszy z zagranicy. 

Tegoroczny konkurs znacznie 
różnił się od poprzednich edycji 
z uwagi na trudny czas, w jakim 
się odbywał. Pandemia koro -
nawirusa uniemożliwiła prze-
bieg poszczególnych etapów 
konkursu, stąd zastosowanie 
innowacyjnej metody - for-
muły online: recytacje przesy-
łano w formie nagrań wideo. 15 
czerwca przez cały dzień człon-
kowie komisji przeglądali 
i uważnie wsłuchiwali się w na-
desłane występy. Jak zwróciła 
uwagę Paulina Węsierska, 
członkini jury, zabawnie było 
podczas nagrania usłyszeć pra-
cujący w sąsiednim pomiesz-
czeniu odkurzacz czy pralkę. 

To właśnie formuła online 
spowodowała, że występów 
w formie wideo nadesłano 
mnóstwo. Nowością było też 
nadsyłanie występów z zagra-
nicy, co zmusiło organizatorów 
do utworzenia nowej, specjal-
nej kategorii - Kaszubskiej Re-
cytacji Emigracyjnej. W tej ka-
tegorii nagroda specjalna poleci 
aż na drugi koniec świata, 
do Nowej Zelandii. Laureatką 
w tej kategorii została Celina Si-
korska. Nagrodę odebrali ro-
dzice - Jadwiga i Zbigniew, 
a wręczył Michał Melibruda, 
wójt gminy Chmielno. W tym 
roku po każdorazowym wrę-
czeniu nagród, można było 
obejrzeć zwycięski występ 
na telebimie, w tym również 
występ Celiny z Auckland 
w Nowej Zelandii. 

Kategoria dorośli 
W tej kategorii Nagrodę Wójta 
Gminy Chmielno zdobył Euge-
niusz Pryczkowski za najlepszą 
recytację utworu o Chmielnie, 
natomiast nagrodę za najlepszą 

recytację fragmentu utworu 
„Życie i przygody Remusa” 
Aleksandra Majkowskiego, 
odebrał Paweł Wittbrodt. 
Pierwsze miejsce w tej kategorii 
zajęła Iwona Makurat, drugie - 
Elżbieta Pryczkowska, trze-
ciego nie przyznano.  

Szkoły branżowe 
i  ponadpodstawowe 
Nagrodę specjalną za najlepszą 
recytację utworu o tematyce re-
ligijnej przyznano Wiktorii 
Stolc z I LO w Kościerzynie. 
Opiekunem była Iwona 
Makurat. Miejsce pierwsze 
w tej kategorii zajęła Zuzanna 
Gliszczyńska z I LO w Bytowie, 
miejsce drugie - Wiktoria Stolc 
z I LO w Kościerzynie, a  trzecie 
- Marta Kujach z I LO w Koś -
cierzynie. 

Kategoria klas VII-VIII szkół 
podstawowych 
Nagrodę specjalną za najlepszą 
recytację fragmentu utworu 
„Życie i przygody Remusa” 
zdobyła Paulina Penkowska ze 
SP w Chmielnie. Opiekunem 
była Elżbieta Pryczkowska. Na-
grodę specjalną za najlepszą re-
cytację utworu o tematyce reli-
gijnej zdobyła Milena Świątek-
Brzezińska z ZS w Brzeźnie 
Szlacheckim, opiekun - Ewa 
Świątek. 

Miejsce pierwsze w tej kate-
gorii zajęły ex aequo Paulina 

Penkowska z SP w Chmielnie 
oraz Marta Melibruda z SP 
w Miechucinie. Miejsce drugie 
przyznano Milenie Świątek-
Brzezińskiej z Zespołu Szkół 
w Brzeźnie Szlacheckim, a trze-
cie Natalii Melibrudzie z SP 
w Miechucinie. 

Kategoria klas IV-VI szkół  
podstawowych 
Nagrodę specjalną Wójta 
Gminy Chmielno za najlepszą 
recytację utworu o Chmielnie 
zdobyła Zofia Walkusz z SP 
w Łebuni. Nagrodę specjalną 
za najlepszą recytację frag-
mentu utworu „Życie i przy-
gody Remusa” zdobyła Milena 
Koska z ZS-P w Dębnicy Ka-
szubskiej. 

Nagrodę Wójta Gminy 
Szemud za najlepszą recytację 
utworu Alojzego Nagla otrzy-
mała Nicole Piątek z SP 
w Łubnie, opiekun - Olga Ku -
klińska. 

Nagrodę za najlepszą recy-
tację utworu o tematyce religij-
nej zdobyła Roksana Czaja z SP 
w Kożyczkowie, opiekun - Ma-
ria Komkowska. 

Miejsce pierwsze w tej kate-
gorii zajęły ex aequo Nicole Pią-
tek z SP w Łubnie oraz Anna 
Rymon-Lipińska z SP nr 9 
w Rumi. Drugie miejsce zajęły 
ex aequo Milena Koska z ZS-P 
w Dębnicy Kaszubskiej oraz Fi-
lip Neubauer z Zespołu Kształ-

cenia i Wychowania w Kamie-
nicy Szlacheckiej, opiekun - 
Weronika Kobiela. 

Trzecie miejsce zajęli ex 
aequo: Adam Ducher z SP 
w Somoninie, opiekun - Marta 
Szadłowska, Stanisława Bert -
ling z ZKiW w Szymbarku, opie-
kun - Agnieszka Bertling-Ja -
kusz, Izabela Kossak-Głów -
czewska z ZS w Brzeźnie Szla-
checkim oraz Kornelia Garska 
z SP w Górze. 

Wyróżnienia zdobyli: Aniela 
Makurat - SP nr 4 w Kościerzynie, 
Kinga Zaborowska - ZK w Łu -
bianie, Julia Skóra - ZS-P w Dębo -
górzu, Julia Plichta - SP w Gorę -
czynie, Dominika Biesik - SP 
w Głodowie, Adam Szmaglik - ZK 
w Łubianie i Victor Kohnke - SP 
w Jastrzębiej Górze. 

Kategoria klas I-III  
szkół podstawowych 
Nagrodę Wójta Gminy 
Chmielno za najlepszą recyta-
cję utworu o Chmielnie zdo-
była Beata Puzdrowska z SP 
w Goręczynie, opiekun - El-
żbieta Bugajna. Nagrodę Wójta 
Gminy Szemud za najlepszą re-
cytację utworu Alojzego Nagla 
zdobyła Witosława Dziemińska 
z ZS w Skorzewie. 

Pierwsze miejsce w tej kate-
gorii zajął Jarosław Bisewski 
z SP w Jastrzębiej Górze, drugie 
- Bartosz Bisewski z SP w Ja-
strzębiej Górze, a trzecie ex 
aequo Amelia Marcińska z SP 
w Lisich Jamach oraz Amelia 
Steinka z SP w Reskowie. 

Wyróżnienia zdobyli: Kor-
nelia Wrońska - SP Przodkowo, 
Agata Miotk - SP w Mojuszu 
oraz Michalina Marcińska - SP 
w Chmielnie. 

Kategoria Przedszkolaki 
Nagrodę specjalną Wójta 
Gminy Szemud za najlepszą re-
cytację utworu Alojzego Nagla 
zdobył Klaudiusz Felskowski 
z ZKiW w Stężycy. 

Pierwsze miejsce zajęła 
Ksenia Zaborowska z ZK w Łu -
bianie. Miejsce drugie wyrecy-
tował Alan Neubauer z ZKiW 
w Kamienicy Szlacheckiej, 
a miejsce trzecie Milena Witos 
z Przedszkola Miś Uszatek 
w Miechucinie. 

Nagrodę specjalną dla naj-
młodszej uczestniczki zdobyła 
Emilia Formella z SPw Czy -
czko wach, opiekun - Ewelina 
Krasinkiewicz.¹

Konkurs „Rodnô Mòwa”  2020 w nowej 
formule online i z rekordową liczbą zgłoszeń

Działacze oddziałów ZKP z Kaszub 
środkowych spotkali się w Żukowie
Żukowo 
Jan Dosz 
redakcja@prasa.gda.pl 
 
W Centrum Kultury „Spichlerz” 
w Żukowie odbyło się posiedze-
nie Rady Oddziałów Środkowych 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Minutą ciszy oddano hołd 
zmarłej w marcu br. Lidwinie 
Kreft, dotychczasowej skarbnik 
Rady i jednej z bardziej aktyw-
nych i twórczych osób tej części 
ZKP. Rada obejmuje oddziały ZKP 
powiatu kartuskiego, gdańskiego 
oraz samego Gdańska i Sopotu.  

W wyborach uzupełniających 25 
członków Rady wybrało przez 
aklamację na skarbnika Jerzego 
Krefta, męża zmarłej Lidwiny 
i jednocześnie prezesa partu 
w Kolbudach. Sekretarzem zaś – 
także przez aklamację - została 
Grażyna Recław, nauczycielka ka-
szubskiego z Kartuz, aktywna 
członkini partu w Baninie.  
Omówiono współorganizację 
wielkiego odpustu w Sianowie, 
dzialalność bieżącą oraz nowy 
projekt o nazwie Kôrba Kaszë -
bskô. Pierwsze sympozjim odbę-
dzie się 1 lipca o godz. 16. ¹

KASZËBSCZI FELIETÓN 
Nôleżi sã nama? 

Jak sã mô dzeckò swiéżo z pòrodówczi przëwiozłé to 
całé żëcé sã wëwrôcô. Jô nie mdã sã rozpisywôł, bò bë 
całégò Bôłtëcczégò Dzénnika nie sygło, cobë wszëtczé 
elemeńtë òpisac. Sygnie, że sã przëzdrzimë temù, co 
zaczinają lëdze gadac czej òdwiedzywają naszégò 
Môłégò Pùrcelka. Ùwierzita, abò nié, ale nié 
przërównywanié gąbczi, noska i òczków do mëmë i tatë 
bëło témą numer jeden. Nawet nié wôżné pëtania ò to, 
jak wëchòwac môłégò człowieka w swiece zalónym 
przez relatiwisticzny pòstmòdernizm. Gôdka je ò tim, co 
nama sã terô nôleżi! 

“Pamiãtôj, żebë sã zgłosëc do ùrzãdu, wama sã 
becykòwé nôleżi. Ò 500+ të ju pisôł. Co, becykòwé nié? 
Niemòżlëwé, kò wiedno sã nôleżi...”  

Te ùwôdżi bëłë mie baro pòtrzébné. Nié, nié temù, 
żebë jesz dzes pôrã stówów z państwa na Bąbelka 
wëdojic. Bëłë mie pòtrzébné, żebë jô zrozmiôł jaczé jô 
móm zadanié jakno òjc. Wëchòwac dzeckò strzód homo 
sovieticus - wëtwòrzonégò przez kòmùnizm zortu czło-
wieka, co cwierdzy, że jemù sã nôleżi za fakt jistnieniô. 
Jak naùczëc córkã, że trzeba cos zrobic, cobë zarobic, czej 
wkół ji pòwtôrzają, jaczi wniosk i dze mùszi złożëc, żebë 
dostac to co sã nôleżi? Jak jã naùczëc ùwôżaniô dlô 
robòtë krómòwi, mùlarza, czë szkólnégò, czej to są ti 
frajerowie co rakùją miast sã ùstawic i dostac to, co sã 
doch nôleżi? 

Kù reszce przińdze ten czas, że dzeckò zrozmieje, że 
w żëcym nié leno ò zôbawã jidze, ale téż je nót òd se cos 
dac i jak tedë òno mô do tegò dońc? Òglowò jak ti 
“namasãnôleżnicë” mògą żëc i so psychiczno radzëc 
z tak czims? Mie je wstid, że jô nierôz pòmòcë brëkùjã, bò 
to znaczi, że jô sóm so nie ùradzył. Dobrze, że dobri lëdze 
tej pòmògą, ale wiedno je mòtiwacjô, cobë takô sytuacjô 
sã nie pòwtórzëła. Kò zdrów człowiek ni mòże bëc 
czãżarã. A chto jiny całé żëcé sã sztôłcy z dojeniô 
ùrzãdów i to ju nie je “bëcé czãżarã”, le kòrzëstanié 
z prawa, bò jemù sã nôleżi! 

Czim sã różni prachôrz, co pòd baną prosy ò dwa złoté 
òd tegò, co kómbinëje jak pieńdze wëdojic z państwa? 
Ten prachôrz mô na tëli mòralnoscë, że zdrzi prosto 
w òczë pòmôgającégò i je mù wdzãczny. A ny państwòwi 
pracharzowie jakòs nigdë do mie nie przëszlë i nie rzeklë 
“panie czerownikù, Bóg zapłac za płacenié pòdatków 
na mie, wszëtczégò bëlnégò panie méster”. 

                                                                                                                                                                                                                           Adóm Hébel
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W tym roku konkurs różnił się od poprzednich, ale uczestnicy 
nie zawiedli

Festiwal Filmów Kaszubskich odbywa się po raz dziesiąty na terenie 
Gminy Żukowo. Na pokazy przybywa regularnie od 100 do 150 i więcej 
widzów. Gośćmi spotkań są znane postaci ze świata filmu, literatury, poli-
tyki, nauki czy dziennikarstwa. Wczoraj  wyemitowano film pt. „Kaszubi 
u Papieża”, reportaż, (pol., kasz., 2004, 45’), real. E.Pryczkowski,  Zaś 1 
lipca zaplanowano prezentację filmu pt. „Kaszuba Remus”, scenariusz 
Ewelina Karczewska, reż. Piotr Zatoń, 85’. Zapraszamy!

Lucyna Puzdrowska 
lucyna.puzdrowska@polskapress.pl
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Kolejny rok kadencji i kolejne wyzwania
Szansa dla Gminy Przywidz to kolejne środki pozabudżetowe pozyskane na rozwój infrastruktury. Cieszą wszystkie wyko-
nane czy realizowane jeszcze zadania z udziałem właśnie tych środków, ale mnie osobiście cieszy to, co ma szczególne zna-
czenie dla naszego zdrowia. Takimi zadaniami są projekty ekologiczne. Rok mojej pierwszej, krótkiej kadencji rozpoczął się 
pierwszym projektem ekologicznym – montażem instalacji solarnych na budynkach gminnych oraz budynkach mieszkań-
ców. I teraz, po 10 latach, kolejny projekt eco – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych oraz budynkach 
prywatnych. Również budowa nowej oczyszczalni, czy rozbudowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w Gromadzinie, 
Jodłownie i Marszewskiej Górze, największej jak do tej pory naszej inwestycji to też działanie na rzecz ochrony środowiska. 
Ten rok jest szczególnie bogaty w inwestycje – kolejne budowane drogi, tj. ul. Słoneczna, Skarpowa i Leśna w Przywidzu, czy 
fragment ul. Rajskiej w Ząbrsku Górnym, ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Szkolnej w Pomlewie - to kolejne inwestycje, które 
wkrótce będą cieszyły naszych mieszkańców, jak również osoby odwiedzające naszą gminę. – mówi  Wójt Gminy Przywidz 
Marek Zimakowski.

Podpisanie umowy na największy  

projekt OZE na Pomorzu.

17 czerwca 2020 r. podpisano umowę na realizację największe-
go na Pomorzu projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii 
z udziałem mieszkańców Gminy Przywidz oraz Gminy Somonino 
z Powiatu Kartuskiego. 
W imieniu Gminy Przywidz umowę podpisał Wójt Gminy Przy-
widz Marek Zimakowski, a także Skarbnik gminy Barbara Bo-
rowska. Ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu firmy FlexiPower 
Michał Post. 
Zakładany całkowity koszt projektu to prawie 14,5 mln zł, z cze-
go 10 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
Przypomnijmy, projekt o nazwie „Eko Energia od Somonina aż 
po Przywidz” to partnerskie przedsięwzięcie obu gmin, które 
obejmuje w Gminie Przywidz dostawę wraz z montażem insta-
lacji fotowoltaicznych na 11 budynkach użyteczności publicznej 
oraz na aż 253 obiektach mieszkańców. Montaże rozpoczną się 
we wrześniu, a zakończą w marcu 2021 r.
Wartość umowy na terenie Gminy Przywidz to ponad  
6,5 mln. zł.

Nowy wykonawca dokończy budowę 

oczyszczalni ścieków. 
W maju br. Gmina Przywidz podpisała umowę z nowym wyko-
nawcą zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie 
Aglomeracji Przywidz – dokończenie realizacji”.  
Budowę oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym wykona Zakład 
Produkcyjno-Wykonawczy HABUD Sp.z o.o., który został wyło-
niony w przetargu nieograniczonym. 
Kwota, na jaką została podpisana umowa, to 7.772.167,81 zł.

„Byliśmy zmuszeni rozwiązać umowę z dotychczasowym wyko-
nawcą ze względu na rażące opóźnienia w realizacji zadania. 

Nowy wykonawca ma czas do maja 2021 r. na dokończenie inwe-
stycji” - mówi Dariusz Czaiński, Sekretarz Gminy, a jednocześnie 
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 
Budowa oczyszczalni 5200 RLM odbywa się w związku z realiza-
cją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na te-
renie aglomeracji Przywidz”. Jest współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powstanie kolejny odcinek kanalizacji.
W maju br. została podpisana umowa na „Budowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie Aglome-
racji Przywidz – Odcinek II – Jodłowno- Marszewska Góra”, która 
podobnie jak budowa oczyszczalni ścieków jest częścią projek-
tu realizowanego przez Gminę Przywidz pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz” współ-
finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość umowy opiewa na kwotę 2.982.499,49 zł. 
„Jest to największa do tej pory inwestycja gminna. Przy skromnych 
możliwościach budżetu realizujemy budowę nowej oczyszczalni 
ścieków oraz budujemy odcinki kanalizacji w ostatnich miejscach 
Aglomeracji Przywidzkiej” - mówi Wójt Gminy Przywidz. 

Ponad 800 tys. zł dofinansowania   

z Funduszu Dróg Samorządowych 
Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych na przebudowę  trzech dróg. Dofinansowanie to 

ponad 800 tys. zł, a wartość całej inwestycji szacowana jest na 
ponad 1,6 mln zł. 
„W ramach tej inwestycji nowe oblicze zyskają ulice ul. Słonecz-
na, ul. Leśna i ul. Skarpowa w Przywidzu. Zostanie wykonana na-
wierzchnia z kostki betonowej oraz chodniki wraz z kanalizacją 
deszczową. Inwestycja powinna być zrealizowana jeszcze w 2020 r.  
- mówi Dariusz Czaiński.

Ponad 280 tys. zł dofinansowania  

na budowę ścieżki pieszo-rowerowej.
W pierwszej połowie czerwca br. Gmina Przywidz podpisała 
umowę na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
przy ul. Szkolnej w Pomlewie.
Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach tego zadania Gmina Przywidz otrzymała 281.913,00 zł  

dofinansowania, co przy udziale własnego wkładu finansowego 
zapewni gminie ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną z kostki be-
tonowej o długości 730 m.b. i szerokości 2,5 m.
„Ścieżka miała być częścią Szlaku Hymnu Narodowego, który miał 
mieć swój początek w Będominie, a koniec na Westerplatte. Czas 
jednak pokazał, że jedynie przywidzki samorząd był tak naprawdę 
zainteresowany realizacją tego nietypowego projektu. Zabrakło 
współpracy wśród sygnatariuszy, którzy w 2014 roku podpisali po-
rozumienie w sprawie budowy wspomnianego szlaku.  Dwa lata 
temu chcieliśmy sami zainicjować budowę trasy od Piekła Dolnego 
w kierunku Trzepowa. Niestety, mimo naszych szczerych chęci, nie 
doszliśmy do porozumienia z właścicielem terenu za stacją paliw 
w Piekle Dolnym, na którym planowaliśmy inwestycję. Dlatego do-
szliśmy do wniosku, że pieniądze przeznaczymy na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej w Pomlewie”
- podkreśla Marek Zimakowski, Wójt Gminy Przywidz. 
Ścieżka zostanie poprowadzona od ul. Wiejskiej do ul. Leśników

Gmina Przywidz w czołówce najbardziej 

rozwojowych gmin Pomorza w 2019 r.
Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych 
zestawień pokazujących aktywność pomorskich samorządów. 
Inwestycje należą do kluczowych elementów oceny działań 
poszczególnych samorządów.  Według danych pochodzących 
z Pomorskiego Samorządu w Liczbach, Gmina Przywidz plasuje 
się na wysokim 3. miejscu w kategorii „Gmin wiejskich i miejsko-
-wiejskich najwięcej inwestujących w roku 2019” oraz na 5. miejscu 
w kategorii „Najbardziej rozwojowych gmin Pomorza w 2019 r.”.  

Pierwsze półrocze w Gminie Przywidz 
szczególnie pomyślne dla inwestycji



Ogłoszenia drobne aa06 Echo Pruszcza Gdańskiego 
Piątek, 26.06.2020

     

Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 800-472-852, 58 300 32 16 i zapłać kartą kredytową
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W Biurze Ogłoszeń: Pruszcz Gdański, ul. Chopina 2, Starogard Gdański, ul. Gimnazjalna 1, Tczew, ul. Obrońców  Westerplatte 28

Nieruchomości

 MIESZKANIA - KUPIĘ 

 INNE 

 SKUP  nieruchomości za gotówkę.
Trójmiasto i okolice 572-485-529

 LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA 

 BIUROWE 

   WYNAJMĘ  powierzchnie 
magazynową w Gdańsku 2x 650 
m2 rampy, windy towarowe, plac 
składowy. tel. 600 260 061  

 DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM 

 BUDOWLANA 

Bobowo, dwie działki po 3000 
m2 lub sześć działek po 1000 m2 
(media), 512-647-493

 REKREACYJNA 

  NOWA  Wieś (powiat kartuski) 
sprzedam działki rekreacyjne 
i rolnicze, 601-160-439 

 GRUNTY ROLNE 

  DZIAŁKA  6100m2, zabudowana, ok. 
Drawska Pom.- 605-893-461 

 INNE 

  BOBOWO,  1,24 ha gruntu zalesionego 
drzewami dwudziestoletnimi 
i trzydziestoletnimi, cena 55000 zł, 
512-647-493 

 DZIAŁKI, GRUNTY KUPIĘ 

 INNE 

  DZIAŁKĘ  kupię, Gdańsk okolice, 
601-667-683 

 GARAŻE 

  GARAŻE  blaszane, bramy garażowe, 
kojce dla psów. Transport, montaż 
gratis. Raty, www.konstal-garaze.
pl, 55/621-23-38, 58/588-36-02, 
512-853-323 

 SKUP  nieruchomości za gotówkę.
Trójmiasto i okolice 572-485-529

Handlowe

 FOTO, KSIĄŻKI 

  KUPIĘ  książki, płyty z muzyką. Dojazd.

Gotówka 508-245-450, 509-675-586. 

 MASZYNY URZĄDZENIA 

  KUPIĘ  DYMA 8 lub części tel. 

663736110 

  KUPIĘ  tokarkę stołową: 790-246-933. 

  KUPIĘ  wiertarkę stołową, kowadło: 

577-075-312. 

Motoryzacja

 SAMOCHODY OSOBOWE- KUPIĘ 

  ABA  auta całe, uszkodzone 
kupię zaniedbane powypadkowe. 
Najlepiej płacimy, całe pomorskie 
514-514-610 

    
  KUPIĘ  Fiata 125 lub 126p, 601-160-439 

 UŻYTKOWE KUPIĘ 

  KUPIĘ  każde auto osobowe, 

dostawcze 667 147 460 

 INNE 

  KUPIĘ  stary samochód lub motocykl, 

min. 40-letni. Może być niekompletny 

lub uszkodzony, 609-499-555. 

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

  KREDYT  50 000 zł rata 572, 

730 809 809 

  KREDYTY  0% Tel. 732-888-698 

Praca

 ZATRUDNIĘ 

  ELEKTRYK  - praca od zaraz/ NIEMCY - 

tel. 774270543 Cert. 9875 

  EMERYTA  z Wejherowa na stanowisku 

Gospodarza nieruchomości, 

501-597-240 

  MALOWANIE,  tapetowanie, 

docieplenia - praca od zaraz/ NIEMCY 

- tel. 774270543. Cert. 9875 

  OPIEKA  Niemcy, legalnie 725-248-935. 

 OPIEKUNKO  Seniorów- Gorące 
bonusy wakacyjne czekają!!
Wyjedź latem i otrzymaj dodatkowy 
bonus do 200 euro
Tylko sprawdzone oferty, stawki do 
1500 euro legalne zatrudnienie.
Nie wahaj się, zadzwoń i zarabiaj 
więcej. www.sentium.pl
Tel. 505 440 380

  PRACA.  DOCIEPLENIA. BLACHARKA

Zatrudnię doświadczonych 

fachowców. Niepijących. Atrakcyjne 

wynagrodzenie. Gdańsk i Pruszcz. 

508 082 492 

  STOLARZ  - praca od zaraz/ NIEMCY - 

tel. 774270543 Cert. 9875 

  ŚLUSARZ/  spawacz - praca od zaraz/ 

NIEMCY - tel. 774270543 Cert. 9875 

  ZATRUDNIĘ  stolarza,umowa o pracę, 

22 zł za godzinę na rękę, Starogard 

Gd., 512-126-720 

Zdrowie

 GINEKOLOGIA 

  GINEKOLOG.  Farmakologicznie 

A-Z 731-915-383 

 OPIEKUNKO  Seniorów- Gorące 
bonusy wakacyjne czekają!!
Wyjedź latem i otrzymaj dodatkowy 
bonus do 200 euro
Tylko sprawdzone oferty, stawki do 
1500 euro legalne zatrudnienie.
Nie wahaj się, zadzwoń i zarabiaj 
więcej. www.sentium.pl
Tel. 505 440 380

Usługi

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  A  do Z, malowanie, fachowo, emeryci 

zniżki. 500-225-620 

  A-Z,  malowanie, remonty 519-694-894 

  BUDOWLANE,  docieplenia, 

konstrukcje dachowe, tynki, 

601-320-453 

  CYKLINOWANIE  tel. 514-259-070 

  MALOWANIE  dachów788-016-988 

MALOWANIE, odświeżanie 
mieszkań, prace remontowe. 
Szybko/konkurencyjne 
ceny. Trójmiasto i okolice. 
Tel:579-975-113

  MALOWANIE,  szpachlowanie, płyty 

k/g, podłogi, drzwi, 504-159-087 

  MOSKITIERY  Okienne, 735-971-004 

 KOMPUTEROWE 

  NAPRAWA  drukarek, notebooków, 

laptopów, monitorów, UPS-ów, faxów, 

zasilaczy, niszczarek, Pruszcz Gdański, 

(58)683-04-04, 501-785-500 

 INNE 

  DETEKTYW-  licencja, 601-692-992 

    

Turystyka

 AGROTURYSTYKA 

  LATO  w Kotlinie Kłodzkiej. Dużo 

przestrzeni, przyroda, domowe 

jedzonko. Kontakt 74/813-92-94, www.

ponikwa.com 

 KRAJ 

 GÓRY 

Beskidy 8 dni od 650zł 
z dofi Unijny Program Spowolnij 
Starzenie Mozliwość dowozu 
501 642 492

 JEZIORA 

  O.W.  k.Gniezna-Wczasy, 

502-382-135 614245736 www.

jankowodolne.com.pl 

 MORZA 

  DZWIRZYNOMORZE.PL  -tel. 

605905969 

  GRZYBOWO  k/Kołobrzegu. WCZASY 

dla SENIORA i nie tylko, IX- 75 zł, VII, 

VIII -85 zł, pokoje TV, łazienka, int., 

wyżywienie. Dzieci zniżka do 7 lat. Tel. 

519 720 659, 609 381 140, 94/3581294. 

  HIT  Sezonu Apartamenty nad morzem 

Kołobrzeg i Alanya www.sobieski-

booking.pl Tel.943555134 

  JAROSŁAWIEC-  pokoje z łazienkami, 

parking, grill, plac zabaw dla dzieci. 

Tel. 505-662-717 

  JASTARNIA  

KARWIA,tanio!604 970 818. 

  KARWIA  - pokoje do wynajęcia nad 

morzem. Tel. 602-47-49-29 

  KOŁOBRZEG  blisko morza ! 

511 337 308 

  ŁEBA,  tanie pokoje z łaz. 603-471-715 

  ŁEBA-  komfort, tanio, 606-687-996. 

  OŚRODEK  w Sarbinowie, 150 m 

od morza, pokoje, wyżywienie: 

667-616-418 

  USTRONIE  Morskie, Pensjonat 

DANA, tanie wczasy z wyżywieniem, 

94\351-54-86, 601-585-510 

danaustronie.pl 

Rolnicze

 MASZYNY ROLNICZE 

 KOMBAJN zbożowy Bizon Z056 

stan b.dobry z kabiną sprzedam, 

663-670-205 

  KUPIĘ  ciągnik MF255 lub podobny, 

601-160-439 

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 535135507. 

 INNE 

  PSZENICĘ  i pszenżyto sprzedam, 

506-659-988, Miszewko 

Zwierzęta

 INNE 

  KOKOSZKI  odchowane 5-tyg. 20.07, 

8-tyg.10.08, 12-tyg. 7.09. Rudno, 

możliwość dowozu, 668-806-394 

  SPRZEDAŻ  kur rocznych oraz kurek 

odchodowanych tel. 785-188-999 

Matrymonialne

  BIURO  "Serduszka Dwa" 883783782 

Różne

Garaże blaszane, konkurencyjne 
ceny, 59\833-45-36, 660-385-917, 
605-286-058

  KUPIĘ-LAMPA  lecznicza BIOPTRON 

ZEPTER, naczynia ZEPTER. Tel. 

724-422-397. 

  STARE  książki- skup 881-934-948 

AUTOPROMOCJA 009747566

Partnerzy: 

Nowy cykl fi lmów wideo Dziennika Bałtyckiego

Smaki Pom� za
Niezwykła kulinarna podróż po naszym regionie. Oglądaj na www.dziennikbaltycki.pl/smaki-pomorza 

fi lmy z przepisami na regionalne, pomorskie potrawy i gotuj razem z Krzysztofem Szulborskim.

UWAGA! Jeśli chcesz, aby Twój produkt został zaprezentowany w naszych fi lmach, 

skontaktuj się z Justyną Kurszewską z Biura Reklamy, tel.  698 635 702

MIASTO CZŁUCHÓW
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Od 26 czerwca do 30 sierpnia, 
pojedziemy czerwonym waka-
cyjnym autobusem nr 607 
z Pruszcza Gdańskiego wprost 
na plażę w Sobieszewie. 

„Plażowy” autobus dla 
pruszczan to efekt realizacji jed-
nego z projektów Budżetu Oby-
watelskiego. Autobus będzie 
kursować w piątek, sobotę i nie-
dzielę.  Trasa: Rondo Kaszubskie 
- Rogozińskiego - Osiedle Bur-

sztynowe - Cicha (Cmentarz) - 
Cyprysowa - Obrońców Wy-
brzeża - Faktoria - Matejki - 
Waląga - Żwirki i Wigury - Drzy-
mały - Powstańców Warszawy - 
Emilii Plater – Reymonta- Osiedle 
Wschód - Wysockiego - Broniew-
skiego - Osiedle Kasprowicza - 
Obrońców Westerplatte – 
Sobieszewo. Kursy z Pruszcza 
Gdańskiego będą rozpoczynać 
się o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17,00. Podstawowy koszt prze-
jazdu wynosi: 3,80 zł. bilet nor-
malny i 1,90 bilet ulgowy. ¹ (D)

„Plażowy” autobus

Trąbki Wielkie 

Co roku w Trąbkach Wielkich 
odbywa się Konkurs Trąbkowy, 
który pozwala zaprezentować 
się młodym zdolnym muzy-
kom. Tegoroczna edycja ze 
względu na epidemię 
koronawirusa odbyła się po-
przez zgłoszenia internetowe. 
Utwory, jak mówią jurorzy, wy-
brzmiały jednak znakomicie! 

V edycja Konkursu Trąbkowego 
„Mały Trębacz w Trąbkach Wiel-
kich” im. prof. Szymona Pa-
włowskiego oprócz tego, że zo-
stała przeprowadzona w for-
mule via internet, różniła się 
od poprzednich także tym, że 
mogli w niej uczestniczyć nie 
tylko uczniowie polskich szkół 
muzycznych, ale i zagranicz-
nych.  

Konkurs był przeznaczony 
dla osób urodzonych w roku 
2006 i młodszych, które klasyfi-
kowane były w 3 grupach wieko-
wych. Za zadanie mieli oni zapre-
zentowanie Hejnału Gminy 
Trąbki Wielkie, którego kompo-
zytorką jest Joanna Szymala oraz 
utworu dowolnego. Do tego-
rocznej edycji zgłosiły się 132 
osoby, a wśród nich pięć osób 
z Włoch i jedna  ze Szwajcarii. 
Osoby z Polski reprezentowały 
aż  12 województw. Oceny 
uczestników konkursu doko-

nało jury w składzie: Martina 
Dainelli - Conservatorio 
Frescobaldi Ferrara (Włochy), 
Gregor Leczkowski - Beethoven 
Orchestre Bonn (Niemcy) i Kamil 
Kruczkowski - Akademia Mu-
zyczna im. St. Moniuszki 
w Gdańsku. Grand Prix w tym 
roku nie przyznano.  W grupie 
I  (urodzeni w 2010 roku i mł.) 

I miejsce zajął Kacper Paś (ZSM 
im. F. Rybickiego w Tychach).  
W grupie II (urodzeni w 2008 
i 2009 roku) I miejsce zajął Wik-
tor Busz (ZSM Nr 1 w Rzeszowie) 
i Dariusz Kołodziejski (POSM I st. 
Nr 1 im. H. Wieniawskiego w Po-
znaniu.  W grupie III (urodzeni 
w 2006 i 2007 roku) I miejsca nie 
przyznano, II zajął Aleksander 
Kubica (POSM II st. im. K. 
Szymanowskiego w Katowi-
cach). Oprócz tego przyznano  
ponad 50 wyróżnień. 

-  Konkurs jest dla dzieci do 14 
roku życia. Biorąc pod uwagę 
wiek uczestników, to poziom jest 
wysoki - mówi  Kamil Kruczkow-
ski, przewodniczący jury  i dy-
rektor konkursu. - Konkurs ro-
zrasta się  z roku na rok i  bardzo 

cieszy, że tak wiele młodych 
osób gra i uczestniczy w takich 
wydarzeniach. Naszym zada-
niem jest też zachęcanie do ta-
kich wystąpień. W tym roku ze 
względu na pandemię zmieniła 
się formuła konkursu. Zwykle 
spotykamy na żywo w sali i słu-
chamy uczestników. Tym razem 
przy zgłoszeniu przesyłali nagra-
nia z wykonaniem utworu. 
Każdy juror w domu odsłu -
chiwał je, a potem długo, długo 
debatowaliśmy, kogo nagrodzić. 
Jeśli wszystko wróci do normy, 
to w przyszłym roku wrócimy 
do tradycyjnej formy konkursu. 
¹ 

Pelna lista laureatów i wyróżnionych 
na naszej stronie internetowej 
www.pruszczgdanski.naszemiasto.pl 

132 uczestników grało hejnał Trąbek 
Wielkich w konkursie trąbkowym

Konkurs był międzynarodowy, Uczestniczyli w nim uczniowie szkół muzycznych z Polski i zagranicy
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Pruszcz Gdański 
Danuta Strzelecka 
d.strzelecka@prasa.gda.pl 

W Pruszczu Gdańskim trwają 
Pierwsze Komunie Święte. 
W ostatnią sobotę po raz 
pierwszy przyjęły ten sakra-
ment dzieci klas III z parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy.  

Uroczystości towarzyszyła 
podniosła atmosfera. Mszy 
świętej przewodniczył pro-
boszcz parafii - ks. Piotr Majew-
ski. 

- Dzisiaj Pan Jezus przyjdzie 
do waszych czystych serc w po-

staci chleba, bo ten mały opła-
tek stanie się na tym ołtarzu 
Ciałem Pana Jezusa, które 
przyjmiecie w komunii świętej 
- powiedział ksiądz. - I nie zapo-
minajcie, że wasze serca może-
cie oczyścić, raz, drugi, trzeci, 
piąty, setny. Dzisiaj Pan Jezus 
powie wam - kocham was. Tak 
jak wy mu to powiedzieliście. 

W kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Pierwsze Komunie 
Święte rozpoczęły się w ponie-
działek 8 czerwca. W tej parafii 
dzieci do tego sakramentu 
przystępują w 2-osobowych 
grupach lub indywidualnie 
przez cały czerwiec w dni co-
dzienne. ¹

Pierwsze Komunie 
Święte w Pruszczu

Uroczystość w kościele pw. MBNP była podniosła
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Danuta Strzelecka 
d.strzelecka@prasa.gda.pl

Pierwsza Komunia Święta w kościele Podwyższenia Krzyża Św.
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Dzieci z uwagą słuchały słów księdza  Piotra Majewskiego
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Najmłodszymi uczest-
nikami byli: 8-letnia 
Antonina Dybek 
z Wrocławia i 7-letni Gaél 
Jakub Medina Iwanowski 
z Lucerny w Szwajcarii.

REKLAMA 239507343

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca. Szczegóły na stronie www.dziennikbaltycki.pl/uroda

Zgłoś kandydatów do nagród dla najlepszych fryzjerów i kosmetyczek, stylistek paznokci i artystek makijażu.

MISTRZOWIE URODY 2020!

REKLAMA 009748997

WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI                         Pszczółki 26.06.2020 r.
RIG.621.1.2019.AR

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA 

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY PSZCZÓŁKI

 Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 
energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pszczółki w dniach 26.06.2020 r. do 
24.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pszczółki ul. Pomorska 18, w godzinach 9.00 
do 14.00.
 Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy osoby i jednostki organizacyjne 
zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu 
założeń. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pszczółki, ul. Pomorska 18, 
83-032 Pszczółki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24.07.2020 r.  

MACIEJ URBANEK
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI



aSport a08 Echo Pruszcza Gdańskiego 
Piątek, 26.06.2020

Znamy jedenastki, które 
do rozgrywek nowego 
sezonu zgłosiły kluby
Piłka nożna 
Zbigniew Brucki 
zbigniew.brucki@polskapress.pl 

Pomorski Związek Piłki Noż-
nej podał uaktualnioną listę 
drużyn, które zostały zgłoszo-
ne do rozgrywek sezonu 
2020/2021. 

IV liga 
1. Anioły Garczegorze, 2. Arka II 
Gdynia, 3. Cartusia Kartuzy, 4. 
Gedania Gdańsk, 5. GKS Ko-
wale, 6. Grom Nowy Staw, 7. 
Gryf Słupsk, 8. Gwiazda Karsin, 
9. Jaguar Gdańsk, 10. Jantar 
Ustka, 11. Kaszubia 
Kościerzyna, 12. KTS-KLuzino, 
13. Lechia II Gdańsk, 14. MKS 
Władysławowo, 15. Pogoń 
Lębork, 16. Powiśle Dzierzgoń, 
17. Sokół Zblewo, 18. Stolem 
Gniewino, 19. Wda Lipusz, 20. 
Wierzyca Pelplin, 21. Zwycięzca 
baraży. 

V liga I grupa 
1. Akademia Sportu Kolbudy, 2. 
Bałtyk II Gdynia, 3. Błyskawica 
Reda Rekowo, 4. Czarni 
Pruszcz Gdański, 5. GKS 
Sierakowice, 6. GLKS Różyny, 7. 
GTS Goszyn, 8. GTS Mokry 
Dwór, 9. Kamionka Sopot, 10. 
Ogniwo Sopot, 11. Orkan 
Rumia, 12. Orlęta Reda, 13. 
Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, 14. 
Potok Pszczółki, 15. Sopocka 
Akademia Piłkarska, 16. 
Sporting Leźno, 17. Sztorm 
Kosakowo, 18. Wietcisa 
Skarszewy, 19. Zenit Łęczyce. 

V liga II grupa 
1. Beniaminek 03 Starogard 
Gdański, 2. Borowiak Czersk, 3. 
Chojniczanka II Chojnice, 4. 
Czarni Przemysław, 5. Mady 
Ostaszewo, 6. Meteor Pinczyn, 
7. Olimpia Sztum, 8. Orzeł 
Subkowy, 9. Pogoń Prabuty, 10. 
Pomezania Malbork, 11. 
Radunia II Stężyca, 12. Relax 
Ryjewo, 13. Spójnia Sadlinki, 14. 
Tęcza Brusy, 15. Victoria Kali-
ska, 16. Wisła Tczew, 17. Żuławy 
Nowy Dwór Gdański. 

A klasa grupa I 
1. Eko-Prod Szemud, 2. 
Kaszubia Starzyno, 3. Klif 
Chłapowo, 4. KTS-K II Luzino, 
5. LZS Dragon Bojano, 6. OKS 
Janowo, 7. Pomorze Akademia 
Sportowa, 8. Sokół Bożepole 
Wielkie, 9. Solar 
Władysławowo, 10. Start 
Mrzezino, 11. Zatoka 95 Puck.  

A klasa grupa II 
1. Amator Kiełpino, 2. FC 
Gowidlino, 3. Gedania II 
Gdańsk, 4. GKS II Kowale, 5. KS 
Chwaszczyno, 6. KS 
Mściszewice, 7. KS Sulmin, 8. 
Orzeł Straszyn, 9. Osiczanka 
Osice, 10. Portowiec Gdańsk, 11. 
Stoczniowiec Gdańsk, 12. Wisła 
Długie Pole. 

A klasa  grupa III 
1. GKS Bobowo, 2. Jantar 
Pawłowo, 3. Kolejarz Chojnice, 
4. KS Skorzewo, 5. LKP Nowa 
Karczma, 6. Nowi Nowa Cer-
kiew, 7. Santana Wielki Klincz, 
8. SNRR Borzechowo, 9. Styna 
Godziszewo, 10. Wda Czarna 
Woda, 11. Wierzyca Stara 
Kiszewa. 

A klasa grupa IV 
1. Błękitni Stare Pole, 2. Delta Miłoradz, 3. GKS 
Gardeja, 4. LKS Waplewo, 5. Mewa Gniew, 6. 
Nogat Malbork, 7. Pogoń Smętowo, 8. Rodło 
Kwidzyn, 9. Rodło Trzciano, 10. Ruch Gościszewo, 
11. Skra Kończewice, 12. Świt Radostowo, 13. Wisła 
Korzeniewo. 

Awans do A klasy 
Zespoły, które awansowały z B klasy zaszerego-
wane do poszczególnych grup zostały na posie-
dzeniu Komisji ds.Rozgrywek, które odbyło się 
wcoraj po zamknięciu tego wydania. Są to: 1. Bły-
skawica Postolin (B klasa grupa 6), 2. Brda Rytel 
(B klasa grupa 5), 3.Celtic Reda (B klasa grupa 1), 4. 
Czarni Piece (B klasa grupa 5), 5. Grom 
Kleszczewo (B klasa grupa 4), 6. Gryf Goręczyno 
(B klasa grupa 4), 7. GTS Rotmanka (B klasa grupa 
3), 8. Jaguar II Gdańsk (B klasa grupa 2), 9. KS 
Czernin (B klasa grupa 6), 10. MKS II 
Władysławowo (B klasa grupa 1), 11. Pomorzanin 
Gdynia (B klasa grupa 2), 12. Sokół Ełganowo (B 
klasa grupa 3), 13. Szpak Skórcz (B klasa grupa 7), 
14. WKS Lignowy Szlacheckie (B klasa grupa 7).  

¹

Pomorskie kluby sportowe zgłosiły swoje drużyny 
do rozgrywek sezonu 2020/2021
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Bilard 
Zwycięstwa 
w Ekstraklasie 
Dwa kolejne zwycięstwa w Bilardo-
wej Ekstraklasie odnieśli zawodnicy 
Kosmopell Twoja Energia Arkadia 
Tczew. W Kielcach pokonali 14:13 
Akademię Bilardową Rokietnica 
oraz 14:12 Metal Fach LP Pool Bilard 
Sokółka. Punkty dla Arkadii zdobyli: 
Kamil Sząszor/Kacper Konkel 8, 
Mateusz Sząszor/Michał 
Stojałowski 2, Kamil Sząszor/Michał 
Stojałowski 4, Michał Stojałowski/ 
Kacper Konkel 5, Kamil Sząszor/Ma-
teusz Sząszor 5, Michał Stojałowski/ 
Kamil Sząszor (na zdjęciu) 4. Ko-
lejne serie spotkań odbędą się 
w kieleckiej Galerii Echo 10-12.09. 
Bilardowa Ekstraklasa 
1. Cromo-Stal Katowice            6      18                  84:41 
2. Dachy Tomaszów Maz.        5       15                  70:38 
3. Nosan Kielce                               5       13                  61:38 
4. Arkadia Tczew                           5        11                  63:59 
5. Zagłębie Lubin                           5        9                  56:57 
6. Trójkąt Rzeszów                       5        9                 42:68 
7. Pool Bilard Sokółka                 6        8                  60:75 
8. Akademia Rokietnica           5         7                  47:62 
9. Hulakula Warszawa               6        6                 39:84 

Siatkówka plażowa 
Grand Prix Tczewa 
Na czwartki, 2,9 i 16 lipca oraz 20 
i 27 sierpnia zaplanowano turnieje 
XXXIII Grand Prix Tczewa w siat-
kówce plażowej. Zawody na 6 boi-
skach na terenie tczewskiej 
Kanonki w trzech kategoriach 
(open, kobiet i +40) rozpoczynać 
będą się o godz. 17.30. Zgłoszenia 
duetów będą przyjmowane 
do każdego wtorku (godz. 14) po-
przedzającego turniej tylko za po-
średnictwem strony internetowej: 
www.elektronicznezapisy.pl. 

Żeglarstwo 
Zdobądź patent 
W Turzu, gm. Tczew na jeziorze Da-
maszka trwa kurs na patent żegla-
rza jachtowego. Są jeszcze wolne 
miejsca. By uczestniczyć w kursie 
trzeba mieć przynajmniej 12 lat, 
umieć pływać, posiadać zaświad-
czenie lekarskie oraz - w przypadku 
niepełnoletnich - zgodę rodziców. 
- W szkoleniu mogą wziąć udział za-
równo osoby nie mające dotych-
czas styczności z żeglarstwem, jak 
i te które swoje umiejętności chcia-
łyby poszerzyć - mówi Sołtanowicz. 
Kursy odbywają się na jeziorze Da-
maszka. Akwen jest położony 11 km 
od Tczewa, 3 km od Godziszewa. 
Szkolenia na patent żeglarza jachto-
wego są poprzedzone nauką na tra-
dycyjnych otwartopokładowych 
jachtach. Obejmują m.in. wykłady 
z przepisów, budowy jachtów, 
oznakowania akwenów, ratowni-
ctwa, teorii żeglowania, meteorolo-
gii, a także praktyczną naukę wę-
złów oraz  tzw. prac bosmańskich. 
Informacje tel. 509 153 031. (ZB)

W SKRÓCIE

Piłka nożna 
I liga w Tczewie? 
Podopieczne trenera Mateusza 
Sroki z Pogoni Tczew wygrały II 
ligę. W decydującym meczu 
na własnym boisku pokonały 4:1 
WAP Włocławek (na niebiesko). 
Dla gospodyń gole strzeliły: Mag-

dalena Sobal 2, Viktoria Osowska 
i Martyna Tryka. Pogoń: Węsierska 
- Rembalska, Tabor, Choińska (35 
Dziadzio), Tryka, Krygier (80 
Burczyk), Magulska, Osowska (88 
Jaśniewska), Podsiadło (68 
Aronowska, 78 Ziewiec), Górska 
(82 Pietkarz), Sobal. 

Zajmując pierwsze miejsce w II li-
dze tczewianki zapewniły sobie 
udział w meczu barażowym 
o I ligę. Ich rywalkami będą pił-
karki AZS UW Warszawa. Mecz 
na neutralnym boisku odbędzie 
się jutro. 
(ZB)
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Barażowe kuriozum?
Piłka nożna 
Zbigniew Brucki 
zbigniew.brucki@polskapress.pl 

Trwają baraże o IV ligę, a tym-
czasem poznaliśmy jedenast-
ki zgłoszone do Pucharu Pol-
ski. 

32 drużyny z A klasy, 38 z B klasy, 
7 juniorskich i 5 amatorskich 
zgłosiło się z rejonu gdańskiego 
i podokręgu malborskiego 
do nowej edycji rozgrywek re-
gionalnego Pucharu Polski. 
Tymczasem trzy jedenastki wal-
czą o awans do IV ligi. 

Baraże o IV ligę 
Wicemistrzowie grup V ligi, 
Wietcisa Skarszewy, Chojni -
czanka II Chojnice i Sparta 
Sycewice walczą w barażowym 
trójmeczu o awans do IV ligi. 
W dotychczas rozegranych spot-
kaniach Wietcisa uległa Sparcie 
2:3, a Sparta - Chojniczance rów-
nież 2:3. Jutro o godz. 17 na sta-
dionie Kolejarza w Chojnicach 
rezerwy Chojniczanki zmierzą 
się z Wietcisą. Może dojść 
do precedensu gdy 3:2 wygra 
Wietcisa. Co wówczas? Nie wia-
domo, bo Pomorski Związek 
Piłki Nożnej w regulaminie tych 
rozgrywek nie przewidział takiej 
sytuacji. 

Puchar Polski 
Poniżej zespoły zgłoszone 
do rozgrywek Pucharu Polski. 

A klasa: Amator Kiełpino, 
Błękitni Stare Pole, Błyskawica 
Postolin, Brda Rytel, Celtic Reda, 
Delta Miłoradz, Gedania II 
Gdańsk, GKS Bobowo, Jaguar II 
Gdańsk, Klub Sportowy 
Chwaszczyno, Kolejarz Chojni -
ce, KS Mściszewice, KS Sko -
rzewo, KTS-K II Luzino, LKP 

Nowa Karczma, LZS Bojano, 
MKS II Władysławowo, Nogat 
Malbork, Osiczanka Osice, 
Pomorzanin Gdynia, Portowiec 
Gdańsk, Santana Wielki Klincz, 
Sokół Bożepole Wielkie, Sparta 
Konarzyny, Start Mrzezino, 
Stoczniowiec Gdańsk, Styna 
Godziszewo, Wierzyca Stara 
Kiszewa, Wisła Długie Pole, Wi-
sła Korzeniewo, WKS Lignowy 
Szlacheckie, Zatoka 95 Puck. 

B klasa: Amator II Kiełpino, 
Arka Prusewo, Błękitni 
Kmiecin, Cartusia II Kartuzy, 
Centrum Pelplin, Czarni II 
Pruszcz Gdański, Czarni 
Straszewo, Gryf II Wejherowo, 
GTS Juszkowo, GTS Pruszcz 
Gdański, GTS Rokitnica, Hura-
gan Smolno, Jurand Lasowice 
Wielkie, Kaszuby Połchowo, 
Korona Cedry Małe, KP Gdynia, 
KP Wandowo, Lider Dębogórze, 

Lisovia Lisewo Malborskie, 
MKP Drzewiarz Szlachta, Norda 
Karwia, Orzeł Gołubie, Orzeł 
Ząbrowo, OTS Osiek, Perła 
Czyczkowy, Pomerania Gdańsk, 
Pomorzanin Banino, Pomo -
rzanka Skórcz, Powiśle Pawlice-
Rakowiec, Remus Mirachowo, 
Słupia Sulęczyno, Sokół Lubi -
chowo, Stolem II Gniewino, 
Supra Kwidzyn, UKS 82 Klu -
kowo, Unia Klawkowo, Wda II 
Lipusz, Wisła Steblewo. 

Juniorzy: Bałtyk Gdynia AP, 
Chojniczanka Chojnice, Geda -
nia Gdańsk, Jaguar Gdańsk, 
KTS-K Luzino, Olimpic Gdańsk, 
Sobieski Gniew. 

Niezrzeszeni: Amatorka Mi-
kołajki Pomorskie, Ex-Siedlce 
Gdańsk Old Boys, FC Akademia 
2020 Gdańsk, KP Zaspa, Stowa-
rzyszenie Sędziów Pomor-
skiego ZPN. ¹

Wietcisa Skarszewy, Chojniczanka II Chojnice i Sparta 
Sycewice walczą w barażowym trójmeczu o awans do IV ligi
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