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Zespół Szkół Specjalnych w Warczu to jedyna taka 
placówka w powiecie gdańskim. Jako jedna z nielicznych 
obchodziła też Dzień Jedności Kaszubów. W tym roku 
uroczystość była szczególna, ponieważ była to również 
okazja do otwarcia nowych sal terapeutycznych. 

Większe możliwości szkoły
INWESTYCJE W WARCZU
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Nie chcemy być zwykłą szkołą. Chcemy 
być placówką specjalistyczną, w której 
najwięcej zyskają nasi uczniowie – 
mówi Anna Bartoszewska, dyrektor 
szkoły w Warczu

POMORZA
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Nasze kalendarium
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     (58) 682 34 51

• 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     92 88

• 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

ZDROWIE

• 13 kwietnia (czwartek), Leburn Maddox, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 15 kwietnia (sobota), Asseco Gdynia –  
Trefl Sopot, godz. 18.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 17 kwietnia (poniedziałek), Lechia Gdańsk – 
Arka Gdynia, godz. 18.00, Energa Gdańsk

• 21 kwietnia (piątek), Kaliber 44, godz. 19.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 21 – 23 kwietnia (piątek – niedziela), Siesta 
Festiwal, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 22 kwietnia (sobota), Lady Punk Akustycznie, 
godz. 19.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert,  
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
 ul. Rotterdamska 9 

• 23 kwietnia (niedziela), King Dude, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 26 kwietnia (środa), Divergent, godz. 20.00, 
Hard Rock Cafe, ul. Długi Targ 35/38

• 29 kwietnia (sobota), Martyna Jakubowicz, 
godz. 19.00, NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 30 kwietnia (niedziela), Wyścig Kolarski Cyklo 
Gniewino, godz. 7.30, Czymanowo – Plac 
Koncertowy 

• 4 maja (czwartek), Kings of Convenience, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski,  
ul. Bogusławskiego 1

• 12 maja (piątek), Nigel Kennedy & Capella 
Gedanensis, godz. 20.00, Stary Maneż,  
ul. Słowackiego 23 

• 13 maja (sobota), Natalia Kukulska,  
godz. 20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi Infoshare 
2017, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 19 maja (piątek), Piotr Rubik, godz. 20.00, 
Ergo Arena

• 26 maja (piątek), Hans Zimmer, godz. 20.00, 
Hala Ergo Arena

• 26 – 28 maja, Polsat Hit Festiwal,  
Opera Leśna w Sopocie

• 29 – 30 maja, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Autostopowe 

• 2 czerwca (piątek), Ludovico Einaudi, godz. 
18.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 6 czerwca (środa), Gojira, godz. 19.00,  
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 7 – 9 czerwca (czwartek – sobota), Polfish 
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i 
Produktów Rybnych, godz. 10.00, EmberExpo 
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 20 czerwca (wtorek), Guns N’ Roses, Stadion 
Energa Gdańsk

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12
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Kliknij lubię to i bądź na bieżąco!
Oglądaj nas na facebooku!

Flash

www.OsiedleOlszewskiego.pl

Zlokalizowane w centrum Pruszcza Gdańskiego 
przy nowo powstającym Parku Miejskim.

Dojazd do centrum Gdańska zajmuje 15min, 
a do trójmiejskiej obwodnicy zaledwie 5min.

Kameralne osiedle z pełną infrastrukturą.

Budynki tylko 3 kondygnacyjne wyposażone 
w windy, zapewniające komfort mieszkania.

Mieszkania budowane przy zastosowaniu nowoczesnych 
technologii i rozwiązań architektonicznych.

Dodatkowym atutem osiedla - z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców - jest własne ogrodzenie. 

Tylko u nas zamieszkasz aktywnie już w II kwartale 2018 r.

Powierzchnie mieszkań dostępne już od 24,97 m2 do 69,27 m2 
- przy czym jesteśmy otwarci na łaczenie mieszkań.

KUPUJĄC MIESZKANIE NA OSIEDLU OLSZEWSKIEGO W CENIE OTRZYMASZ UDZIAŁ W OSIEDLOWYM KLUBIE FITNESS.

Mieszkania dostępne w programie MDM w cenie już od 4 350 zł/m2

BIURO SPRZEDAŻY
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 549/2

TERENOWE BIURO SPRZEDAŻY
Pruszcz Gdański, na terenie inwestycji.
Ul. Olszewskiego (przy ul. Z. Wróblewskiego 7)

Tel. +48 575 057 240
Biuro@OsiedleOlszewskiego.pl 

PRUSZCZ GDAŃSKI

Warsztaty kreatywne 
W ubiegłym tygodniu odbyły się 
warsztaty kreatywne dotyczące 
planowanej inwestycji dworco-
wej w Pruszczu Gdańskim. W 
spotkaniu uczestniczyło około 
30 osób, w tym m.in. przedsta-
wiciele samorządu, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorcy 
i Rada Seniorów. Każdy z obec-
nych miał szansę przedstawić 
i przedyskutować wraz z inny-
mi uczestnikami swoje ocze-
kiwania względem planowanej 
inwestycji.
Uczestnicy warsztatów zostali 
zapoznani z zakresem planowa-
nego przez PKP S.A., w tym 
możliwymi wariantami reali-
zacji. Wzięli udział z badaniu 
preferencji i wstępnej dysku-
sji z przedstawicielami kolejo-
wej spółki. Podczas warsztatów 
uczestnicy zostali podzieleni na 
mniejsze grupy, w których dys-
kutowali o najważniejszych z ich 
punktu widzenia funkcjonalno-
ściach dla dworca i otaczającej go 
przestrzeni publicznej. 
- Główne postulaty zgłaszane 
podczas spotkania dotyczyły 
wzmocnienia funkcji przesiad-
kowej dworca i jego przyległych 
terenów. Uczestnicy warsztatów 
chcieliby również, aby w budyn-
ku dworca zapewniona zosta-
ła czytelna informacja głosowa 
i wizualna. Równie ważna jest 
dla nich kwestia bezpieczeń-
stwa, które powinien zapewnić 

monitoring – mówi Paweł Wró-
blewski, moderator spotkania 
za strony PKP S.A. – Tematy 
te będą przedmiotem kolejnych 
analiz i prac przedprojektowych.
Pozostałe tematy poruszane 
podczas spotkania to m.in. kwe-
stia budowy parkingów samo-
chodowych i rowerowych po 
obu stronach torów kolejowych, 
utworzenia pętli dla komunika-
cji autobusowej oraz zagospo-
darowania dworca wewnątrz. 
Mieszkańcy chcieliby, aby w 
budynku pojawiły się toalety, 
punkt z prasą, a także poczta lub 
paczkomat.
Udział w warsztatach przedsta-
wicieli różnych środowisk za-
angażowanych w życie miasta 
stworzył szansę na wymianę po-
mysłów i dyskusję o najbardziej 
potrzebnych funkcjonalnościach 
dworca na przyszłość. Efekty 
prac zostały przedstawione przez 
grupy warsztatowe.  
Spotkanie rozpoczyna proces 
konsultowania z mieszkańcami 
inwestycji. PKP S.A. planuje, że 
niebawem uczestnicy warszta-
tów będą mogli uzyskać dostęp 
do specjalnej grupy na portalu 
społecznościowym, gdzie uzy-
skają bieżące informacje o po-
stępach w projekcie, będą mogli 
zadawać pytania oraz przesyłać 
swoje spostrzeżenia i uwagi.

Aleksandra Grzelak
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  W tym roku przebudowana będzie droga z Otomina do Sulmina
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NIEBAWEM DROGOWCY RUSZĄ DO AKCJI

„Schetynówki” w nowej odsłonie
Powiat gdański ogłosił już przetarg na realizację zadań w ramach tzw. „schetynówki”. Od tego roku zmieniają się nieco zasady 
związane z przyznawaniem rządowych dotacji, w związku z czym dofinansowane zostaną tylko trzy inwestycje.

Według kosztorysu realizacja 
trzech drogowych inwestycji 
pochłonąć może ok. 7 mln zł. 
Dodajmy, że w kosztach przed-
sięwzięcia partycypuje rząd, 
powiat oraz gmina, na terenie 
której realizowane jest zadanie.
– Przy wyborze trzech zadań 
braliśmy pod uwagę znaczenie 
inwestycji i jej zakres. Zdecy-
dowaliśmy się na przebudowę 
drogi w Otominie – od granicy 
z Gdańskiem do granicy z po-
wiatem kartuskim. Jeszcze nie-
dawno nie byliśmy zaintereso-
wani przebudową drogi na od-
cinku leśnym między Otomi-
nem a Sulminem. Gdańsk chce 
poprowadzić linię autobusową 
przez Otomin do Niestępowa, 

PRUSZCZ GDAŃSKINIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ

Akcja Straży 
Miejskiej

Poszukiwane 
bursztynowe pary

Straż Miejska w Pruszczu 
Gdańskim od 10 do 22 kwiet-
nia, wraz z 23 innymi jed-
nostkami straży z wojewódz-
twa pomorskiego, weźmie 
udział w skoordynowanej akcji 
edukacyjnej.
– Główne założenia akcji to 
kontrole prowadzone pod ką-
tem przestrzegania uchwa-
ły o utrzymaniu czystości i 
porządku. Strażnicy spraw-
dzać będą czy opiekunowie 
czworonogów wyprowadzają 
psy na smyczy i w kagańcach 
oraz czy sprzątają po swoich 
pupilach. Zwracać będziemy 
również uwagę na ewentual-
ne nieprawidłowości w sposo-
bie utrzymania psów, np. czy 
psy nie są trzymane na zbyt 
krótkiej uwięzi, czy mają za-
pewnione właściwe warunki 

– Wszyscy mieszkańcy, któ-
rzy zawarli związek małżeński 
w 1973 roku, będą mogli świę-
tować bursztynowy jubileusz. 
Gdańsk jako pierwszy obcho-
dzić będzie Bursztynowe Gody, 
czyli 44. rocznicę ślubu, podczas 
tegorocznego Światowego Dnia 
Bursztynu – informuje Olimpia 
Schneider z Referatu Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
W uroczystościach mogą uczest-
niczyć małżeństwa, które ślub 
brały w 1973 roku. Co ciekawe, 
jubilaci nie muszą mieszkać w 
Gdańsku. Zgłoszenia z hasłem 
„Bursztynowe gody” dokonać 
można w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Gdańsku przy ul. Nowe 
Ogrody 8/12. Można to robić 
osobiście w pokojach 138, 151 i 
152. Można też to zrobić telefo-
nicznie, dzwoniąc pod numer 58 
323 61 38, 58 323 61 51, 58 323 
61 52, 58 323 61 53, 58 323 65 09. 

bytowe oraz czy są szczepio-
ne – mówi nam Leszek Banaś, 
komendant Straży Miejskiej w 
Pruszczu Gdańskim.
Pruszczańscy municypal-
ni liczą także na pomoc 
mieszkańców.
– Jeżeli wiecie, że jakiemuś 
psu dzieje się krzywda, to pro-
simy o zgłaszanie takich pro-
blemów pod numerem telefo-
nu 58 683 29 53 lub 986 – ape-
luje Leszek Banaś.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
akcja będzie miała charakter 
głównie edukacyjny.
– Będziemy rozdawać ulotki, 
pouczać osoby wyprowadzają-
ce psy, ale w szczególnie dra-
stycznych przypadkach mogą 
również zdarzyć się mandaty 
– zapowiada komendant.

(GR)

Zgłoszenia można też wysyłać na 
adres usc@gdansk.gda.pl.
– Uroczyste obchody Burszty-
nowych Godów odbędą się 28 
czerwca w ramach Światowego 
Dnia Bursztynu w Gdańsku. Na 
bursztynowe pary czekają zapro-
szenia 2-osobowe na koncert z 
okazji ŚDB, który odbędzie się 28 
czerwca w Filharmonii na Oło-
wiance o godz. 20.00. Każda para 
otrzyma specjalny dyplom po-
twierdzający Bursztynowe Gody, 
czyli 44-lecie zawarcia małżeń-
stwa oraz bursztynowy upomi-
nek – dodaje Olimpia Schneider, 
przypominając jednocześnie, że 
Światowa Rada Bursztynu w ze-
szłym roku, podczas uroczysto-
ści dziesięciolecia istnienia Mu-
zeum Bursztynu, ustanowiła 44. 
rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego w Gdańsku – Burszty-
nowymi Godami.

(GR)

dlatego zasadnym jest przebu-
dowa tego ciągu komunikacyj-
nego – mówi Marian Cichon, 
wicestarosta gdański.
Kolejna inwestycja to przebu-
dowa drogi z Domachowa do 
Zaskoczyna. Z kolei trzecim 
zadaniem będzie dokończe-
nie ulicy Korzeniowskiego w 
Pruszczu Gdańskim. Przypo-
mnijmy, że pierwszy etap roz-
począł się w ubiegłym roku, a 
drogowcy zajęli się fragmentem 
ulicy od Kopernika do Emilii 
Plater. 
– Wylany został nie tylko nowy 
asfalt, ale wybudowano też 
chodniki, ścieżkę pieszo-ro-
werową i kilka dodatkowych 
miejsc parkingowych. Przy 

okazji wykonane zostało od-
wodnienie ulicy Korzeniow-
skiego – mówi Jerzy Świs, na-
czelnik Wydziału Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
Po przebudowie tego ciągu ko-
munikacyjnego ulica Korze-
niowskiego na początku przy-
szłego roku stanie się drogą 
miejską.
– Podobnie ma się sytuacja z 
ulicą Emilii Plater. Drogami 
tymi zarządzał powiat, ale swój 
powiatowy charakter obie uli-
ce straciły już dawno, dlatego 
porozumieliśmy się z władza-
mi Pruszcza Gdańskiego, że 
po zakończeniu remontu ulica 
przekazana będzie miastu. W 
Pruszczu Gdańskim na swoją 
kolej czeka jeszcze Słowackie-
go i Gałczyńskiego – wyjaśnia 
Marian Cichon.
Jak zaznacza Jerzy Świs prze-
budowa ulicy Słowackiego też 
wymagać będzie sporych na-
kładów finansowych, ponieważ 
należy tam również wykonać 
odwodnienie drogi.
Poza tym zrealizowanych bę-
dzie w tym roku jeszcze sześć 
kolejnych – nieco mniejszych 
inwestycji – w kosztach któ-
rych partycypować będą gminy 
i powiat.
– Chodniki będą budowane w 
miejscowościach: Wojanowo, 
Ulkowo, Suchy Dąb oraz przy 
drodze Koszwały – Miłocin, 
natomiast między Kolbudami a 
Pręgowem utwardzimy w tym 
roku pobocze, aby w przyszło-
ści wybudować tam chodnik. Z 
kolei w gminie Przywidz kon-
tynuować będziemy remont 
drogi Borowina – Guzy – po-
daje Jerzy Świs.
Na wszystkie te prace przetarg 
ma być ogłoszony do końca 
kwietnia.
– „Schetynówki” to nie jedyne 
drogowe zadania, które w tym 

roku realizować będzie powiat. 
Przygotowany ma być projekt 
przebudowy mostu w Kolbu-
dach w ciągu ulicy Przemysło-
wej. W tym roku przebudować 
chcemy gruntowanie most na 
drodze z Juszkowa do Borzę-
cina, aby przy okazji zwięk-
szyć jego nośność do 40 ton. 
W ubiegłym roku z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
otrzymaliśmy środki finanso-
we na remont na jedną z ulic 
w Kleszczewie. Plac budowy 
został przekazany, więc prace 
powinny ruszyć lada dzień – 
dodaje Marian Cichon.
Tylko w tym roku na inwesty-
cje drogowe wydanych zosta-
nie grubo ponad 11 mln zł. Do 
tego powiat wydaje od 2 do 3 
mln zł na utrzymanie dróg, a 
więc wycinkę krzaków, kosze-
nie traw, pogłębienie przydroż-
nych rowów czy łatanie dziur w 
jezdni.

Krzysztof Lubański
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  W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy naszego miasta mają miejsce do 
poprawiania swojej tężyzny fizycznej
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RUSZYŁA KOLEJNA ODSŁONA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

19 inwestycji już zrealizowano 
Już po raz czwarty mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego będą mieli okazję przyczynić się do rozwoju naszego miasta. 
Wszystko za sprawą Budżetu Obywatelskiego, w którym mieszkańcy mogą zdecydować o realizacji niektórych inwestycji.

W tym roku zrealizowanych 
będzie sześć zadań w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Ich 
wartość to 550 tysięcy złotych. 
Przypomnijmy tylko, że do-
tychczas mieszkańcy zgłosili 
26 zadań, z czego 19 zostało 
już zrealizowanych. 
– Już niebawem uczniowie 
Technikum Ogrodniczego zaj-
mą się rewitalizacją parku le-
żącego w centrum miasta, tuż 
przy Kanale Raduni. Mam 
nadzieję, że jeszcze przed wa-
kacjami uda nam się przygo-
tować plażę nad Radunią, na-
tomiast w czasie wakacji, na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 
3, prowadzone będą prace przy 
budowie małego miasteczka 
ruchu drogowego z rowero-
wym torem przeszkód – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Nie są to oczywiście wszystkie 
zadania, które mają być zreali-
zowane w ramach tegoroczne-
go Budżetu Obywatelskiego. 
W trzecim kwartale tego roku 

przy ulicy Cichej powstanie z 
kolei górka saneczkowa.
– Górka saneczkowa to tylko 
hasło, ponieważ w ramach tego 
zadania zagospodarowany zo-
stanie cały ten teren – dodaje 
Janusz Wróbel. – Chcieliby-
śmy, aby już podczas tegorocz-
nych wakacji działały zamgła-
wiacze, z których mieszkańcy 
szczególnie ucieszą się podczas 
upalnych letnich dni. 
Przypomnijmy, że w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego korzystać mogą cho-
ciażby z grillowiska, fit parków, 
hot spotów. Z kolei na począt-
ku przyszłego roku zakończone 
zostanie najbardziej spektaku-
larne, ale zarazem najdroższe 
zadanie Budżetu Obywatel-
skiego – kino, które budowane 
jest w Centrum Kultury i Spor-
tu, o którym pisaliśmy w po-
przednim numerze „Panoramy 
Pomorza”.
Zadania tegorocznego Budże-
tu Obywatelskiego wchodzą w 

fazę realizacji, a my już teraz 
zachęcamy mieszkańców mia-
sta do uczestnictwa w konsul-
tacjach społecznych przyszło-
rocznego BO. 
– Tak naprawdę, poza termina-
mi, nic się nie zmienia – mówi 
Janusz Wróbel.
Do 28 kwietnia mieszkańcy 
mogą składać projekty w IV 
edycji Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2018. Tak jak w po-
przednich edycjach, wnioski 
można składać w wersji papie-
rowej, pobierając formularz ze 
strony internetowej (zakładka 
„Zgłoś projekt”), bądź z punk-
tu informacyjnego na parterze 
siedziby magistratu lub biura 
rady miasta oraz sekretaria-
tu urzędu miasta (na I piętrze 
budynku). Dla osób zaintere-
sowanych składaniem wnio-
sku on-line aktywny formularz 
elektroniczny będzie dostępny 
do 28 kwietnia na stronie inter-
netowej miasta.
Mogą być zgłaszane zadania 
o wartości nieprzekraczającej 

100000 zł, mieszczące się w 
kompetencji gminy, które są 
możliwe do realizacji w trak-
cie jednego roku budżetowe-
go. W przypadku zadań, które 

wymagają lokalizacji na okre-
ślonym terenie, musi on sta-
nowić mienie miasta. Składa-
jąc wniosek, należy pamiętać, 
aby każdy projekt był poparty 

przez co najmniej 15 miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego, 
którzy ukończyli 16 rok życia.

(lubek)

Jachtem do Nowego Dworu Gdańskiego. 
Powstanie dwanaście kilometrów nowego 
szlaku wodnego
„Żeglarski raj” będzie rozbudowywany. Kolejne inwestycje na Pętli Żuławskiej będą kosztować 92 miliony 
złotych. Dzięki temu powstaną nowe szlaki wodne oraz przystanie i mosty zwodzone. 

- Modernizacja Pętli Żuław-
skiej to dla samorządu pomor-
skiego przedsięwzięcie strate-
giczne. Realizując szereg no-
wych inwestycji, chcemy aby 
akweny wodne Żuław i Zale-
wu Wiślanego stały się jeszcze 
bardziej atrakcyjne dla tury-
stów. Będziemy modernizo-
wać istniejące przystanie oraz 
zlikwidujemy bariery na szla-
kach wodnych takich jak na 
przykład rzeka Tuga – mówi o 
planach nowych inwestycji na 
Pętli Żuławskiej wicemarszałek 
województwa pomorskiego Ry-
szard Świlski.

TUGĄ DO NOWEGO DWORU 
GDAŃSKIEGO
Ważną inwestycją będzie 
otwarcie trasy żeglugowej na 
Tudze.
–  Za prawie 2,5 miliona zło-
tych zostanie przebudowany 
most w Żelichowie - wyjaśnia 

Rafał Wasil z Departamentu 
Infrastruktury Urzędu Mar-
szałkowskiego. - Obecna stała 
konstrukcja zostanie zastąpio-
na nowym mostem zwodzo-
nym. Dzięki temu, oraz dzięki 
remontowi mostu w Tujsku, 
będzie można dopłynąć do bu-
dowanej przystani żeglarskiej w 

stolicy Żuław – Nowym Dwo-
rze Gdańskim. Zakończenie 
wszystkich inwestycji zaplano-
wano w 2018 roku. 

WIĘKSZY PORT W KRYNICY 
MORSKIEJ
- Prawie 5 milionów złotych 
będzie kosztowała rozbudowa 

portu jachtowego w Krynicy 
Morskiej. Port zyska zaplecze 
sanitarne i socjalne. Będzie też 
dźwig do wodowania jachtów. 
Dzięki wybudowaniu nowych 
pomostów pływających zwięk-
szy się do ponad 100 liczba 
miejsc do cumowania jachtów – 
dodaje Wasil.

DOBRA WIADOMOŚĆ NA ROK 
WISŁY
Bardzo dobre informacje dla 
wodniaków przekazał również 
Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku. Plano-
wany na lato remont Śluzy w 
Przegalinie zostanie przełożo-
ny  i rozpocznie się pod koniec 

roku. Pierwotnie plan zakładał 
zamknięcie śluzy na cały sezon 
żeglarski. Jak informuje RZGW 
– na prośbę wodniaków, remont 
został przełożony. Zacznie się on 
jesienią 2017 r. i zakończy przed 
startem sezonu żeglarskiego 
2018.

PĘTLA ŻUŁAWSKA
To projekt drogi wodnej łą-
czącej szlaki żeglugowe Wi-
sły, Martwej Wisły, Nogatu, 
Szkarpawy, Tugi, Motławy. 
Jest częścią międzynarodo-
wej trasy wodnej E70 Holan-
dia – Litwa. Przebiega przez 
liczne obszary Natura 2000.  
Najważniejsze liczby Pętli 
Żuławskiej to:
• 303 kilometry szlaków 
wodnych
• 4 porty żeglarskie
• 7 przystani
• 130 tysięcy żeglarzy w roku 
2016.
 (MP)
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INWESTYCJA RUSZY NIEBAWEM

Rusza przetarg na halę
Już niebawem poznamy wy-
konawcę oraz cenę, jaką trze-
ba będzie zapłacić za wybu-
dowanie hali sportowej w Ce-
drach Wielkich.
Zamówienie obejmuje bu-
dowę pełnowymiarowej hali 
sportowej z boiskiem o wy-
miarach 20x40 m do piłki 
ręcznej, siatkówki oraz ko-
szykówki wraz z przyległy-
mi pomieszczeniami, a więc 
szatniami, salą rehabilitacji, 
salami lekcyjnymi. W ramach 
inwestycji wybudowany zo-
stanie również parking, chod-
niki oraz zagospodarowanie 
zieleni. Zwycięzca przetargu 
będzie musiał zająć się także 
wyposażeniem obiektu.
Oferty można składać do 13 
kwietnia, a potem przyjdzie 
pora na weryfikację dokumen-
tów przez komisję przetargo-
wą. Jeśli nie będzie protestów, 
to pierwsze prace mogłyby się 

 Wizualizacja hali w Cedrach Wielkich 
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  Umowę na unijne dofinansowanie obu inwestycji podpisali Ryszard Świlski, członek zarządu 
województwa pomorskiego i Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie

  Z rąk Piotra Grzelaka, wiceprezydenta Gdańska certyfikat odbiera Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie

OTRZYMAJĄ PIENIĄDZE Z PROW PROPAGUJĄ POLITYKĘ ROWEROWĄ

Gmina stawia na sport Certyfikat BYPAD 
w Cedrach Wielkich Gmina Cedry Wielkie rozpoczyna realizację kolejnego 

projektu, który współfinansowany będzie ze środków unijnych. 
Tym razem chodzi o budowę boiska wielofunkcyjnego w 
miejscowości Wocławy. Dopełnieniem działań związanych z propagowaniem polityki 

rowerowej na terenie gminy Cedry Wielkie w zakresie 
inwestycyjnym i edukacyjnym, jest uzyskanie Certyfikatu 
Polityki Rowerowej BYPAD Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. 

Pieniądze na budowę sporto-
wego obiektu pochodzić będą z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, a stosowną umowę 
w tej sprawie podpisali Ryszard 
Świlski, członek zarządu woje-
wództwa pomorskiego i Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
– Sportowe boiska wybudowa-
liśmy już w Cedrach Wielkich, 
Cedrach Małych, Koszwa-
łach. Przyszła więc pora, żeby 
z podobnych obiektów cieszyli 
się kolejni mieszkańcy naszej 
gminy – mówi nam Janusz 
Goliński.
Całkowity koszt budowy bo-
iska w Wocławach wynosi 
303 tys. zł, z czego 192 tys. zł 

stanowi unijne dofinansowa-
nie. Inwestycja zostanie zreali-
zowana jeszcze w tym roku, ale 
jak zapowiada Janusz Goliński, 
na tym nie koniec.
– Poleciłem już naszym urzęd-
nikom przygotowanie doku-
mentacji technicznej budowy 
boiska wielofunkcyjnego we 
wsi Giemlice. Tam inwestycja 
powstałaby przy szkole. Chce-
my inwestować pieniądze w 
tego typu obiekty, ponieważ są 
one maksymalnie wykorzysty-
wane. Widzę to na co dzień w 
Koszwałach i nie mam wątpli-
wości, że kolejne boiska cieszyć 
się będą równie dużym zain-
teresowaniem – dodaje Janusz 
Goliński.

To nie jedyna dobra wiado-
mość dla miłośników zdro-
wego stylu życia. W ostatnich 
dniach marca Janusz Goliński 
i Ryszard Świlski podpisali 
umowę na dofinansowanie bu-
dowy siłowni zewnętrznych. 
Projekt obejmuje budowę 13 
ogólnodostępnych siłowni w 
11 miejscowościach: Koszwa-
łach, Wocławach, Trutnowach 
(dwie lokalizacje), Miłocinie, 
Cedrach Wielkich, Cedrach 
Małych, Błotniku (dwie lokali-
zacje), Długim Polu, Kiezmar-
ku, Leszkowach, Trzcinisku. 
Dodajmy jeszcze tylko, że sza-
cunkowy koszt projektu opiewa 
na nieco ponad 150 tys. zł.

(lubek)

Certyfikacja ta jest wynikiem 
realizacji spotkań grupy robo-
czej w zakresie polityki rowe-
rowej w gminie Cedry Wielkie 
według metodologii BYPAD 
(Bicycle Policy Audit). Spo-
tkania były prowadzone przez 
dwóch certyfikowanych au-
dytorów BYPAD – polskiego 
oraz zagranicznego. Jednym 
z najważniejszych elementów 
metodologii BYPAD jest zba-
danie potrzeb użytkowników 
trzech grup interesariuszy: 
mieszkańców, radnych oraz 
pracowników urzędu gminy. 

Dlatego też w spotkaniach 
uczestniczyło 15 osób – pięciu 
przedstawicieli każdej grupy. 
Proces audytu realizowanego 
w ramach certyfikacji BYPAD 
jest ważnym elementem przy-
gotowania odpowiednich dzia-
łań mających na celu umoc-
nienie procesu rozwoju naszej 
gminy, zgodnie z najlepszymi 
praktykami miast i gmin osią-
gających najwyższe wskaźniki 
jakości życia w Europie.
BYPAD to marka uznana 
przez blisko 200 miast i gmin 
w Europie. Polityka rowerowa 

jako proces polega na planowa-
niu, wdrażaniu oraz monitoro-
waniu działań mających na celu 
poprawę warunków jazdy ro-
werem. BYPAD analizuje silne 
strony i słabości obecnej polity-
ki rowerowej na terenie gminy 
i jasno wskazuje działania pro-
wadzące do jej poprawy. 
Uzyskanie certyfikatu BYPAD 
ułatwi gminie pozyskanie 
środków na rzecz projektów ro-
werowych dofinansowywanych 
ze środków UE.

(ŁŻ)

rozpocząć późną wiosną. Wia-
domo jednak, że zakończenie 
inwestycji przewidziano na 31 
października 2018 roku. 
– Nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby tego terminu dotrzymać. 
Wszystko wskazuje więc na to, 
że na koniec 2018 roku powin-
na w Cedrach Wielkich zostać 

oddana do użytku nowa, 
ogólnodostępna dla wszyst-
kich mieszkańców hala spor-
towa z prawdziwego zdarze-
nia – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.

(GR)
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DO ZOBACZENIA W MOKRYM DWORZE

Zakochany Żuławski Tulipan
Wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski Magdalena Kołodziej-
czak, Gospodarstwo Rolne 
Zbroińscy, Sołectwo Mokry 
Dwór oraz Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Biblioteki Pu-
blicznej w Cieplewie ser-
decznie zapraszają na do-
roczne tulipanowe święto.

Motyw tegorocznej edycji to 
„Kraina łagodności – kochaj-
my się!”.
– Zabieraliśmy mieszkańców 
i turystów do krainy bajek, na 
mistrzostwa piłki nożnej oraz 
w podróż dookoła świata. Na 
„tulipanowo” uczciliśmy ra-
zem rok Chopina, Sienkie-
wicza, Forstera i beatyfikację 
Jana Pawła II. Tym razem 
nie zaglądamy do kalendarza 
ważnych wydarzeń, a zabie-
ramy wszystkich do pełnej 
miłości „Krainy łagodności” 
– zapowiada Wiesław Zbro-
iński, producent tulipanów, 
sołtys Mokrego Dworu i 
współgospodarz Żuławskiego 
Tulipana.
Impreza odbędzie w majo-
wy weekend, ale jej dokładny 
termin zależy od zakwitnię-
cia tulipanów. Tym samym 
zapraszamy do śledzenia 
Facebooka gminy Pruszcz 
Gdański lub Żuławskiego 

Tulipana, gdzie pojawią się 
szczegóły.
Na sobotę zaplanowano 
wszystkie atrakcje, jak np.: 
koncerty, spektakle, czy po-
kaz sztucznych ogni. Nie za-
braknie stoisk handlowych i 
punktów gastronomicznych. 
W niedzielę zaś zapraszamy na 
samo zwiedzanie. Tradycyjnie 
już, kwiatowe kompozycje bę-
dzie można oglądać z platformy 
widokowej.
Żuławski Tulipan jest zdo-
bywcą prestiżowej nagrody 
specjalnej Welcome Festiwal – 
Międzynarodowego Festiwalu 
Marketingu Miejsc.

– Nasza impreza jest jedyną 
w swoim rodzaju. Tulipano-
we dywany przyciągają za-
równo mieszkańców regionu, 
jak i turystów z różnych stron 
kraju – mówi Magdalena 
Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. – Co roku 
staramy się zaskakiwać na-
szych gości nowym projek-
tem i wyjątkowymi atrakcja-
mi towarzyszącymi. Już dziś 
wszystkich serdecznie zapra-
szam na wyjątkowy majowy 
weekend w Mokrym Dworze.

(MB)

  Układanie kwiatowych dywanów trwa trzy dni i angażuje 
całą lokalną społeczność

  Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wiślinki. To właśnie szkoła udostępniła swój obiekt

 Koło Gospodyń Wiejskich z Rokitnicy zachwyciło jury 
swoimi przetworami  Rzeczpospolita Babska 

powitała gości na peronie 
„Wiślinka Główna”

 Na turniej zaprosili i mocno kibicowali: starosta gdański, 
dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

oraz wójt gminy Pruszcz Gdański
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POWIATOWY KONKURS W WIŚLINCE

Gospodynie potrafią się bawić!
Gospodynie powiatu gdańskiego nie tylko świetnie gotują, ale są też znakomitymi aktorkami, tancerkami i wokalistkami. Ich 
wszechstronność, kreatywność i dystans do siebie zachwyciły jurorów VIII Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.

Gospodarzem tegorocznych 
zmagań była Wiślinka, gdyż to 
właśnie Rzeczpospolita Babska 
z Wiślinki wygrała zeszłorocz-
ny konkurs. Panie nie tylko za-
dbały o każdy szczegół organi-
zacyjny, ale również powitały 
gości fantastycznym skeczem.
Uczestniczki turnieju rywa-
lizowały w takich konkuren-
cjach, jak: kulinarna (najlepsze 
ciasto z owocami i najlepsze 
przetwory domowe), edukacyj-
na (pod hasłem „Pokolenia”), 
moda (kreacja – inspiracja), 
wokalna (piosenka kabaretowa 
z inscenizacją pt. „Jak nie my, 
to kto”) oraz taneczna (pod ha-
słem „z bajki”).
– Nagroda Grand Prix powę-
drowała do KGW z Żelisła-
wek w gminie Pszczółki i co do 
tego wyboru komisja nie mia-
ła wątpliwości – mówi Izabela 
Adamowicz, jedna z jurorek. – 
W typowaniu zwycięzców po-
szczególnych kategorii zdania 
komisji były podzielone. Bar-
dzo twórczą konkurencją oka-
zała się „Tablica Edukacyjna” 

pod hasłem „Pokolenia”, ponie-
waż każde z kół zinterpretowa-
ło ją inaczej. Wygrały panie z 
Lisewca, ale, moim zdaniem, 
równie kreatywne były gospo-
dynie z Rokitnicy.
Ostatecznie Koło Gospodyń 
Wiejskich Rokitnica, które re-
prezentowało gminę Pruszcz 
Gdański, wygrało w kategorii 
„najlepsze przetwory”.

(MB)
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ŻYCIE MIASTA
W SKRÓCIE

10 STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW 
Do połowy grudnia uruchomionych ma być w Gdańsku 10 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja bę-
dzie realizowana w ramach zadania „E–mobilność” w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Stacje mają powstać przy: al. Jana 
Pawła II, Placu Inwalidów Wojennych przy ul. Opata Jac-
ka Rybińskiego, na parkingach przy: ul. Klonowej, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie, ul. Heweliusza oraz przy: ul. Wypo-
czynkowej, ul. Długie Ogrody, ul. Szafarnia, ul. Bogusław-
skiego i na pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ul. Havla i 
Świętokrzyskiej.

 (GR)

NIELEGALNIE WYLEWAJĄ SZAMBA

Gmina przeprowadzi kontrolę 
W jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy” informowa-
liśmy o mieszkańcach Mie-
rzeszyna, którzy w nielegalny 
sposób pozbywają się nieczy-
stości. Problem nie zniknął, 
ale ci, którzy nadal uprawiają 
ten proceder, niebawem spo-
dziewać się mogą kar.
– Niektórzy mieszkańcy Mie-
rzeszyna nic sobie nie robią 
z przyrody. Obok przepły-
wają dwie rzeki, do których 
na pewno trafiają nieczysto-
ści. Poza tym przejeżdżając 

przez Mierzeszyn dokładnie 
wiadomo kto wylewa ścieki 
do rowu, bo akurat koło tego 
gospodarstwa – szczególnie 
latem – panuje niesamowi-
ty smród – mówi nam jeden z 
Czytelników, mieszkający w 
Mierzeszynie. 
Taki nielegalny proceder od 
września może być już ukarany 
grzywną w wysokości nawet 5 
tysięcy złotych.
– Od 1 września na terenie 
gminy Trąbki Wielkie będą 
przeprowadzane kontrole w 

zakresie prawidłowego opróż-
niania zbiorników bezodpły-
wowych za okres od 5 kwietnia 
2017 roku. Podczas kontroli 
będą sprawdzane umowy oraz 
dowody uiszczania opłat za wy-
wóz nieczystości ciekłych przez 
przedsiębiorców uprawnionych 
do prowadzenia działalności w 
zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych – 
informuje Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Kontrole prowadzone będą 
poprzez wezwanie do przed-
stawienia dowodów uiszczania 
opłat za wywóz nieczystości 
ciekłych w trąbeckim urzędzie 
gminy lub przez uprawnione 
osoby, które posiadają specjalne 
upoważnienie do przeprowa-
dzenia kontroli. Wszelkie przy-
padki próby przeprowadzenia 

kontroli przez osoby bez ta-
kich upoważnień, a podające 
się za kontrolerów z urzędu, 
należy zgłaszać na policję. 
– Do kontroli należy przygo-
tować faktury lub rachunki 
potwierdzające odbiór ście-
ków. Na dokumencie musi 
być zapis potwierdzający ilość 
odebranych nieczystości w 
metrach sześciennych, a nie 
zapis „usługa asenizacyjna 
sztuk 1”. Przedstawić będzie 
też trzeba rachunki za dosta-
wę wody. Ilość wywiezionych 
ścieków będzie weryfikowana 
z ilością zużytej wody lub ry-
czałtu od ilości osób – dodaje 
Błażej Konkol.
O wynikach kontroli będzie-
my oczywiście informować na 
naszych łamach.

(lubek)

 Problem nielegalnego pozbywania się nieczystości istnieje 
- jak mówią nam Czytelnie - we wsi Mierzeszyn
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  Kanalizacja sanitarna budowana będzie m.in. w Jodłownie

Z ŻYCIA GMINY PRZYWIDZ

UPORZĄDKUJĄ GOSPODARKĘ ŚCIEKOWĄ

Największa inwestycja 
w historii gminy
Urzędnicy z Przywidza przygotowują się do największej i zarazem najdroższej inwestycji 
w historii gminy. Mowa jest oczywiście o budowie nowej oczyszczalni ścieków oraz 
kanalizacji sanitarnej. Według szacunków może to kosztować ok. 19 mln zł.

Gmina Przywidz, jak też nie-
które pomorskie samorządy, 
na uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej otrzymała unijne 
wsparcie. Stosowne umowy w 
tej sprawie podpisano na jesieni 
ubiegłego roku.
– Inwestycja będzie realizo-
wana w tzw. aglomeracji przy-
widzkiej, a więc w miejsco-
wościach leżących w pobliżu 
drogi wojewódzkiej nr 221. 
Najważniejszym zadaniem 
jest bez wątpienia budowa no-
wej oczyszczalni ścieków i li-
kwidacja starej oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej – mówi 
„Panoramie” odpowiedzial-
ny za tę inwestycje w urzędzie 
gminy, Tomasz Herbasz. – W 
tej chwili pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku 
analizują procedurę przetargo-
wą dotyczącą inżyniera kon-
traktu. W następnej kolejności 

ogłosimy przetarg w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” na bu-
dowę oczyszczalni ścieków, a 
dopiero potem ogłosimy prze-
targ na projekt dotyczący bu-
dowy sieci kanalizacji.
Na realizację projektu jest jed-
nak sporo czasu, bo wszystkie 
trzy zadania mają zostać ukoń-
czone do końca 2022 roku. 
Wszystko wskazuje na to, że 
pierwsze prace budowlane roz-
poczną się jeszcze w tym roku. 
Przypomnijmy jeszcze tylko, 
że kanalizacja budowana bę-
dzie w miejscowościach: Gro-
madzin, Jodłowno.
– Trudno będzie się spodzie-
wać wielkich oszczędności po-
przetargowych. Ale jeśli tako-
we uzyskamy, to pieniądze zo-
staną przeznaczone na budowę 
dodatkowych sieci kanalizacyj-
nych – dodaje Tomasz Herbasz.
Najbliższe lata będą szczególnie 

pracowite dla przywidzkiego 
samorządu, bo priorytetem bę-
dzie budowa kanalizacji. 
Marek Zimakowski, wójt 

gminy Przywidz lubi jednak 
trudne wyzwania i jest dobrej 
myśli.

(lubek)
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UNIJNE PIENIĄDZE NA DROGI

Ruszają pierwsze inwestycje
Lada dzień na terenie gminy 
Przywidz ruszą pierwsze in-
westycje drogowe. Poza no-
wymi asfaltami, wybudowane 
zostaną również chodniki.
– Jesteśmy już po przetargu, 
który wyłonił wykonawcę 
przebudowy ulicy Brzozowej 
w Przywidzu. Wartość inwe-
stycji to niespełna 1 milion 
złotych, ale otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w wysokości ok. 63 proc. Koszt 
inwestycji jest spory, ponieważ 
poza nowym, 400-metrowym 
asfaltem wybudowana zosta-
nie również kanalizacja desz-
czowa ze studniami chłonny-
mi oraz chodnik. Cała inwe-
stycja ma być zrealizowana do 
listopada – informuje nas Da-
riusz Czaiński, zastępca wójta 
gminy Przywidz.
Co ciekawe, do przetargu 
zgłosiła się tylko jedna firma, 
co pokazuje, że portfel zamó-
wień przedsiębiorstw budow-
lanych – mimo iż mamy po-
czątek sezonu – jest pełen.
– Podobną sytuację mieliśmy 
w 2008 roku, gdzie trudno 
było znaleźć wykonawcę ro-
bót budowlanych. Odnoszę 
również wrażenie, że ceny są 
też wyższe – dodaje Dariusz 
Czaiński.

Również w tym roku przebudo-
wana będzie droga w kierunku 
miejscowości Guzy. Urzędnicy 
przygotowują też dokumen-
tację projektową na moderni-
zację drogi transportu rolnego 
Pomlewo – Huta Górna. Przy 
okazji wyremontowanych zo-
stanie kilka chodników w róż-
nych wsiach gminy.
– Przygotowujemy również 
projekt ścieżki pieszo-rowe-
rowej przy drodze wojewódz-
kiej Gdańsk – Kościerzyna na 

odcinku Przywidz – Trzepo-
wo. W pierwszym etapie wy-
konana zostanie ścieżka od 
Przywidza do ulicy Kaszub-
skiej w Piekle Dolnym. Na ten 
cel staramy się pozyskać środ-
ki unijne. Przypomnę, że jest 
to pierwszy element Szlaku 
Hymnu Narodowego Będo-
min – Westerplatte – dodaje 
Dariusz Czaiński.

(lubek)

  Urzędnicy starają się o środki unijne na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej z Przywidza do Trzepowa
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SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII

VII sesja żuławska w Suchym Dębie
W sobotę 8 kwietnia w Ze-
spole Szkół w Suchym Dę-
bie odbyła się VII sesja po-
pularnonaukowa o tematyce 
żuławskiej. Uroczystość za-
inaugurowali dyrektor ZS w 
Suchym Dębie Aleksandra 
Lewandowska, wójt gminy 
Suchy Dąb Barbara Kamiń-
ska i przedstawiciel Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, 
oddział Kociewski w Tcze-
wie, Leszek Muszczyński. 
Wśród zaproszonych go-
ści byli: Przemysław 

Dymarkowski radny gminy 
Suchy Dąb, uczniowie i ab-
solwenci Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie, młodzież z 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących – Gimnazjum nr 1 w 
Pruszczu Gdańskim oraz miło-
śnicy Żuław z Tczewa, Prusz-
cza Gdańskiego i Trójmiasta.
Zgromadzeni goście uczestni-
czyli w wycieczce po Żuławach 
Gdańskich. Podczas podró-
ży wszyscy poznawali obiekty 
kultury i pamiątki historycz-
ne związane z tym regionem 

naszego kraju w Trutnowach, 
Osicach i Cedrach Wielkich. 
W Trutnowach poznali histo-
rię i współczesność najstarsze-
go domu podcieniowego na 
Żuławach z 1770 roku, Daniel 
Kufel opowiedział o głównych 
zabytkach Żuław Gdańskich 
i jego mieszkańcach. Z ko-
lei w Osicach pan Miśkiewicz 
przedstawił historię budowy 
swojego domu podcieniowego, 
który jest najmłodszą taką kon-
strukcją w okolicy, natomiast 
Ryszard Tomkowicz oprowa-
dził po kompleksie bankieto-
wo-konferencyjnym „Cedrowy 
Dworek” w Cedrach Wielkich. 
Zebranym uczestnikom za-
prezentowano nowy numer 
„Tek Kociewskich nr 10”, który 

zawiera artykuły o tematy-
ce historycznej i regionalnej. 
Podczas wycieczki wielu go-
ści poznało piękno i bogatą 
przeszłość ziemi żuławskiej, 
na terenie gminy Suchy Dąb 
i gminy Cedry Wielkie. To 
spotkanie miłośników i pasjo-
natów historii Żuław Gdań-
skich będzie kontynuowane w 
przyszłości.
Organizatorami VII sesji po-
pularnonaukowej o tematyce 
żuławskiej byli: Zespół Szkół 
W Suchym Dębie, Urząd 
Gminy w Suchym Dębie, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział Kociewski w 
Tczewie.

(TJ)
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INFOSHARE W GDAŃSKU

Powalczą  
o 20000 euro
Od 17 do 19 maja w Gdań-
sku odbędzie się 11. edycja 
konferencji infoShare. Po 
raz czwarty wydarzeniu to-
warzyszy Startup Contest, 
jedna z największych startu-
powych rywalizacji w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, 
organizowana przez Funda-
cję infoShare i Gdański In-
kubator Przedsiębiorczości 
STARTER. 
W zeszłym roku Startup Con-
test przyciągnął niemal 200 
innowatorów z 13 państw, a 
w wielkim finale międzyna-
rodowe jury przyznało pierw-
sze miejsce firmie Nexbio. W 
tym roku emocje będą równie 
wielkie. Uczestnicy Startup 
Contest znów powalczą o na-
grodę główną w wysokości 
20 tysięcy euro ufundowaną 
przez prezydenta Gdańska, a 
dodatkowo staną przed szan-
są zdobycia inwestycji w wy-
sokości nawet do 1 miliona 
euro. Startupowej rywalizacji 
będzie przyglądać się ponad 5 
tysięcy potencjalnych klien-
tów i partnerów biznesowych.

InfoShare to także świetna 
okazja na spotkania z inwe-
storami i pozyskanie fundu-
szy. Rok temu startup Sa-
asManager podczas 3-dnio-
wej konferencji pozyskał 
wsparcie w wysokości 250 
tysięcy euro.
Uczestnicy konkursu po-
walczą także o dodatkowe 
nagrody.
– W tym roku 2 najlepsze 
firmy, w których znajduje się 
choć jedna osoba z Polski, 
otrzymają tzw. „dzikie kar-
ty” na wydarzenie „Pitch to 
London”, dające szansę na 
prezentację przed inwesto-
rami w Wielkiej Brytanii. 
A firma Microsoft przekaże 
najlepszym dostęp do prze-
twarzania danych w chmurze 
o wartości nawet 120 tysięcy 
dolarów – zapowiada Joan-
na Grandzicka, wiceprezes 
STARTERA, współorgani-
zatora Startup Contest.
Dla gapiowskich mamy 
złą wiadomość – zapisy już 
zakończono.

(GR)

 W ubiegłym roku główną nagrodę zgarnęła firma Nexbio

  Adam Jurkiewicz podczas lekcji informatyki w ZS Suchy Dąb

NASI NA SPOTKANIU W MINISTERSTWIE

Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna 
W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie związane z projektem Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej (OSE), poświęcone w głównej mierze oprogramowaniu OpenSource.

W spotkaniu uczestniczył także 
Przemysław Dymarkowski, rad-
ny gminy Suchy Dąb, a zarazem 
specjalista middleware oraz sys-
temów unixowych, fan rozwią-
zań OpenSource.
Przemysław Dymarkowski 
przedstawił realia pracowni in-
formatycznych w szkołach wiej-
skich i miejsko-wiejskich – stan 
faktyczny sprzętu oraz oprogra-
mowania, budżety tych placó-
wek, poziom bezpieczeństwa 
związany z cyklem życia opro-
gramowania w nich używane-
go. Zaprezentował ideę Open-
Source – darmowego, legalnego 
oprogramowania systemu ope-
racyjnego wraz z aplikacjami. 
Pakietu, w którym znajduje się 
wszystko, co potrzeba do nauki 
od klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej do końca szkoły śred-
niej: oprogramowanie edukacyj-
ne, pakiet biurowy, środowiska 
programistyczne oraz dużo in-
nych aplikacji.

– To wszystko jest dostępne za 
darmo i można je uruchomić bez 
problemów na komputerach za-
kupionych przez szkoły w latach 
2006 -2009 z projektów Kapi-
tał Ludzki, EFS. Instalować go 
można w domach, w pracy, jako 
jedyny system, multiboot albo 
jako maszynę wirtualną – mówi 
Przemysław Dymarkowski.
Adam Jurkiewicz – „haker 

edukacji”, członek nieformalnej 
grupy SuperbelfrzyRP, autor 
rozwiązania free-desktop – za-
prezentował autorskie rozwiąza-
nie FREE DESKTOP, remiks 
systemu operacyjnego bazują-
cego na stabilnej wersji Linu-
xa Mint, kompletnego zestawu 
narzędzi biurowych, szkolnych, 
programistycznych. Oprogra-
mowanie to wspiera Arduino, 

Raspberry PI, można je progra-
mować za pomocą dostępnych w 
zestawie narzędzi. 
Rozwiązanie FREE DESK-
TOP oraz nauka programowa-
nia w Scratch Arduino zostały 
zaprezentowane przez Adama 
Jurkiewicza podczas lekcji infor-
matyki w Zespole Szkół w Su-
chym Dębie. 

(TJ)
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PRZYRODA SOBIE PORADZI

Nie dokarmiaj 
gołębi!
Ekologiczna akcja „Nie do-
karmiaj, bo szkodzisz sobie 
i przyrodzie!”, prowadzo-
na jest na terenie Pruszcza 
Gdańskiego. 
– Dotyczy ona przekona-
nia mieszkańców do tego, 
aby nie dokarmiali gołębi w 
mieście. Problem, jaki to-
warzyszy nam od dłuższego 
czasu i dotyczy pogodzenia 
często dla człowieka trud-
nych aspektów, a mianowicie 
ochrony przyrody z utrzy-
maniem czystości i porząd-
ku, jest tematem przewod-
nim akcji – mówi nam Anna 
Mrówka z Referatu Gospo-
darki Komunalnej Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.
Nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać jak pożyteczne 
i przyjemne jest obcowanie z 
przyrodą. 
– Przyroda uczy, cieszy i na-
leży ją chronić. Tego wszyscy 
jesteśmy pewni. Wiemy też o 
tym, że elementem środowi-
ska przyrodniczego są orga-
nizmy żywe charakteryzują-
ce się procesami życiowymi. 
Dzięki czemu zdolne są do 
samodzielnego życia. Środo-
wisko przyrodnicze znajduje 
się w ciągłej interakcji z czło-
wiekiem. My mamy wpływ 
na przyrodę, a ona na nas. 
Dlatego tak ważne jest, aby 
mądrze do tego podchodzić 
– podkreśla Anna Mrówka.
We wszystkich miastach żyją 
trzy gatunki gołębi. Między 
blokami i domami występują 
gromadnie zdziczałe gołębie 
miejskie. Upierzenie mają 
niebieskawo-szare. Dużo 
mniejsze i smuklejsze, o 
charakterystycznym długim 
ogonie są sierpówki, któ-
re odznaczają się delikatną 
– czarną z białym obramo-
waniem górnej krawędzi – 
półobrączką na karku. Grzy-
wacze, wyraźnie większe 
od gołębi miejskich, są naj-
większym rodzimym gatun-
kiem gołębia. Dorosłe ptaki 
mają wyraźną białą plamę po 
bokach szyi, której brak jest 
u ptaków młodych. Z wyjąt-
kiem grzywacza, pozostałe 
gołębie należą do gatunków 
objętych ochroną ścisłą – go-
łąb sierpówka i częściową – 
gołąb miejski. 
– Dlatego też bezwzględnie 
należy je chronić. Zabrania 
się między innymi zabija-
nia, okaleczania, chwytania, 
transportu, pozyskiwania, 
przetrzymywania, posiada-
nia żywych zwierząt, posia-
dania zwierząt martwych 
lub ich części, niszczenia sie-
dlisk i ostoi oraz umyślnego 
uniemożliwiania dostępu do 

schronień – informuje Anna 
Mrówka, która dodaje przy 
okazji, że problemem nie jest 
jednak to, że one są w naszym 
mieście, ale to, że robimy im 
krzywdę dokarmiając je.
Gołębi nie wolno dokar-
miać, ponieważ zaburza to 
prawo przyrody dotyczące 
gatunków dziko żyjących. 
Poza tym łamie się prawo se-
lekcji naturalnej, ponieważ 
przeżywają osobniki słabe, 
kalekie i chore. Dokarmia-
nie sprawia, że zaburza się 
naturalne procesy liczebno-
ści populacji. Występuje też 
zjawisko „łatwego pokarmu” 
– ptaki nie muszą szukać je-
dzenia, czekają na to, co lu-
dzie im dostarczą. To nie 
wszystko, gdyż łamie się Pra-
wo Łowieckie, ponieważ do-
karmianie ptaków w mieście 
i to poza sezonem zimowym, 
jest tak naprawdę prowadze-
niem nielegalnej hodowli, a 
zabrania się hodowli dzikich 
zwierząt bez zezwolenia.
– Łamie się też przepisy 
utrzymania czystości i po-
rządku w mieście, bo wy-
rzucanie resztek jedzenia jest 
zaśmiecaniem. Dochodzi na-
wet do tego, że mieszkańcy 
pozbywają się w ten sposób 
resztek obiadowych, wyrzu-
cając np.: ziemniaki, maka-
ron czy ryż. Dokarmianiem 
doprowadza się do nadmier-
nego rozmnażania myszy i 
szczurów. Resztki, które nie 
są zjedzone przez ptaki, sta-
ją się łatwym pokarmem dla 
gryzoni, co powoduje zagro-
żenie dla zdrowia i życia lu-
dzi – mówi Anna Mrówka.
Pamiętajmy – przyroda po-
radzi sobie sama! Nie do-
karmiajmy gołębi żyjących w 
naszym mieście, ale też nie 
niszczmy ich siedlisk ani ich 
nie zabijajmy. 
Gołębie miejskie to zwierzę-
ta dzikie, które nie wymagają 
dokarmiania. Bez problemu 
potrafią przetrwać w środo-
wisku miejskim cały okres 
zimowy i same znajdą sobie 
pokarm. 
Ponadto gołębie przyczyniają 
się do wielu chorób odzwie-
rzęcych, takich jak: gruźlica 
ptasia, ornitoza czy choroby 
przewodu pokarmowego. Są 
również nosicielami wielu 
pasożytów, takich jak pchły, 
roztocza, przenoszą klesz-
cze. Tym samym mogą przy-
czyniać się do rozprzestrze-
niania wielu chorób i stano-
wić ryzyko zagrożenia zdro-
wia szczególnie dzieci, osób 
starszych, jak i alergików.

(AT)

INWESTYCJE W WARCZU

Większe możliwości szkoły
Zespół Szkół Specjalnych w Warczu to jedyna taka placówka w powiecie gdańskim. 
Jako jedna z nielicznych obchodziła też Dzień Jedności Kaszubów. W tym roku 
uroczystość była szczególna, ponieważ była to również okazja do otwarcia nowych 
sal terapeutycznych. 

Dzięki poczynionym inwesty-
cjom zmodernizowana została 
sala do integracji sensorycznej. 
Uruchomiono salę do rehabili-
tacji, pracownię komputerową i 
bibliotekę.
– Cała inwestycja była sfinan-
sowana ze środków powiatu 
gdańskiego. Od podstaw po-
wstał gabinet integracji sen-
sorycznej, o co już kilka lat 
temu zabiegali rodzice naszych 
uczniów. Około 75 procent 
dzieci w naszej szkole posiada 
zaburzenia integracji senso-
rycznej. Prywatnie wizyty są 
drogie, a dodatkowo mało do-
stępne. My mamy teraz gabi-
net, a do tego specjalistę dru-
giego stopnia, dzięki czemu 
mogliśmy wprowadzić elemen-
ty integracji kompleksowej – 
mówi „Panoramie” Anna Bar-
toszewska, dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych w Warczu.
Dodajmy, że przebudowana 
została również sala rehabilita-
cyjna, a do większych pomiesz-
czeń przeniesiona została z ko-
lei pracownia komputerowa.
Jak zapowiada Anna Barto-
szewska to nie koniec pozy-
tywnych zmian w Warczu. Pla-
ny inwestycyjne na kolejne lata 
są bardzo ambitne.
– Najpierw chcielibyśmy wy-
budować parking przy szkole. 
Dzięki temu auta parkowane 
będą poza terenem szkoły, a 

my będziemy mieli miejsce na 
wybudowanie miasteczka ru-
chu drogowego oraz gier wie-
loformatowych. Znacznie waż-
niejsze jest jednak uruchomie-
nie sali doświadczeń, w której 
za pomocą wody czy światła 
pobudzane są zmysły do pra-
cy. Nasza szkoła jest mała, ale 
mam nadzieję, że uda nam się 
wygospodarować miejsce rów-
nież na tę salę. Środki na ten cel 
chcemy pozyskać od sponsora 

– dodaje Anna Bartoszewska.
W nieco odleglejszych pla-
nach jest jeszcze budowa sali 
gimnastycznej.
– Nie chcemy być zwykłą 
szkołą. Chcemy być placówką 
specjalistyczną, w której naj-
więcej zyskają nasi uczniowie 
– podkreśla dyrektor szkoły w 
Warczu.
Inwestycja jest jak najbar-
dziej słuszna, szczególnie, że 
od przyszłego roku w Warczu 
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uczyć się będzie jeszcze wię-
cej dzieci. Warto przy okazji 
powiedzieć, że obchody Jed-
ności Kaszubów również nie 
były przypadkowe, ponieważ 
w Warczu dzieci uczą się ję-
zyka kaszubskiego, co stanowi 
zapewne wyjątek wśród szkół 
powiatu gdańskiego.

(lubek)

JUBILEUSZ KOŁA

Dzień Pszczoły i Pszczelarza
– W Szkole Podstawowej w 
Pszczółkach brzęczało, jak w 
prawdziwym ulu. Na zapro-
szenie do placówki przybyli 
pszczelarze Rejonowego Koła 
w Pszczółkach oraz przyjacie-
le pszczół i pasiek. Przez trzy 
tygodnie przygotowywaliśmy 
się do uczczenia jubileuszu 
60-lecia istnienia koła – mówi 
nam Mariola Kupryciuk, po-
mysłodawczyni przedsię-
wzięcia, która jak prawdziwa 
matka pszczela, sterowała 
pracami ponad 600 pszczół 
usytuowanych w 29 pasiekach 
– salach lekcyjnych, świetlicy 
szkolnej i na łączniku. 
Dzieci śpiewały, tańczyły spe-
cjalnie dla pszczelarzy, a Ja-
kub Grzyb przedstawił referat 
na temat „Znaczenia pszczół 
w przyrodzie”, jego koleżan-
ka Maja Bera popisowo re-
cytowała „Legendę o ulicy 
Miodowej w Pszczółkach”. 

Nie zabrakło eksperymentów z 
miodem, oglądania preparatów 
pszczelich pod mikroskopem i 
lupami oraz grania w „Pszcze-
lą grę”. 
– Pszczelarze zaprezento-
wali sprzęt, elementy ula, 

opowiedzieli o swojej codzien-
nej pracy. Byli wśród nich i 
tacy, którzy korzystali również 
z komputerów i rzutników, pre-
zentując swoje pasieki i filmy 
o pszczołach. Pszczółkowscy 
bartnicy nie kryli zadowolenia 

 Zdjęcia w niewielkim stopniu oddają atmosferę 
 „Dnia Pszczoły i Pszczelarza w Pszczółkach”

z takiej fety, jaka ich spotka-
ła w szkole. Gości zachwy-
ciły wystawy historii koła, 
uli i pszczół wykonanych na 
konkursy, plakaty o tematy-
ce pszczelej oraz smakowite 
konkursowe wypieki dzieci 
i rodziców na bazie miodu – 
dodaje Mariola Kupryciuk. 
Warto podkreślić, że szkoła 
podstawowa od wielu lat pie-
lęgnuje współpracę z miejsco-
wymi pszczelarzami. Z okazji 
jubileuszu koła, szkoła zorga-
nizowała konkursy dla dzieci 
i ich rodzin. 
– Opinie uczniów utwierdzi-
ły w przekonaniu organizato-
rów, że warto rozwijać wiedzę 
i zainteresowania, zapraszając 
ludzi z pasją i oddaniem dla 
swojej pracy – podsumowuje 
Mariola Kupryciuk.

(GR)
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PSZCZÓŁKI

STRASZYN

SZKOŁA W KOWALACH

Wystawa w bibliotece

Docieplą budynki 
komunalne 

Wykonawca wyłoniony

W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pszczółkach odbył 
się wernisaż wystawy rzeźb 
kamiennych Ewy i Zbignie-
wa Boduch. Emerytowani pe-
dagodzy, którzy na co dzień 
mieszkają w Pszczółkach 
przedstawili 9 rzeźb w postaci 
oryginalnej oraz 14 oprawio-
nych fotografii swoich dzieł.
– Autorzy wystawy przed-
stawili obecnym swoją twór-
czość. Impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, bo 
przybyło prawie 50 gości – nie 

Gmina zrealizuje projekt 
kompleksowej termomoder-
nizacji czterech mieszkalnych 
budynków komunalnych w 
Straszynie.
W ramach inwestycji budyn-
ki przy ul. Spacerowej 5, 7, 24 
oraz Starogardzkiej 30 docze-
kają się:
– docieplenia ścian 
zewnętrznych, piwnicznych i 
fundamentowych,
docieplenia stropów, 

Po dość długiej procedurze prze-
targowej poznaliśmy w końcu wy-
konawcę budowy Metropolitalnej 
Szkoły Podstawowej w Kowa-
lach, w której uczyć się będą dzieci 
z Gdańska oraz gmin Kolbudy i 
Pruszcz Gdański.
W minionym tygodniu Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, któ-
ra działa w imieniu trzech samorzą-
dów, ogłosiła zwycięzcę przetargu. 
Szkołę w Kowalach wybuduje kon-
sorcjum, którego liderem jest spółka 
Strabag.
Umowa na realizację robót podpi-
sana zostanie po uprawomocnie-
niu informacji o wyborze, a więc w 

tylko z Pszczółek, ale rów-
nież z sąsiednich miejscowo-
ści, a nawet Trójmiasta. Była 
to pierwsza – organizowana 
w naszej bibliotece – wystawa 
naszych miejscowych twór-
ców poświęcona wyłącznie 
ich twórczości – informuje 
nas Renata Ziółek, pełniąca 
obowiązki dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 
Pszczółkach.

(GR)

stropodachów, dachów,
wymiany okien,
wymiany drzwi 
zewnętrznych,
modernizacja instalacji c.o. i 
c.w.u. wraz z wymianą źródła 
ciepła.
Na zadanie o wartości 
1295263,25 zł gmina po-
zyskała 1040176,00 zł do-
finansowania z RPO WP 
2014-2020.

(MB)

drugiej połowie kwietnia. Według 
harmonogramu inwestycji, szkoła 
w Kowalach ma być gotowa już na 
1 września przyszłego roku.
Przypomnijmy jeszcze tylko, że 
szacunkowy koszt inwestycji to 
około 40 mln zł. Za projekt pla-
cówki posłuży wybudowana przed 
dwoma laty szkoła w Kokoszkach. 
Wszystkie trzy gminy mają zabez-
pieczone środki na tę inwestycję. 
Łącznie obiekt pomieści 1125 dzie-
ci, w tym 125 przedszkolaków.
Do tematu na pewno wracać bę-
dziemy w kolejnych wydaniach 
„Panoramy”.

(KL)

 Bohaterami pierwszej wystawy w pszczółkowskiej 
bibliotece byli Ewa i Zbigniew Boduch

 Jeden z budynków komunalnych

W SKRÓCIE

3,5 MLN ZŁ NA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 
Zarząd Województwa Po-
morskiego przyznał środ-
ki finansowe PFRON na 
dofinansowanie robót bu-
dowlanych obiektów słu-
żących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. Pie-
niądze przekazane zosta-
ną 8 wnioskodawcom. Na 
ten cel pomorskie władze 
przeznaczyły 3,65 mln zł.

WYSTAWA 
„SPRAWNEJ RĘKI” 
Moshe Kupferman i Ma-
rek Chlanda to dwaj ar-
tyści, których prace są 
pokazywane w Gdańskiej 
Galerii Güntera Grassa, 
przy ulicy Szerokiej 34–
35/37. Wystawa dostępna 
jest w nowych godzinach 
otwarcia galerii: od wtor-
ku do niedzieli, w godzi-
nach 12.00 – 19.00 i po-
trwa do 3 czerwca. Wstęp 
na wystawę i wernisaż jest 
bezpłatny.

(GR)
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  W ostatnim czasie gdańskie lodołamacze nie miały na szczęście zbyt wiele pracy 

POPRACUJĄ NA WIŚLE

Będą nowe lodołamacze 
Morska Stocznia Remontowa wybuduje cztery lodołamacze dla 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Będą one pracować 
na Dolnej Wiśle. Wartość kontraktu to 70 mln zł. 

– Wykonawca został wybrany 
w drodze przetargu, do którego 
zgłosiło się dwóch oferentów. 
Za najkorzystniejszą została 
uznana oferta złożona przez 
Morską Stocznię Remontową 
Gryfia S.A. ze Szczecina. Cena 
oferty to 70 mln zł. Zadanie, 
którego dotyczył przetarg, 
obejmuje budowę czterech lo-
dołamaczy, jednego czołowego 
i trzech liniowych. Zwycięzca 
wykona te zadanie w formule 
„zaprojektuj i zbuduj”, a termin 
ukończenia zadania to listo-
pad 2021 roku – informuje Bo-
gusław Pinkiewicz, rzecznik 
prasowy Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku.
Lodołamacze na Wiśle pełnią 
kluczową rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego na Żuławach, w tym 
w Gdańsku oraz całej Dolnej 
Wiśle. Zapobiegają powstaniu 
powodzi zatorowej.
Na szczęście w ostatnim cza-
sie pomorskie lodołamacze nie 
miały zbyt wiele zajęcia. 
– W tym roku nie była pro-
wadzona akcja kruszenia lodu. 
Ostatnia akcja na Dolnej Wi-
śle była prowadzona w styczniu 
zeszłego roku – mówi „Pano-
ramie” Bogusław Pinkiewicz, 
który dodaje, że RZGW w 

Gdańsku dysponuje w tej chwi-
li pięcioma lodołamaczami. 
Wszystkie należą do przed-
ostatniej generacji lodołama-
czy, która weszła do służby w 
1982 roku.
Dodajmy jeszcze tylko, że na 
zakup nowych lodołamaczy 
udało się pozyskać 85 proc. z 
Unii Europejskiej, a umowa w 
sprawie dofinansowania pro-
jektu podpisana została w po-
łowie lutego.

(lubek)

UWAGA NA UTRUDNIENIA 

Przebudują wojewódzką 
za 85 milionów 
Już w poprzednim numerze „Panoramy” informowaliśmy o podpisaniu umowy na 
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 222 Gdańsk – Starogard Gdański. 

Realizacją inwestycji zajmie 
się spółka Skanska. Na ten cel 
władze województwa pomor-
skiego przekażą blisko 85 mln 
zł. Prace potrwają do połowy 
2019 roku.
Małgorzata Pisarewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku 
podaje, że inwestycja realizo-
wana będzie z podziałem na 5 
odcinków. 
– Pierwszy odcinek to 1,4-ki-
lometrowy fragment od grani-
cy administracyjnej Gdańska 
do ronda przy S6 w Straszy-
nie, z wyłączeniem wiaduktu 
nad obwodnicą południową. 
W ramach inwestycji m.in. po-
szerzona zostanie jezdnia do 7 
metrów, poprawi się także jej 
nośność, przebudowane zosta-
ną skrzyżowania – w tym bu-
dowa ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Borkowską i Akacjową w 
Borkowie, wybudowany zosta-
nie też ciąg pieszo-rowerowy 
na całym odcinku rozbudowy, 

  w tym roku przebudowana będzie droga do Zaskoczyna
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a także oświetlenie – wyli-
cza niektóre prace Małgorzata 
Pisarewicz.
Drugi odcinek obejmuje frag-
ment drogi od Straszyna do 
Żuławy (ok. 3,5 km). Podob-
ne działania przeprowadzo-
ne będą od skrzyżowania z 
drogą powiatową do Lublewa 
(gdzie wybudowane będzie 
rondo) do początku wsi Żuła-
wa. Poza tym wybudowane 
zostaną na tym odcinku zatoki 
autobusowe.
Z kolei na trzecim odcinku 
między Żuławą a Trąbkami 
Wielkimi (ok. 6,3 km) prze-
budowany zostanie dodatko-
wo most na rzece Kłodawa w 
Kleszczewie.
– Zbudowany zostanie rów-
nież ciąg pieszo-rowerowego 
na całym odcinku rozbudowy, 
powstaną zatoki autobusowe, 
zbudowane będzie oświetle-
nie drogowe na terenach miej-
scowości – dodaje Małgorzata 
Pisarewicz.

Na czwartym odcinku obej-
mującym fragment drogi od 
Gołębiewa Wielkiego do Go-
łębiewka (ok. 2,6 km), poza 
poszerzeniem jezdni i poprawą 
nośności jezdni, wybudowa-
ne zostaną chodniki w terenie 

zabudowanym, most na rzece 
Struga. Powstaną także zatoki 
autobusowe oraz zbudowane 
zostanie oświetlenie drogowe 
w terenie zabudowanym.

(GR)
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  Sadzonka tegoroczna, 
dwutygodniowa 54 cm

  Plantacja w Kazimierzowie ok. 2 miesięczne drzewa

  Wykonane przedmioty  
z naszego drzewa

  Prezes firmy GlobalEcoAgro

PIERWSZA PLANTACJA W POWIECIE GDAŃSKIM?

Bezkonkurencyjne  
pod każdym względem
Szerokim echem odbił się w powiecie gdańskim artykuł z poprzedniego wydania „Panoramy”, dotyczący drzew Oxytree. 
Znaleźli się nawet zainteresowani, którzy skłonni są zainwestować w 10-hektarowe plantacje. W 2016 roku powstała 
plantacja w Kazimierzowie pod Elblągiem oraz kilka mniejszych. Z Tomaszem Zabrockim, prezesem firmy GlobalECOAgro, 
który jest wyłącznym dystrybutorem sadzonek Oxytree w naszym województwie rozmawia Grzegorz Rudnicki.

- Oxytree to zupełna nowość w 
naszym kraju. Czy mógłby Pan 
powiedzieć naszym Czytelni-
kom coś więcej o tej roślinie?
-  Są to szybko rosnące drzewa, 
które w Polsce zaczęto sadzić do-
piero dwa lata temu. Paulownia 
przywędrowała z Azji, natomiast 
w hiszpanii , na Uniwersytecie 
Castilla la Mancha dokonano po-
łączenia dwóch jej odmian i tam 
hodują sadzonki Oxytree dla na-
szych klientów. 
Drzewo to można ścinać już po 6 
latach od momentu posadzenia. 
Jego wysokość wówczas docho-
dzi nawet do 16 metrów, a średni-
ca pnia średnio wynosi 35 cm. To 
nie jedyny atut tego nietypowego 
drzewa. Po ścięciu Oxytree odra-
sta ponownie, a więc nie potrzeba 
kolejnych nasadzeń i następnych 
wydatków związanych z zakupem 
sadzonek. Dodać warto, że drze-
wo do tej pory odrosło już cztero-
krotnie. Poza tym Oxytree jest ro-
śliną odporną i mało wymagającą. 
Bez trudu znosi temperatury w za-
kresie od -25 do +45° C. Drzewo 
jest bezpłodne - samo nie rozprze-
strzenia się, zatem nie jest zagro-
żeniem dla naszego ekosystemu.
- A na jakich glebach najlepiej 
zaplanować plantację Oxytree?
- Drzewa Oxytree dobrze się czują 
na glebach luźnych, przepuszczal-
nych, dlatego można je sadzić m.in. 
na piaszczystych ugorach i nie-
użytkach. Ale na lepszych glebach 
nie musimy wykluczać plantacji. 
Przed założeniem plantacji należy 
wziąć pod uwagę warunki glebo-
we danego obszaru. Najlepsza gle-
ba pod plantację to taka, która jest 
luźna i przepuszczalna, a której pH 
mieści się w zakresie od 5,5 do 8,9. 
Ważne jest również, aby dany teren 
nie był podmokły, a poziom wód 
gruntowych znajdował się poniżej 
2 metrów. W związku z intensyw-
nym wzrostem, drzewa potrze-
bują stosunkowo dużo wody – ok. 
800 mm/m² wody rocznie, z tego 
względu dystrybutorzy sadzonek 
zalecają założenie systemu nawad-
niającego, np. kropelkowy. Najlep-
szym okresem na sadzenie drzew 
Oxytree jest przełom maja i czerw-
ca, kiedy będziemy mieli pewność, 
że młode sadzonki nie będą zagro-
żone przez polskie przymrozki.
- Podejrzewam, że naszych 
Czytelników równie mocno 
interesują kwestie związane z 
finansami...

- Plantacja Oxytree to bardzo do-
bra inwestycja. Do obsadzenia 1 
ha potrzebujemy 500 sadzonek, co 
daje od 15 do 20 tysięcy złotych,  
w zależności od tego kiedy kupuje-
my sadzonki. Sadzonki sadzimy w 
rozstawie 4-5 metrów. 
To jednak nie wszystkie koszty, 
które wiążą się z uruchomieniem 
plantacji, ponieważ warto byłoby ją 
jeszcze ogrodzić i zamontować sys-
tem nawadniający, gdyż w naszym 
klimacie nie zawsze możemy liczyć 
na przychylność natury. Sumując 
zatem wszystkie koszty, na założe-
nie plantacji Oxytree wydamy od 

20-do 25 tysięcy złotych za 1 ha.
- Rozumiem, że kiedy plantacja 
powstanie, przyjdzie nam już 
właściwie tylko czekać aż inwe-
stycja nam się najpierw zwróci, 
a potem przynosić będzie ocze-
kiwane zyski?
- Tak, ale nie do końca. Pamiętaj-
my że to plantacja, a nie las. Należy 
pamiętać o pielęgnacji drzew, pod-
lewaniu, nawożeniu, odchwaszcza-
niu i usuwaniu pędów bocznych. 
Zabiegi te mają bardzo duże zna-
czenie, ponieważ wpływają na ja-
kość pozyskanego drewna, a tym 
samym zysk z jego sprzedaży.

- Wspomniał już Pan o kosztach, 
więc może teraz dowiemy się 
teraz czegoś przyjemniejszego. 
Jakie zyski można osiągnąć 
uprawiając Oxytree?
- Jak już wspominałem, pierwsza 
wycinka drzew przeprowadzona 
może być już po 6 latach. Plantator 
nie będzie miał żadnego problemu 
ze sprzedażą drewna, gdyż nasza 
firma zapewnia odbiór drewna 
w umowie. W tej chwili za jed-
no drzewo oferuje się ok. 50 euro. 
Mnożąc to przez 500 sztuk i przez 
obecny kurs Euro, z 1 hektara 
otrzymamy przychód w wysoko-
ści ok. 110 tysięcy złotych. Pamię-
tajmy, że kolejne odcięcie drzewa 
nastąpi już po 4 latach i nie będzie 
wymagało już kosztów sadzonek, 
dlatego zysk z inwestycji będzie 
dużo większy. Drzewo rosnąc w 
ukształtowanego systemu korze-
niowego rośnie jeszcze szybciej niż 
na początku. 
- Po naszym pierwszym mate-
riale mówiono nam, że drzewo, 
które tak szybko rośnie, nie 
może być zbyt twarde. Do czego 
zatem może ono posłużyć?
- Drewno jest lekkie, wodood-
porne i wytrzymałe, co powoduję 
że znajduje zastosowanie w wie-
lu gałęziach przemysłu, główne 
w przemyśle: budowlanym, me-
blarskim i jachtowym. Niektórzy 
nazywają je „drewnianym alumi-
nium”, więc nic dziwnego, że jest 
to bardzo chętnie poszukiwany 
materiał. Jednak, na ten moment 
jest jego jeszcze bardzo mało.
- Wiemy, że Oxytree uprawia się 
w Hiszpanii, na Węgrzech, Sło-
wacji, Rosji, Turcji, Czechach 
i w Rumuni, a gdzie w Polsce 

spotkać można plantacje tych 
drzew?
- W Polsce do końca 2016 roku 
powstało ponad 600 ha plantacji 
Oxytree. W województwie po-
morskim tez mamy kilka. Jednak, 
aby na własne oczy zobaczyć jak 
rosną drzewa, zapraszam na naszą 
2 hektarową plantację - w Kazi-
mierzowie pod Elblągiem. Moż-
na ją zobaczyć po prawej stronie 
przy samej „siódemce”, jadąc w 
kierunku Warszawy, za Jazową 6 
km przed Elblągiem. Na Pomorzu 
nasadzenia znajdują się w Nowym 
Dworze Gdańskim i kilkadziesiąt 
drzew w gminie Kolbudy - przy 
pętli autobusowej obok miejscowej 
szkoły oraz w parku przy drodze 
wojewódzkiej Gdańsk – Koście-
rzyna. Obecnie trwają rozmowy 
nad założeniem plantacji w po-
wiecie wejherowskim.

- Niektórym naszym Czytelni-
kom, wydaje się być może, że 
jest to kolejny chwyt marketin-
gowy?
- Warto wiedzieć, że nad tą nie-
typową rośliną nieustannie pra-
cują naukowcy na polskich uczel-
niach, by wspomnieć chociażby 
o wrocławskim Uniwersytecie 

Przyrodniczym, czy innych uczel-
niach w Lublinie, Łomży, Olsz-
tynie, Krakowie czy Warszawie. 
Dzięki tym badaniom Oxytree 
staje się coraz mniej tajemnicze 
i nieznane, a to powoduje, że za-
interesowanie tym drzewem staje 
się w naszym kraju coraz większe. 
Istnieją również plantacje prowa-
dzone przez Lasy Państwowe. 
Dodatkowo, jako ciekawostkę do-
dam, że poddane ponad 20-letnim 
badaniom Oxytree zostało wpisa-
ne do Wspólnotowego Urzędu 
Ochrony Odmian Roślin UE i 
zdobyło zezwolenie na handel 
międzynarodowy.
Do „pochylenia” się nad utworze-
niem plantacji Oxytree zachęcam 
szczególnie tych, którzy posiada-
ją minimum 1 ha wolnego grun-
tu lub nieużytku rolnego i nie do 
końca wiedzą jak go zagospodaro-
wać, a dodatkowo – i co chyba naj-
ważniejsze – inwestycja w Oxy-
tree może okazać się dobrą lokatą 
kapitału.
- Dziękuję za rozmowę.

AL. ZWYCIĘSTWA 96/98, 
BLOK IV E/223 
81-451 GDYNIA

tel. +48 58 746 99 00, 502 757 001 
e-mail: plantacja@globaleco.pl 

/globalecoagro.drzewkatlenowe 
www.globalecoagro.pl
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GKS Kolbudy wciąż nisko
Za nami pięć serii spotkań w 
piłkarskiej IV lidze. Nasz ro-
dzynek, GKS Kolbudy, prze-
grał dotychczas tylko jeden 
mecz, ale miejsca w ligowej 
tabeli nie poprawił. Kolbudz-
ki zespół po 22. kolejkach 
plasuje się na odległej pozycji.
O mistrzostwo IV ligi wal-
czy już tylko 17 zespołów, 
ponieważ Rodło Kwidzyn 
zostało wycofane z dalszych 
rozgrywek. To właśnie z nim 
w miniony weekend walczyć 
miał nasz zespół. Ostatecz-
nie GKS otrzymał 3 punkty 
walkowerem. 
Tydzień wcześniej nasi pił-
karze pojechali walczyć o li-
gowe punkty na gorący teren 
lidera rozgrywek – Wierzy-
cy Pelplin. Lider udowod-
nił, że nie bez powodu jest 
głównym kandydatem do 
mistrzostwa i awansu do III 
ligi, wygrywając z GKS 3:0. 

Warto powiedzieć, że poraż-
ka z Wierzycą była pierwszą 
w rundzie wiosennej. Wcze-
śniej zawodnicy z Kolbud 1:1 
zremisowali z gdańskim Ja-
guarem, 4:2 ograli Cartusię 
Kartuzy i 1:1 zremisowali ze 
słupskim Gryfem.
W Wielką Sobotę, 15 kwiet-
nia, GKS Kolbudy (godz. 
15.00) zagra na wyjeździe z 
Aniołami Garczegorze, na-
tomiast tydzień później (22 
kwietnia) do Kolbud przy-
jedzie drużyna Powiśla z 
Dzierzgonia – początek spo-
tkania również o godz. 15.00. 
Również w Kolbudach ro-
zegrany zostanie mecz 25 
kolejki spotkań, w której 
nasi zawodnicy podejmować 
będą Centrum Pelplin. Mecz 
zaplanowano w sobotę 29 
kwietnia o godz. 15.00

(GR)

  Na festiwalu w Pruszczu Gdańskim zjawiły się tłumy 
najmłodszych miłośników pływania

PŁYWACKI FESTIWAL

W Pruszczu Gdańskim  
rozdano 248 medali 
Na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim odbył się 
dziecięcy festiwal pływacki, zorganizowany w ramach programu Kinder+Sport 
„Radość z Pływania”. Udział w nim wzięło blisko 170 dzieci. 

Ze względu na różny poziom 
umiejętności pływackich, mło-
dzi uczestnicy Festiwalu Kin-
der+Sport podzieleni zosta-
li na dwie grupy. Drużynom 
przyznano związane z pływa-
niem nazwy, takie jak: żabki, 
raczki, rybki, pingwinki, ale 
też szczupaki i rekiny. Dzieci 
zmagały się w sumie w ośmiu 
konkurencjach, podczas któ-
rych trzeba było m.in. pokony-
wać dmuchane koła, ścigać się 
w pływackiej sztafecie, a tak-
że szukać w basenie ukrytych 
skarbów. 
– Pierwszy raz mam okazję 
prowadzić imprezę w krótkich, 
sportowych spodenkach, bez 
butów, ale za to w klapkach. 
To miłe widzieć, z jakim zaan-
gażowaniem i pasją do sportu 
podchodzą zarówno dzieci, jak 
i ich trenerzy. To nie są zwykłe 
zawody – tu liczy się przede 
wszystkim aktywność fizycz-
na i dobra zabawa. Medale są 

jednak prawdziwe. Co prawda 
nie z metali szlachetnych, ale 
mam nadzieję, że cieszą po-
dobnie jak złote — komentuje 
Bartosz Kańtoch, dziennikarz 
radiowy, który prowadził festi-
wal w Pruszczu Gdańskim. 
Medale przyznano w czterech 
kategoriach: „As współpracy”, 
„Mistrz szybkości”, „Debeściak 
nurkowania” oraz „Geniusz 
sprawności”. W wydarzeniu, w 
którym najważniejsza jest ak-
tywność fizyczna, żadne dziec-
ko nie zostało pozostawione 
bez nagrody. Za dobrą zaba-
wę wszyscy zostali odznaczeni 
medalami „Radosnego pływa-
ka” oraz zanieśli do domów pa-
miątkowe dyplomy. 
Dużym zainteresowaniem, 
zarówno wśród dzieci, jak i 
zgromadzonych gości, cieszył 
się pokaz czterech stylów pły-
wackich w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 z 
Pruszcza Gdańskiego. 

Tego dnia trybuny basenu w 
Pruszczu Gdańskim wypeł-
nione zostały przez rodziny, 
kolegów i nauczycieli, którzy 
przyszli dopingować swoich 
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O PUCHAR WÓJTA

V turniej gry w warcaby 
W Zespole Szkół w Suchym Dę-
bie rozegrano V Gminny Tur-
niej Gry w Warcaby. Uczestnicy 
rywalizowali o puchar Barbary 
Kamińskiej, wójta gminy Su-
chy Dąb. W szranki stanęło 45 
uczestników, którzy w systemie 
pucharowym walczyli o jak naj-
wyższe lokaty. 
W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężył Alan Gostkowski ze 
Szkoły Podstawowej w Koźli-
nach, który wyprzedził swojego 
szkolnego kolegę Macieja Przy-
tułę oraz Igora Miłucha ze Szkoły 
Podstawowej w Suchym Dębie.
Wśród gimnazjalistów bez-
konkurencyjna była Andżelika 

Lewandowska, która okazała 
się lepsza od Kacpra Robaczew-
skiego i Patryka Kamińskiego – 
wszyscy z gimnazjum w Suchym 
Dębie.
Dodajmy, że w zawodach uczest-
niczyli młodzi zawodnicy z 
Tczewa, Pruszcza Gdańskie-
go, Gdańska, Koźlin i Suchego 
Dębu, a ich organizatorami był 
Zespół Szkół w Suchym Dębie i 
Urząd Gminy Suchy Dąb.
– Już teraz wszystkich chętnych 
zapraszamy za rok na kolejne roz-
grywki – zaprasza Aleksandra 
Lewandowska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Suchym Dębie.

(TJ)

 Najlepsi zawodnicy grupy starszej w towarzystwie Barbary 
Kamińskiej, wójta gminy Suchy Dąb i Aleksandry Lewandowskiej, 

dyrektora miejscowej szkoły 
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przedstawicieli. Wyposażeni 
przez organizatorów w transpa-
renty z hasłami dopingu, utrzy-
mywali niezmiennie wysoki 
poziom zaangażowania. 

Beata Sadowska

KINDER+SPORT  
„RADOŚĆ Z PŁYWANIA”

Kinder+Sport to program 
przygotowany przez Gru-
pę Ferrero, w celu promo-
wania aktywnego stylu 
życia wśród dzieci i mło-
dzieży. W Polsce realiza-
cja programu oparta jest na 
trzech dyscyplinach spor-
towych: pływaniu, siat-
kówce i żeglarstwie. 
Celem nadrzędnym Kin-
der+Sport „Radość z Pły-
wania” jest rozwój kultury 
pływania w Polsce. Dzia-
łania skierowane do dzie-
ci, prowadzone są poprzez 
trenerów oraz pływalnie w 
całej Polsce. W ten spo-
sób organizatorzy dbają 
o wspieranie aktywności 
sportowej wśród dzieci, 
angażują i motywują ich 
do nauki pływania oraz 
zabaw towarzyszących 
wspólnym spotkaniom 
na pływalniach, a także 
zachęcają do nabywania 
nowych umiejętności pły-
wackich. Całość działań 
realizowanych w ramach 
programu Kinder+Sport 
„Radość z Pływania” ob-
jęta jest patronatem Mi-
nistra Sportu i Turystyki 
oraz Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. 

1. Wierzyca Pelplin 22 53 66:21
2. Centrum Pelplin   22 43 38:17
3. Grom Nowy Staw 22 41 46:33
4. Powiśle Dzierzgoń 22 40 32:26
5. KP Starogard Gdański  22 40 44:29
6. Arka II Gdynia  22 37 50:22
7. Jaguar Gdańsk  22 35 37:27
8. Kaszubia Kościerzyna 22 35  45:40
9. Gryf Słupsk  22 31 35:28
10. Stolem Gniewino 22 28 24:27
11. Orkan Rumia MKS 22 27 32:34
12. Bytovia II Bytów 22 25 26:37
13. Anioły Garczegorze 22 22 26:37
14. Gedania Gdańsk 22 21 26:40
15. GKS Kolbudy  22 20 32:41
16. Cartusia Kartuzy 22 12 22:53
17. Sokół Wyczechy 22 11 29:66
18. Rodło Kwidzyn 22 13 8:40

TABELA IV LIGA



WYDARZENIA

Zawsze, 
      gdy budujesz 
   i remontujesz 

Gdańsk Kowale
ul. Kominkowa 21
godz. otwarcia:
pn.–sob.  6.00–21.00, niedz. 9.00–19.00 

tel.: 504 933 402, 58 770 20 60 

e-mail: gdansk@bricoman.pl

Moc atrakcji 
•  Akcja Pędzel: przynieś stary  

pędzel, a nowy dostaniesz GRATIS

•  Konkursy z nagrodami  
dla Klientów

• Licytacje produktów od 1 zł

• Poczęstunek dla Klientów

•  Drabina aluminiowa GRATIS 
dla 300 pierwszych osób,  
które zrobią zakupy o wartości 

powyżej 500 zł 

•  Wiadro Bricoman GRATIS 
dla 4800 pierwszych osób,  

które zrobią zakupy o wartości 

powyżej 100 zł

21–23 kwietnia

21 kwietnia
OTWARCIE!

Zapraszamy 

Transport do 30 km GRATIS 
za zakupy powyżej 1000 zł,  

do 1,5 tony (bez HDS)  

21–30 kwietnia

21–30 kwietnia

Transport z HDS 50% taniej
za zakupy powyżej 1000 zł, do 30 km

21 kwietnia – 7 maja

Kredyt 0%
Szczegóły w sklepie.
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