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W Pomorskiem postawiono na transport publiczny. Zainwestowano w kolej 
metropolitalną. Władze województwa dążą teraz do wspólnego biletu 
komunikacyjnego na Pomorzu. O tym i innych działaniach zmierzających do 
rozwoju komunikacji publicznej na Pomorzu z Ryszardem Świlskim, członkiem 
zarządu województwa pomorskiego, rozmawia Krzysztof Lubański.

Pomorskie stawia na transport publiczny
CORAZ CHĘTNIEJ JEŹDZIMY POCIĄGAMI
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FlashFlash

Pora złożyć wniosek o „500+”
1 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pruszczu Gdańskim  rozpoczął akcję przyj-
mowania wniosków o świadczenie wychowaw-
cze 500+.

Strażacy otrzymali samochód
Na terenie PSP w Pruszczu Gdańskim od-
było się przekazanie samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cedrach Wielkich.

Zamiast błota – nowoczesna droga  
Zakończył się drugi etap budowy ulicy Kolonia 
w Jagatowie, a pierwsza część zrealizowana zo-
stała w roku ubiegłym. Inwestycja kosztowała 
ok. 1.7 mln zł.

Wielkie remonty w „ogrodniku”
Budynki Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących w Pruszczu Gdańskim pierwszy 
raz w swojej historii przechodzą tak poważne 
remonty.
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nowa linia kolejowa zdała egzamin, ale 
oczywiście dalej chcemy rozwijać jej 
ofertę. Przed nami kolejne wyzwania – 
mówi Ryszard Świlski, członek zarządu 
województwa pomorskiego.
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nasze kalendariumważne 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

• 12 sierpnia (sobota), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 19.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 13 – 30 sierpnia, Solidarity of Arts 2017, 
Europejskie Centrum Solidarności

• 13 sierpnia (niedziela), Kortez, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 14 sierpnia (poniedziałek), Mistrzostwa 
Ekstraligi na Żużlu, godz. 19.00, stadion 
żużlowy w Gdańsku, ul. Zawodników 1

• 15 sierpnia (wtorek), XXIII Maraton 
Solidarności, godz. 9.00, Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdyni

• 18 sierpnia (piątek), Julia Pietrucha,  
godz. 21.00, Targ Węglowy w Gdańsku

• 20 sierpnia (niedziela), Julia Marcell, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim

• 20 – 26 sierpnia (niedziela – sobota),  
XII Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
Mozartiana 

• 25 – 27 sierpnia (piątek – niedziela), Hanna 
Banaszak, godz. 19.00, Teatr Atelier  
w Sopocie, al. Mamuszki 2

• 26 sierpnia (sobota), Bebel Gilberto,  
godz. 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 26 sierpnia (sobota), Jelonek, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 27 sierpnia (niedziela), Kabaret Neo-
Nówka, godz. 16.00 i 19.00, tarasy przy 
aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

• 27 sierpnia (niedziela), Wendy Lands, godz. 
20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 27 sierpnia (niedziela), Kabaret Pod 
Wyrwigroszem, godz. 19.00, Faktoria 
Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 26 – 28 sierpnia (sobota – poniedziałek), 
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej, 
Ergo Arena

• 31 sierpnia – 2 września, Soudrive Fest 
2017, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 15 września (piątek), Kayah i Goran 
Bregović, godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 18 – 23 września, 42. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni

• 29 września (piątek), Nocny Kochanek, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków 

• 11 lutego, Depeche Mode, Ergo Arena

• 7 października (sobota), Mitch&Mitch, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 8 października (niedziela), Irena Santor, 
godz. 19.30, Filharmonia Bałtycka w 
Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 14 października (sobota), Natalia Przybysz, 
godz. 20.00, Scena Sopot, al. Mamuszki 2
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czy Pis chce oddać nasze lasy deweloperom?
m+ i eksmisja na bruk.
Szanowni Panstwo, 

Udało sie wczeniej zablokować podwyżkę opłaty paliwowej, ale niestety na ostatnim posiedzeniu Sejmu 
w czerwcu,  PiS   wstawił niespodziewanie do porządku obrad Sejmu...podwyżki cen wody i jednocześnie 
podwyżkę energii energetycznej. Oczywiscie podwyżki głosujemy nocą.

Dodatkowo,kiedy uwaga wszystkich była zwrocona na ustawy o sadach, PiS cichaczem przeprowadzil,  
w ciagu 3 dni,procedure ustawy o KZN.
Uchwalono tak duza w skutki  ustawe, bez rzetelnej dyskusji każdego kolejnego jej artykulu. 
Ja opiniowalam te ustawe w imieniu Platformy Obywatelskiej ,wiec przedstawie Panstwu pokrotce moje 
duze do niej wątpliwości.

Szanowni Panstwo,
Złożylismy, jako PO, poprawki do tego projektu ustawy, ale PiS wszystkie odrzucił.
Popieramy, mimo, że jesteśmy opozycją, każde dzialanie rządu, które zwiększyłyby ilość wybudowanych 
mieszkań,bo zdajemy sobie sprawę, że mieszkanie to dobro podstawowe.
Choć w tym wypadku mamy dużo zastrzezeń…

Z poważaniem,
Małgorzata Chmiel, poseł PO

Małgorzata.chmiel@sejm.pl

uSTAWA O KRAJOWYM ZA-
SObIE NIERuCHOMOśCI
Projekt dotyczy powołania Kra-
jowego Zasobu Nieruchomości 
(KZN) państwowej osoby prawnej  
jako super-mega podmiotu.
Ma on zarządzać nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa, uzyski-
wać wpływy z tego tytułu, w celu 
zwiększenia podaży nieruchomości 
pod budownictwo mieszkaniowe, 
w formule najmu lub najmu z opcją 
dojścia do własności (czyli M+). 
Cel słuszny, ale zapisy kontrower-
syjne. Delikatnie mówiąc.
Ustawa przewiduje przejęcie przez 
KZN gruntów i lokali należących 
do Skarbu Państwa obecnie zarzą-
dzanych przez samorządy, spółki 
takie jak Polskie Koleje Państwo-
we czy Pocztę Polską, a także przez 
Agencje Wojskowe, Rolne i Lasy 
Państwowe, na terenie całego kraju.
Powoduje to odebranie tym 

podmiotom nieruchomości grun-
towych, ale też  lokalowych.  
W uzasadnieniu do ustawy zapisa-
no, że około 7,7 tysięcy hektarów 
gruntów ma przejść pod władanie 
Krajowego Zasobu Nieruchomości 
(KZN), co wynosi ok. 9,5 mld zło-
tych. Czy to jest jedna z przyczyn 
tego projektu?
Projekt rozporządzenia do tej usta-
wy przewiduje, że budowa miesz-
kań z programu M+, zostanie 
sfinansowana z dotacji z budżetu 
Państwa, w wysokości: 
25 milionów złotych w 2017 roku, 
125 milionów w 2018 i 50 milio-
nów złotych w 2019 roku.
Są to zbyt małe pieniądze, by po-
kryć obiecane przez PiS ilości 
mieszkań. Pewnie dlatego oma-
wiany projekt mówi o sprzedaży 
gruntów KZN na ten cel. Ozna-
cza to wielką prywatyzacje grun-
tów Skarbu Państwa! Czyli wielka 

centralizacje naszego wspólnego 
majątku, żeby potem, po uważa-
niu, rozdawać, dzielić, sprzedawać 
i zaciągać kredyty pod zastaw tych 
naszych gruntów.
Przez tyle lat starliśmy się zdecen-
tralizowac zarzadzanie w kraju, a 
teraz kolejna ustawa cofa nas do 
PRL. Zcentralizować i rozdawać 
„po uważaniu”. Pomijajac to, że 
zarzadzanie centralne tak dużym 
majatkiem jest mniej efektywne 
gospodarczo.

PIS ODDA NASZ LASY 
DEWELOPEROM?
Czy PiS planuje prywatyzację La-
sów Państwowych (dopuszczoną 
przez ten projekt), po to by sfinan-
sować program Mieszkanie+ i inne 
obietnice wyborcze?
W czasie ostatniej kampanii wy-
borczej politycy PiS, z pania Pre-
mier Szydlo na czele zarzekali się, 

że nie dopuszcza do prywatyza-
cji naszych lasow! A w tej ustawie 
własnie na to pozwalają, mimo 
licznych  sprzeciwu leśników.
Znowu  kłamstwo… A jeszcze 
niedawno ta pratia wmawiala oby-
watelom, że ratuje lasy przed pry-
watyzacja i zbierała podpisy pod 
referendum. Co za zakłamanie…
Ok. 600 tys. ha lasów trzeba będzie 
oddac do KZN. A to przecież zie-
lone płuca miast, jak np. Trójmiej-
ski Park Krajobrazowy (który też 
jest na tej liście), czy lasy na Wyspie 
Sobieszewskiej.
W Polsce stopień zalesienia jest 
najniższy sposród sąsiadów (oprócz 
Ukrainy).
Ustawa ta otwiera furtkę do sprze-
daży lasów deweloperom, w myśl 
zapisu, że „mogą być zbywane in-
nym podmiotom”.
To naprawdę atrakcyjne tereny dla 
deweloperów, bo leśne, wśród zie-
leni, czyli wygra biznes.
A drzewa też będą wycięte, po 
„odlesieniu” w procedurze zmia-
ny planu zagospodarowania…  
Żal naszych lasów!
Nawet związek zawodowy leśni-
ków wysłal list do p. premier Szy-
dło, sprzeciwiając się „spieniężaniu 
polskich lasow”!

M+ I EKSMISJA.
Grozne dla lokatorów są zapisy do-
puszczające eksmisje lokatorów bez 
możliwości otrzymania lokalu so-
cjalnego, czyli „na bruk”. 
Wersja, która nam przedstawiono, 
nie była konsultowana z np. orga-
nizacjami lokatorskimi. Do ustawy 
dopisano przepisy ułatwiające wy-
rzucanie lokatorow  na ulice.
Są różne, trudne życiowe drama-
ty, które mogą powodować  zapaść 
finansową i zaległości w płaceniu 

czynszu. Takim ludziom trzeba 
pomóc, a nie wyrzucać ich na bruk 
bez możliwości otrzymania lokalu 
socjalnego.
Chodzi o dopuszczenie w tej kon-
trowersyjnej ustwie tzw. najmu 
instytucjonalnego: osoba, która 
bedzie chciała wynająć takie miesz-
kanie, musi podpisać (wedlug tej 
ustawy) oświadczenie, w formie 
aktu notarialnego, w którym zo-
bowiazuje się, do opuszczenia lo-
kalu w ciagu 14 dni, bez prawa lo-
kalu socjalnego czy pomieszczenia 
zastępczego.
Czyli nie potrzeba wyroku sądu 
ws.eksmisji, żeby ludzi wyrzucić na 
bruk.
Podkreślam, że lokatorzy ci, przez 
lata mieszkania w tym zasobie, nie 
mogli się jednocześnie starać o lokal 
gminny, bo posiadaja umowe naj-
mu mieszkania. Czyli, jeśli zdarzy 
się trudna finansowa sytuacja, loka-
torzy zostają z niczym...
Ustawa przewiduje także, że Kra-
jowy Zasób Nieruchomości bę-
dzie mógł zaciągać pożyczki oraz 
kredyty. Czyli kolejny program na 
kredyt!
PiS zamierza, według tej ustawy, 
budować mieszkania we wskaza-
nych przez siebie miejscach, dla 
wskazanych przez siebie ludzi, za-
ciągając kredyty pod zastaw na-
szych wspólnych nieruchomości 
gruntowych.
Oczywiście stosują taki zabieg, 
że KZN będzie państwowa oso-
ba prawna, więc jej długi nie będą 
powiększały deficytu budżetowe-
go. Myślicie, że Polacy tego nie 
zauważą?
Planuje się  przy pomocy tej ustawy 
wyprzedaż majątku PKP, Poczty 
Polskiej i innych spółek zależnych 
od Skarbu Państwa.  Polaków się 

mami  tanimi mieszkaniami z pro-
gramu M +.  I tak :
według rozporządzenia do tej usta-
wy za 50 metrowe mieszkanie np. 
w Gdańsku bez opcji wykupu bę-
dzie trzeba zapłacić 542,5 złotych 
miesięcznie samego czynszu. Bez 
mediów. A czynsz co roku ma usta-
lać rząd. 
To jest wyższa cena, niż na przy-
kład w mieszkaniach spółdziel-
czych, lub innych zasobach. 
Polacy, którzy licza na tanie miesz-
kania, mogą srodze się zawieść.
Popieramy przyśpieszenie prac nad 
programem M+. Ale dlaczego zło-
żony projekt jest tak fatalny?
Powołany zostanie super podmiot 
dla kolejnych Misiewiczów. 
Ma ona przejmować wszystkie 
państwowe tereny. A jeżeli któraś 
ze spółek, czy agencji będzie zabie-
gała, żeby pozostawić jakiś teren w 
jej władaniu, to musi się na to zgo-
dzić właściwy minister. To korup-
cjogenne założenia, umacniające 
kolesiostwo.
W skład Rady Nadzorczej tej su-
per spółki mają wejść również sami 
swoi: 
przewodniczącego i 5 członków 
wyznacza Minister Infrastruktury, 
oraz po jednym kandydacie:  mini-
strowie: finansów, rolnictwa i obro-
ny narodowej.
Prezes tej spółki ma być powołany 
przez Premiera na wniosek Mi-
nistra Infrastruktury. Określa się 
to „konkurencyjnym i otwartym” 
naborem, czyli każdy poseł PiS z 
wyższym wykształceniem spełnia 
te warunki.
Obawiam się też, że omawiany 
projekt ustawy zniszczy niektóre 
spółki Skarbu Państwa, władające 
gruntami państwowymi, bo zabie-
rze im tereny.
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Prace ruszyły
Dopiero za trzecim razem 
udało się rozstrzygnąć prze-
targ na wyposażenie pracow-
ni zawodowych w Zespole 
Szkół Rolniczych w Rusoci-
nie. Cena inwestycji okazała 
się jednak wyższa od wartości 
kosztorysowej.
– Inwestycja związana jest z 
przebudową sal oraz zaku-
pem i wyposażeniem w odpo-
wiedni sprzęt. Działania mają 
wzbogacić ofertę edukacyjną 
w rusocińskiej szkole – mówi 
nam Stefan Skonieczny, sta-
rosta gdański.
W lipcu podpisana została 

  szkoła w Rusocinie wzbogaci się o nowe warsztaty

  Pogotowie w Pruszczu Gdańskim – nazywane już przez mieszkańców „szwajcar”, zacznie funkcjonować 
prawdopodobnie od 1 września

fo
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umowa z wykonawcą, a pra-
ce rozpoczęły się niedawno. 
Jednak jeszcze w tym roku 
inwestycja ma być zrealizo-
wana. Przypomnijmy jeszcze 
tylko, że inwestycja w du-
żej mierze finansowana jest 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Dodajmy jesz-
cze, że z pieniędzy tych sko-
rzysta również Zespół Szkół 
Ogrodniczych i Ogólno-
kształcących, gdzie również 
rozbudowana będzie baza 
dydaktyczno-szkoleniowa.

(GR)

MAMY NAMIASTKĘ SZPITALA

nowe pogotowie już od września 
Zakończyła się budowa siedziby Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 
Jak zapowiada marian cichon, wicestarosta gdański, już od 1 września pacjenci 
mają być przyjmowani w placówce przy ulicy Raciborskiego. W tym samym 
czasie swoją pracę ma tu rozpocząć Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie.

Obiekt przy ulicy Raciborskie-
go jest imponujący. To właśnie 
tu przenoszone jest Pogotowie 
Ratunkowe oraz Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
– W tej chwili trwają ostatnie 
odbiory. Zajmujemy się rów-
nież wyposażeniem pomiesz-
czeń. Lada dzień będziemy 
zajmować się przeprowadzką 
– mówi nam wicestarosta Ma-
rian Cichon. – Zakładam, że 
obie placówki funkcjonowanie 
w nowym miejscu rozpoczną z 
początkiem września, a infor-
macje na ten temat na pewno 
pojawią się i nie obejdzie się to 
bez echa.
Koszt inwestycji okazał się 
większy niż początkowo sza-
cowano. Trzeba jednak wie-
dzieć, że wybudowano nie tyl-
ko budynek.
– Cały teren objęty jest syste-
mem monitoringu, na który 
składa się 75 kamer. Budynek 
dostosowany jest oczywiście 
dla osób niepełnosprawnych i 
matek z wózkami. Przed bu-
dynkiem znajduje się darmowy 

parking dla pacjentów i klien-
tów PCPR. Są jednak parko-
metry, aby za miejsce postojowe 
płaciły osoby, które będą chcia-
ły zostawić tu tylko swoje auto 
– tłumaczy Marian Cichon.
Mimo że powiat nie ma pod-
pisanego kontraktu z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, 
to w placówce przy ulicy Ra-
ciborskiego chce uruchomić 

całodobowe przyjmowanie 
pacjentów.
– Również nocą dyżurować 
będzie lekarz ogólny, pediatra, 
stacjonować tu będzie także 
karetka, która w razie nagłego 
przypadku odwiezie chorego 
do szpitala. Można powiedzieć, 
że już teraz nasze pogotowie 
jest namiastką szpitala – do-
daje wicestarosta. – Docelowo 

chcemy jeszcze rozbudować 
obecny obiekt i uruchomić tu 
oddział pobytu dziennego. Jest 
to jednak piosenka przyszłości. 
Koszt inwestycji wynieść może 
3 – 5 milionów złotych, dlatego 
realizacja tego pomysłu może 
zająć na pewno kilka lat.

(lubek)

INWESTYCJE CORAZ DROŻSZE

Budynki Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i Ogólno-
kształcących w Pruszczu 
Gdańskim pierwszy raz w 
swojej historii przechodzą 
tak poważne remonty. Trwają 
właśnie prace związane z ter-
momodernizacją szkoły.
Projekt zakłada bardzo szero-
ki zakres prac.
– Mimo że do zrobienia 
mamy bardzo wiele, to jesz-
cze okazało się, że musimy 
wykonać dodatkowe rzeczy, 
których wcześniej w ogóle 
nie zaplanowaliśmy, ponie-
waż nie wiedzieliśmy, że bę-
dzie taka potrzeba. Okazało 
się chociażby, że w niektórych 
pomieszczeniach za kaloryfe-
rami nie ma tynków. Nie było 
również zewnętrznej izolacji 
fundamentów – mówi nam 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Projekt termomodernizacji 
pruszczańskiego „ogrodni-
ka” obejmuje wymianę insta-
lacji elektrycznej i instalacji 
grzewczej, ocieplania ścian i 
stropodachów oraz wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej.
– Prace rozpoczęły się w 

połowie lipca. Roboty prowa-
dzone w budynku szkoły po-
winny zakończyć się już do 
końca sierpnia, aby uczniowie 
mogli się swobodnie uczyć. 
Front robót jest bardzo duży, 
ale jestem przekonany, że 
wszystkie prace uda się za-
kończyć w terminie – dodaje 
starosta.
Całkowity koszt termomoder-
nizacji szkoły opiewa na 4,6 
mln zł. Cena jest wyższa od tej, 
którą zapisano w kosztorysie. 
– Szacowaliśmy, że uda się to 
wykonać za niespełna 4,1 mi-
liona złotych. Z tym trzeba 
było się jednak liczyć, ponie-
waż ceny poszły w górę. Nie 

jest to nasz pierwszy przetarg, 
gdzie koszt prac okazuje się 
większy od naszych szacun-
ków. Firmy budowlane mają 
pełne portfele zamówień, nie 
mają pracowników i dlatego 
nie mogą podjąć się kolejnych 
zadań – tłumaczy Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.
Termomodernizacja szkoły w 
Pruszczu Gdańskim zakoń-
czona zostanie jeszcze w tym 
roku, natomiast w następnej 
kolejności podobne prace re-
alizowane będą w Rusocinie i 
Zaskoczynie.

(lubek)

 Prawie od miesiąca trwa remont „ogrodnika”  
w Pruszczu Gdańskim
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wielkie remonty trwają w 
„ogrodniku” 
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100. uRODZINY

Jubileusz marii Lul

Niecodziennego jubileuszu 
doczekała się mieszkanka 
wsi Klępiny w gminie Trąbki 
Wielkie. Pani Maria Lul ob-
chodziła bowiem niedawno 
100. urodziny.
Z tej okazji jedną z najstar-
szych mieszkanek gminy i 
zarazem powiatu gdańskiego 
odwiedzili: Błażej Konkol, 
gospodarz trąbeckiej gminy 
oraz Zbigniew Leszczyński, 

przewodniczący rady wraz ze 
swoim zastępcą Józefem Sroką 
i Grażyną Wysiecką, kierowni-
kiem Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.
Zacna jubilatka wychowała 3 
dzieci, doczekała się 7 wnu-
ków, 9 prawnuków i 2 pra-
prawnuków. Pani Maria jest 
otoczona całodobowo opie-
ką rodziny, dzięki czemu jest 
osobą pogodną. Specjalnie dla 

KONTO PRZYSPIESZY PRZEPŁYW PIENIĘDZY 

Pora złożyć wniosek o świadczenie 500+
1 sierpnia miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Pruszczu Gdańskim  rozpoczął akcję przyjmowania wniosków  
o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W związku  
z tym pruszczański ośrodek rozszerzył godziny przyjmowania interesantów.

Urzędnicy już rok temu zebrali 
odpowiednie doświadczenie w 
przyjmowaniu wniosków, dla-
tego w tym roku cała akcja po-
winna być jeszcze płynniejsza.
– W tym roku rezygnujemy z 
punktów terenowych, gdzie 
można było składać wnioski. 
Powód jest prozaiczny – korzy-
stała z nich mała liczba miesz-
kańców. Zdecydowana więk-
szość pruszczan wolała osobi-
ście odwiedzić ośrodek pomocy 
i samemu wyjaśnić lub upewnić 
się w niektórych niejasnych 
kwestiach. Punkty terenowe 
były tylko miejsce podawczym, 
a nie informacyjnym. W tym 
roku wnioski można składać 
drogą elektroniczną albo oso-
biście w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ulicy Niepodległości – 
mówi „Panoramie” Jerzy Kul-
ka, zastępca burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego.
Poprzedni okres zasiłkowy 
kończy się z końcem września 
i aby zachować ciągłość świad-
czeń, wnioski przyjmowane są 

już od 1 sierpnia.
– Od tego roku składać można 
jednocześnie wniosek o świad-
czenie 500+, świadczenie ali-
mentacyjne oraz świadczenia 
rodzinne. Dzięki temu rodziny 
nie będą musiały przychodzić 
do nas kolejny raz i składać po-
dobnych wniosków o kolejne 
świadczenie. Poza tym pracow-
nicy naszego ośrodka zaoszczę-
dzą czas przy przyjmowaniu 
wniosków – tłumaczy nam Ka-
rolina Kamrowska z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Pruszczu Gdańskim.
Tylko w ciągu dwóch pierw-
szych godzin, 1 sierpnia, 
złożono 22 wnioski drogą 
elektroniczną i 15 w formie 
papierowej.
– Z kolei od 1 kwietnia do 31 
grudnia 2016 roku wpłynę-
ło 2728 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia wycho-
wawczego 500+, w tym 1896 
złożonych w formie papierowej 
oraz 832 drogą elektroniczną. 
Wydano 2646 decyzji, w tym 
2510 przyznających prawo do 
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świadczenia wychowawczego. 
Wypłacono 28185 świadczeń 
na 3345 dzieci. Dodajmy, że 
w naszym mieście na program 
„Rodzina 500 plus” wydano w 
2016 roku 14 milionów złotych 
– podaje Karolina Kamrowska. 
Co ciekawe, dość spory odsetek 
odbiera zasiłek w kasie MOPS.
– W czerwcu tego roku przele-
wem na konto bankowe świad-
czenie wychowawcze otrzy-
mały 2252 osoby, natomiast w 
kasie naszego ośrodka odebrało 
je 197 osób – wylicza Karolina 
Kamrowska.
W związku z tym przy kasie 
MOPS tworzą się kolejki, Jerzy 
Kulka apeluje do mieszkańców, 
aby zakładali konta bankowe, 
co znacznie ułatwi i przyspie-
szy przepływ pieniędzy.
Dodajmy, że na terenie miasta 
o świadczenie z programu „Ro-
dzina 500 plus” starać się może 
ok. 3000 rodzin.

Krzysztof Lubański

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy będzie 
można składać w siedzibie MOPS przy ul. Niepodległości 9:

Do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00 oraz w sobotę  
12 sierpnia w godzinach 9.00 – 15.00.

1 – 29 września od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
od 2 października w godzinach pracy MOPS: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 

7.30 – 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „Rodzina 500 plus”  

można uzyskać pod numerem tel. 58 683 43 29 lub 58 692 17 30.

gości samodzielnie zaśpie-
wała nawet jedną z ludowych 
przyśpiewek.
Redakcja naszej gazety przy-
łącza się do powinszowań, 
życząc Pani Marii przede 
wszystkim zdrowia, dobrego 
samopoczucia oraz radości ze 
spotkań z najbliższymi.

(GR)

  Pani maria Lul w otoczeniu urodzinowych gości
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  W błotniku włodarze gminy i przedstawiciele chrześcijańskiej szkoły Pod Żaglami  
omawiali dalszą współpracę

  „strażnik poranka” – jacht Ryszarda Kuklińskiego

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ POD ŻAGLAMI

Jacht kuklińskiego w Błotniku
na przystań żeglarską w błotniku przybył jacht pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – „strażnik Poranka”. Jednostka ta 
to prezent, który Ryszard Kukliński przekazał chrześcijańskiej szkole pod Żaglami. 

Jacht został zbudowany w 1965 
r. przez Stocznię Jachtową im. 
Josepha Conrada w Gdańsku 
jako pierwsza jednostka se-
rii „Opal”. Początkowo nosił 
nazwę „Opal”. W listopadzie 
1980 roku jednostkę kupił od 
Marynarki pułkownik Kukliń-
ski. Po jego ucieczce do USA 
jacht został skonfiskowany 
wyrokiem z 1984 roku i prze-
kazany Centralnemu Muzeum 
Morskiemu.
W 1998 roku, w czasie wizy-
ty pułkownika w Polsce, jacht 
został zwrócony właścicielowi, 
jednostkę pobłogosławił ks. 

infułat Stanisław Bogdano-
wicz, nadając jej imię „Opal II”. 
Pułkownik Kukliński nie za-
brał jachtu do USA, przekazał 
go w drodze notarialnej daro-
wizny Chrześcijańskiej Szkole 
pod Żaglami. Nowy armator 
zmienił w 2002 roku nazwę 
jednostki na „Strażnik Poran-
ka” i umiejscowił ją jako stacjo-
nującą na chorwackiej wyspie 
Iż, gdzie prowadzono szkole-
nia dla młodzieży. Obecnie, 
wymagająca remontu, została 
przetransportowana na przy-
stań żeglarską w Błotniku.
Nazwa „Strażnik Poranka” jest 
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szczególna i nawiązuje do słów 
Jana Pawła II, który podczas 
Światowego Dnia Młodzieży 
w Toronto powiedział do mło-
dych, że są strażnikami nowe-
go wieku i nowego tysiąclecia. 
Umiejscowienie tej jednostki 
na przystani w Błotniku nie 
jest przypadkowe, a wynika 
z zawiązanej współpracy po-
między gminą Cedry Wielkie 
a Chrześcijańską Szkołą Pod 
Żaglami, którą reprezentuje ks. 
prałat Andrzej Jaskuła. Współ-
praca ta została potwierdzona 
na oficjalnym spotkaniu, które 
odbyło się właśnie w Błotni-
ku. W spotkaniu wzięli udział: 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie, ks. Andrzej Ja-
skuła z Chrześcijańskiej Szkoły 
Pod Żaglami, ks. Artur Koło-
dziejczyk – członek zarządu 
stowarzyszenia oraz ks. Arka-
diusz Ćwikliński – dyrektor 
Collegium Marianum, Liceum 
Katolickiego im. Jana Pawła II 
w Pelplinie.
Członkowie spotkania jedno-
myślnie ustalili konieczność 
realizacji działań partnerskich, 
które służyć mają rozwojowi 

2    września 2017 r. 
Zapisy: 

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich,  

ul. Osadników Wojskowych 41,  

83-020 Cedry Wielkie, Tel: 58 683 66 35, 

e-mail zokis@cedry-wielkie.pl,  

Termin zgłoszeń do 30 sierpnia 2017 r. 

 

Regulamin rajdu i karta zgłoszenia dostępne na www.zokis.eu   

 

.  

 

wpisowe: 5 zł 

SSttaarrtt::  ŻŻOOKKiiSS,,  ggooddzz..  0099..0000 

wielopłaszczyznowych i wza-
jemnych korzystnych stosun-
ków w dziedzinie kultury, tu-
rystyki i promocji, a także – co 
bardzo ważne – tworzeniu wię-
zi międzyludzkich pomiędzy 
partnerami, ze szczególnym 

uwzględnieniem tradycyj-
nych wartości chrześcijań-
skich. Pierwszym krokiem w 
ramach podjętej współpracy 
będzie podpisanie listu inten-
cyjnego, który m.in. również 
umożliwi młodym adeptom 

sztuki żeglarskiej z gminy Ce-
dry Wielkie wzięcie udziału w 
zajęciach, w ośrodku żeglar-
sko-religijnym na wyspie Iż w 
Chorwacji.

(AN)

PREZENT DLA OSP CEDRY WIELKIE

strażacy otrzymali samochód
Na terenie Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszczu Gdań-
skim odbyło się przekazanie 
samochodu ratowniczo-ga-
śniczego marki Renault Mi-
dlum, dotychczas eksplo-
atowanego w Komendzie 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszczu Gdańskim, dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cedrach Wielkich.
Technicznego przekazania 
samochodu dokonał Komen-
dant PSP w Pruszczu Gdań-
skim – st. kpt. Jan Chodu-
kiewicz. Wzięli w tym udział 
również Janusz Goliński, wójt 

gminy Cedry Wielkie, który 
jest również prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Cedrach Wielkich oraz 
Edward Woźniak, komendant 
Zarządu Gminnego OSP w 
Cedrach Wielkich i Jan Wa-
wer, prezes zarządu miejscowej 
jednostki.
Najpierw samochód został 
odpowiednio oznakowany i 
uzbrojony w sprzęt pożarniczy, 
a rycerze św. Floriana prze-
szli szkolenie z jego obsługi i 
eksploatacji.
Jednostka OSP jest 
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zarejestrowana w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym, zaś pozyskanie tego sa-
mochodu pozwoli na spraw-
niejsze wykonywanie zadań 
ratowniczych i gaśniczych, a 
dodatkowo będzie zabezpie-
czeniem operacyjnym terenu 
działania. Warto dodać, że 
druhowie z Cedrów Wiel-
kich każdego roku wyjeżdża-
ją około 135 razy do różnego 
rodzaju zdarzeń, narażając 
niejednokrotnie swoje własne 
życie. 

(AN)

  Przekazanie wozu dla strażaków z cedrów Wielkich miało uroczysty charakter
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REKLAMA

 Rozpoczął się długo wyczekiwany remont drogi wojewódzkiej

W TuRNIEJu SOŁECTW NIEPOKONANI OD CZTERECH LAT

Pawłowo najlepszym sołectwem w gminie trąbki wielkie
Za nami kolejny turniej so-
łectw gminy Trąbki Wielkie. 
Tym razem rywalizacja pro-
wadzona była w sali trąbec-
kiego gimnazjum, a uczest-
nicy zawodów rozegrali 11 
konkurencji.
– Uczestniczyły w nich 123 
osoby. Poza konkursem wy-
stąpiło także 10 osób z nie-
mieckiej gminy Uehlfeld, 
które brały udział w podpi-
saniu porozumienia part-
nerskiego pomiędzy naszy-
mi gminami – informuje nas 

Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
W poszczególnych konkuren-
cjach zwyciężali: rzuty piłkami 
do kosza dla radnych – Ma-
rek Czerwiński (Mierzeszyn), 
rzuty podkową dla sołtysów 
– Łucja Fibik (Gołębiewko), 
rzuty ringo – Halina Radzi-
szewska (Gołębiewko), doje-
nie krowy – Wioleta Frydrych 
(Trąbki Wielkie), bicie pia-
ny – Krystyna Radziszewska 

(Gołębiewko), slalom piłkar-
ski – Oskar Fibik (Gołębiew-
ko), siłowanie na rękę – Prze-
mysław Hinc (Gołębiewko), 
wyścigi rzędów – Ewelina 
Marocka, Dawid Budych (Po-
stołowo), przerzynanie kłody 
drewna – Barbara Wojnicz, 
Waldemar Wojnicz (Pawłowo), 
przeskoki przez linę – Mag-
dalena Mulawa, Patrycja So-
śnicka, Małgorzata Sośnicka 
(Pawłowo), przeciąganie liny 
– Renata Kindel, Kinga Kin-
del, Robert Mulawa, Robert 

Lewandowski, Wenancjusz 
Hildebrandt (Pawłowo).
– W klasyfikacji sołectw 
zwyciężyło, podobnie jak w 
czterech ostatnich impre-
zach, Pawłowo. Na 2. miej-
scu uplasowały się Trąbki 
Wielkie, a na 3. Gołębiew-
ko. Najmłodszymi uczestni-
kami turnieju byli: 8-letnia 
Amelia Konarzewska i 7-letni 
Nikodem Zulewski – oboje z 
Czerniewa – dodaje Leszek 
Orczykowski. 

(GR)
 Widowiskową konkurencją było przecinanie kłody
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REMONT STAROGARDZKIEJ

zmiany w 
komunikacji
Ruszył długo oczekiwany remont 
drogi wojewódzkiej nr 222 (tzw. 
starogardzkiej). Inwestycja ta ma 
niebagatelne znaczenie dla gminy 
i jej mieszkańców, gdyż znacząco 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników 
ruchu, tym bardziej, że od gra-
nic Gdańska do ronda w Jagato-
wie gmina zamierza wybudować 
ścieżkę pieszo-rowerową.
Prace przy modernizacji „drogi 
starogardzkiej” niosą jednak ze 
sobą spore utrudnienia dla kierow-
ców i pasażerów komunikacji pu-
blicznej gminy Pruszcz Gdański.
Do 31 sierpnia całkowicie za-
mknięty dla ruchu zostanie odci-
nek jezdni między Straszynem a 
Borkowem (Straszyn – za zjazdem 
na os. Przylesie do ul. Akacjowej w 
Borkowie). Ta drastyczna i uciąż-
liwa decyzja podjęta została przez 
wykonawcę w trosce o bezpie-
czeństwo kierowców. Powstanie 
tam bowiem 7 metrowej głębo-
kości przepust, stanowiący realne 
zagrożenie dla uczestników ruchu.
Chcąc zapewnić ciągłość w funk-
cjonowaniu komunikacji publicz-
nej gminy Pruszcz Gdański wpro-
wadzono następujące zmiany: 
- kursowanie autobusów li-
nii 843 na trasie Borkowo 
– Rotmanka – Gdańsk zo-
stała całkowicie zawieszona, 
- kursy autobusów linii 846 
są kierowane objazdem przez 

Rotmankę i Pruszcz Gdański 
ul. Raciborskiego (z ominię-
ciem przystanków: Obr. Pokoju 
oraz Chopina). Na trasie objaz-
du obowiązują wszystkie przy-
stanki pośrednie. Obowiązuje 
aktualny rozkład jazdy linii 846: 
- w dni powszednie, w godz. 
4.50 – 20.00, na odcinku Borko-
wo ul. Kasztanowa - Gdańsk ul. 
Gościnna została uruchomiona 
zastępcza komunikacja minibu-
sowa oznaczona numerem 846, 
- rozkład jazdy minibusa bę-
dzie umożliwiał przesiadki pa-
sażerów na główny autobus linii 
846 (w kierunku Gdańska na 
przystanku Gdańsk ul. Go-
ścinna, w kierunku Borkowa na 
przystanku Gdańsk – Ukośna), 
- w komunikacji zastępczej linii 
846 wprowadzona została ta-
ryfa przesiadkowa, tzn. bilet za-
kupiony w minibusie obowiązy-
wać będzie również na przejazd 
głównym autobusem linii 846 
i odwrotnie, oraz na linii 845, 
- rozkłady jazdy zostały umiesz-
czone na przystankach autobu-
sowych, na stronie urzędu www.
pruszczgdanski.pl (w zakładce 
transport) i na stronie www.gryf-
kartuzy.pl.
Dodatkowe informacje uzyskać 
można pod numerem telefonu 
58 692 94 53 w godzinach pracy 
urzędu.

(PR)
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GDAŃSK
Powstanie centrum geriatrii 
Już we wrześniu ruszy w Gdań-
sku budowa nowoczesnego 
centrum geriatrii. Realizacją 
inwestycji, której koszt opie-
wa na blisko 12 mln zł, zajmie 
się Gdański Uniwersytet Me-
dyczny, a ponad 10 mln zł po-
chodzić będzie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.
Jak informuje nas Marcin 
Szumny z Departamentu Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
centrum geriatrii powstanie w 
strukturze Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego (UCK). 
– Ośrodek będzie świadczył 
kompleksową opiekę ambula-
toryjną dla seniorów. Na po-
trzeby centrum dostosowane 
zostaną obiekty Szpitala Stu-
denckiego przy al. Zwycięstwa 
30. Dzięki inwestycji poprawi 
się opieka zdrowotna nad oso-
bami starszymi – dodaje Mar-
cin Szumny. – Realizacja pro-
jektu obejmować będzie m.in. 
prace remontowo-budowlane, 
zakup wyposażenia do reha-
bilitacji ruchowej, kardiolo-
gicznej i pneumonologicznej. 
Będzie nowy sprzęt medyczny 
do diagnostyki i terapii w za-
kresie funkcji poznawczych, a 
także systemów do teleopieki 
nad pacjentem, telerehabilitacji 
domowej oraz monitoringu pa-
cjentów. Pomieszczenia zosta-
ną wyposażone w podstawowy 
sprzęt biurowy i medyczny.

To jednak nie wszystko, po-
nieważ organizowane będą 
też szkolenia specjalistyczne 
dla lekarzy POZ, specjalistów 
i pielęgniarek, fizjoterapeu-
tów, koordynatorów zespołu, 
a także psychologów, dietety-
ków, pracowników socjalnych, 
opiekunów, wolontariuszy, ab-
solwentów Wydziału Zdrowia 
Publicznego GUMed. Będą 
one dostosowane do nowego 
modelu opieki nad seniorem.
– GUMed, jako organ zało-
życielski szpitala klinicznego 
i jedyna uczelnia medyczna na 
Pomorzu, której działalność 
prowadzona jest na obszarze 
metropolitalnym, aktywnie 
współuczestniczy w tworzeniu 
systemu ochrony zdrowia w re-
gionie. Zapewnia wysokospe-
cjalistyczne świadczenia dia-
gnostyczno-lecznicze, prowa-
dzi kształcenie ustawiczne kadr 
medycznych oraz dostarcza 
ekspertyz i opinii dla władz sa-
morządowych i państwowych.
Projekt utworzenia centrum 
geriatrii zostanie sfinansowa-
ny ze środków pochodzących 
z mechanizmu finansowego 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach Ob-
szaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot – tłumaczy 
Marcin Szumny.
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacja projektu zakończy się w 
sierpniu 2020 roku.

(GR)

bEZ ZWOLNIEŃ

gotowi na reformę 
1 września rozpocznie się kolejna reforma edukacji. W Pruszczu Gdańskim nie należy spodziewać się wielkich rewolucji. 
– nie będzie również zwolnień wśród nauczycieli – zapowiada Jerzy Kulka, zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Zgodnie z ustawą oświato-
wą wygaszane są gimnazja, a 
szkoły podstawowe stają się po-
nownie 8-klasowe. Do tej pory 
nasze miasto podzielone było 
na trzy obwody szkolne, ale w 
związku z reformą, urzędnicy 
podzielili Pruszcz Gdański na 
cztery obwody.
– Nazwa Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 pozostaje 

bez zmian, ale w jego skład 
wchodzić teraz będzie Szko-
ła Podstawowa nr 1 i Liceum 
Ogólnokształcące. W skład 
tego zespołu przekazany zo-
stanie również budynek przy 
ulicy Obrońców Westerplatte 
– mała „czwóreczka”. Notabene 
– po 17 latach funkcjonowania 
gimnazjów – budynek wraca 
do „jedynki”. W tym budynku 

w dalszym ciągu uczyć się 
będą dzieci klas I – III. Przez 
najbliższe dwa lata VI klasy 
Szkoły Podstawowej nr 3 i Ze-
społu Szkół nr 4 swoją dalszą 
naukę kontynuowały będą w 
Szkole Podstawowej nr 1. Od 
2019 roku obie szkoły będą już 
ośmioklasowe – informuje nas 
Jerzy Kulka.
Przez najbliższe dwa lata w 

Szkole Podstawowej nr 3 two-
rzone będą odpowiednie klaso-
-pracownie do nauki matema-
tyki, fizyki, chemii czy biologii. 
W tej chwili w ZSO nr 1 trwa-
ją z kolei prace, których celem 
jest dostosowanie budynku do 
potrzeb dzieci. Roboty prowa-
dzone są zarówno w klasach, 
jak i sanitariatach. Chodzi też 
o to, aby dzieci z podstawówki 

nie miały kontaktu ze swoimi 
starszymi kolegami z gimna-
zjum i liceum. Wszystkie prace 
mają być gotowe na 1 września.
– W przeciągu kilku najbliż-
szych lat chcemy doprowadzić 
do sytuacji, gdzie ostatnie lek-
cje kończyć się będą do godzi-
ny 15. Na początku będzie to 
trudne, ale sądzę, że uda nam 
się wypracować taki system – 
dodaje Jerzy Kulka.
Żadnych cięć nie przewi-
duje się wśród nauczycieli. 

Nastąpiły jedynie przesunięcia 
kadrowe między niektórymi 
placówkami. 
– Pogłoski o zwolnieniach na-
uczycieli nie dotyczą Pruszcza 
Gdańskiego. Miasto się rozwi-
ja, co powoduje przyrost miesz-
kańców i tym samym więcej 
dzieci w szkołach. Pracy więc 
nie zabraknie – podsumowuje 
Jerzy Kulka.

(lubek)

  Od 1 września w Zespole szkół Ogólnokształcących działać 
będzie szkoła Podstawowa nr 1
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JEST DOfINANSOWANIE 

Będzie zbiornik w 
Borkowie
Mamy dobrą wiadomość dla 
mieszkańców Borkowa i oko-
lic. Urząd Gminy Pruszcz 
Gdański otrzyma z funduszy 
Unii Europejskiej dofinan-
sowanie do budowy zbior-
nika retencyjnego na Poto-
ku Borkowskim. Prawie 3,8 
mln zł wpłynie w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego.
Jak ważna jest to inwestycja 
nikogo przekonywać chyba 
nie trzeba. Zbiornik mogący 
pomieścić 46,5 tys. m3 wody 
znacznie poprawi stan bez-
pieczeństwa powodziowe-
go w wyżynnej części gminy 
znajdującej się w zlewni ka-
nału Raduni. Dzięki niemu 
zminimalizowane zostaną 
jego dopływy oraz zmniejszo-
na zostanie prędkość płynącej 
w Potoku Borkowskim wody.
Budowa zbiornika retencyj-
nego, jak już wspomnieliśmy, 

zasadniczo poprawi bezpie-
czeństwo powodziowe w 
zlewni kanału Raduni, co jest 
nie do przecenienia w kontek-
ście panujących na tym tere-
nie specyficznych warunków 
hydrologicznych oraz wystę-
powania nieraz ekstremal-
nych zjawisk pogodowych. W 
dodatku dzięki tej inwesty-
cji korzyść odniosą nie tylko 
mieszkańcy obszarów nara-
żonych na powodzie z tere-
nów gminy Pruszcz Gdański, 
ale także samego Gdańska.
- O te pieniądze zabiegaliśmy 
od wielu miesięcy. Bardzo się 
cieszę, że kolejne środki trafią 
do naszego budżetu. To suk-
ces całego zespołu – komen-
tuje Magdalena Kołodziej-
czak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański.

(PR)

 Zbiornik retencyjny wybudowany zostanie właśnie w tym 
miejscu
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z życia Powiatu

   na święto Policji do Pruszcza Gdańskiego przyjechała także insp. ewa Pachura, zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

śWIĘTOWALI POLICJANCI

nominacje, medale i odznaczenia 
dla zasłużonych
tegoroczne święto Policji obchodzono na terenie pruszczańskiej faktorii. 
była to okazja do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne  
i odznak dla zasłużonych funkcjonariuszy.

– Inspektor Radosław Pie-
trzak, komendant Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim podziękował poli-
cjantom za rzetelną i oddaną 
służbę. Podziękował również 
pracownikom cywilnym za za-
angażowanie i odpowiedzialne 
wypełnianie swoich obowiąz-
ków. Z kolei insp. Ewa Pachu-
ra, zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Gdańsku 
wspólnie z insp. Radosławem 
Pietrzakiem wręczyli funkcjo-
nariuszom akty mianowania 
na wyższe stopnie policyjne. 
Łącznie awansowano 62 po-
licjantów, w tym 11 kobiet – 
informuje asp. sztab. Marze-
na Szwed-Sobańska, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim.
Dodajmy w tym miejscu, że 
Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na wnio-
sek Komendanta Głównego 
Policji przyznał dwóm funk-
cjonariuszom brązową i srebrną 

odznakę zasłużonego policjan-
ta. Poza tym jednemu z funk-
cjonariuszy przyznano brązowy 
krzyż zasługi, a trzem pozosta-
łym złoty i dwa srebrne medale 
za długoletnią służbę. 
– W policyjnych uroczysto-
ściach uczestniczyli także: 
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Stefan Skonieczny, starosta 
gdański, Elżbieta Ellert-Rut-
kowska, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszczu Gdań-
skim oraz przedstawiciele za-
przyjaźnionych i współpracują-
cych z nami na co dzień służb 
mundurowych i instytucji, a 

także wójtowie gmin powiatu 
gdańskiego, którzy ufundo-
wali nagrody dla szczególnie 
zasłużonych policjantów – do-
daje rzecznik pruszczańskiej 
komendy.

(GR)
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Z CEDRÓW WIELKICH DO RAGuSY

dzieciaki jadą na sycylię

Coraz bardziej kwitnie współ-
praca gminy Cedry Wielkie z 
gminą Regusa we Włoszech. 
Już na początku września kil-
kunastoosobowa grupa Pola-
ków pojedzie na Sycylię. 
- Dzieci w wieku 9 – 10 lat 
wyruszają do Włoch już 3 
września, a wrócą 11 dni póź-
niej. Nasze maluchy jadą do 
Marina Di Ragusa. Jest to 
pokłosie naszej współpracy 
z włoską gminą, która roz-
poczęła się przecież całkiem 
niedawno – mówi nam Łu-
kasz Żarna, dyrektor Żuław-
skiego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich.
Polsko-włoska współpraca 

rozpoczęła się kilkanaście mie-
sięcy temu. Od samego po-
czątku organizowano kolejne 
spotkania i wizyty studyjne, 
które odbywały się zarówno 
w Cedrach Wielkich, jaki i na 
Sycylii. Jej efektem jest przystą-
pienie do programu współpracy 
polsko-włoskiej w ramach pro-
jektu „Północ/Południe: Jedno 
Morze”. 
- Ze względu na niewielką 
ilość uczestników, którzy mogą 
wziąć udział w wyjeździe za-
granicznym, o zakwalifikowa-
niu decydowało zaangażowanie 
w zajęciach szkółki żeglarskiej. 
Wszystkie kwestie formalne 
zostały ustalone i potwierdzone 

z włoskim partnerem, a mali 
uczestnicy projektu już odli-
czają dni do wyjazdu. Real-
ność zaplanowanych w pro-
jekcie działań dzieci mogły 
odczuć w trakcie zorganizo-
wanej wideo rozmowy z wło-
skim partnerem, w ramach 
której zarówno Polskie jak i 
Włoskie dzieci mogły się po-
znać i przedstawić – dodaje 
Łukasz Żarna.
O wizycie naszych małych 
rodaków we Włoszech oczy-
wiście napiszemy w jednym z 
kolejnych wydań „Panoramy”.

(GR)

  dzieci z cedrów Wielkich rozmawiały już ze swoimi włoskimi rówieśnikami 

PRuSZCZ GDAŃSKI

kolejna 
kasa z uE
Pruszczański samorząd 
otrzymał kolejne pieniądze 
z Unii Europejskiej. Tym 
razem ponad 7 milionów 
złotych wydane będzie na 
realizację projektu „Wzmoc-
nienie odporności regionu 
na zagrożenia powodziowe i 
susze poprzez budowę kana-
lizacji deszczowej i zbiorni-
ków retencyjnych w rejonie 
ulic Olszewskiego, Wró-
blewskiego, Mościckiego, 
oraz Osiedla Strzeleckiego 
w Pruszczu Gdańskim”.
Warto zauważyć, że już 
czwarty raz w tym roku 
miasto Pruszcz Gdański 
otrzymało środki zewnętrz-
ne. Przypomnijmy, że te-
goroczne dofinansowania 
objęły węzły integracyjne, 
termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicz-
nej i odnowę miejsca pamię-
ci narodowej.
Więcej o projekcie dotyczą-
cym budowy zbiorników 
retencyjnych w kolejnym, 
wrześniowym wydaniu 
„Panoramy”.

(GR)

REKLAMA
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  coraz więcej zagranicznych firm inwestuje na Pomorzu

AMERYKANIE INWESTuJĄ NA POMORZu

za oceanem doceniają nasz potencjał 

W New York Athletic Club 
odbyła się konferencja „USA-
-Europe Shared Services & 
ITO Summit and Awards”, w 
której uczestniczyli przedsta-
wiciele Invest in Pomerania. 
Wydarzenie przygotowało 
CEE Business Media, wydaw-
ca i organizator wielu presti-
żowych eventów i konferencji 
dedykowanych światowym in-
westycjom. W tym roku kon-
ferencja została zorganizowa-
na po raz pierwszy w centrum 
światowego biznesu w Nowym 
Jorku i może zapoczątkuje cy-
kliczną organizację wydarzeń 
tego typu w różnych częściach 
świata. Pierwsza edycja wyda-
rzenia miała zapoczątkować 
nawiązanie bliższych rela-
cji pomiędzy amerykańskim i 
środkowo-wschodnioeuropej-
skim rynkiem nowoczesnych 
usług dla biznesu. 
Wśród zaproszonych gości 
pojawili się reprezentanci ta-
kich firm, jak Nasdaq, Boyden, 
EPAM, Johnson&Johnson, 
Lexmark, PwC, State Street 
Bank czy Transparent Solu-
tions. Łącznie w konferencji i 

stany Zjednoczone doceniają pod względem inwestycyjnym region europy Środkowo-Wschodniej. Pomorskie i Polska 
znajdują się w ścisłej czołówce krajów, w których inwestorzy zza oceanu lokują swoje centra usług i operacje. 

gali rozdania nagród uczestni-
czyło 125 reprezentantów z 79 
międzynarodowych firm zlo-
kalizowanych w 16 krajach na 
całym świecie. W tym także 
przedstawiciele polskich miast i 
regionów. Uczestnictwo w wy-
darzeniu przedstawicieli z wo-
jewództwa pomorskiego oraz 
odbyte liczne spotkania z inwe-
storami miały na celu wymianę 
doświadczeń oraz poznanie 
specyfiki amerykańskiego ryn-
ku, nawiązanie nowych kon-
taktów, a przede wszystkim za-
prezentowanie naszego regio-
nu, jako atrakcyjnej lokalizacji 
dla każdej inwestycji. 
W trakcie konferencji Marcin 
Grzegory, zastępca dyrektora 
Invest in Pomerania opowie-
dział o atrakcyjności naszego 
regionu, obsłudze inwesto-
rów, jaką zapewnia inicjatywa 
Invest in Pomerania, i która 
ułatwia pierwsze kroki inwe-
stora w naszym regionie.
– Kluczem do uwagi przed-
stawicieli firm amerykańskich 
było zaprezentowanie naszych 
dotychczasowych sukcesów na 
gruncie sektora BSS, zarówno 

jakościowych, jak i ilościo-
wych. Przedstawiliśmy świa-
towe marki, które dotychczas 
nam zaufały, jak również pod-
kreśliliśmy wysoki stopień za-
awansowania procesów pro-
wadzonych z ich trójmiejskich 
siedzib, zamiast wyłącznie sku-
piać się na walorach lokalizacji 

i oferty wsparcia. Właśnie to 
jest najtwardszym dowodem, 
że jako region i system wspar-
cia inwestorów nie oferujemy 
już obietnicy powodzenia, a 
bardzo konkretną i wielokrot-
nie sprawdzoną dojrzałą ofertę 
– mówi Marcin Grzegory.
Podczas konferencji przyznano 

także nagrody w kategoriach 
„Top US SSC Investor” oraz 
„Top US ITO/BPO Investor”, 
wśród wybranych środkowo-
-wschodnich krajów europej-
skich. Zwycięzców wyłoniono 
na podstawie obrad jury, w któ-
rym obok 30 ekspertów zwią-
zanych z sektorem SSC i ITO 

z całego świata, uczestniczył 
również Wojciech Tyborowski, 
dyrektor Invest in Pomerania. 
Nagrodzone zostały między in-
nymi: CISCO, Morgan Stan-
ley czy Epam, który rozwija się 
na naszym pomorskim rynku. 
Dodajmy, że na pomorskim 
rynku BSS pośród inwestorów 
zagranicznych firmy z USA 
stanowią najliczniejszą grupę. 
Co piąty inwestor na pomor-
skim rynku pochodzi właśnie 
z USA, a ich pracownicy sta-
nowią około 1/3 wszystkich 
zatrudnionych w naszym re-
gionie. Obecni na naszym ryn-
ku są już między innymi Intel 
Technology, Sony Pictures, 
Staples, Amazon, State Street 
Bank, Thomson Reuters, Jep-
pesen by Boeing, Manpower 
Group Solutions czy Epam.
Efektem udziału delegacji Po-
morza w wydarzeniu jest na-
wiązanie kolejnych kontaktów 
biznesowych, a przede wszyst-
kim przedstawienie naszego 
regionu, jako atrakcyjnej loka-
lizacji dla każdej inwestycji. 

Katarzyna Kaperska

mój kamień 
rośnie na 
uroczysku przez 
wszystkie lata 
i krótkie chwile 
i niby nic coraz 
to trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa ja 
się starzeję  
a jego ubywa

Piotr  
Szczepański

OSE MA ODMIENIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ

wszystkie szkoły będą miały szybki internet
Rząd przygotowuje ustawę o Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. samorządy będą musiały wyposażyć szkoły w odpowiedni sprzęt, a 
rząd przez 10 lat ma finansować dostęp do internetu. O Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej z dominikiem Koperą, zastępcą dyrektora 
departamentu telekomunikacji ministerstwa cyfryzacji, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Może na początek powie Pan 
naszym Czytelnikom co kryje 
się pod hasłem Ogólnopolska 
Sieć Edukacyjna?
– Projekt Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej zakłada stworze-
nie sieci dostępu do internetu, 
łączącej wszystkie szkoły w Pol-
sce. OSE będzie siecią wirtual-
ną opartą na istniejącej infra-
strukturze szerokopasmowej. W 
pierwszych latach jej działania 
całość kosztów ponoszonych na 
funkcjonowanie OSE zostanie 
pokryta z budżetu państwa. 
– Co projekt przyniesie pol-
skim szkołom?
– Tak naprawdę mówimy o cy-
wilizacyjnej zmianie, ponieważ 
wszystkie szkoły będą miały 
dostęp do szerokopasmowe-
go, bardzo szybkiego internetu. 
Mówimy o symetrycznych 100 
mb/s, z możliwością zwiększa-
nia w przyszłości do 1 gb/s. Mó-
wimy zatem o zupełnie nowym 
systemie kształcenia. Projekt za-
kłada dofinansowanie dostępu 
do internetu przez środki rzą-
dowe, dzięki czemu samorządy 
będą mogły doposażyć szkoły 

w innym zakresie – chociażby 
w zakup nowego sprzętu infor-
matycznego. Na pewno jest to 
program, który odmieni polską 
szkołę.
– Kiedy projekt Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej może 
wejść w życie?
– Zakładamy, że parlament 
przyjmie ustawę w tym roku, a 
wejdzie ona w życie od 1 stycznia 
2018 roku. Jednak sam proces 
podłączania kolejnych szkół do 
sieci zajmie trochę czasu. Sądzę, 
że wszystkie placówki oświatowe 
będą w zasięgu szybkiego inter-
netu do końca 2021 roku.
– Dostęp do internetu finan-
sowany ma być przez rząd 
przez pierwszych 10 lat. Kto 
ponosił będzie te koszty przez 
następne lata?
– Perspektywa planowania na 10 
lat jest bardzo długa…
– Szybko jednak minie...
– Uchwała Rady Ministrów 
mówi o zapewnieniu darmowe-
go internetu dla szkół bez poda-
nia terminu. Podane 10 lat jest 
tylko pewną formalnością wyni-
kającą z przepisów.

– Powie nam Pan jak w tej 
chwili wygląda dostęp do 
szybkiego internetu w pol-
skich szkołach?
– Nie jest z tym najlepiej, dlatego 
właśnie zdecydowaliśmy się na 
realizację Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Tylko 25 procent 
polskich szkół ma możliwość 
dostępu do internetu o szybkości 
100 mb/s. Problem z dostępem 

do szybkiego łącza w szkołach 
występuje również w dużych 
miastach. Mniej niż połowa po-
morskich szkół ma dostęp do 
szybkiego internetu, a najlepiej 
sytuacja prezentuje się w Trój-
mieście. Niechlubnym przy-
kładem jest za to stolica, gdzie 
zdecydowana mniejszość szkół 
korzysta z szybkiego łącza.
– Ile rząd zamierza wydać na 

  dominik Kopera, zastępca dyrektora departamentu telekomunikacji ministerstwa 
cyfryzacji gościł niedawno w trąbkach Wielkich

realizację tego projektu?
– Koszt podłączenia szkół do 
sieci internetowych finansowany 
będzie z różnych źródeł. Sama 
ustawa pokazywała będzie kosz-
ty utrzymania OSE – bez kosz-
tów inwestycyjnych. Jest to kwo-
ta 160 milionów złotych.
– Dziękuję za rozmowę. 
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ReKLama

PRZYWIDZ
umowy podpisane z ngo
W Urzędzie Gminy Przy-
widz podpisano umowy z or-
ganizacjami pozarządowymi, 
działającymi na tym terenie. 
– Umowy dotyczą wsparcia fi-
nansowego, na realizację nie-
których zadań gminy, przy-
znawanych w drodze kon-
kursu. Trzeba powiedzieć, że 
zainteresowanie konkursem 
nie było zbyt duże, z uwagi na 
fakt, że na naszym terenie nie 
działa zbyt wiele organizacji 
pozarządowych. Tym bar-
dziej należy wysoko dobrze 
ocenić ich pracę– mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Wójt Zimakowski przyznaje, 
że zdecydowana większość 
osób – nie tylko na terenie 
gminy Przywidz – chce być 

beneficjentami różnego ro-
dzaju działań.
– Niewiele jest niestety osób, 
które chcą non profit praco-
wać dla innych – dodaje Ma-
rek Zimakowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
laureatami konkursu są: 
Stowarzyszenie Kreatyw-
na Szkoła, Klub Sportowy 
„Cygnus” Przywidz, Kół-
ko Rolnicze – Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Przywidzu, 
Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku S.O.S. 
Przywidz, Fundacja „IGOR”. 
Organizacje te będą realizo-
wać zadania z zakresu tury-
styki i sportu.

(GR)

 Uroczyste podpisanie umów
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INWESTYCJA W JAGATOWIE

zamiast błota – nowoczesna droga

Zakończył się drugi etap bu-
dowy ulicy Kolonia w Jaga-
towie, a pierwsza część zre-
alizowana została w roku 
ubiegłym.
– Przy okazji zmodernizowa-
ne zostały również ulice Cze-
remchowa i Górna – mówi 
Piotr Rymsza z Urzędu Gmi-
ny Pruszcz Gdański. – Teraz 
nawierzchni asfaltowej, wraz 
z chodnikiem, odwodnie-
niem i niezbędnym oświetle-
niem, doczekał się pozostały 
odcinek ulicy Kolonia. Tym 
samym stała się ona sprawną 
arterią, łączącą dwie drogi 

wojewódzkie.
Trzeba jednak powiedzieć, że 
w przypadku drogi na Staro-
gard Gdański połączenie jest 
raczej prowizoryczne. 
– Wszystko za sprawą ma-
jącej wystartować niebawem 
gruntownej przebudowy drogi 
wojewódzkiej z Gdańska do 
Starogardu Gdańskiego. Gdy 
prace modernizacyjne dotrą 
do Jagatowa, powstanie w tym 
miejscu skrzyżowanie w peł-
nym tego słowa znaczeniu – 
wyjaśnia Piotr Rymsza.
Jadwiga Burdziuk, sołtys Jaga-
towa podkreśla, że inwestycja 

jest spełnieniem marzeń o 
nowoczesnej drodze prowa-
dzącej do centrum wsi. 
– Wcześniej wyłożona ona 
była płytami. Wielu miesz-
kańców pamięta czasy jeszcze 
odleglejsze, gdy po rzęsistych 
deszczach, brnęło się tutaj po 
kostki w błocie – dodaje soł-
tys Jagatowa.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
cała inwestycja kosztowała 
ok. 1.7 mln zł.

(GR)

  Przedstawiciele gminy oficjalnie odebrali 850-metrowy odcinek drogi w Jagatowie

  Pamiątkowe zdjęcie laureatów miejskiego konkursu

WYbÓR NIE bYŁ ZbYT TRuDNY

wybrano najpiękniejsze działki, 
posesje i balkony
Za nami kolejna odsłona miejskiego konkursu, w którym 
wyłaniana jest najładniejsza posesja i balkon oraz rodzinny 
ogród działkowy i działka. Jury nie miało problemu z wyborem 
tych najładniejszych, a nagrody zostały już wręczone.

Jak co roku w okresie wakacyj-
nym komisja konkursowa, w 
skład której wchodzą miejscy 
radni oraz pracownicy urzędu 
wyłoniła zwycięzców kolejnej 
edycji konkursu.
– Raczej nie mieliśmy 

problemów z wyborem zwy-
cięzców – mówi nam Anna 
Mrówka z Referatu Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański. – Niemniej 
jednak konkurs na najpiękniej-
szy balkon i posesję w tym roku 

cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Były to piękne ogrody 
i balkony. Jeśli chodzi o dział-
ki, zainteresowanie również 
jest coraz większe. W tym roku 
do konkursu przystąpił kolejny 
ogród, który nie brał wcześniej 
przez tych parę lat udziału.
W konkursie „Najpiękniejsza 
posesja, najpiękniejszy balkon 
Pruszcza Gdańskiego w 2017 
roku” zwyciężyli: Katarzyna 
Królikowska (balkon) oraz Bo-
żena i Andrzej Heś (posesja). Z 
kolei w drugim konkursie zwy-
ciężył Rodzinny Ogród Dział-
kowy im Żwirki i Wigury. 
Natomiast w kategorii działka 
w ROD im. Żwirki i Wigu-
ry pierwsze miejsca przyzna-
no: Monice Kusiak (rekreacja) 
oraz Grzegorzowi Szadkow-
skiemu (owocowo-warzywna). 
Jury oceniło, że w ROD „Wio-
sna” właścicielkami najpięk-
niejszych działek są: Katarzy-
na Michałkiewicz (rekreacja) 
oraz Urszula Roślicka (owoco-
wo-warzywna). W ROD im. 
„Nad Radunią” zwyciężyły 
działki Andrzeja Łukaszczuka 
(rekreacyjna) i Bogusława Maj-
struka (owocowo-warzywna). 
Na terenie ROD im. Jana Ko-
chanowskiego pierwsze miej-
sca przyznano odpowiednio 
Mieczysławowi Siemińskiemu 
i Waldemarowi Fabisiakowi, a 
w ROD im. Józefa Kraszew-
skiego: Tadeuszowi Wirkus i 
Krzysztofowi Stefaniakowi. 
Aneta i Tomasz Suchomscy 
oraz Justyna i Hubert Krasińscy 
to właściciele najładniejszych 
działek w ROD Primowiec, 
natomiast na terenie ROD 
„Cukrownik” najładniejszymi 
działkami mogą pochwalić się 
Henryk Makuch oraz Zdzisła-
wa i Adolf Czerwiec. 

(GR)
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CORAZ CHĘTNIEJ JEŹDZIMY POCIĄGAMI

Pomorskie stawia na transport publiczny
W Pomorskiem postawiono na transport publiczny. Zainwestowano w kolej metropolitalną. Władze województwa 
dążą teraz do wspólnego biletu komunikacyjnego na Pomorzu. O tym i innych działaniach zmierzających do rozwoju 
komunikacji publicznej na Pomorzu z Ryszardem Świlskim, członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego, rozmawia 
Krzysztof Lubański.

– Niedawno otrzymaliśmy 
dane dotyczące ilości podró-
żujących na trasie Gdańsk – 
Kartuzy. Są one zadowalające?
– Minął rok od ulewy, któ-
ra przeszła nad Trójmiastem i 
zniszczyła niektóre fragmenty li-
nii kolejowej Gdańsk – Kartuzy. 
Podkreślę w tym miejscu, że nie 
było to spowodowane żadnym 
błędem projektowym. Nie było 
możliwe przygotowanie jakie-
kolwiek inwestycji na tego typu 
nawałnicę.
Przypomnę, że we wrześniu 2016 
roku 156 tysięcy osób podró-
żowało na tej trasie i z każdym 
miesiącem liczba ta rosła. Myślę, 
że dziś możemy się pochwalić, 
bo w czerwcu z Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej skorzystały 
262 tysiące podróżujących. Z 
tego faktu możemy się cieszyć. 
Myślę, że jest jeszcze za wcze-
śnie, aby podsumować cały pro-
jekt Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej. Tym zajmiemy się, kiedy 
minie 5 lat od jej uruchomienia. 
Korzystając z okazji chciałbym 

jednak zaznaczyć, że PKM nie 
jest koleją aglomeracyjną, ale ko-
leją, która ma połączyć Trójmia-
sto z innymi powiatami naszego 
województwa, czyli powiatem 
kościerskim, kartuskim, a być 
może niebawem i bytowskim.
– Co powoduje, że tak duża 
liczba podróżnych korzysta z 
oferty kolejowej?
– Jednym z powodów jest na 
pewno fakt, że zmieniliśmy po-
łączenia z Kościerzyną. Do tego 
miasta można było dojechać za-
wsze z Gdyni. My wprowadzi-
liśmy bezpośrednie połączenie 
Gdańsk – Kościerzyna, co oka-
zało się strzałem „w dziesiątkę”. 
W czerwcu przewieźliśmy na tej 
linii 56 tysięcy pasażerów. Poza 
tym pasażer ma dobrze przygo-
towaną ofertę i z niej po prostu 
korzysta. 
– Rozumiem zatem, że Pomor-
ska Kolej Metropolitalna zdała 
egzamin, ale na tym chyba nie 
koniec?
– Nowa linia kolejowa zdała 
egzamin, ale oczywiście dalej 

chcemy rozwijać jej ofertę. Przed 
nami kolejne wyzwania. W 
Gdyni kończy się właśnie budo-
wa dwóch przystanków PKM: 
Karwiny i Stadion. Obie inwe-
stycje nie miały powstać w ra-
mach projektu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Dzięki naszym 
staraniom Komisja Europejska 
zgodziła się poszerzyć i dofinan-
sować ten projekt. Przystanki 
powinny być oddane do użytku 
już w październiku. Kolejnym 
projektem, który chcemy reali-
zować wspólnie z Polskimi Li-
niami Kolejowymi, jest elektry-
fikacja całej linii od Maksymilia-
nowa aż po Gdynię. Jest to ko-
lejny milowy krok, który – mam 
nadzieję – nastąpi w 2020 roku. 
Dzięki temu łatwiej będzie moż-
na wywieźć towary z gdyńskiego 
portu. Jeśli tych inwestycji się nie 
zrealizuje, to za kilka lat Gdynia 
się po prostu zatka.
– Przenieśmy się może na dru-
gą stronę Trójmiasta. Swego 
czasu szumnie informowali-
śmy o połączeniach Szybkiej 

Kolei Miejskiej z Pruszczem 
Gdańskim i Tczewem. Teraz 
tych połączeń nie ma. Dla-
czego?
– SKM nie kursuje w kierunku 
Pruszcza Gdańskiego, ponie-
waż nastąpiło dublowanie dwóch 
przewoźników – Przewozów 
Regionalnych i Szybkiej Kolei 
Miejskiej. Można powiedzieć, 
że lepszą ofertę mają na razie 
Przewozy Regionalne. Jesteśmy 
jednak w przededniu nowego 
postępowania przetargowego na 
obsługę tego układu komunika-
cyjnego przez następne 2 lata. 
Chcemy, aby przepustowość po-
ciągów relacji Tczew – Gdynia 
była jeszcze większa, co wymu-
sza z kolei budowę dodatkowego 
toru między Pruszczem Gdań-
skim a Gdańskiem. W tej spra-
wie rozmawiamy z PLK i widzi-
my, że nasi partnerzy podchodzą 
do tego projektu bardzo poważ-
nie, ale i pozytywnie.
– Czy możemy więc podać 
jakieś daty dotyczące budowy 
dodatkowego toru do Pruszcza 
Gdańskiego?

– Rezerwa terenu na dodatkowy 
tor jest, ale nie chciałbym prze-
sądzać, którędy będzie on biegł. 
Prosi się aż, żeby pociągi jeździły 
dalej, a nie kończyły swój kurs na 
stacji Gdańsk Śródmieście. 
Myślę, że nie wcześniej jak w 
2019 roku gotowe będzie stu-
dium wykonalności tej inwesty-
cji. Wtedy dopiero dowiemy się, 
czy budowa jest zasadna. Nie jest 
to moja rola, ale moim zdaniem 
studium pokaże sens realiza-
cji tego przedsięwzięcia. Jestem 
przekonany, że z każdym rokiem 
moda na kolej będzie coraz więk-
sza i mieszkańcy Pomorza będą 
oczekiwali atrakcyjnej oferty 
transportowej.
– Jak zatem zamierzacie 
zachęcić do korzystania z 
transportu publicznego?
– Poza odpowiednią ofertą połą-
czeń, chcemy również wprowa-
dzić jednolity bilet dla wszyst-
kich przewoźników w układzie 
kolejowym i autobusowym w ca-
łym województwie pomorskim. 
W tej chwili nawet mieszkań-
cy Trójmiasta, podróżując pod 

Gdańsku, Gdyni czy Sopocie, 
mają kłopot z kupieniem odpo-
wiedniego biletu. Podjęliśmy 
się wyzwania i chcemy ten pro-
blem rozwiązać. Pierwszy krok 
w tym kierunku już zrobiliśmy. 
Otrzymaliśmy już unijne dofi-
nansowanie, które pozwala nam 
na skonstruowanie wspólnego 
systemu planu podróży. Pozwoli 
on w prosty sposób ułożyć plan 
podróży w całym województwie 
pomorskim. W dalszej kolejno-
ści będziemy tworzyć system, 
dzięki któremu na jednym bile-
cie będzie można podróżować 
różnymi publicznymi środkami 
transportu. Odpowiednie po-
rozumienie podpisaliśmy już z 
samorządami oraz przewoźni-
kami. Projektem naszym zainte-
resowaliśmy także Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa.
– Możemy się zatem spodzie-
wać, że znikną niebawem 
korki na drogach dojazdowych 
do Trójmiasta?
– Mimo że w relacji Gdańsk – 
Kartuzy podróżnych przybywa, 
to korki wciąż występują. Są 
one jednak mniejsze niż jeszcze 
kilka lat wcześniej. Chciałbym, 
aby z każdym rokiem korki były 
mniejsze. Trzeba jednak powie-
dzieć, że w dużej mierze zależy 
to też od naszych przyzwycza-
jeń. Korzystamy z samochodów 
i ciężko zmienić te przyzwycza-
jenie, przesiadając się do pocią-
gu. Co ciekawe, są na Pomorzu 
powiaty, gdzie samochodów za-
rejestrowanych jest więcej niż 
mieszkańców. Jest to bolączka, 
ale mam nadzieję, że z czasem 
będzie się to zmieniać i chętniej 
będziemy korzystać z transportu 
publicznego.
– Dziękuję za rozmowę.

do trzech razy – sztuka!
Po raz trzeci Stowarzyszenie 
KomuKulturka zaprosiło do 
teatralnego odkurzania nocy 
świętojańskiej i odkrywania  
uroczysk, których wiele w na-
szej okolicy. 
23 czerwca 2013 r. w stadni-
nie koni Kumaki odprawili-
śmy Świteziankę świętojań-
ską – pojedynek między pan-
nami wodnymi i wiedźmami 
wierzbowymi z wiarołomną 
miłością w tle i spławianiem 
wianków o zachodzie słońca.
24 czerwca 2016 r. na dwu-
kilometrowej scenie leśnej 
między Kolbudami a Pręgo-
wem celebrowaliśmy Przej-
ście przez dziurę w czasie 
– teatralny spacer po odreal-
nionych chaszczach z Dolą w 
awangardzie, z impresjami na 
temat kwiatu paproci, z upo-
staciowioną słowiańską ma-
gią i czerwcowym ogniem w 
finale.
23 czerwca 2017r. w nie-
oczywistej przestrzeni Starej 
Papierni w Łapinie wyro-
iło się Przesilenie - spektakl 
poetycki podszyty światłem, 
barwą, ruchem, dźwiękiem. 
W świat postaci z krwi i kości 
– Praczek, Dziewek, Parobca, 
Mleczarza, Zielarki - wdarły 
się w czas przesilenia postacie 
z przeczucia i bajdy, z tradycji 
i wyssane z palca – Król Zło-
ty, Wiły, Wiedźmy, Boginki. 

Żonglowały życiem i śmier-
cią, miłością i pożądaniem. A 
wszystko na granicy jawy i snu 
– w bezczasie.
Spektakle plenerowe to szcze-
gólne doświadczenie w pracy 
stowarzyszenia, są dla nas nie 
tylko przeżyciem artystycz-
nym (amatorzy też mają do 
niego prawo), ale i przeżyciem 
społecznościowym – gromadzą 
bowiem dziesiątki bezintere-
sownych, utalentowanych ludzi 
w różnym wieku (dwa ostatnie 
projekty powstały dzięki bez-
pośredniemu zaangażowaniu 
ponad 50 osób, a przyjęte zo-
stały przez co najmniej trzystu-
osobową widownię). Twórcami 
i odbiorcami są nasi bliscy, są-
siedzi i znajomi, ich sąsiedzi i 
znajomi sąsiadów… Cudownie 
jest – móc na siebie liczyć!
W zapowiedzi czerwcowego 
spektaklu pisaliśmy: … roz-
sypiemy wiersze Bolesława 

Leśmiana i Alicji Krajew-
skiej; roztrwonimy muzykę 
Arkadiusza Szafrańca, Ro-
berta Wasilewskiego i Ro-
berta Jaworskiego. Ufamy, że 
publiczność pozbiera. 
Serdecznie dziękujemy tym, 
którzy pozbierali. Bardzo 
przepraszamy wszystkich, 
którzy nie mogli zoba-
czyć zbyt wiele. W dżdży-
sty wieczór, na przedprożu 
wakacji przybyło do Starej 
Papierni więcej widzów niż 
mogło pomieścić przygoto-
wane przez nas miejsce, dla-
tego zapraszamy Państwa 
raz jeszcze – we wrześniu. 
Informacje ukażą się na ko-
mukulturkowym Facebo-
oku oraz na naszej stronie:  
www.komukulturka.org.pl

awa
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IV LIGA

CZEKAJĄ NIESPODZIANKI

remis na początek

55. Bieg westerplatte 

Ligowe rozgrywki w miniony 
weekend zainaugurowali pił-
karze IV ligi. Wśród 18 zespo-
łów jest również nasz przed-
stawiciel – GKS Kolbudy.
Na inaugurację nowego zespo-
łu kolbudzka drużyna mierzy 
się z Orkanem Rumia. Kibice 

Już prawie od miesiąca pro-
wadzone są zapisy do 55. Bie-
gu Westerplatte – najstarsze-
go biegu ulicznego w naszym 
kraju. Tym razem biegowa 
impreza zaplanowana została 
na niedzielę, 10 września. 
– Tym razem przewidzieli-
śmy 4000 miejsc startowych. 
Nie zabraknie dużej niespo-
dzianki dla uczestników tego 
wydarzenia – zapowiada 
Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Ośrod-
ka Sportu, który wspólnie z 
Radiem Gdańsk i Miastem 

nie zobaczyli niestety ani jed-
nej bramki i obie ekipy musiały 
podzielić się punktami. Pierw-
szym liderem został gdański Ja-
guar, który 8:1 rozgromił Sokół 
Wyczechy.
W najbliższy weekend GKS 
Kolbudy wybiera się na 

Gdańsk jest organizatorem 55. 
Biegu Westerplatte. 
Start tradycyjnie będzie zlo-
kalizowany na Westerplatte, u 
stóp pomnika upamiętniające-
go polskich obrońców Wybrze-
ża z września 1939 roku. 
– Po drodze do mety, biega-
cze pokonają m.in. nową kład-
kę na Ołowiance. Sama meta 
znajdzie się przy Europejskim 
Centrum Solidarności! Trasa 
10-kilometrowego biegu po-
siada atest PZLA. Rejestracja 
jest możliwa wyłącznie po-
przez formularz zgłoszeniowy 

spotkanie do Kościerzyny (12 
sierpnia). Spotkanie z Kaszubią 
rozpocznie się o godz. 15.00. 
Kościerska drużyna na począt-
ku rozgrywek zaliczyła falstart. 
Na inaugurację poległa bowiem 
1:3 z Radunią Stężyca. 
Przed własną publicznością 

znajdujący się na stronie inter-
netowej: biegwesterplatte.pl. 
Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 24 sierpnia do godz. 23.59. 
Wysokość opłaty startowej 
wynosi 30 złotych – informuje 
Grzegorz Pawelec.
Na mecie każdy uczestnik zo-
stanie oczywiście uhonorowa-
ny pamiątkowym medalem, 
odlanym specjalnie na tę edy-
cję imprezy. Zwycięzcy biegu 
głównego otrzymują nagrody 
pieniężne.
– W biegu mogą wystartować 
osoby, które w dniu imprezy 

GKS zaprezentuje się już we 
wtorek – 15 sierpnia. Rywa-
lami naszych piłkarzy będą 
zawodnicy Cartusi Kartuzy. 
Początek spotkania o godz. 
17.00.

(KL)

będą miały ukończone 16 lat. 
Przewidziana jest również ka-
tegoria wózkarzy. Dla zawod-
ników przygotowany będzie 
punkt odświeżania między 4 
a 5 kilometrem. W punkcie 
odświeżania będzie dostępna 
woda mineralna oraz pojem-
niki z wodą i gąbkami – do-
daje rzecznik GOS.
Regulamin imprezy dostępny 
jest na stronie: biegwester-
platte.pl.

(GR)

LEPSZA bAZA SPORTOWA

SIÓDMIAK W PRZYWIDZu

Boisko przy „ogrodniku”

tworzą akademię sportu

Przy Zespole Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących w 
Pruszczu Gdańskim powstaje 
wielofunkcyjne boisko spor-
towe. Jego budowa ma być 
ukończona na jesieni.
Sportowa inwestycja przy 
pruszczańskim „ogrodniku” 
kosztuje ponad 70 tysięcy 
złotych.
– Myślę, że na koniec wrze-
śnia boisko będzie już gotowe. 

Kolejny raz do Przywidza za-
witał były reprezentant w pił-
ce ręcznej Artur Siódmiak. 
Jeden z najlepszych polskich 
szczypiornistów spotkał się z 
władzami gminy, z którymi 
omawiał szczegóły związa-
ne z utworzeniem akademii 
sportu.
– Już od września powstanie 
w Przywidzu 21. Akademia 
Sportu firmowana przez fun-
dację Artura Siódmiaka. Bę-
dzie to kolejna alternatywa 
dla młodych mieszkańców na-
szej gminy. Zajęcia odbywać 
się będą oczywiście w naszej 
hali widowiskowo-sportowej. 

Obiekt będzie uzupełniony o 
siłownię zewnętrzną. Szko-
ła i jej uczniowie potrzebują 
tego boiska. Przypomnę, że 
w placówce tej jest sala spor-
towa i profesjonalna siłownia, 
a wielofunkcyjne boisko bę-
dzie uzupełnieniem sportowej 
bazy – mówi nam Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.

(KL)

Cieszę się, że w hali odbywają 
się różnorakie zajęcia, a oferta 
jest bogata – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Dodajmy jeszcze, że Funda-
cja Akademia Sportu zosta-
ła utworzona przez byłego 
olimpijczyka w 2012 roku. 
Jednym z obszarów, na któ-
rych fundacja koncentruje 
swoją działalność jest promo-
wanie zdrowego i aktywnego 
trybu życia poprzez wycho-
wanie fizyczne, sport i rekre-
ację ruchową.

(KL)

 trwają prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska przy 
„ogrodniku”

 artur siódmiak z wizytą w przywidzkim urzędzie gminy

bOISKA W MIEJSCE CHASZCZY

nietypowy tor rowerowy w Bąkowie
Już na wiosną informowaliśmy, że na terenie gminy Kolbudy powstanie jeden z nie-
licznych na Pomorzu pumtruck. nietypowy tor do jazdy na rowerze powstanie w bą-
kowie. to jednak nie wszystko, ponieważ obok wybudowane będzie wielofunkcyjne 
boisko, siłownia na świeżym powietrzu oraz boisko do gry w bule.

Atrakcyjnych miejsc rekreacyj-
nych poza Kolbudami może 
nieco brakować. Ale już za 
trzy miesiące na pewno się to 
zmieni. Inwestycja realizowa-
na będzie tuż w sąsiedztwie 
drogi wojewódzkiej Gdańsk 
– Kościerzyna.
- Nie lada atrakcją dla fanów 
rowerowego szaleństwa będzie 
pierwszy w gminie Kolbudy i 
zarazem w powiecie gdańskim 
pumptrack. To asfaltowy tor 
składający się z garbów, profi-
lowanych zakrętów oraz ma-
łych „hopek” ułożonych w ta-
kiej kolejności, aby możliwe 
było rozpędzenie się i utrzymy-
wanie prędkości   bez pedało-
wania. Dzięki niewielkich roz-
miarów przeszkodom radość z 
jazdy czerpać mogą zarówno 
dorośli użytkownicy, jak i dzie-
ci powyżej 4 roku życia. Co 
ważne, z toru można korzystać 
na wszystkich typach rowerów 
– mówi nam Roman Nowak z 
Urzędu Gminy Kolbudy. 
Wykonawca przejął już plac 
budowy, a zgodnie z podpisa-
ną umowy cała inwestycja po-
winna być gotowa już za trzy 
miesiące.
Na terenie przy ulicy Oto-
mińskiej wybudowane zosta-
ną dwa tory do tradycyjnej, 

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

towarzyskiej gry zręcznościo-
wej bule, polegającej na pre-
cyzyjnym rzucaniu stalowymi 
kulami. 
- Wokół wypełnionych kru-
szywem torów, o wymiarach 
4x15 metrów, powstaną obrze-
ża wykonane z betonowej kost-
ki. Ich szerokość umożliwi ła-
twy dostęp osobom niepełno-
sprawnym, poruszającym się na 
wózkach. Osoby z dysfunkcją 

ruchu bez problemu będą mo-
gły korzystać również z urzą-
dzeń, które stanowić będą wy-
posażenie siłowni plenerowej. 
Także w tym przypadku sze-
rokość dojść i ścieżek dostoso-
wano do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych – dodaje Roman 
Nowak.
Projekt zakłada ponadto budo-
wę boiska do gry w koszyków-
kę na wózku inwalidzkim. Na 

placu pojawi się bowiem spe-
cjalny kosz. Stojak, na którym 
zamontowana zostanie tablica 
z obręczą posiadał będzie re-
gulację wysokości.  W pobliżu 
znajdzie się bowiem miejsce do 
palenia ognisk oraz ławki.
Dodajmy, że część kosztów – 
300 tysięcy złotych – pokryje 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

(GR)

  Podobny tor rowerowy powstanie w bąkowie



oczekujemy

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie Danych osobowych 
(Dz.u. nr 133, poz. 883)
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