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2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W Pruszczu Gdańskim dzień ten obcho-
dzono po raz 4., a do akcji „Autyzm i co dalej?” włączyli się również samorządowcy powiatu gdańskiego.
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Nasze kalendarium
•	17	–	21	kwietnia	(środa	–	niedziela),	Actus	
Humanus;

•	19	kwietnia	(piątek),	V	Nocne	Misterium	
Krzyża,	godz.	21.45,	Gdańsk,	Bastion	św.	
Gertrudy;

•	22	kwietnia	(poniedziałek),	Trójmiejskie	
Klasyczne	Rozpoczęcie	Sezonu	2019,	godz.	
12.00,	Ergo	Arena;

•	27	kwietnia	(sobota),	Black	River,	klub	B90	
w	Gdańsku,	ul.	Elektryków;

•	28	kwietnia	(niedziela),	Garmin	MTB	
Series	Sopot	2019,	godz.	11.00,	ul.	
Moniuszki;	

•	28	kwietnia	(niedziela),	Chris	Norman,	
godz.	20.00,	Ergo	Arena;

•	2	maja	(czwartek),	dEUS,	godz.	19.00,	Klub	
B90	w	Gdańsku,	ul.	Elektryków;	

•	5	maja	(niedziela),	Aquathlon,	godz.	9.00,	
basen	AWFiS	w	Gdańsku,	ul.	Kazimierza	
Górskiego	1;

•	11	maja	(sobota),	MTB	Pomerania	
Maraton,	godz.	10.00,	Bąkowo,		
ul.	Otomińska;

•	13	maja	(poniedziałek),	Stray	Dogg,	godz.	
19.30,	Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	Portowa	9;

•	17	maja	(piątek),	Codex	Empire,	godz.	
23.00,	S.F.I.N.K.S	700	w	Sopocie,		
al.	Franciszka	Mamuszki	1;

•	17	–	19	(piątek	–	niedziela),	Targi	„Wiosna	
w	ogrodzie”,	Gdańsk	ul.	Wodnika	50;

•	18	maja	(sobota),	KSW	49,		
godz.	19.00,	Ergo	Arena;

•	23	maja	(czwartek),	Old	Breakout,	godz.	
19.30,	Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	Portowa	9;

•	24	kwietnia	(środa),	TGD,	godz.	19.00,	
Stary	Maneż	w	Gdańsku,	ul.	Słowackiego	23;

•	25	maja	(sobota),	Bezpłatna	Konferencja	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców,	godz.	10.00,	
Bałtycki	Port	Nowych	Technologii	w	Gdyni,	
ul.	Czechosłowacka	3;

•	2	czerwca	(niedziela),	Ørganek,	godz.	21.00,	
Opera	Leśna	w	Sopocie,	ul.	Moniuszki	12;

•	21	czerwca	(piątek),	Bryan	Adams,	godz.	
20.00,	Ergo	Arena;

•	30	czerwca	(niedziela),	Ucho	Prezesa	czyli	
Scheda,	godz.	20.00,	Opera	Leśna	w	Sopocie,	
ul.	Moniuszki	12;

•	11	lipca	(czwartek),	Mark	Knopfler,	Ergo	Arena;

•	11	–	14	lipca	(czwartek	–	niedziela),	
Festiwal	Teatrów	Plenerowych	i	Ulicznych	
FETA;

•	13	–	21	lipca	(sobota	–	niedziela),		
Sopot	Film	Festiwal;

•	19	lipca	(piątek),	Sebastian	Riedel	i	Cree,	
godz.	20.00,	tarasy	przy	Aquaparku		
w	Sopocie,	ul.	Góra	Zamkowa	5;

•	1	sierpnia	(czwartek),	Los	Lobos,		
godz.	20.00,	Dolina	Charlotty	;

•	2	sierpnia	(piątek),	Artur	Andrus,		
godz.	20.00,	tarasy	przy	Aquaparku	Sopot,		
ul.	Zamkowa	Góra	5.
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Dzięki	 wbudowanemu	 nadaj-
nikowi	 GPS	 i	 komputerowi	
na	 tylnym	 kole,	 rower	 można	
wypożyczyć	 nawet	 w	 15	 se-
kund	i	pozostawić	w	dowolnym	
miejscu.
	–	Cieszymy	się,	że	ten	projekt	
dziś	wystartował.	Podziękowa-
nia	 należą	 się	 przede	 wszyst-
kim	 podatnikom	 UE,	 bo	 to	
właśnie	 dzięki	 ich	 wkładowi	
we	 wspólnotę,	 mogliśmy	 do-
finansować	 projekt	 kwotą	 po-
nad	17	mln	zł	 z	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 Wo-
jewództwa	 Pomorskiego	 na	
lata	 2014–2020.	 Spełniła	 się	
też	 idea	 Pawła	 Adamowicza	
o	 wspólnej	 pomorskiej	 metro-
polii.	Rowery	to	realne	zbliże-
nie	gmin	–	podkreśla	Mieczy-
sław	 Struk,	 marszałek	 woje-
wództwa	pomorskiego.
Każdy	 rower	 wyposażony	 jest	
w	 baterię,	 która	 ma	 pozwolić	
przejechać	60	km.	W	aplikacji	
Mevo	możemy	 sprawdzić,	 jaki	
jest	 stan	 naładowania	 baterii.	

A	 gdy	 ten	 osiągnie	 pułap	 20	
proc.,	 system	 automatycznie	
wyśle	 do	 obsługi	 komunikat	
o	 konieczności	 wymiany	 aku-
mulatora.	 To	 właśnie	 nienała-
dowane	 baterie	 stanowią	 naj-
większy	problem,	z	którym	bo-
rykają	się	rowerzyści.
-	Cały	 system	nie	 osiąga	 jesz-
cze	pełnej	funkcjonalności.	Nie	
ma	 wszystkich	 rowerów,	 a	 po	
drugie	 jest	 problem	 z	 ładowa-
niem	baterii.	Mam	nadzieję,	że	
operator	szybko	wyciągnie	od-
powiednie	wnioski	i	niebawem	
wszystko	będzie	w	porządku	–	
mówi	nam	Janusz	Wróbel,	bur-
mistrz	Pruszcza	Gdańskiego.
Operator	 systemu	 robi	 jednak	
wszystko,	 aby	 tym	 kłopotom	
przeciwdziałać.	 W	 tym	 celu	
zatrudniono	dodatkowych	pra-
cowników	 i	 zakupiono	 dodat-
kowe	 ładowarki	 do	 rowerów.	
Dopiero	z	czasem	przekonamy	
się,	 czy	wystarczy	 to,	 aby	 sys-
tem	Mevo	działał	bez	zakłóceń.
	 –	 W	 naszym	 mieście	 jest	 18	

stacji,	 a	 docelowo	mają	być	92	
rowery.	 System	 Mevo	 jest	 re-
wolucyjny	 w	 swoich	 rozwią-
zaniach.	 Już	 widać,	 że	 miesz-
kańcy	 będą	 z	 niego	 korzystać.	
Wielu	osobom	ułatwi	 to	prze-
mieszczanie	 się	 po	 mieście,	

nAjWięKszy tAKi systeM W eUrOPie

tłumy chcą jeździć mevo także 
w Pruszczu Gdańskim
system roweru metropolitalnego mevo w końcu działa. Wielu miłośników rowerów czekało na ten dzień od listopada. 
rowery ze wspomaganiem elektrycznym można wypożyczyć na terenie 14 gmin – w tym również w Pruszczu Gdańskim. 
teoretycznie powinno ich być ponad 4 tysiące, a w tej chwili na Pomorze dotarło ok. 30 procent zamówionych jednośladów. 
W naszym mieście z 92 rowerów dostępnych jest również ok. 30 proc.

reKLAMA

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Fo
t.

 M
ag

da
le

na
 B

ie
li

ck
a/

U
G

 P
ru

sz
cz

 G
da

ńs
ki

a	 mam	 nadzieję,	 że	 zmniejszy	
się	też	ilość	aut	na	naszych	uli-
cach,	 co	 spowoduje,	 że	 wiele	
osób	będzie	żyło	nieco	zdrowiej	
–	komentuje	Janusz	Wróbel.
Aby	 wypożyczyć	 rower,	 trze-
ba	 się	 zalogować	 w	 systemie.	

Dokładne	instrukcje	dotyczące	
rejestracji	oraz	zasady	wypoży-
czenia	roweru	i	cennik	znaleźć	
można	 na	 stronie	 internetowej	
www.rowermevo.pl.

(Gr)

 Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego także korzysta z rowerów mevo

MŁOdy strAszyn

Lepszy 
dojazd
Jeszcze	 w	 kwietniu	 ruszy	
przebudowa	 odcinka	 dro-
gi	 dojazdowej	 do	 osiedla	
Młody	Straszyn	 (za	 stacją	
paliw).
W	 Urzędzie	 Gminy	
Pruszcz	 Gdański	 podpi-
sano	 umowę	 z	 dewelope-
rem	 –	 Spółką	 Morską	 IV	
Straszyn	Sp.	z	o.o.	Sp.	K.	
Na	 jej	 mocy	 deweloper	
przebuduje	 drogę,	 zastę-
pując	 płyty	 nawierzchnią	
z	kostki	betonowej.
	 –	 Organizacja	 ruchu	
na	 czas	 budowy	 ulegnie	
zmianie	–	zaznacza	Daniel	
Kulkowski,	zastępca	wójta	
gminy	Pruszcz	Gdański.	–	
Utrudnienia	 nie	 potrwają	
długo,	 roboty	mają	zostać	
przeprowadzone	możliwie	
jak	najszybciej.

(MB)
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AUTYZM I CO DALEJ?

Niebieski happening w Pruszczu Gdańskim
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W Pruszczu Gdańskim dzień ten obchodzono po raz 4., a do akcji „Autyzm i co 
dalej?” włączyli się również samorządowcy powiatu gdańskiego.

Organizatorem	 happeningu	
było	 Stowarzyszenie	 „Nasz	
autyzm”.
	 –	 	 Jesteśmy	 tu	 po	 to,	 aby	
podnosić	 świadomość	 i	 wie-
dzę	 na	 temat	 autyzmu.	 Bez	
wsparcia	 samorządowców	
z	 powiatu	 gdańskiego	 na-
sza	 działalność	 byłaby	 nie-
możliwa	 –	 mówi	 Katarzyna	

życiE miasta

Rynkiewicz-Chajewska,	 za-
stępca	przewodniczącej	Stowa-
rzyszenia	„Nasz	autyzm”.
	–	Niech	Was	usłyszy	całe	mia-
sto,	 powiat	 i	 kraj.	 Niech	 Was	
lepiej	 rozumieją	 –	 powiedział	
na	otwarcie	happeningu	Janusz	
Wróbel,	 burmistrz	 Pruszcza	
Gdańskiego.
Z	 kolei	 Stefan	 Skonieczny,	

starosta	 gdański	 zapewnił,	 że	
zarówno	 samorządowcy,	 jak	
i	i	mieszkańcy	będą	zawsze	pa-
miętać	 o	 dzieciach	 autystycz-
nych	i	ich	rodzinach.
	–	Doskonale	zdaję	sobie	z	tego	
sprawę,	jaka	to	jest	ciężka	pra-
ca,	 dlatego	 będziemy	 starali	
się	 pomagać	 we	 wszelki	 moż-
liwy	 sposób	 –	 dodał	 starosta	
gdański.
Daniel	 Kulkowski,	 zastępca	
wójta	 gminy	 Pruszcz	 Gdań-
ski	zauważył,	że	osoby	z	auty-
zmem	 możemy	 spotkać	 wszę-
dzie,	 a	 happening	 jest	 do-
skonałą	 okazją	 do	 tego,	 żeby	
uświadomić,	czym	jest	autyzm,	
bo	 dotychczasowa	 wiedza	 jest	
niewystarczająca.
	 –	 	 Przez	 niebieski	 przemarsz	
pokazaliśmy	 gest	 solidarno-
ści	 ze	wszystkimi	 autystykami	
powiatu	 gdańskiego	 –	 dodał	
Maciej	 Urbanek,	 wójt	 gminy	
Pszczółki.
Wśród	wielu	gości	happeningu	
bardzo	 widoczni	 byli	 przed-
stawiciele	Szkoły	Podstawowej	
Specjalnej	w	Warczu.
	 –	 Takie	 happeningi	 są	 bar-
dzo	 potrzebne.	 Wiedza	 spo-
łeczeństwa	 o	 autyzmie,	 szcze-
gólnie	 na	 terenach	 wiejskich,	
jest	 bardzo	 niewielka.	 Już	 na-
wet	 nie	 same	 dzieci,	 ale	 i	 ich	
rodziny	 wytykane	 są	 palcami	
i	wyszydzane.	Aby	to	zmienić,	
potrzebna	 jest	 ciągła	 i	 szero-
ka	 kampania	 informacyjna.	
Każdy	 z	 nas	 jest	 inny.	 Osoby	
autystyczne	 inaczej	 odbiera-
ją	 świat	 –	 mówi	 „Panoramie”	

  niebieski przemarsz ulicami Pruszcza Gdańskiego

  Alan wraz z tatą podziwiał wóz strażacki

  chętnych nie brakowało też przy punkcie Fundacji Dkms
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Anna	 Bartoszewska,	 dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	Specjalnej	
w	Warczu.
W	tej	szkole	na	84	uczniów	14	
osób	to	dzieci	autystyczne.
	–	 Jeszcze	w	poprzednim	roku	
szkolnym	mieliśmy	tylko	trójkę	
dzieci	autystycznych.	Skąd	taki	
wzrost?	Rodzice	posyłali	swoje	
pociechy	 do	 szkół	 masowych,	
gdzie	 liczyli	 na	 to,	 że	 dzieci	
wyrównają	 zaległości	 i	 zinte-
grują	 się	 z	 rówieśnikami.	 Tak	
się	jednak	nie	stało,	dlatego	co-
raz	 częściej	 dzieci	 autystyczne	
trafiają	do	naszej	 szkoły,	gdzie	
mogą	 uczyć	 się	 pod	 czujnym	

okiem	 specjalistów	 –	 dodaje	
Anna	Bartoszewska.
Dzieci	autystyczne	żyją	w	swo-
im	świecie,	z	którego	trudno	im	
wyjść	i	do	którego	trudno	nam	
wejść.
	 –	 Autyzm	 nie	 jest	 chorobą.	
Uczę	 się	 w	 Szkole	 Podstawo-
wej	 nr	 4	 w	 Pruszczu	 Gdań-
skim.	 Kiedyś	 koledzy	 mi	 tro-
chę	 dokuczali,	 ale	 przestali.	
Interesują	 mnie	 samochody,	
dlatego	 marzy	 mi	 się,	 żeby	
być	 kierowcą	 ciężarówki,	 bo	
dzięki	 temu	 będę	 mógł	 zwie-
dzać	świat	–	mówi	nam	Adrian	
Manuszewski.

	 –	 Jest	 ciężko,	 ale	 staramy	 so-
bie	radzić.	Kiedy	ma	się	dziec-
ko	 autystyczne,	 trzeba	mieć	 je	
ciągle	 na	 oku.	 Dla	 przykładu	
nasz	 synek	Alan	 lubi	 się	wspi-
nać,	 dlatego	musimy	 go	 cięgle	
pilnować.	 Sąsiedzi	 traktują	 go	
jak	normalne,	zdrowe	dziecko,	
ale	 nie	 wszyscy	 wiedzą,	 czym	
jest	autyzm.	Zdarzają	się	przy-
padki,	 że	 ludzie	 patrzą	 na	 nas	
tak,	jakbyśmy	to	my	byli	winni	
jego	przypadłości	–	żali	się	Ro-
man	 Bączkiewicz	 z	 Pruszcza	
Gdańskiego.

(lubek)
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Jubileuszowa Jajcarnia w sobowidzu
za nami kolejna, XX – jubileuszowa – odsłona Jajacarni. myślę, że mieszkańców powiatu gdańskiego, a tym bardziej gminy trąbki Wielkie, nie trzeba 
informować o tym, co to za impreza.

Pomorska	 inauguracja	 sezonu	
odbywa	 się	w	Sobowidzu.	Od	
samego	 rana	 w	 różnych	 czę-
ściach	 województwa	 słychać	
ryk	 motorów,	 które	 zmierzają	
do	wsi	w	gminie	Trąbki	Wiel-
kie,	gdzie	jak	zwykle	z	otwar-
tymi	 rękami	 wita	 wszystkich	
miejscowy	 proboszcz,	 organi-
zator	„Jajcarni”	Krzysztof	Ma-
siulanis.	 Co	 ciekawe,	 ksiądz	
z	 Sobowidza,	 jeśli	 ma	 wolną	
chwilę,	korzysta	z	uroków	po-
dróży	motocyklem.
	 –	 	 Na	 księży,	 którzy	 jeżdżą	
motocyklami,	mówi	się	„moto-
klecha”.	Od	kilku	lat	w	naszym	
kraju	 coraz	 szerzej	 zaczyna	
działać	 Klub	 Księży	 Motocy-
klistów	„God’s	Guards”,	a	jego	
oddział	powstał	również	w	Ar-
chidiecezji	Gdańskiej	–	mówił	
nam	ks.	Krzysztof	Masiulanis.
To	 właśnie	 księża	 z	 „God’s	
Guards”	 i	 klerycy	 pomagali	
w	 poświęceniu	 maszyn	 przed	
tegorocznym	 sezonem.	 Na	
imprezę,	 jak	 co	 roku	 zresz-
tą,	 z	 niecierpliwością	 czekają	
mieszkańcy	 Sobowidza.	 Na	
gości	czekała	grochówka	przy-
gotowana	 przez	 szkołę,	 bigos	

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

i	 kiełbaski	 z	 grilla	 od	 straża-
ków,	kawa	i	ciasto	od	Caritasu.	
Swoje	 przysmaki	 przygotowa-
ły	 też	 panie	 z	Koła	Gospodyń	
Wiejskich.	 W	 czasie	 imprezy	
zbierano	pieniądze,	które	mają	
być	przeznaczone	na	festyn	ro-
dzinny,	 który	 odbędzie	 się	 22	
czerwca.	 Środki	 zbierano	 też	
na	obóz	żeglarski	i	remont	ele-
wacji	kościoła.
	 –	 	 Jest	 to	 fajna	 promocja	 na-
szej	 miejscowości.	 Wszyscy	

się	 w	 nią	 zaangażowali.	 Dla	
mieszkańców	 to	 znakomita	
atrakcja	–		zobaczyć	w	jednym	
miejscu	tyle	motocykli.	Z	każ-
dym	roku	przybywa	osób,	któ-
re	 odwiedzają	 nasz	 Sobowidz.	
Mam	tu	na	myśli	nie	tylko	mo-
tocyklistów,	 ale	 również	gości,	
którzy	 przyjeżdżają	 nacieszyć	
oko	 stalowymi	 rumakami	 –	
mówi	 „Panoramie”	 Krzysztof	
Łoński,	sołtys	Sobowidza.

(Gr)
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WiŚLAnA trAsA rOWerOWA

8 km ścieżki w tym roku
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na tę chwilę od kilkudziesięciu lat czekają chyba wszyscy mieszkańcy gminy cedry Wielkie. Wielkimi krokami zbliża się 
otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy szkole w cedrach Wielkich.

Wiele	pokoleń	żuławskiej	gminy	
na	 lekcjach	wychowania	 fizycz-
nego	ćwiczyło	w	dość	 trudnych	
warunkach.	 Gmina	 nie	 należa-
ła	 do	 finansowych	 potentatów,	
dlatego	 budowa	 hali	 sportowej	
z	 prawdziwego	 zdarzenia	 była	
odkładana.

WieLe POKOLeŃ czeKA nA ten dzieŃ

Hala w cedrach wielkich już prawie gotowa

	–	Zawsze	na	pierwszy	plan	wy-
suwały	się	inwestycje,	które	mia-
ły	 poprawić	 komfort	 życia	 na-
szych	mieszkańców.	Mam	tu	na	
myśli	budowę	sieci	wodno-kana-
lizacyjnych	 czy	 dróg.	 W	 końcu	
jednak	 przyszła	 kolej	 na	 długo	
oczekiwaną	 przez	 wszystkich	

halę	–	mówi	nam	Janusz	Goliń-
ski,	wójt	gminy	Cedry	Wielkie.
Realizacja	 przedsięwzięcia	 nie	
byłaby	zapewne	możliwa,	gdyby	
nie	 szeroki	 strumień	 pieniędzy,	
który	na	różne	zadania	płynie	ze	
środków	Unii	Europejskiej,	któ-
rej	 Polska	 jest	 członkiem	 już	 od	
15	 lat.	Gmina	zyskała	 też	 sporo	
środków	 finansowych	 z	 podat-
ków	od	środków	transportowych,	
dzięki	 czemu	 samorząd	 posiada	
środki	własne	na	realizację	wielu	
zadań.
	 –	 Można	 powiedzieć,	 że	 w	 tej	
chwili	 trwają	 już	 prace	 kosme-
tyczne.	 Najważniejsze	 zadania	
związane	 z	 budową	 hali	 zostały	
już	 wykonane.	 Początkowo	 pla-
nowaliśmy	 uroczyste	 otwarcie	
hali	 połączyć	 z	 rozpoczęciem	
nowego	roku	szkolnego,	ale	wie-
lu	 uczniów	 kończących	 szkołę	
w	 tym	 roku	 bardzo	 chciałoby	

poćwiczyć	już	w	nowej	hali	–	do-
daje	Janusz	Goliński.
Budynek	hali	wyposażony	został	
w	pompy	ciepła,	a	na	dachu	zain-
stalowane	będą	ogniwa	fotowol-
taiczne.	 Dzięki	 takim	 rozwią-
zaniom	koszty	eksploatacji	mają	
być	mniejsze.	Wybudowano	uli-
cę	 Sienkiewicza	 i	 parking	 przy	
nowym	sportowym	obiekcie.
	–	Jest	to	pełnowymiarowa	hala	
o	wymiarach	20	x	40	m.	Jest	rów-
nież	 ok.	 200	 miejsc	 siedzących	
na	 balkonie,	 ale	 jest	 też	 możli-
wość	 dostawienia	 dodatkowych	
miejsc	 dla	 publiczności.	 Chętni	
będą	mogli	poćwiczyć	na	ściance	
wspinaczkowej.	Część	pomiesz-
czeń	 została	 już	 przygotowa-
nych	na	siłownię.	Chcielibyśmy,	
aby	 jej	 uruchomieniem	 i	 pro-
wadzeniem	 zajął	 się	 podmiot	
prywatny.	 Szczególnie	 dum-
ny	 jestem	 z	 wielopoziomowej,	

 Drogowcy budują rowerową ścieżkę w cedrach Wielkich

Budowa	Wiślanej	Trasy	Rowe-
rowej	 nabiera	 ogromnego	 tem-
pa.	 Widać	 to	 chociażby	 w	 sa-
mych	Cedrach	Wielkich.
	 –	 Budowa	 naszego	 odcinka	
Wiślanej	Trasy	Rowerowej	na-
leży	 do	 jednej	 z	 najdroższych	
inwestycji	realizowanych	w	tym	
roku	–	mówi	nam	Janusz	Goliń-
ski,	wójt	gminy	Cedry	Wielkie.
Cały	 projekt	 dotyczący	 bu-
dowy	 ścieżek	 rowerowych	 na	
terenie	 gminy	 Cedry	 Wielkie	
kosztuje	 ok.	 9	 mln	 zł.	 Prace	
prowadzone	są	w	różnych	miej-
scach,	dlatego	nikt	nie	przewi-
duje	problemu	z	zakończeniem	
prac.	Zgodnie	z	umową	ścieżki	
rowerowe	mają	być	gotowe	do	
końca	roku,	ale	Janusz	Goliński	
jest	 przekonany,	 że	 nastąpi	 to	
znacznie	wcześniej.
Po	 zakończeniu	 tej	 inwestycji	
powstanie	blisko	8	km	ścieżek	

oraz	 dwa	 przystanki	 rowerowe.	
Trasa	została	podzielona	na	dwa	
odcinki.	 Pierwszy	 odcinek	 zo-
stanie	 wybudowany	 na	 wałach	
przeciwpowodziowych	 od	 miej-
scowości	Giemlice	poprzez	Lesz-
kowy,	 Kiezmark	 (połączenie	 ze	
ścieżką	na	starym	moście),	aż	do	

przystani	 żeglarskiej	w	Błotni-
ku.	 Drugi	 odcinek	 rozpoczy-
na	 się	 od	 przystani	 żeglarskiej	
w	Błotniku,	wiedzie	przez	Ce-
dry	Małe	i	kończy	się	na	ul.	Pła-
żyńskiego	w	Cedrach	Wielkich.

(KL)

nowoczesnej	 i	 funkcjonalnej	 bi-
blioteki	oraz	czytelni	–	informuje	
Janusz	Goliński.
Przy	 okazji	 inwestycji	 wybudo-
wano	 łącznik	 ze	 starą	 szkołą,	
dzięki	czemu	wygospodarowano	
pomieszczenia	 na	 profesjonal-
nie	wyposażone	sale	lekcyjne	do	

nauki	 fizyki,	 chemii	 czy	 infor-
matyki	i	języków	obcych.	Będzie	
to	 zapewne	 jedna	 z	 najnowo-
cześniejszych	 hal	 widowiskowo
-sportowych	na	Pomorzu.

Krzysztof Lubański
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NaszE sPrawy

konferencja ekoGminA to wyjątkowe forum branżowe, które stworzono, by umożliwić praktykom i ekspertom sektora wod-kan 
efektywną wymianę wiedzy i dzielenie się najlepszymi praktykami w branży. 

Spotkanie	 skierowane	 jest	
głównie	 do	 przedstawicieli	
samorządów	 małych	 i	 śred-
nich	 gmin,	 przedsiębiorstw	
komunalnych	oraz	wykonaw-
ców	i	przedsiębiorców	branży	
sanitarnej.
Pozytywny	 odbiór	 pierwsze-
go	 Forum	 Praktyków,	 które	
odbyło	 się	 w	 ubiegłym	 roku	
w	 Gdańsku,	 utwierdził	 or-
ganizatora	 w	 przekonaniu,	
że	 inicjatywa	 forum	 prak-
tyków	 jest	 branży	 niezwy-
kle	 potrzebna	 i	 należy	 ją	
kontynuować.	 Tym	 razem	

EKOGMINA	 -	 II	 Forum	
Praktyków	 odbędzie	 się	 6	
czerwca	 w	 Hotelu	 Warsza-
wianka	w	Jachrance,	a	Hono-
rowym	 Partnerem	 wydarze-
nia	 została	 spółka	Wodociąg	
Marecki,	 obchodzący	 jubile-
usz	20-lecia	istnienia.	
Do	 współtworzenia	 meryto-
rycznego	programu	konferen-
cji	 zaproszono	 wielu	 wybit-
nych	 ekspertów,	 naukowców	
i	praktyków	branży	wod-kan.	
Wśród	 prelegentów	 wystąpi	
m.in.	 pani	 Anna	 Czyżew-
ska	 –	 Narodowy	 Fundusz	

Ochrony	 Środowiska	 i	 Go-
spodarki	Wodnej,	pani	Marta		
Wojnowska	 -	 Izba	 Gospo-
darcza	 „Wodociągi	 Pol-
skie”,	 prof.	 dr	 hab.	 n.	 chem.		
Lidia	Wolska	-	Gdański	Uni-
wersytet	 Medyczny,	 prof.	 dr	
hab.	 inż	 Zbigniew	 Heidrich	
-	 Politechnika	 Warszawska,		
dr	Jędrzej	Bujny	–	SMM	Le-
gal,	dr	hab.	inż.	Marek	Gro-
miec	-	profesor	nadzwyczajny	
Politechniki	 Warszawskiej	
oraz	wielu		innych	wybitnych	
ekspertów	 i	 praktyków	 z	 ca-
łej	Polski.	W	trakcie	czterech	

sesji	 poruszone	 zostaną	 za-
gadnienia	 związane	 z	 roz-
wojem	systemów	wodociągo-
wych	 i	 kanalizacyjnych,	 spe-
cyf iką	 działalności	 w	 gmi-
nach	około	metropolitalnych,	
efektywną	 eksploatacją	 	 oraz	
aspekty	 związane	 z	 ochroną	
środowiska.	
Druga	 edycja	 konferencji	
potrwa	 dwa	 dni.	 Podążając	
za	 sugestiami	 uczestników	
I	 edycji,	 organizator	 posta-
nowił	 rozszerzyć	wydarzenie	
o	 część	 warsztatową,	 któ-
ra	 odbędzie	 się	 5	 czerwca	

również	 w	 Hotelu	 Warsza-
wianka.	 Rejestracja	 uczest-
nictwa	w	konferencji	dostęp-
na	 jest	 przez	 portal	 www.
ekogmina.biopro.pl.	 War-
to	 skorzystać	 z	 trwającej	 do	
końca	 kwietnia	 oferty	 wcze-
snej	rejestracji,	zapewniającej	
20%	rabatu.	
Organizatorem	 cyklu	
EKOGMINA	 jest	 f irma	
BIOPRO	 Sp.	 z	 o.o.,	 skupia-
jąca	w	 swym	zespole	 eksper-
tów	 i	 praktyków	 z	 zakresu	
oczyszczania	wody	i	ścieków,	
a	 także	 neutralizacji	 odorów	

i	 substancji	 toksycznych.	
BIOPRO	oferuje	komplekso-
wą	obsługę	w	zakresie	badań,	
analiz,	 koncepcji,	 projekto-
wania	i	wdrażania	rozwiązań	
technicznych.	 Od	 2018	 roku	
BIOPRO	 organizuje	 rów-
nież	 cykl	 pn.	 EKOGMINA	
-	konferencje	poświęcone	za-
rządzaniu	gospodarką	wodno	
–	kanalizacyjną	w	gminach.

Więcej	 informacji	 o	 konfe-
rencji	 na	 stronie	 wydarzenia	
www.ekogmina.biopro.pl.

eKOGMinA 2019 - ii FOrUM PrAKtyKÓW WOd-KAn

zrównoważone zarządzanie gospodarką 
wodno-kanalizacyjną w gminach

II FORUM PRAKTYKÓW
ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE

GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ
W GMINACH

www.ekogmina.biopro.pl

5 – 6  CZERWCA 2019
HOTEL WARSZAWIANKA

JACHRANKA 77, 05-140 SEROCK

Organizator Partner honorowy
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zUs inFOrMUje

kto ma dostęp do twoich danych?

Jeżeli	 nie	 czujemy	 się	 na	 si-
łach	albo	po	prostu	nie	mamy	
na	to	czasu,	możemy	upoważ-
nić	 inną	 osobę,	 aby	 dokony-
wała	 za	 nas	 wszelkich	 czyn-
ności	w	ZUS.	Zakład	Ubez-
pieczeń	Społecznych	przypo-
mina	o	konieczności	aktuali-
zacji	danych	pełnomocników.	
Chodzi	 o	 to,	 aby	 informacje	
o	nas	nie	 znalazły	 się	w	nie-
powołanych	rękach.	Praktyka	
pokazuje,	że	nie	wszyscy	o	to	
zadbali.
	 –	 Do	 kontaktów	 z	 ZUS	
przedsiębiorcy	 zazwyczaj	
upoważniają	 swoich	 pracow-
ników	albo	pracowników	biu-
ra	rachunkowego.	Pełnomoc-
nictwa,	w	zależności	od	woli	
mocodawcy	 mogą	 dotyczyć	
m.	in.	wglądu	w	dane	płatni-
ka,	odbierania	korespondencji	
czy	 składania	dokumentów	–	
informuje	Krzysztof	Cieszyń-
ski,	 regionalny	 rzecznik	 pra-
sowy	 Zakładu	 Ubezpieczeń	
Społecznych	w	Gdańsku.
Gdy	zmienia	się	osoba	odpo-
wiedzialna	za	kontakt	z	ZUS,	
przedsiębiorca	 powinien	 od-
wołać	nieaktualne	 już	pełno-
mocnictwo.	 Często	 jednak	
jest	 to	 zaniedbywane.	 Powo-
duje	 to	 sytuacje,	 gdy	 jeden	
płatnik	składek	ma	w	danych	
ZUS	 pełnomocnictwa	 dla	

życiE Powiatu

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

W MAjU POznAMy WyKOnAWcę

kolejne inwestycje przy Grunwaldzkiej 25
Samorząd	powiatu	gdańskie-
go	od	lat	inwestuje	w	budynki,	
którą	są	jego	własnością.	Tak	
też	 jest	 chociażby	 z	 budyn-
kiem	 przy	 ulicy	 Grunwaldz-
kiej	 w	 Pruszczu	 Gdańskim.	
Swego	czasu	obiekt	był	wyre-
montowany,	 a	 teraz	 przyszła	
kolej	na	otoczenie.
Budynek	 przy	 Grunwaldz-
kiej	 25	 służy	 służbie	 zdro-
wia.	 Tu	 swoje	 gabinety	 mają	
teraz	 lekarze	 różnych	 spe-
cjalizacji.	 Przy	 Grunwaldz-
kiej	 25	 swoją	 siedzibę	 ma	
również	 Powiatowa	 Stacja	
Sanitarno-Epidemiologiczna.
	 –	 Kilka	 lat	 temu	 budynek	
przeszedł	 kapitalny	 remont.	
Zrobiliśmy	 wtedy	 bardzo	
wiele,	 a	 wymienić	 jeszcze	
musimy	 instalację	 kanaliza-
cyjną	 i	 wodociągową.	 Potem	
środki	 powiatu	 zaangażo-
waliśmy	 w	 wyremontowa-
nie	 zabytkowego	 ogrodzenia.	
Postanowiliśmy	 iść	krok	dalej	
i	zająć	się	zagospodarowaniem	
terenu	 wokół	 budynku,	 który	
prezentuje	się	okazale,	ale	jego	
obejście	 pozostawia	 wiele	 do	
życzenia	–	mówi	nam	Marian	
Cichon,	wicestarosta	gdański.
W	 ramach	 inwestycji	 po-
wstanie	 nowa	 nawierzchnia,	
miejsca	 parkingowe,	 nowe	
chodniki	i	mała	architektura.	

W	 miejsce	 dotychczasowych	
pojemników	 na	 nieczystości	
pojawią	 się	 ukryte	 częściowo	
pojemniki.
	 –	Nie	 sumowałem	dokładnie,	
ale	 podejrzewam,	 że	 dotych-
czas	 na	 remont	 tego	 budynku	
wydaliśmy	ok.	2	milionów	zło-
tych.	Myślę,	że	na	dalsze	prace	

potrzebna	 jest	 podobna	 kwota	
–	dodaje	Marian	Cichon.
	 –	 Wszystkie	 nasze	 działa-
nia	 są	 zgodne	 z	 planem	 zago-
spodarowania	 przestrzennego	
dla	 Pruszcza	 Gdańskiego.	 Już	
niebawem	 ogłosimy	 przetarg,	
który	 ma	 wyłonić	 wykonawcę	
tego	zadania.	Myślę,	że	w	maju	

kilku	 osób,	 niekiedy	 z	 róż-
nych	 biur,	 z	 którymi	 praw-
dopodobnie	 od	 dawna	 nie	
współpracuje.
	–	Przedsiębiorca	może	przez	
internet	sprawdzić,	kogo	upo-
ważnił	 do	 kontaktu	 z	 ZUS.	
Wystarczy,	 że	 zaloguje	 się	
do	Platformy	Usług	Elektro-
nicznych	 ZUS.	 Informacje	
o	 udzielonych	 upoważnie-
niach	znajdują	się	w	zakładce	
„Ustawienia”.	 Pełnomocnic-
twa	 może	 też	 zweryfikować	
przy	 okazji	 osobistej	 wizyty	
–	 dodaje	 Krzysztof	 Cieszyń-
ski.	 –	 Przy	 nadawaniu	 i	 od-
woływaniu	 pełnomocnictwa	
w	 ZUS	 można	 skorzystać	
z	 gotowego	 formularza	 ZUS	
PEL.	 Jeśli	przedsiębiorca	ma	
podpis	 elektroniczny,	 może	
wysłać	 formularz	 przez	 In-
ternet	z	konta	PUE.	Pozostali	
mogą	go	dostarczyć	tradycyj-
ną	pocztą	albo	osobiście.
Dodajmy	 jeszcze	 tylko,	 że	
należy	 pamiętać,	 żeby	 we	
wniosku	 wskazać	 adres	 do	
korespondencji.	 Inaczej	 pi-
sma	 będą	 trafiać	 do	 miejsca	
zamieszkania	 naszego	 peł-
nomocnika,	 a	 nie	 do	 jego	
siedziby.	

(Gr)

niewiele pozostało już czasu na złożenie projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Wnioski muszą wpłynąć 
do pruszczańskiego magistratu do końca kwietnia.

Przypomnijmy,	 że	 w	 ramach	
bieżącej	 edycji	 będą	 mogły	
być	zgłaszane	zadania	o	war-
tości	 jednostkowej	 nieprze-
kraczającej	kwoty	150	tys.	zł,	
mieszczące	się	w	kompetencji	
gminy,	 które	 są	 możliwe	 do	
realizacji	 w	 trakcie	 jednego	
roku	 budżetowego,	 z	 wyjąt-
kiem	 projektów	 wymagają-
cych	wydania	 pozwolenia	 na	
budowę,	które	są	możliwe	do	
realizacji	w	okresie	dwóch	lat	
(2020–2021).	 Dopuszczone	
jest	 także	 składanie	 wnio-
sków	 dotyczących	 inwestycji	
realizowanych	 na	 ogólnodo-
stępnym	 terenie,	 przyległym	
do	 budynków	 szkół	 i	 placó-
wek	 oświatowych.	 W	 przy-
padku	zadań,	które	wymaga-
ją	 lokalizacji	 na	 określonym	
terenie,	 musi	 on	 stanowić	
mienie	 miasta,	 nieobciążo-
ne	 na	 rzecz	 osób	 trzecich,	
a	 realizowane	 będą	 po	 uzy-
skaniu	 wymaganych	 zgód	
administracyjnych.
	 –	Mam	nadzieję,	 że	 projek-
tów	 będzie	 dużo,	 ale	 także,	

zGŁOŚ PrOjeKt W rAMAcH BUdŻetU OByWAteLsKieGO

masz czas tylko do 30 kwietnia

 katarzyna kamińska i marian cichon dyskutują nad projektem związanym  
z zagospodarowaniem terenu przy Grunwaldzkiej 25

 W ramach budżetu obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw przy ulicy Gałczyńskiego 

że	 będą	 ciekawe.	 Wszyst-
kie	 zgłoszone	 wnioski	 będą	
oczywiście	 weryf ikowane.	
A	 o	 tym,	 które	 z	 nich	 będą	
realizowane,	 zdecydują	 sami	
mieszkańcy	 w	 głosowaniu,	
które	 odbędzie	 się	 między	 9	
a	 23	 września.	 W	 ubiegłym	
roku	bardzo	wielu	pruszczan	
wzięło	 udział	 w	 głosowaniu	
nad	 Budżetem	 Obywatel-
skim.	Bardzo	bym	chciał,	aby	
w	 tym	 roku	 frekwencja	 była	
jeszcze	 wyższa.	 Szczególnie,	
że	 nie	wymaga	 to	 zbyt	wiele	
czasu.	Wystarczy	usiąść	przy	
komputerze	i	oddać	swój	głos	
na	 projekt,	 który	 nas	 naj-
bardziej	 interesuje	 –	 zachę-
ca	 Janusz	 Wróbel,	 burmistrz	
Pruszcza	Gdańskiego.
Propozycję	 projektu	 zgło-
sić	 może	 każdy	 mieszka-
niec	 Pruszcza	 Gdańskiego	
(w	 przypadku	 osób	 w	 wieku	
poniżej	 16.	 roku	 życia,	 któ-
re	 składają	 wniosek,	 wyma-
gane	 jest	 dołączenie	 zgody	
rodzica/opiekuna	 prawnego	
na	 udział	 osoby	 małoletniej	

w	 procesie	 Budżetu	 Obywa-
telskiego)	 oraz	 organizacja	
pozarządowa,	 której	 siedzi-
ba,	 siedziba	 oddziału	 lub	 re-
alizacja	 zadań	 publicznych	
odbywa	się	na	 terenie	miasta	
na	 podstawie	 ustawy	 o	 dzia-
łalności	 pożytku	 publiczne-
go	 i	 wolontariacie.	 Projekt	
można	 złożyć	 po	 wypełnie-
niu	 i	 złożeniu	 formularza,	
dostępnego	 na	 stronie	 inter-
netowej	miasta	www.pruszcz
-gdanski.pl,	 w	 biurze	 Rady	
Miasta	Pruszcz	Gdański	oraz	
w	punkcie	informacyjnym	na	
parterze	 siedziby	 magistra-
tu	 lub	 poprzez	 bezpośrednie	
wypełnienie	 on-line	 stosow-
nego	 formularza	 elektro-
nicznego.	Składając	wniosek,	
należy	 pamiętać,	 aby	 każdy	
projekt	 był	 poparty	 przez	 co	
najmniej	 15	 mieszkańców	
Pruszcza	Gdańskiego.	
Warto	jeszcze	powiedzieć,	że	
w	 ubiegłorocznym	 Budżecie	
Obywatelskim	 do	 realizacji	
zakwalif ikowano	pięć	zadań.	
Cztery	 z	 nich	 zostały	 już	

zrealizowane	 (chodniki	 na	
Placu	Rycerza	Stefana,	toale-
ta	 w	 parku	 przy	 ul.	 Mickie-
wicza,	 plac	 zabaw	 przy	 ulicy	
Gałczyńskiego	 i	 mała	 archi-
tektura	w	centrum	miasta).
	 –	 Piąte	 zadanie	 zostało	 za-
projektowane,	 a	 realizowane	
będzie	 po	 uzyskaniu	 wszyst-
kich	zgód	administracyjnych.	
Przygotowywane	 są	 także	

projekty,	 które	 mają	 być	 re-
alizowane	 w	 najbliższych	
miesiącach.	 Myślę,	 że	 nie	
będzie	 żadnych	 przeszkód,	
aby	wszystkie	zrealizować	do	
końca	2019	roku	–	dodaje	Ja-
nusz	Wróbel.
Przypomnijmy,	 że	 miesz-
kańcy	 –	 w	 wyniku	 głosowa-
nia	 –	 zdecydowali,	 że	 w	 ra-
mach	 tegorocznego	 Budżetu	

Obywatelskiego	 wykonane	
będą	 projekty:	 doposażenie	
miejskiej	 plaży,	 doświetle-
nie	 pieszych	 przejść,	 utwo-
rzenie	 miejsc	 parkingowych	
i	 utwardzenie	 nawierzchni	
przy	 ul.	 	 Kolarzy	 Polskich	
i	utworzenie	sieci	czujników,	
które	 mierzą	 poziom	 zanie-
czyszczenia	powietrza.

(lubek)

poznamy	 firmę,	 która	 zajmie	
się	 realizacją	 naszego	 pro-
jektu	 –	 informuje	 Katarzyna	
Kamińska,	 kierownik	 Refe-
ratu	Remontowo-Inwestycyj-
nego	Starostwa	Powiatowego	
w	Pruszczu	Gdańskim.

(lubek)
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trĄBKi WieLKie

zagra Golec 
uorkiestra
Mieszkańcy	gminy	Trąbki	Wiel-
kie	 z	 niecierpliwością	 czekają	 na	
czerwiec.	Dlaczego?	Na	15	czerw-
ca	zaplanowano	w	tym	roku	Bie-
siadę	„Trąbki	w	Trąbkach”.
Organizatorzy	 imprezy	przyzwy-
czaili	już	nas	do	tego,	że	na	trąbec-
kiej	biesiadzie	nie	brakuje	gwiazd.	
Tym	razem	w	Trąbkach	Wielkich	
wystąpi	zespół	Golec	uOrkiestra.
	 –	 Od	 piętnastu	 lat	 na	 stadionie	
w	 Trąbkach	 Wielkich	 na	 wspól-
nej	 zabawie	 spotykają	 się	 tłumy	
mieszkańców	gminy.	Zawsze	wy-
stępuje	u	nas	gwiazda.	Na	naszej	
scenie	 występowali	 chociażby:	
Zbigniew	Wodecki,	Halina	Frąc-
kowiak,	 Skaldowie,	 De	 Mono,	
Brathanki,	Enej,	czy	Marco	Mar-
ković	Brass	Band	–	mówi	Leszek	
Orczykowski,	 dyrektor	 Gmin-
nego	 Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	
w	Trąbkach	Wielkich.
Więcej	o	czerwcowej	imprezie	już	
w	majowym	wydaniu	„Panoramy”.

(Gr)
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umowa na młyńską
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Dystans 68 km lub 13,5 km, ale z zadaniami przygotowanymi przez instruktorów jednostek specjalnych oraz biegi dla dzieci 
od malucha do starszaka – nie ma drugiej takiej imprezy!

	–	Przepiękna	pogoda,	świet-
na	 atmosfera	 i	 wspaniała	 or-
ganizacja	 –	 podsumował	 za-
stępca	 wójta	 gminy	 Pruszcz	
Gdański	 Daniel	 Kulkowski,	
który	 już	przed	6	 rano	w	so-
botę	 zagrzewał	 zawodników	
do	startu.
Przygotowania	 do	 biegów	
trwały	 od	 kilku	 tygodni,	
a	 w	 dniu	 imprezy	 od	 3	 nad	
ranem.
	–	Dziękuję	wolontariuszom,	
którzy	 pomagali	 na	 miej-
scu	 i	 w	 punktach	 na	 trasie,	
a	 szczególnie	 Bartkowi	 Wa-
sińskiemu	 i	 Markowi	 Wier-
gowskiemu	 –	 mówił	 Karol	

Vi WOjeWÓdzKi BieG ŻUŁAWsKi

mały wiELki Bieg 2019
Lipski,	 zastępca	 dyrekto-
ra	 Ośrodka	 Kultury,	 Spor-
tu	 i	 Biblioteki	 Publicznej	
Gminy	 Pruszcz	 Gdański.	
–	 Bardzo	 dziękuję	 gościo-
wi	 specjalnemu,	 Iwonie	 Gu-
zowskiej,	 za	wszelką	 pomoc.	
Dziękuję	 sponsorom	 i	 part-
nerom	 wydarzenia.	 Specjal-
ne	 podziękowania	 należą	
się	 służbom	 porządkowym	
z	gminy	oraz	miasta	Pruszcz	
Gdański,	a	także	z	Kolbud.
Wielkiemu	 Biegowi	 na	 68	
km,	Małemu	Biegowi	na	13,5	
km	 wraz	 z	 zadaniami	 przy-
gotowanymi	 przez	 instruk-
torów	 jednostek	 specjalnych	

(od	 „pompek”	 po	 układa-
nie	 puzzli)	 oraz	 biegom	 re-
kreacyjnym	 dla	 dzieci	 to-
warzyszyły	 liczne	 animacje	
i	poczęstunek.
Dla	najlepszych	w	swoich	ka-
tegoriach	czekały	nagrody	f i-
nansowe,	rzeczowe	i	medale.
Podczas	 imprezy	 działał	
punkt	 rejestracji	 dawców	
szpiku	Fundacji	DKMS.
Patroni	 Honorowi	 Małego	
Wielkiego	 Biegu:	 wójt	 gmi-
ny	 Pruszcz	 Gdański	 Mag-
dalena	 Kołodziejczak,	 prze-
wodniczący	 Sejmiku	 Woje-
wództwa	 Pomorskiego	 Jan	
Kleinszmidt.
Patronat	 Medialny	 –	 Radio	
Gdańsk.
Sponsorzy/	 Partnerzy:	 gmi-
na	Kolbudy,	powiat	Gdański,	
Krajowy	 Ośrodek	 Wspar-
cia	 Rolnictwa	 w	 Pruszczu	
Gdańskim,	KingRunner.com,	
Ultra,	 Mercedes	 Benz	 Grupa	
Wróbel,	 Nutri	 Shop	 Pruszcz	
Gdański,	 Nata	 Lonza,	 Bank	
Spółdzielczy	 w	 Pruszczu	
Gdańskim,	 Pomorskie	 Zrze-
szenie	 Ludowe	 Zespoły	
Sportowe.
Już	 dziś	 serdecznie	 wszyst-
kich	zapraszamy	na	VII	Wo-
jewódzki	 Bieg	 Żuławski	 na	
trasie	 Wiślina	 –	 Lędowo	 (5	
km)	w	dniu	25	maja.

(MB)

 Umowa na budowę ul. młyńskiej podpisana

Zastępca	 wójta	 gminy	 Pruszcz	
Gdański	 Daniel	 Kulkow-
ski	 podpisał	 umowę	 z	 wyko-
nawcą	 budowy	 ul.	 Młyńskiej	
w	Żukczynie.
W	zakres	inwestycji,	poza	nową	
nawierzchnią	asfaltową	z	chod-
nikami	i	oświetleniem,	wchodzi	
także	 remont	 mostu	 oraz	 bu-
dowa	 sieci	 wodociągowej	 i	 ka-
nalizacji	 deszczowej.	 Zadanie	
pochłonie	ponad	3	mln	zł.	Prace	

ruszą	jeszcze	wiosną.
	 –	Wielozadaniowy	 zakres	 in-
westycji,	 w	 tym	 kolejny,	 poza	
Krępcem,	obiekt	mostowy,	któ-
rego	 się	 właśnie	 podejmujemy,	
to	duże	wyzwanie	–	komentu-
je	wicewójt	Daniel	Kulkowski.	
–	 Aktualnie	 ustalamy	 z	 wy-
konawcą	 harmonogram	 prac	
i	kwestie	organizacyjne.

(MB)

 Pobiegło w sumie 150 dzieciaków. Dla najmłodszych przy-
gotowano też szereg zabaw z animatorami

 W małym biegu na dystansie 13,5 km z zadaniami przygotowanymi przez instruktorów jed-
nostek specjalnych wystartowało 168 osób. zawodników „puszczano” grupami 10-osobowymi

 W Wielkim biegu na dystansie 68 km wystartowało punkt o 6:00 w sobotę 
6 kwietnia 67 zawodników
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POzWOLenie nA BUdOWę jUŻ jest

czekają na dofinansowanie
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Wiosnę można już zaobserwować nie tylko w przyrodzie, ale również na placach budów różnych inwestycji. Dostrzegli to na 
pewno mieszkańcy gminy Przywidz, gdzie budowana jest sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków. Godnym uwagi jest fakt, 
że jest to najdroższa inwestycja w historii przywidzkiego samorządu.

Przygotowania	 do	 budowy	
rozpoczęły	 się	 jesienią	 ubie-
głego	 roku.	 Teraz	 budowlań-
cy	ruszyli	z	kopyta	i	niemal	na	
każdym	kroku	widać	 postępy	
prac.
	 –	 Procesem,	 który	 zajął	
nam	 zdecydowanie	 najwięcej	

KAnALizAcjA W AGLOMerAcji PrzyWidzKiej

Prace prowadzone są na kilku frontach

czasu,	 było	 przygotowanie	
wszystkich	 niezbędnych	 do-
kumentów,	 bez	 których	 roz-
poczęcie	 inwestycji	 nie	 by-
łoby	 w	 ogóle	 możliwe.	 Teraz	
nastąpiła	 intensyfikacja	 prac	
ziemnych	 –	 szczególnie	 oko-
licy	 skate	 parku	 w	 samym	

Przywidzu	 –	 związanych	
z	 doprowadzeniem	 sieci	 do	
oczyszczalni	ścieków.
Na	 tym	 nie	 koniec	 dobrych	
informacji	 dla	 mieszkańców.	
Podpisano	 bowiem	umowę	na	
wykonanie	 sieci	 kanalizacyj-
nej	 Huta	 Dolna	 –	 Pomlewo.	
W	tym	roku	ogłoszony	zosta-
nie	jeszcze	przetarg,	który	ma	
wyłonić	 wykonawcę	 budowy	
sieci	w	Gromadzinie	i	Jodłow-
nie,	 aby	 w	 obu	 tych	 miejsco-
wościach	 wszystkie	 prace	 za-
kończyć	w	przyszłym	roku.
	 –	 Prace	 trwają	 jednocześnie	
przy	 budowie	 nowej	 oczysz-
czalni.	 Myślę,	 że	 będzie	 ona	
gotowa	i	zarazem	uruchomio-
na	już	jesienią.	Po	zakończeniu	
inwestycji	 główny	 kręgosłup	
kanalizacyjny	 naszej	 gminy	
będzie	 gotowy	 i	 dzięki	 temu	
wszyscy	 mieszkańcy	 aglome-
racji	 przywidzkiej	 będą	mogli	
podłączyć	swoje	domostwa	do	
sieci.	 Wiadomo,	 że	 nigdy	 nie	
osiągniemy	 poziomu,	 gdzie	
wszyscy	mieszkańcy	będą	mo-
gli	korzystać	 z	gminnej	kana-
lizacji,	ponieważ	każdego	roku	
budowane	są	nowe	domy.	Poza	
tym	 ci,	 którzy	 nie	mają	moż-
liwości	 podłączenia	 swoich	
gospodarstw	do	gminnej	sieci,	
korzystają	 z	 bezodpływowych	
zbiorników	na	ścieki	–	tłuma-
czy	Marek	Zimakowski.
Jeszcze	kilka	lat	temu	w	przy-
widzkiej	 gminie	 występował	
problem	 nielegalnego	 po-
zbywania	 się	 ścieków.	 Jednak	

determinacja	 urzędników	
oraz	 kary	 finansowe	 spowo-
dowały,	 że	 proceder	 ten	 pra-
wie	zniknął.
	 –	 Inwestycja	 jest	 bardzo	
drogim	 przedsięwzięciem,	
dlatego	 przygotowujemy	 się	
do	 zaciągnięcia	 umarzalnej	
w	 20	 procentach	 pożyczki	
z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	

 sale w trzepowie i Pomlewie mają być podobne do tej, którą wybudowano w lublewie

Jest	 szansa,	że	 jeszcze	w	 tym	
roku	 rozpocznie	 się	 budowa	
sal	 sportowych	 w	 Pomlewie	
i	 Trzepowie.	 Wszystko	 jed-
nak	zależy	od	 tego,	 czy	gmi-
na	 Przywidz	 otrzyma	 dofi-
nansowanie	 z	 Ministerstwa	
Sportu	 i	Turystyki	w	ramach	
Funduszu	 Rozwoju	 Kultury	
Fizycznej.
	 –	 Termin	 składania	 wnio-
sków	upłynął	ostatniego	dnia	
marca.	Mimo	że	prowadzimy	
teraz	 drogą	 inwestycję,	 jaką	
jest	 budowa	 kanalizacji,	 po-
stanowiliśmy	 nie	 zasypywać	
gruszek	w	popiele	i	podjąć	się	
kolejnego	 wyzwania	 –	 mówi	

„Panoramie”	Marek	Zimakow-
ski,	wójt	gminy	Przywidz.
Dokumentacja	i	pozwolenie	na	
budowę	już	jest.	Władze	gminy	
czekają	 jedynie	 na	 zewnętrzne	
wsparcie	finansowe,	bo	bez	nie-
go	inwestycja	nie	ruszy.
	 –	 Płyty	 boiska	 w	 obu	 przy-
padkach	 mają	 wynosić	 24x12	
m.	Budynki	zaprojektowane	są	
w	 technologii	 energooszczęd-
nej,	 aby	 były	 tanie	 w	 później-
szym	 utrzymaniu.	 Wyposa-
żone	 będą	w	 gruntowe	 pompy	
ciepła	 oraz	 ogniwa	 fotowolta-
iczne	 –	 dodaje	 Dariusz	 Cza-
iński,	 sekretarz	 Urzędu	 Gmi-
ny	 Przywidz	 i	 radny	 powiatu	

gdańskiego.
Budowa	 jednej	 sali	 może	
kosztować	 nawet	 4	 mln	 zł.	
Dodajmy,	 że	 zarówno	w	Po-
mlewie,	jak	i	Trzepowie	przy	
okazji	 rozbudowane	 będą	
szkoły,	 dzięki	 czemu	 po-
jawią	 się	 dodatkowe	 sale	
dydaktyczne.		
	 –	 Ostateczna	 decyzja	 doty-
cząca	rozpoczęcia	budowy	sal	
sportowych	nie	należy	jednak	
do	 wójta.	 Konkretną	 decy-
zję	w	tej	sprawie	musi	podjąć	
rada	 gminy	 –	 dodaje	 Marek	
Zimakowski.

(KL)

Ochrony	 Środowiska	 i	 Go-
spodarki	 Wodnej.	 Poza	 tym	
po	 zakończeniu	 inwestycji	
możemy	 odzyskać	 ok.	 6	 mi-
lionów	złotych	podatku	VAT.	
Liczymy	 też,	 że	 całkowite	
dofinansowanie	 inwestycji	 ze	
środków	 unijnych	 wyniesie	
ponad	60	procent.	W	tej	chwi-
li	poziom	dofinansowania	jest	

mniejszy,	 ale	 mam	 nadzieję,	
że	 zostaną	 nam	 przyznane	
środki	 z	 rezerwy	 wykonania	
z	gdańskiego	urzędu	marszał-
kowskiego	 –	 wyjaśnia	 wójt	
Zimakowski.
O	postępach	na	placu	budowy	
będziemy	 oczywiście	 infor-
mować	na	naszych	łamach.

(lubek)

 



kwiecień 2019 NewS@PANORAMAPOMORZA.PL 11rEkLama

reklAmA

reKLAMAreKLAMA

reKLAMA

NaJtańsza rEkLama w miEściE
Kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  kwiecień 201912 wydarzENia/rEkLama

sUcHy dĄB

Xi sesja żuławska
W	 Szkole	 Podstawowej	
w	 Suchym	 Dębie	 odbyła	 się	
XI	 sesja	 popularnonaukowa	
o	tematyce	żuławskiej.	Zgro-
madzeni	 goście	 uczestniczy-
li	w	wycieczce	 po	Żuławach	
Gdańskich.	Podczas	podróży	
wszyscy	 poznawali	 obiekty	
kultury	i	pamiątki	historycz-
ne	związane	z	tym	regionem	
na	 terenie	 gmin	 Suchy	 Dąb	
i	Cedry	Wielkie.
	 –	 Zebranym	 uczestnikom	
zaprezentowano	nowy	numer	
„Tek	 Kociewskich	 nr	 12”,	

który	zawiera	artykuły	o	te-
matyce	historycznej	 i	 regio-
nalnej.	 Podczas	 wycieczki	
wielu	 gości	 poznało	 piękno	
i	 bogatą	 przeszłość	 ziemi	
żuławskiej.	 Wszyscy	 otrzy-
mali	pamiątkowe	pocztówki	
i	foldery.	To	spotkanie	miło-
śników	i	pasjonatów	historii	
Żuław	 Gdańskich	 będzie	
kontynuowane	w	przyszłości	
–	mówi	Tomasz	 Jagielski	ze	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Su-
chym	Dębie.

(Gr)

 Pamiątkowa fotografia uczestników sesji 
na marinie w błotniku
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W poprzednim wydaniu informowaliśmy kto wystąpi podczas czerwcowych  
Dni Pruszcza Gdańskiego. tym razem spieszymy donieść, które gwiazdy wystąpią 
w tegorocznej odsłonie Faktorii kultury.

	 –	 Już	 dziś	 znamy	 wykonaw-
ców,	którzy	stworzą	niepowta-
rzalny	 klimat	 w	 amfiteatrze	
w	 Pruszczu	 Gdańskim.	 Cykl	
letnich	 imprez	 rozpocznie	 się	
kabaretonem.	 Niepowtarzalny	
klimat	 stworzą	 zespoły	 i	 wy-
konawcy,	którzy	zostali	zapro-
szeni	 do	 udziału	 w	 naszym	
kulturalnym,	letnim	projekcie,	
jakim	 jest	 Faktoria	 Kultury.	
Mali	 i	 duzi	 miłośnicy	 teatru	
również	nie	powinni	mieć	pro-
blemu	 ze	 znalezieniem	 czegoś	
ciekawego	 dla	 siebie	 –	 mówi	
Janusz	 Wróbel,	 burmistrz	
Pruszcza	Gdańskiego.
W	kabaretonie	wystąpią	Kaba-
ret	 Chyba,	 Czesuaf	 i	 Kabaret	
Zachodni.	Z	kolei	na	liście	mu-
zyków,	 którzy	 w	 lipcu	 i	 sierp-
niu	 wystąpią	 na	 scenie	 prusz-
czańskiego	 amfiteatru	 znaleźć	
można:	52	Dębiec,	Dwa	Sławy,	
Janusza	Radka,	Lao	Che,	Swe-
et	Noise,	Edytę	Geppert,	Kru-
ka,	 Fisz	 Emade	 Towarzystwo,	
Happysad,	czy	Marię	O’Furię.
	 –	A	 to	 jeszcze	 nie	 jest	 pełna	
lista.	 W	 sierpniu	 w	 festiwa-
lowym	 dniu	 pojawi	 się	 Ray	
Wilson.	Podczas	 koncertu	 za-
prezentuje	 zarówno	 twórczość	

PLejAdA GWiAzd nA FAKtOrii KULtUry

wokalista Genesis w Pruszczu Gdańskim

reklAmA

solową,	jak	i	tę	związaną	z	gru-
pą	Genesis	–	od	utworów	sięga-
jących	początków	istnienia	ze-
społu	poprzez	późniejsze,	prze-
łomowe	kompozycje,	a	zwłasz-
cza	 te,	 które	 współtworzył	 na	
kultowym	 albumie	 „Calling	
All	Stations”.	Co	ciekawe,	mija	
ponad	 20	 lat	 od	 pamiętnego,	
pierwszego	 koncertu	 Genesis	
w	Polsce,	promującego	właśnie	
album	 CAS.	 Szkocki	 wokali-
sta	 skupi	 się	 także	 na	 swoich	

solowych	 dokonaniach	 oraz	
twórczości	 grup:	 Guaranteed	
Pure,	 Stiltskin	 czy	 CUT.	 Na	
koncercie	 nie	 zabraknie	 wielu	
niespodzianek	 muzycznych	 –	
dodaje	Piotr	Pułkowski,	dyrek-
tor	Centrum	Kultury	 i	 Sportu	
w	Pruszczu	Gdańskim.
W	 tym	 samym	 dniu	 pojawi	
również	 rewelacyjny	 zespół	
Riverside.	 Powszechnie	 kate-
goryzowany	 jest	 jako	 przed-
stawiciel	 rocka	 lub	 metalu	

progresywnego	kwartet	w	swej	
twórczości	odwołuje	się	ponad-
to	 do	 takich	 stylów	 jak:	 rock	
alternatywny,	 indie	 rock,	 hard	
rock,	 post-rock,	 heavy	 metal,	
metal	 alternatywny	 oraz	 rock	
eksperymentalny.
Szczegółowy	program	Faktorii	
Kultury	w	Pruszczu	Gdańskim	
zamieszczać	będziemy	oczywi-
ście	na	naszych	łamach.

(Gr)

 ray Wilson z koncertem w Pruszczu Gdańskim wystąpił m.in. w roku 2011
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PrUszcz GdAŃsKi

PszczÓŁKi

OdszedŁ Andrzej GAjOs

Budki dla ptaków

częściej odbierają 
śmieci

warsztaty gipsorytu

Pod	 koniec	 2018	 roku,	 z	 ini-
cjatywy	 radnych	 gminy	 Cedry	
Wielkie	 Wojciecha	 Mańkie-
wicza	i	Jarosława	Karnata	oraz	
wójta	 Janusza	 Golińskiego,	
w	 celu	 upamiętnienia	 100-le-
cia	 odzyskania	 przez	 Polskę	
Niepodległości	 zakupiono	 100	
budek	 lęgowych	 dla	 małego	
ptactwa.
Na	 podstawie	 umowy	 darowi-
zny	 budki	 zostały	 przekazane	
przez	 gminę	 Stowarzyszeniu	

Od	 1	 kwietnia	 zwiększa	 się	
częstotliwość	 odbioru	 od-
padów	 ulegających	 biode-
gradacji	 oraz	 metali	 i	 two-
rzyw	sztucznych	z	zabudowy	
jednorodzinnej.
Dotychczasowa	częstotliwość	
odbioru	odpadów	ulegających	
biodegradacji	 z	 jednego	 razu	
na	 dwa	 tygodnie	 zmienia	 się	

W	 ostatnim	 tygodniu	 marca	
w	 Gminnej	 Bibliotece	 Pu-
blicznej	 w	 Pszczółkach	 od-
były	 się	 warsztaty	 plastycz-
ne	 w	 mało	 znanej	 technice	
gipsorytu.
	–	W	zajęciach	uczestniczyło	
kilkanaście	osób.	Były	 to	nie	
tylko	 dzieci	 i	 młodzież,	 ale	
również	 dorośli.	 Tematyka	
prac	była	związana	z	wiosną.	
Podczas	 zajęć	 trwających	2,5	

Z	przykrością	informuję,	że	5	kwietnia,	przeżywszy	lat	75,	
zmarł	mój	poprzednik	na	stanowisku	burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, Andrzej Gajos.
Andrzej	Gajos	związał	się	z	Pruszczem	Gdańskim	w	1997	
roku,	kiedy	został	kierownikiem	referatu	techniczno-
inwestycyjnego.	Rok	później	został	powołany	na	stanowisko	
burmistrza	Pruszcza	Gdańskiego.	Stanowisko	to	piastował	
do	2002	roku.	Przez	lata	był	zawsze	życzliwy,	kibicował	
rozwojowi	miasta	i	inwestycjom,	które	rozpoczął.		
Mówił,	że	zawsze	już	będzie	pruszczaninem.
Byłego	burmistrza	pożegnaliśmy	na	cmentarzu	w	Redzie.

Janusz Wróbel 
burmistrz Pruszcza Gdańśkiego

na	 rzecz	 Bioróżnorodności	
Lasów,	 Pól	 i	 Łąk,	 z	 siedzibą	
w	 Gdańsku,	 które	 rozwiesi-
ło	 je	 na	 drzewach	 w	 obrębie	
całej	 gminy.	 Zdecydowanie	
ptaki	 to	 niezbędny	 element	
ekosystemu.	 Akcja,	 oprócz	
upamiętniania	 100-lecia	 od-
zyskania	 przez	 Polskę	 Nie-
podległości,	ma	na	celu	także	
odbudowę	 populacji	 ptaków	
na	tym	terenie.

(Gr)

na	 jeden	 raz	w	 tygodniu,	 zaś	
w	 przypadku	 metali	 i	 two-
rzyw	sztucznych	zamiast	od-
bioru	tylko	w	pierwszą	sobotę	
miesiąca,	odbiór	odbywać	 się	
będzie	 dwa	 razy	w	miesiącu,	
a	więc	w	pierwszą	i	trzecią	so-
botę	miesiąca.

(Gr)

godziny	uczestnicy	robili	pła-
skorzeźby	w	 płycie	 gipsowej,	
a	następnie	kolorowali	 je.	Po	
wyschnięciu	 prace	 były	 jesz-
cze	 polakierowane,	 a	 teraz	
można	 je	podziwiać	w	naszej	
bibliotece	–	informuje	nas	Re-
nata	Ziółek,	 dyrektor	Gmin-
nej	 Biblioteki	 Publicznej		
w	Pszczółkach.

(Gr)

  trwa budowa ścieżki do radunicy
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trwa budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, cieplewo i Pszczółki wraz 
z trasami dojazdowymi. W ramach projektu, którego liderem jest miasto Pruszcz 
Gdański, swoje zadania ma także powiat gdański.

Projekt,	 który	 w	 dużej	 mie-
rze	 dof inansowany	 jest	 ze	
środków	 unijnych,	 realizo-
wany	 jest	przez	powiat,	mia-
sto	i	gminę	Pruszcz	Gdański	
oraz	 gminy	 Trąbki	 Wielkie	
i	Pszczółki.
	 –	 Po	 naszej	 stronie	 leżą	 do	
wykonania	 tylko	 dwa	 przed-
sięwzięcia,	które	kosztują	ok.	
1,5	 miliona	 złotych,	 z	 czego	
840	 tysięcy	 złotych	 otrzy-
maliśmy	z	Unii	Europejskiej.	
Jednym	 z	 nich	 jest	 budowa	
ścieżki	 pieszo-rowerowej	 łą-
czącej	 obwodnicę	 Pruszcza	
Gdańskiego	z	Radunicą.	Nie	
od	 dziś	 zauważamy,	 że	 wła-
śnie	 tą	 drogą	 chodzi	 bardzo	
wielu	 mieszkańców,	 co	 nie	
jest	do	końca	bezpieczne,	po-
nieważ	 droga	 nie	miała	 zbyt	
szerokiego	 pobocza	 –	 mówi	
nam	 Marian	 Cichon,	 wice-
starosta	gdański.
Z	 nowej	 ścieżki	 pieszo-ro-
werowej	ucieszą	się	biegacze,	
rowerzyści,	 ale	 i	 mieszkań-
cy	miasta	 i	Radunicy,	 którzy	
chcieliby	wykorzystać	 tą	 tra-
sę	na	spacery.
	 –	 Pieszych	 i	 biegaczy	 moż-
na	spotkać	na	drodze	w	każ-
dej	 chwili.	 Zdarzało	 się,	 że	
po	 zmroku	 mijałem	 nawet	
biegającą	 sobie	 policjantkę,	
która	 nie	 była	 odpowiednio	
oznakowana	i	przez	to	bardzo	
słabo	 widoczna	 na	 drodze.	
Teraz	 ona	 i	 jej	 koledzy-bie-
gacze	bez	zagrożenia	dla	sie-
bie	i	innych	będą	mogli	sobie	

BUdOWA WęzŁÓW inteGrAcyjnycH

Będzie znacznie bezpieczniej

swobodnie	 biegać	 –	 mówi	
nam	Czytelnik	z	Radunicy.
Wicestarosta	 przyznał,	 że	
jest	to	dobre	miejsce	do	bie-
gania	 czy	 jazdy	 na	 rowe-
rze.	 Po	 zrealizowaniu	 tego	
zadania	 będzie	 to	 znacznie	
bezpieczniejsze.
	 –	 Drugie	 zadanie	 doty-
czy	 budowy	w	Pszczółkach	
chodnika	 od	 wiaduktu	 do	
cmentarza.	 Dotychczaso-
we	 przejście,	 z	 którego	 ko-
rzystało	bardzo	wiele	 osób,	
było	 w	 kiepskim	 stanie	 –	
przyznaje	wicestarosta.

(lubek)

rUsOcin

wygrała Joanna
W	 Zespole	 Szkół	 Rolni-
czych	w	Rusocinie	odbyła	się	
XIV	edycja	konkursu	wiedzy	
o	 samorządzie	 terytorial-
nym,	 którego	 organizatorem	
jest	 Urząd	 Marszałkowski	
w	Gdański	wspólnie	z	powia-
tami	województwa.
Na	 etapie	 powiatowym	
uczniowie	 pisali	 test,	 w	 któ-
rym	musieli	wykazać	się	zna-
jomością	 problematyki	 z	 za-
kresu	organizacji	i	kompeten-
cji	 samorządów	 terytorial-
nych:	gmin,	powiatów	i	woje-
wództw,	ale	i	wiedzą	na	temat	
swojego	rejonu.
Bezkonkurencyjna	 okazała	
się	Joanna	Szramowska,	która	
okazała	się	lepsza	od	Weroni-
ki	Budzińskiej	(obie	z	Zespołu	
Szkół	Ogrodniczych	 i	Ogól-
nokształcących	 w	 Pruszczu	
Gdańskim)	 i	 Kacpra	 Kru-
szyńskiego	 (Zespół	 Szkół	
Rolniczych	w	Rusocinie).

(Gr)

  ciekawe warsztaty gipsorytu odbyły się w Pszczółkach
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MistrzstWA POWiAtU

nOWe BOisKO

złoto dla 
trąbek wielkich

do grania, biegania 
i skakania

Przywidz	 był	 gospodarzem	
19.	 Mistrzostw	 Powiatu	
Gdańskiego	 w	 Futsalu.	 Bez-
konkurencyjna	 okazała	 się	
ekipa	 reprezentująca	 gminę	
Trąbki	Wielkie.
Do	 mistrzowskich	 zmagań	
przystąpiło	 tylko	 pięć	 zespo-
łów,	 które	 reprezentowały	
gminy:	Cedry	Wielkie,	Trąb-
ki	Wielkie,	 Pszczółki,	 Suchy	
Dąb	 i	miasto	Pruszcz	Gdań-
ski.	 Drużyny	 rywalizowały	
system	 „Każdy	 z	 każdym”,	
a	o	końcowym	sukcesie	decy-
dowała	 oczywiście	 najwięk-
sza	 liczba	 zgromadzonych	
punktów.
W	 futsalowych	 potyczkach	

Choć	 termin	 zakończe-
nia	 budowy	 zaplanowano	
na	 koniec	 sierpnia,	 nowe	
wielofunkcyjne	 boisko	
w	Straszynie	zostanie	odda-
ne	 do	 użytku	 jeszcze	 przed	
wakacjami.
Boisko	 pozwoli	 nie	 tylko	
na	 grę	w	 piłkę	 nożną,	 ręcz-
ną	 i	koszykową,	ale	również	
na	uprawianie	 lekkoatletyki:	
biegów	 oraz	 skoków	 w	 dal	
i	 wzwyż.	 Zyska	 nowe	 lam-
py,	a	także	ciekawą	małą	ar-
chitekturę	 w	 postaci	 budek	
lęgowych	 dla	 ptaków	 i	 nie-
toperzy	 oraz	 domków	 dla	

żadnych	 szans	 rywalom	 nie	
pozostawiają	 piłkarze	 bronią-
cy	 barw	 gminy	 Trąbki	 Wiel-
kie.	To	właśnie	trąbecka	ekipa	
już	od	trzech	lat	zdobywa	mi-
strzowski	 tytuł.	 Mistrzowie	
zagrali	 w	 składzie:	 Szymon	
Krakowski,	 Adam	 Leszczyń-
ski,	Bartłomiej	Dończyk,	Ma-
riusz	Brzeziński,	Jakub	Pelow-
ski	i	Mateusz	Dończyk.
Tytuł	 wicemistrzów	 powia-
tu	 gdańskiego	 zdobyli	 za-
wodnicy	 z	 gminy	 Pszczół-
ki,	 a	 na	 najniższym	 stopniu	
podium	 stanęli	 zawodnicy		
z	Suchego	Dębu.

(Gr)

owadów.	Koszt	 inwestycji	 to	
blisko	1	mln	zł.
	 –	 Zaraz	 po	 ukończeniu	 tej	
inwestycji	 planujemy	 po-
stępowanie	 przetargowe	 na	
przebudowę	znajdującego	się	
tuż	obok	boiska	do	piłki	noż-
nej	–	informuje	wicewójt	Da-
niel	Kulkowski.
Boisko	 o	wymiarach	 61x105	
m	 będzie	 miało	 nawierzch-
nię	ze	sztucznej	trawy.	W	za-
kres	 prac	 wychodzi	 również	
wykonanie	 oświetlenia,	 bu-
dowa	 trybun	 i	 wiaty	 dla	
zawodników.

(MB)

iV LiGA

Grają nasi
Coraz	 mniej	 spotkań	
pozostało	do	końca	roz-
grywek	 IV	 ligi,	 gdzie	
powiat	 gdański	 repre-
zentowany	 jest	 przez	
dwa	zespoły	–	GKS	Ko-
wale	i	GKS	Kolbudy.
Powody	 do	 niepokoju	
mogą	mieć	kibice	z	Kol-
bud,	 ponieważ	 ich	 dru-
żyna	 zajmuje	 miejsce,	
które	 nie	 gwarantuje	
utrzymania	 się	 w	 IV	 li-
dze.	 Po	 24.	 kolejkach	
GKS	 Kolbudy	 z	 dorob-
kiem	 19	 punktów	 zaj-
mują	 dopiero	 17.	 miej-
sce.	Z	 kolei	 beniaminek	
z	 Kowal	 z	 28	 punkta-
mi	 na	 koncie	 plasuje	 się	
na	 13.	 pozycji.	 Trzeba	
jednak	 dodać,	 że	 mają	
oni	 rozegrane	 tylko	 23	
mecze.
17	 kwietnia	 o	 godz.	
16.30	 GKS	 Kowale	 po-
stara	się	wydrzeć	punkty	
rezerwom	gdańskiej	Le-
chii.	 Tego	 samego	 dnia	
o	godz.	16.00	swój	mecz	
w	 Kościerzynie	 roze-
grają	 zawodnicy	 z	 Kol-
bud.	 Ich	 rywalem	 bę-
dzie	10.	w	ligowej	tabeli	
Kaszubia.

(Gr)

PO 4 LAtAcH PrzerWy

zapraszamy na Bieg Gotów
 – Po czterech latach przerwy wracamy do biegu Gotów, imprezy odbywającej się 
w malowniczej scenerii Faktorii rzymskiej położonej w widłach rzeki raduni i jej kanału. 
Jest to wspaniałe miejsce do biegania na terenie Pruszcza Gdańskiego, a konkretnie 
na terenie międzynarodowego bałtyckiego Parku kulturowego Faktoria – zachęca  
Piotr Pułkowski, dyrektor centrum kultury i sportu w Pruszczu Gdańskim.  
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warcabowe zmagania
W	Szkole	Podstawowej	w	Su-
chym	 Dębie	 rozegrano	 VII	
Międzyszkolny	 Turniej	 Gry	
w	 Warcaby.	 Uczestnicy	 ry-
walizowali	 o	 puchar	 Henry-
ki	 Król,	 wójta	 gminy	 Suchy	
Dąb.
	 –	 W	 szranki	 stanęło	 75	
uczestników,	 którzy	 w	 sys-
temie	 pucharowym	 walczyli	
o	jak	najwyższe	lokaty.	Po	kil-
ku	 etapach	 gier	 wyłoniła	 się	
ścisła	 czołówka.	 Wszystkich	

chętnych	 zapraszamy	 za	 rok	
na	 kolejne	 rozgrywki	 –	 mówi	
nam	Tomasz	Jagielski	ze	szkoły	
w	Suchym	Dębie.
W	kategorii	klasy	0	–	III	bez-
konkurencyjna	 okazała	 się	
Laura	Drosdowska,	która	oka-
zała	 się	 lepsza	 od	 Ksawerego	
Kruczka	 oraz	 Igora	 Szumar-
skiego.	 Wśród	 zawodników	
klas	 IV	 –	 VI	 zwyciężył	 Alan	
Gostkowski.	Kolejna	dwa	miej-
sca	 na	 podium	 zajęli	 jeszcze	

Ksawery	 Dutkowski	 i	 Szy-
mon	 Jung.	 Kacper	 Dziedzic	
okazał	 się	 mistrzem	 warca-
bów	w	grupie	klas	VII	–	VIII	
–	Gimnazjum.	2.	Miejsce	wy-
walczył	Ksawery	Krefta,	 a	3.	
Dawid	 Gierczak.	 W	 grupie	
zawodników	 dorosłych	 zwy-
ciężył	 Sebastian	 Koprowski,	
który	pokonał	Krystynę	Wit-
tstock	i	Ewę	Tarasiuk.

(Gr)

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników warcabowego turnieju w suchym Dębie

 mistrzowie powiatu – reprezentacja gminy trąbki Wielkie

 Daniel kulkowski, wicewójt gminy Pruszcz Gdański sam 
sprawdzał postępy na budowie boiska w straszynie

  bieg Gotów wraca do kalendarza sportowych imprez Pruszcza Gdańskiego

Trasa	 Biegu	 Gotów	 poprowa-
dzona	 będzie	 wzdłuż	 kanału	
Raduni	 oraz	 jej	 koryta,	 a	 także	
przez	 Faktorię	 Rzymską.	 Dla	
seniorów	 przygotowano10-kilo-
metrowy	odcinek.
	–	Dla	dzieci	i	młodzieży	mamy	
dodatkowo	 trzy	 trasy	 w	 zależ-
ności	 od	wieku.	Zawody	 odbę-
dą	się	28	kwietnia.	Wybraliśmy	
ta	 datę	 nie	 przypadkowo,	 gdyż	
chcielibyśmy	 rozruszać	 wszyst-
kich	 tych,	 którzy	 Święta	 Wiel-
kanocne	spędzili	przy	zastawio-
nym	stole.	Lecz	liczymy	także	na	
wszystkich	 innych	 miłośników	
biegania.	 Zapraszamy	 również	
kibiców	 do	 dopingowania	 bie-
gaczy	–	dodaje	Piotr	Pułkowski.
Zapisy	do	Biegu	Gotów	obywają	
się	na	stronie	 internetowej	elek-
tronicznezapisy.pl/event/3702.
html.	Wydawanie	pakietów	star-
towych	 rozpocznie	 się	 o	 godz.	
10.00.	Natomiast	pierwszy	start	
(dzieci	w	grupie	wiekowej	do	9	
lat)	odbędzie	się	godzinę	później.	
Na	 godz.	 11.30	 zaplanowano	

start	dzieci	(10–13	lat),	a	w	samo	
południe	do	rywalizacji	przystą-
pią	biegacze	w	grupie	lat	14–16.	
Po	 jego	 zakończeniu	 –	 o	 godz.	
12.30	–	zaplanowano	wręczenie	

nagród,	by	punktualnie	o	godz.	
13.00	wystartować	zawodników	
do	 biegu	 głównego.	 Zakończe-
nie	 imprezy	 z	 wręczeniem	 na-
gród	odbędzie	się	o	godz.	15.30.	

Dodamy,	że	start	i	meta	zlokali-
zowane	będą	na	terenie	faktorii.

(Gr)
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Miejsce PeŁne rAdOŚci!

dom seniora Jagatowe wzgórze oraz 
centrum rehabilitacji i regeneracji
Jagatowe Wzgórze to nowo-otwarty, nowoczesny dom spokojnej starości znajdujący się w cichej miejscowości niedaleko Gdańska 
– w Jagatowie. Jest to placówka, stworzona dla stałego, tymczasowego lub dziennego pobytu osób starszych oraz zapewnienie im 
godnych warunków życia. W ośrodku znajduje się również nowoczesne centrum rehabilitacji i regeneracji.

Misją	 Jagatowego	 Wzgórza	
jest	 zapewnienie	 wygodnej,	
całodobowej	 opieki	 oraz	 za-
spokajanie	 potrzeb	 bytowych,	
opiekuńczych	i	społecznych	na	
najwyższym	poziomie	jakości,	
w	atmosferze	przyjaźni	i	troski	
o	drugiego	człowieka.	

Jagatowe	 Wzgórze	 to	 miejsce	
zarówno	 dla	 aktywnych	 se-
niorów,	 jak	 również	 dla	 osób	
mających	problemy	z	porusza-
niem	 się	 i	 potrzebują	 opieki	
całodobowej.	

W	 chwili	 obecnej	 przygoto-
wanych	 jest	 dla	 seniorów	 48	
miejsc,	 ale	 docelowo	 urucho-
mionych	 zostanie	 kolejnych	
40	miejsc.	Seniorzy	do	wyboru	
mają	pokoje	dwuosobowe	oraz	
pokoje	 trzyosobowe	 typu	2+1.	
Pokoje	wyposażone	są	w	łóżka	
sterowane	 elektrycznie,	 sys-
tem	 przyzywowy,	 telewizor.	
W	każdym	pokoju	są	łazienki.	

W	 ofercie	 znajduje	 się	 rów-
nież	 pokój	 małżeński	 oraz	
apartament.	 Przestrzeń	 jaka	
panuje	 w	 domu	 daje	 możli-
wość	 poruszania	 się	 swobod-
nie	 na	wózkach	 inwalidzkich,	
a	 brak	 progów	 oraz	 uchwyty	

w	 łazienkach	 dla	 niepełno-
sprawnych	dały	możliwość	za-
kwalifikowania	 budynku	 jako	
dom	 bez	 babier	 architekto-
nicznych,	a	ciepłe	dla	oka	bar-
wy	ścian	zapewniają	przyjazną	
osobom	starszym	atmosferę.	

W	 trosce	 o	 bezpieczeństwo,	
jak	również	komfort	osób	star-
szych,	 w	 domu	 znajdują	 się	
sale	terapii	zajęciowej,	 rehabi-
litacji,	pokój	masażu	oraz	sala	
kinowa.	Do	dyspozycji	pensjo-
nariuszy	jest	również	bibliote-
ka,	 sala	 spotkań	 oraz	 kaplica.	
Posiłki	przygotowywane	są	we	
własnej	 kuchni,	 a	 spożywa-
ne	 w	 przestronnej	 restauracji.	
Wokół	 budynku	 znajduje	 się	
przestronny	 ogród	 z	 oczkiem	
wodnym	oraz	warzywniakiem.		
W	 domu	 znajduje	 się	 rów-
nież	 pokój	 zabiegowy		
oraz	izolatka.			

Centrum	 rehabilitacji	 i	 rege-
neracji,	 znajdujące	 się	 w	 bu-
dynku	 daje	 możliwość	 korzy-
stania	 z	 ciekawej	 oferty	 reha-
bilitacyjnej	 zarówno	 dla	 osób	
przebywających	w	ośrodku,	jak	
również	 dla	 osób	 z	 zewnątrz.	
Przygotowana	 oferta	 dedy-
kowana	 jest	 dla	 tych,	 którzy	

chcieliby	 skorzystać	 z	 rehabi-
litacji	 pourazowej,	 pozabie-
gowej	 czy	 ogólnoustrojowej.		
Z	Centrum	rehabilitacji	mogą	
korzystać	 osoby	 po	 kontu-
zjach,	 urazach,	 jak	 również	
po	 operacjach	 ortopedycz-
nych.	 Dzięki	 fachowej	 po-
mocy	 oraz	 nowoczesnemu	
wyposażeniu	 z	 oferty	 mogą	
również	 skorzystać	 osoby	

zmagające	 się	 z	 bólem	 krę-
gosłupa,	 stopy,	 barku	 czy	
kolana	 oraz	 osoby	 zmagające	
się	 z	 nietrzymaniem	 moczu,	
dzięki	 terapii	 wykorzystują-
cej	innowacyjny	sprzęt	dający	
możliwość	 bezinwazyjnego	
leczenia.	 W	 ofercie	 znajdują	
się	 również	 zabiegi	 hydrote-
rapii.	 Uzupełnieniem	 oferty	
jest	 basen	 z	 którego	 można	

korzystać	 zarówno	 pod	 ką-
tem	 rehabilitacji,	 jak	 rów-
nież	 czystego	 relaksu.	 Cen-
trum	 oferuje	 usługi	 zarówno	
dla	 osób	 chcący	 korzystać	
z	 rehabilitacji,	 jak	 również	
dla	 osób	 które	 chcą	 się	 zre-
generować	np.	po	aktywnych	
treningach	 sportowych,	 czy	
potrzebują	wyciszenia	po	 in-
tensywnym	 tygodniu	 pracy.	

Tworząc	 ośrodek	 postawio-
no	na	innowacyjność,	dlatego	
nie	mogło	zabraknąć	 siłowni	
wyposażonej	 w	 innowacyj-
ny	 sprzęt	 f irmy	HUR,	 który	
połączony	z	systemem	Smart	
Touch,	powoduje	że	z	 siłow-
ni	 może	 korzystać	 dosłow-
nie	 każdy.	 Cała	 oferta	 cen-
trum	 znajduje	 się	 na	 stronie		
www.jagatowewzgorze.pl							
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