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FlashFlash

po 19 latach od pierwszego pochówku można powiedzieć, 
że rozpoczynamy drugi etap funkcjonowania cmentarza 
komunalnego. pozyskaliśmy ponad 1,6-hektarową działkę 
i dzięki temu przez kolejnych 15 lat będziemy mogli 
chować tam naszych zmarłych – mówi Janusz wróbel, 
burmistrz pruszcza Gdańskiego.

GKS Kowale walczy o przetrwanie 
Trwa walka o przyszłość GKS Kowale, który w tym roku 
obchodzi 25 lat istnienia, może zniknąć ze sportowej 
mapy powiatu gdańskiego. O pomoc w ratowaniu klubu 
zaapelował Artur Hanusyk, prezes GKS Kowale.

Przedsiębiorczy, kreatywni i innowacyjni 
Uczniowie ze szkół gminy Przywidz uczestniczą 
w niecodziennym projekcie edukacyjnym „Młodzie-
żowy College Kreatywności i Innowacyjności”, któ-
ry współfinansowany jest ze środków europejskich.

Jednomyślność wśród radnych 
Wśród radnych powiatu gdańskiego znaleźć 
można wiele nowych twarzy. W gronie tym jest 
również Natalia Błońska, która jest przewodni-
czącą Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej.

Martwa Wisła w końcu ożyje
Gmina Cedry Wielkie staje się miejscem, które 
jest coraz chętniej odwiedzane przez turystów. 
Planowane przez włodarzy gminy inwestycje 
spowodują, że liczba ta okaże się jeszcze większa.
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cmentarz w Pruszczu gdańskim będzie rozbudowany
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OTWARTY DLA KAŻDEGO I TANIEJ NIŻ W TRÓJMIEŚCIE

Janusz wróbel, burmistrz pruszcza Gdańskiego i magdalena koło-
dziejczak, wójt gminy pruszcz Gdański, podpisali notarialnie akt 
przekazania miastu terenu pod rozbudowę cmentarza. zdaniem 
władz miasta rozbudowa obecnej nekropolii rozwiąże problem z po-
chówkami na co najmniej 15 lat.
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ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

• powiat Gdański z siedzibą w pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd miasta pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31
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nasze kalendarium
•	7 – 9 czerwca (piątek – niedziela), Dni 
Pruszcza Gdańskiego (Coma, Sławomir);

•	7 – 9 czerwca (piątek – niedziela), 
Festiwal Polskich Filmów Animowanych 
Young Animation 2019, Akademia Sztuk 
Pięknych i Uniwersytet Gdański;

•	8 – 9 czerwca (sobota – niedziela), 
Regaty o Puchar Mariny Gdańsk;

•	9 czerwca (niedziela), III Zlot Mercedes 
Sopot Trójmiasto, godz. 13.00, Stadion 
Energa Gdańsk;

•	10 – 14 czerwca (poniedziałek – piątek), 
Sopockie Dni Seniora;

•	15 czerwca (sobota), „Trąbki 
w Trąbkach” stadion w Trąbkach Wielkich 
(Golec uOrkiestra); 

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

•	23 czerwca (niedziela), Grand Prix 
Sopotu im. Janusza Sidły, Stadion Leśny 
w Sopocie, ul. Wybickiego 48/50;

•	28 czerwca (piątek), 62. 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej, godz. 20.00, Katedra Oliwska;

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

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

•	12 – 13 lipca (piątek – niedziela), Baltic 
Beer Fest, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8;

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

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

•	17 – 21 lipca (środa – niedziela), 
Globaltica Festival, Park Kolibki 
w Orłowie; 

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

•	23 lipca (wtorek), Scorpions, godz. 
20.30, Ergo Arena;

•	24 lipca (środa), Beth Hart, godz. 20.00, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza  
Górskiego 8;

•	29 lipca – 4 sierpnia (poniedziałek – 
niedziela), BNP Paribas Sopot Open;

•	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;

•	4 sierpnia (niedziela), Michał Szpak, 
godz. 20.30, tarasy przy Aquaparku 
w Sopocie, ul. Góra Zamkowa 3/5;

•	10 – 11 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych i Myśliwskich, godz. 10.00, 
Hipodrom Sopot, ul. Polna 1.
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 – Jeszcze niedawno pracowała 
Pani w radzie Gminy Kolbudy. 
Czy praca w radzie powiatu 
bardzo różni się od rady gminy?
 – Praca w radzie powiatu nieznacz-
nie różni się od pracy w radzie gmi-
ny. Wynika to z faktu, że jestem 
przewodniczącą innej komisji niż 
byłam w Kolbudach. Najważ-
niejsze, że w jednej, jak i w dru-
giej radzie mogę działać na rzecz 
mieszkańców – obecnie całego 
powiatu, także jak poprzednio na 
rzecz mieszkańców mojej gminy 
Kolbudy.
 – Czym zajmuje się Komisja 
Budżetu i Polityki Gospodarczej?
 – Komisja Budżetu i Polityki Go-
spodarczej swoją największą uwagę 
skupia na budżecie oraz prawidło-
wym finansowaniu zadań z niego 
wynikających. Pierwsze półrocze 
pracy komisji poświęcone było na 
przeanalizowanie finansowania 
oświaty oraz inwestycji drogowych 
na terenach nizinnych powiatu.

 – Jak ocenia Pani tegoroczny 
budżet powiatu gdańskiego? 
zarząd jest w stanie zrealizo-
wać wszystkie zaplanowane 
inwestycje?
 – Tegoroczny budżet opiewa na 
kwotę nieznacznie przekraczającą 
– po stronie wydatków – 100 mi-
lionów złotych. Uważam, że jest on 
bardzo dobrze przygotowany oraz 
przeanalizowany. Tworzyli go spe-
cjaliści – przede wszystkim skarb-
nik oraz zarząd powiatu. Mam 
nadzieję, że wójtowie oraz radni 
naszych gmin tak samo jak w po-
przedniej kadencji będą współpra-
cowali z powiatem w takim stop-
niu, jak robili to dotychczas. Jeśli 
tak będzie, to myślę, że uda się zre-
alizować większość zaplanowanych 
zadań.
 – Jakie najważniejsze zadania 
realizowane będą w tym roku?
- Na pewno do najważniejszych 
inwestycji planowanych na ten rok 
należy termomodernizacja Domu 

Pomocy Społecznej w Zaskoczy-
nie, ale taż kontynuacja przebu-
dowy ul. Słowackiego w Pruszczu 
Gdańskim. Ważnym zadaniem 
jest budowa węzła integracyjne-
go Cieplewo – Pruszcz Gdański, 
z więc budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej w Radunicy i chodnika 
w Pszczółkach. Warto też przy-
pomnieć o pierwszym etapie roz-
budowy Powiatowo i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim, rewitalizacji terenu wo-
kół powiatowego budynku przy ul. 
Grunwaldzkiej 25 czy pierwszym 
etapie rozbudowy szkoły w War-
czu. Realizowanych też jest szereg 
mniejszych inwestycji w zakresie 
remontów dróg lub budowy chod-
ników na terenie całego powiatu 
gdańskiego.
 – Czy któraś z zaplanowanych na 
ten rok inwestycji nie będzie zreali-
zowana, a jeśli tak to dlaczego?
 – W ubiegłym roku w Pomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim 

złożyliśmy wniosek o dofinanso-
wanie remontu odcinka bardzo 
ważnej drogi Skowarcz – Suchy 
Dąb w miejscowości Ostrowite. 
Po ocenie wniosków przez komi-
sję wojewody na liście rankingo-
wej zajmowaliśmy bardzo wysokie 
szóste miejsce, gwarantujące otrzy-
manie środków na remont drogi. 
Niestety przy ostatecznym zatwier-
dzaniu listy zostaliśmy przesunięci 
na siódme miejsce listy rezerwowej, 
które absolutnie nie daje żadnych 
szans na otrzymanie pieniędzy, 
dlatego też podczas posiedzenia 
ostatniej sesji KWW Wspólny 
Powiat przedłożył pismo do wo-
jewody pomorskiego o ponowne 
rozpatrzenie naszego wniosku. Pod 
dokumentem podpisali się wszyscy 
radni biorący udział w posiedzeniu. 
W związku z tym remont tej drogi 
musimy niestety odłożyć na następ-
ny rok lub najbliższe lata. Podobnie 
w tym roku nie zrealizujemy prze-
budowy mostu w Kolbudach. Na 

ten rok nie udało się naszemu part-
nerowi, czyli gminie Kolbudy, za-
bezpieczyć środków finansowych 
na wspólnie realizowaną inwesty-
cję. Mamy nadzieję, że niebawem 
będziemy mogli podjąć rozmowy 
z wójtem o środkach finansowych 
na przyszły rok.  

 – Jakie projekty i w jakiej skali 
– realizowane przez powiat – 
dofinansowane będą ze środków 
unijnych?
 – Każde środki zewnętrzne w zna-
czącym stopniu przyczyniają się 
do szybszej realizacji oczekiwanej 
przez mieszkańców powiatu in-
westycji. W tym roku korzystamy 
z unijnych środków m.in.: przy ter-
momodernizacji Domu Pomocy 
Społecznej w Zaskoczynie. Ponad-
to wyłącznie ze środków unijnych 
realizujemy program aktywizacji 
osób bezrobotnych, pilotażowy 
program przeciwdziałania cukrzy-
cy i węzeł integracyjny. Przeprowa-
dzamy też kolejny etap projektu po-
legającego na scalaniu gruntów oraz 
program podnoszący bezpieczeń-
stwo przeciwpowodziowe „Bez-
pieczne Żuławy”. Poziom dofinan-
sowania w zależności od programu 
wynosi od 35 do 100 procent.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Lubański

NATALIA BŁOŃsKA: „MOGę DzIAŁAĆ NA RzECz MIEszKAŃCÓW”

Jednomyślność wśród radnych 
w sprawie wniosku do wojewody
wśród radnych powiatu gdańskiego znaleźć można wiele nowych twarzy. w gronie tym jest również natalia błońska, która jest 
przewodniczącą komisji budżetu i polityki Gospodarczej.
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Teraz PiS, jak zwykle bez 
konsultacji, cichaczem wpro-
wadza zmiany do złej ustawy 
pozwalającej budować szyb-
ko i niechlujnie, nie licząc się 
z dobrem miasta i w konflik-
cie z planami zagospodaro-
wania przestrzennego. Bez 
dbałości o przestrzeń publicz-
ną i nie troszcząc się o jakość 
i dobro mieszkańców. 
Złe prawo ustawy o Krajo-
wym Zasobie Nieruchomo-
ści staje się jeszcze gorszym 
przez tę nowelizację. 
Ustawa nie przewiduje żadnej 
ochrony dla zieleni istnieją-
cej, nawet parków (!), ani dla 
zabytków.
Teraz już żaden samorząd nie 
będzie mógł sprzeciwić się in-
westycji mieszkaniowej. Na-
wet takiej, która realizowana 
będzie wbrew planom miasta, 
na terenach zielonych lub od-
dalonych od centrów gdzie 
w przyszłości gmina nie pla-
nowała zabudowy.

dewastacja polskich miast
sejm, na posiedzeniu w dniu 16 maja, głosami posłów pis przyjął nowelizację ustawy o krajowym zasobie nie-
ruchomości, czyli ustawy, która miała doprowadzić do realizacji słynnego już programu mieszkanie+. tylko nie 
doprowadziła… okazała się kompletną klapą.

Nie tylko gminy, ale nawet 
sam Premier wypowiadał 
się przeciwko szkodliwemu 
urbanistycznie i ekonomicz-
nie tzw. rozlewaniu się miast. 
I co? Teraz p. Premier to 
popiera?
Po tej nowelizacji mieszkań-
cy nigdzie nie będą mogli się 
odwoływać. Nie będą istotne 
zapisy planu miejscowego – 
bloki będą mogły powstać na 
terenie planowanej przestrze-
ni publicznej, rekreacyjnej 
albo szkoły.
Tak skonstruowane prawo po-
głębi problem korków, bra-
ku dostępu do komunikacji 
i usług publicznych.
Środowiska samorządowe, 
urbanistów, Kongres Ruchów 
Miejskich zdecydowanie 
sprzeciwiają się tej ustawie, 
a tym bardziej jej noweliza-
cji, która jeszcze pogłębia ten 
problem.
Niweczony jest cały dotych-
czasowy wysiłek planistyczny 

samorządów. W prakty-
ce oznacza to chaos prze-
strzenny kosztem mieszkań-
ców przyszłych i istniejących 
budynków.
Ta nowelizacja i tak już 
szkodliwej ustawy to kolej-
ne pozbawienie samorządów 
kompetencji.
Znika w niej obowiązek inwe-
stora uzyskania zgody od gmi-
ny na zabudowę, warunkowa-
nej możliwościami zapewnie-
nia miejsc w szkole i w przed-
szkolu. Czyli samorządy tracą 
jakąkolwiek możliwość wpły-
wu na zablokowanie np. wy-
sokiej zabudowy wśród dom-
ków jednorodzinnych.
Usunięcie tego bezpiecznika 
z tej ustawy pozbawia samo-
rządy kontroli nad tym gdzie 
będą powstawać osiedla. 
W Sejmie prowadziłam opi-
niowanie tej nowelizacji 
w imieniu Klubu Platfor-
ma Obywatelska – Koalicja 
Obywatelska. 

Jestem architektem, więc je-
stem czuła na problem ochro-
ny przestrzeni publicznej, czy 
przeciwstawianiu się rozlewa-
nia miast. 
Tym bardziej więc krytyko-
wałam te zapisy i oczywiście 

głosowaliśmy w trakcie kolej-
nych posiedzeń Komisji In-
frastruktury, jak również na 
posiedzeniu plenarnym Sej-
mu przeciw całej nowelizacji 
ustawy.
PiS przegłosował tę ustawę, 

przy braku poparcia całej 
opozycji.
To dewastacja polskich miast.

z poważaniem 
Małgorzata Chmiel,  

poseł, architekt



wydarzEnia/rEkLama

Jagatowo, ul Wrzosowa 14

726 726 780

biuro@jagatowewzgorze.pl

Dogodne położenie Jagatowego Wzgórza daje 
pensjonariuszom ciszę i spokój, a rodzinie oraz 
przyjaciołom możliwość szybkiego dotarcia

Architektura budynku i przestrzeni wokół niego, 
jak również wyposażenie zostały dostosowane 
do potrzeb osób starszych o różnym stopniu 
sprawności

Dysponujemy siłownią integracyjną dedykowaną 
dla seniorów

Zapewniamy specjalistyczną opiekę 
rehabilitacyjną

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, 
doświadczonych i oddanych opiekunów

W równym stopniu troszczymy się o zdrowie 
fizyczne, psychiczne jak i społeczne

Oferujemy zdrowe, zbilansowane posiłki, 
przygotowane we własnej kuchni

Ofertę kierujemy dla seniorów samodzielnych, 
odczuwających brak aktywności fizycznej 
i społecznej, jak również do osób chorych 
somatycznie, niepełnosprawnych fizycznie czy 
osób cierpiących na Alzheimera

CENTRUM REHABILITACJI I REGENERACJI
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RADNI BęDĄ GŁOsOWAĆ NAD uCHWAŁĄ ABsOLuTORYJNĄ

dobra sytuacja finansowa powiatu gdańskiego
niebawem odbędzie się sesja rady powiatu Gdańskiego, podczas której radni głosować będą nad uchwałą absolutoryjną. ostatnie tygodnie to 
wzmożone prace komisji rewizyjnej, której przewodniczącą jest izabela adamowicz.

 – Każdemu znana jest 
nazwa „komisja rewizyjna”, 
ale już znacznie mniej osób 
wie czym zajmują się człon-
kowie takiej komisji.
 – Najogólniej rzecz ujmując, 
zadaniem komisji rewizyjnej 
jest kontrolowanie w imieniu 
i na zlecenie rady powiatu pra-
cy zarządu oraz powiatowych 
jednostek organizacyjnych. 
Natomiast jednym z najważ-
niejszych zadań komisji jest 
sporządzenie opinii wyko-
nania budżetu powiatu i wy-
stąpienie o udzielenie lub nie 
udzielenie absolutorium dla 
zarządu. W poprzednich la-
tach komisja rewizyjna zajmo-
wała się również rozpatrywa-
niem skarg i wniosków jednak 
od obecnej kadencji zmieniło 
się to i wyznaczona została do 
tego osobna komisja.
 – W czerwcu odbędzie się 
sesja absolutoryjna. Wasza 
komisja już zajęła się przygo-
towaniem wniosku o udziele-
nie absolutorium. Na czym te 
prace polegają i jak wygląda 
procedura przed podjęciem 
końcowej uchwały?

 – Członkowie komisji w czasie 
licznych posiedzeń i kontro-
li na podstawie sprawozdania 
wykonania budżetu, sprawoz-
dania finansowego oraz infor-
macji o stanie mienia komu-
nalnego dokonują oceny pod 
względem legalności, celowo-
ści, gospodarności i rzetelno-
ści wykonania przychodów 
i wydatków powiatu w danym 
roku budżetowym. Następnie 
sporządzą opinię pozytywną 
bądź nie oraz wniosek o udzie-
lenie lub nie absolutorium za-
rządowi powiatu za 2018 rok, 
które przekazuje do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. 
RIO dokonuje oceny złożo-
nego wniosku i wydaje opinię, 
która jest odczytywana na ab-
solutoryjnej sesji rady powia-
tu. Radni, po zapoznaniu się 
ze sprawozdaniem skarbnika, 
starosty, przewodniczącego 
komisji rewizyjnej oraz opinii 
RIO,  przystępują do głosowa-
nia uchwały w sprawie absolu-
torium dla zarządu.
 – Czym zatem powinni kiero-
wać się radni przy głosowa-
niu uchwały absolutoryjnej?

 – Radni podczas głosowania 
nad uchwałą absolutoryjną po-
winni barć pod uwagę tylko 
i wyłącznie wykonanie budże-
tu, które w 2018 roku budżeto-
wym zostało zrealizowane na 
poziomie 101,60 procenta za-
planowanych dochodów oraz 
wydatków na poziomie 92,45 
procenta. Podczas głosowania 
nad taką uchwałą nie ocenia 
się innych działań zarządu, 
ale tylko te z zakresu realizacji 
budżetu.

 – A jak wygląda sytuacja 
finansowa powiatu gdań-
skiego?
 – Podstawą gospodarki f i-
nansowej powiatu gdańskie-
go jak i każdej jednostki sa-
morządu terytorialnego jest 
budżet i wieloletnia prognoza 
f inansowa. Są to dokumenty, 
z których można wyczytać 
sytuację f inansową każdej 
jednostki. Jeżeli chodzi o stan 
na koniec 2018 roku, to z całą 
pewnością można stwierdzić, 

Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Pruszczu 
Gdańskim zorganizowa-
ła dla uczniów z lokalnych 
szkół zajęcia ,,Tu miesz-
kam”. Pierwsze ze spotkań 
poprowadził historyk Bar-
tosz Gondek, który opowia-
dał o zabytkach Pruszcza 
Gdańskiego. Po wykładzie 
historyka zajęto się sprawa-
mi praktycznymi. Zapro-
szono dzieci na warsztaty 
plastyczne, które poprowa-
dziły: ukraińskie artyst-
ki – Elena Ulyanova oraz 
Marta Zwarycz. Uczniowie 
uwiecznili na swoich pra-
cach piękne zabytki swoje-
go miasta, a więc bibliote-
kę, kościół Podwyższenia 
Krzyża Św. oraz cukrownię.
 – Zajęcia miały na celu 
wzmocnienie lokalnego 
patriotyzmu; zacieśnienie 
więzi lokalnych i przyna-
leżności do miejsca, z któ-
rego się wywodzimy, a więzi 
z ludźmi, z którymi budu-
jemy codzienne relacje – 
mówi Anita Kotwa-Kąkol 
z Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.

(GR)

Tu MIEszKAM

Śladami 
zabytków

OTWARTY DLA KAŻDEGO I TANIEJ NIŻ W TRÓJMIEŚCIE

cmentarz w Pruszczu gdańskim będzie rozbudowany
Janusz wróbel, burmistrz pruszcza Gdańskiego i magdalena kołodziejczak, wójt gminy pruszcz Gdański, podpisali 
notarialnie akt przekazania miastu terenu pod rozbudowę cmentarza. zdaniem władz miasta rozbudowa obecnej nekropolii 
rozwiąże problem z pochówkami na co najmniej 15 lat. co istotne, na cmentarzu w dalszym ciągu będą mogli być chowani 
nie tylko pruszczanie, ale także mieszkańcy sąsiednich wsi i południowych dzielnic Gdańska.

Pruszczański cmentarz ko-
munalny, funkcjonujący już 
od 1995 roku, stał się „popu-
larnym” miejscem pochówku 
mieszkańców miasta, powiatu 
gdańskiego, ale również po-
łudniowych osiedli sąsied-
niego Gdańska. To powodo-
wało, że nekropolia stała się 
mała i groziła brakiem miejsc 
na kolejne groby. Od kilku lat 
władze miasta czyniły starania 
o pozyskania działki, dzięki 
której zwiększona została po-
wierzchnia cmentarza.
 – Po 19 latach od pierwszego 
pochówku można powiedzieć, 
że rozpoczynamy drugi etap 
funkcjonowania tego cmen-
tarza. Pozyskaliśmy ponad 
1,6-hektarową działkę i dzięki 
temu przez kolejnych 15 lat bę-
dziemy mogli chować tam na-
szych zmarłych – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Magdalena Kołodziejczak 
podkreśliła, że jest to ko-
lejne, wspólne działanie, 

które wzmocniło współpracę 
obu samorządów.
 – W dalszym ciągu staramy 
się pozyskać dodatkowe grun-
ty, które są przeznaczone wła-
śnie na funkcje cmentarne. 
Wiem, że jest to mało spek-
takularne wydarzenie, ale dla 
wielu mieszkańców nie tylko 
naszej gminy, ma to ogrom-
ne znaczenie. Niektórzy po 
prostu martwią się, że swoich 
bliskich będą musieli pocho-
wać na oddalonych cmenta-
rzach – podkreśla Magdalena 
Kołodziejczak.
Janusz Wróbel zaznacza rów-
nież, że ceny na pruszczańskim 
cmentarzu komunalnym będą 
niższe niż w Trójmieście.
 – Przekazany przez gminę te-
ren sąsiaduje z nekropolią, dla-
tego tylko część ogrodzenia 
będzie rozebrana, a dojście bę-
dzie od strony obecnego cmen-
tarza. Myślę, że w ciągu kilku 
najbliższych lat pozyskamy są-
siednie tereny, a miejsca na po-
chówki wystarczy na ponad pół 

wieku. Dzięki temu przez wiele 
lat nasi następcy nie będą mu-
sieli zajmować się tym proble-
mem – dodaje Janusz Wróbel.

Teraz miasto daje sobie czas na 
zagospodarowanie otrzymanej 
działki. Pierwsze pochówki na 
rozbudowanej części cmentarza 

mogłyby się odbyć za nieco po-
nad 2 lata.

(lubek)
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że sytuacja f inansowa powia-
tu jest dobra. Podstawowym 
tego wyznacznikiem jest za-
dłużenie powiatu, które wy-
nosi 5 520 000 złotych, co 
stanowi tylko 6,7 procenta 
wielkości wykonanych do-
chodów i zmniejszyło się od 
roku poprzedniego o 3 060 
000 złotych. Taki stan za-
dłużenia daje możliwość za-
ciągania nowych zobowią-
zań, w przypadku wystąpie-
nia konieczności, np. wkładu 
własnego w programach unij-
nych lub realizacji większych 
inwestycji. Oprócz wielkości 
zadłużenia powiatu dużą rolę 
w stabilności f inansowej od-
grywa nadwyżka operacyjna, 
która za rok 2018 wynosiła 
14 470 000 zł. W 2018 roku 
powiat nie zaciągał nowych 
zobowiązań. Nie ma również 
żadnych problemów z płyn-
nością f inansową. Docho-
dy za 2018 rok wykonano na 
kwotę 92 257 000 zł, a wy-
datki na kwotę 86 573 000 zł, 
natomiast rozchody na kwotę 
3 060 000 zł.
Wielkości zaplanowane 

w budżecie gwarantują wy-
konywanie wszystkich za-
dań przypisanych powiatowi. 
Część środków przeznacza 
się na inwestycje – w 2018 
roku była to kwota 22 300 
000 zł. Wszystkie zadania 
inwestycyjne zostały wy-
konane w danym roku bu-
dżetowym, za wyjątkiem 
przebudowy ul. Słowackie-
go w Pruszczu Gdańskim, 
ponieważ dla tego zadania 
przesunięto termin realizacji 
do maja 2019 i włączono do 
wydatków niewygasających. 
Największe wydatki inwe-
stycyjne poniesiono na drogi 
powiatowe oraz oświatę. Po-
wiat wspiera ponadto działal-
ność Policji i Straży Pożar-
nej, a także realizuje liczne 
programy unijne, wśród nich 
warto wymienić termomo-
dernizację budynków szkół 
w Pruszczu Gdańskim, Ru-
socinie i Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zaskoczynie na 
łączną kwotę 12 500 000 zł.  
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

  pruszczańska nekropolia powiększy się o ponad 1,5 ha
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OszuŚCI

zus ostrzega
Do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych ponownie docierają 
sygnały o oszustach podszy-
wających się pod pracowników 
ZUS.  
U 81-letniego mieszkańca 
Gdańska pojawiły się dwie ko-
biety podające się za pracowni-
ce ZUS, które jakoby chciały 
sprawdzić czy otrzymał on tzw. 
„trzynastą emeryturę”. Po od-
wróceniu jego uwagi okradły go 
z wszystkich oszczędności.
Wizyty pracowników poza pla-
cówkami ZUS odbywają się 
jedynie w dwóch przypadkach. 
Pierwszy z nich to kontrola 
u płatników składek. Prowa-
dzą ja wyłącznie inspektorzy 
kontroli na podstawie upoważ-
nienia. Jest ona zawsze zapo-
wiadana wcześniej. Inspektor 
informuje o niej, doręczając 
zawiadomienie. Przed kontrolą 
inspektor musi okazać legity-
mację służbową i upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli. 
Drugi to kontrola prawidło-
wości wykorzystania zwolnień 
lekarskich. W takim wypadku 

pracownik ZUS może przyjść 
do naszego domu lub inne-
go miejsca, które wskazaliśmy 
w zwolnieniu jako miejsce po-
bytu w czasie choroby i spraw-
dzić, czy wykonujemy zalecenia 
lekarskie. Każdy pracownik 
ZUS przeprowadzający kontro-
lę posiada  legitymację.
W razie wątpliwości co do toż-
samości osoby przedstawiającej 
się jako pracownik ZUS pod 
numerem telefonu  (22) 560 
16 00  można poprosić o po-
moc w zweryfikowaniu spra-
wy i potwierdzenie tożsamości 
pracownika.
Wiadomości pocztą elektronicz-
ną ZUS wysyła wyłącznie do 
klientów, którzy zdecydowali się 
na taką formę kontaktu, i zawsze 
są one wysyłane od indywidual-
nego opiekuna. Wszystkie inne 
informacje wysyłane pocztą 
elektroniczną rzekomo w imie-
niu ZUS mogą zawierać wirusy 
i nie należy ich otwierać.

(KC)

tradycją stały się już konkursy, dzięki którym poznajemy najładniejsze pruszczańskie ogródki, działki i posesje. zgłoszenia do 
tegorocznej edycji konkursu przyjmowane będą do 21 czerwca.

 – Jak co roku w okresie wio-
sennym zachęcamy mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego do 
wzięcia udziału w konkursie 
„Najpiękniejsza posesja, naj-
piękniejszy balkon Pruszcza 
Gdańskiego”, a prezesów Ro-
dzinnych Ogrodów Działko-
wych do zgłaszania swoich 
ogrodów oraz użytkowników 
działek w konkursie „Rodzin-
ny Ogród Działkowy oraz 
Działka roku” – mówi Anna 
Mrówka z Referatu Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
Konkurs „Najpiękniejsza po-
sesja, najpiękniejszy bal-
kon Pruszcza Gdańskiego” 

TERMIN zGŁOszEŃ MIJA 21 CzERWCA

wybiorą najpiękniejszą posesję, balkon 
i ogród działkowy

skierowany jest do indywidu-
alnych osób będących właści-
cielami zagospodarowanych, 
przydomowych posesji w dom-
kach jednorodzinnych oraz 
balkonów w budynkach wielo-
rodzinnych. Komisja konkur-
sowa będzie brała  pod uwagę 
kompozycję zieleni, zawarte 
w niej elementy małej architek-
tury, różnorodność nasadzeń 
krzewów i drzew oraz kolory-
stykę roślin.
Z kolei konkurs „Rodzinny 
Ogród Działkowy oraz Dział-
ka roku” przeznaczony jest 
dla wszystkich, którzy upra-
wiają swoje ogródki działko-
we w Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych na terenie Prusz-
cza Gdańskiego. Oceniane są 
zarówno działki rekreacyjne, 
jak i owocowo–warzywne. Ko-
misja konkursowa podczas oce-
ny bierze pod uwagę zagospo-
darowanie części produkcyjnej 
bądź rekreacyjnej w zależności 
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od typu działki. Oceniany jest 
zarówno porządek i czystość na 
działce, jak i stan altany.
 – Brane pod uwagę jest rów-
nież, czy prawidłowo prowa-
dzona jest pryzma komposto-
wa, a także racjonalne wyko-
rzystanie terenu. Ważna jest 

także prawidłowo prowadzona 
gospodarka odpadami. Komi-
sja konkursowa zwraca rów-
nież uwagę na stan i utrzyma-
nie trawnika oraz na małą ar-
chitekturę na działce: płotki, 
murki, pergole, oczka wodne 
czy domki i budki dla ptaków 

– tłumaczy Anna Mrówka.
Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
58 775 99 31. Termin przyj-
mowania zgłoszeń do obydwu 
konkursów upływa 21 czerwca.

(GR)

 



CzerwieC 2019 NewS@PANOrAMAPOMOrzA.PL 7

rozmaitoŚci

CEDRY MAŁE

są pieniądze na kolorową
Gmina Cedry Wielkie może po-
chwalić się kolejnymi pozyska-
nymi środkami zewnętrznymi. 
Tym razem udało się pozyskać 
pieniądze na przebudowę ulicy 
Kolorowej w Cedrach Małych.
 – Każdego roku – z różnym 
skutkiem – staramy się pozy-
skać pieniądze na remonty na-
szych dróg. Tym razem nasz 
wniosek został pozytywnie za-
opiniowany i znalazł się w puli 
projektów dofinansowanych 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych – mówi nam Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Wójt Goliński podpisał już 

w Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku stosowną umowę 
dotyczącą dofinansowania dro-
gowej inwestycji. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wynosi 
blisko 300 tysięcy złotych, z cze-
go 191 155 zł stanowi dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. W tej chwili trwa-
ją prace nad przygotowaniem 
dokumentacji przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych. Zgodnie z przy-
jętym harmonogramem całość 
zadania zostanie wykonana do 
połowy listopada.

(GR)

życiE gminy cEdry wiELkiE

Gmina cedry wielkie staje się miejscem, które jest coraz chętniej odwiedzane przez turystów. planowane przez włodarzy 
gminy inwestycje spowodują, że liczba ta okaże się jeszcze większa.

Strzałem w dziesiątkę okaza-
ła się budowa mariny w Błot-
niku. Czas pokazał, że takich 
miejsc brakuje na żeglarskiej 
mapie Pomorza. Z przysta-
ni w Błotniku korzystają już 
nie tylko goście, ale również 
– i to coraz chętniej – miesz-
kańcy naszej gminy.
 – Tym razem robimy ukłon 
w stronę kajakarzy. W ra-
mach programu „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe” chcemy 
wybudować dwa pomosty. 
Pierwszy zlokalizowany bę-
dzie w miejscowości Trzci-
nisko, a drugi w Błotniku – 
mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie. 
– Za szkółką żeglarską sta-
nie budynek, w którym prze-
chowywane będą kajaki, ale 
będzie też otwarty sanita-
riat. Wygospodarujemy tak-
że miejsce na pole biwakowe. 
W ramach projektu zakupio-
nych będzie również pewna 
liczba kajaków. Zauważam 
coraz większe zaintereso-
wanie turystką kajakową. 
Nawet wśród mieszkańców 
naszej gminy da się słyszeć 

CORAz ATRAKCYJNIEJszA OfERTA TuRYsTYCzNA

martwa wisła w końcu ożyje

głosy o planach organizacji 
ciekawych spływów.
Być może już niebawem na 
przystani w Błotniku pojawi 
się sprzęt pływający dostęp-
ny również dla tych, któ-
rzy nie mogą pozwolić sobie 
na zakup własnej łodzi. Jak 
mówi nam Janusz Goliński, 
w urzędzie marszałkowskim 
w Gdańsku rozpatrywana 
jest możliwość dofinansowa-
nia ze środków unijnych za-
kupu łodzi w ramach progra-
mu „Pętla Żuławska”.
Martwa Wisła staje się coraz 
bardziej atrakcyjnym miejsce 
do uprawiania różnego ro-
dzaju sportów wodnych.
 – Rewelacyjnym posunię-
ciem była budowa mostu 
w Sobieszewie. Jeszcze do 
niedawna most pontonowy 
był ostatnią kłodą utrudnia-
jącą żeglowanie po Martwej 
Wiśle. Teraz to się zmieni, 
a niedoceniany dotychczas 
akwen ożyje. Budowany jest 
przystanek wypływającego 
z Gdańska tramwaju wodne-
go, który ma pływać w kie-
runku Przegaliny. Będziemy 

czynić starania, aby wodny 
tramwaj kursował aż do Błot-
nika. A stąd będzie można 
na przykład wsiąść na rower 
i zwiedzać Żuławy Gdań-
skie albo wybrać się w podróż 
powstającą właśnie Wiślaną 
Trasą Rowerową. Myślę, że 
taka propozycja skusi osoby, 
które lubią aktywnie spędzać 
swój wolny czas – podkreśla 
wójt Goliński.
Przypomnijmy, że przystań 

w Błotniku funkcjonuje od 
7 lat. Na początku była sama 
marina prowadzona przez 
Polski Klub Morski. Posta-
nowiono utworzyć szkół-
kę żeglarską, założono klub 
„Cedrus”, który skupia miesz-
kańców i który zarządza ma-
riną. W tej chwili w Błotniku 
przygotowanych jest ponad 
150 miejsc dla łodzi, a gmina 
chce wygospodarować kolej-
nych 60. W przyszłym roku 

marina w Błotniku poszerzy 
swoją ofertę również o część 
gastronomiczną i noclegową.
 – To były początki, początki 
bardzo trudne. Czas poka-
zał, że udało się zarazić nasze 
dzieciaki żeglarstwem. Mło-
dzi ludzie z naszej gminy nie 
tylko mieli okazję trenować 
żeglarstwo na miejscu, na 
Martwej Wiśle. Część z nich 
miała przyjemność uczest-
niczyć w obozach, które 

30. ROCZNICA WOLNYCH WYBORÓW

Piknik wolności i solidarności
W wielu miejscach nasze-
go kraju świętowana jest 30. 
rocznica pierwszych częścio-
wo wolnych wyborów w Pol-
sce. Nie inaczej było w Ce-
drach Wielkich, gdzie zorga-
nizowano z tej okazji Piknik 
Wolności i Solidarności.
Młodym Czytelnikom warto 
powiedzieć, że 4. czerwca od-
była się pierwsza tura pierw-
szych po II wojnie światowej 
częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu i całkowicie wol-
nych do Senatu, zakończo-
nych miażdżącym zwycię-
stwem obozu „Solidarności”. 
Zwycięzcy zdobyli 99 na 
100 mandatów senatorskich 
i wszystkie 161 mandatów 
poselskich przypadających 
kandydatom bezpartyjnym. 
Datę tę uznaje się za upadek 
komunizmu w Polsce.
Należy podkreślić, iż z inicja-
tywą organizacji ogólnopol-
skich obchodów 30. rocznicy 
wyborów parlamentarnych 4. 
czerwca wystąpił tuż przed 
śmiercią prezydent Gdań-
ska. List w tej sprawie, na-
pisany na początku stycznia 
przez Pawła Adamowicza, 
odczytała podczas uroczy-
stego zjazdu samorządowców 
w Gdańsku Aleksandra Dul-
kiewicz. Zawarte w nim było 

zaproszenie dla samorządow-
ców, by wspólnie obchodzić 30. 
rocznicę wyborów 4 czerwca 
1989 roku i „uczcić narodziny 
wolnej Polski”.
 – Ważne jest, że dla naszej spo-
łeczności gminnej te obchody 
również mają duże znaczenie. 
Dlatego też wyszedłem z ini-
cjatywą, żeby zorganizować je 
właśnie na naszym terenie, 
dedykując przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży szkol-
nej. Ta inicjatywa jest wyrazem 
głębokiego szacunku dla boha-
terów niedawnej przeszłości, 

jak i płynącego z niej zobowią-
zania – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Wczoraj, 4 czerwca, na placu 
przy Żuławskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Cedrach Wiel-
kich odbył się „Piknik Wolno-
ści i Solidarności” z udziałem 
dzieci i młodzieży ze szkół z te-
renu Gminy Cedry Wielkie.
 – Impreza była też okazją do 
uroczystego podsumowania 
konkursu „Weź zagłosuj”, or-
ganizowanego przez Obszar 
Metropolitarny Gdańsk, Gdy-
nia, Sopot, do którego udział 

fo
t.

 Ż
O

K
is

 C
ed

ry
 W

ie
lk

ie

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

  Umowę na dofinansowanie przebudowy ulicy kolorowej 
podpisał Janusz Goliński i wojewoda dariusz drelich.

zgłosili również uczniowie 
ze szkół z naszej gminy – do-
daje Łukasz Żarna, dyrektor 
Żuławskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Cedrach Wiel-
kich. – Osobom zaangażowa-
nym w inicjatywę promującą 
glosowanie w wyborach do 
Europarlamentu wręczone 
zostały nagrody, a ich prace 
można było obejrzeć na spe-
cjalnej wystawie, ustawionej 
na scenie.

(GR)

organizowane były we Wło-
szech i w Chorwacji. Wszyst-
ko to było oczywiście w for-
mie zabawy, ale mam nadzie-
ję, że ktoś potraktuje żeglar-
stwo na poważnie i trenować 
je będzie profesjonalnie. Kto 
wie, może doczekamy się że-
glarskich mistrzów – mówi 
Janusz Goliński.

Krzysztof Lubański
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TRęBACzE sPOTKAJĄ 15 CzERWCA

Pobij rekordu Polski 
Już tylko dni dzielą nas od 
kolejnej Biesiady „Trąbki 
w Trąbkach”, podczas której 
odbędzie się próba pobicia 
Rekordu Polski w kategorii: 
najwięcej osób grających jed-
nocześnie na trąbkach.
 – Wykonywany będzie hej-
nał gminy Trąbki Wielkie. 
Autorką naszego hymnu jest 
Joanna Szymala z Akade-
mii Muzycznej w Katowi-
cach. Próbę pobicia Rekordu 
Polski obserwował będzie 
przedstawiciel Biura Rekor-
dów z Poznania – przypomi-
na Błażej Konkol, wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie.
Kolejny raz do Trąbek Wiel-
kie zaprasza również Le-
szek Orczykowski, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Turystyki 
w Trąbkach Wielkich, który 
przypomina, że w 2016 roku 
wystąpił w Trąbkach Wiel-
kich chór trąbek składający 
się z 41 osób, ale był to wy-
nik nieoficjalny.
 – Rok później, już w obec-
ności przedstawiciela Biu-
ra Rekordów, wynikiem 92 
trębaczy został ustanowio-
ny ówczesny Rekord Polski. 
W ubiegłym roku trębaczy 
było już 102. 15 czerwca li-
czymy na lepszy wynik – 
mówi Leszek Orczykowski.
Wszystkich miłośników gry 
na trąbce zapraszamy więc 
do wspólnego bicia rekordu 
Polski.

(GR)

kolejny raz poeci opanowali park oliwski. plany organizatora – Gdańskiego klubu poetów – storpedowała nieco zła pogoda, 
ale i tak oliwskie dni poezji należy uznać udane.

Oliwskie Dni Poezji odby-
wają się już od 8 lat, ale od 
2015 roku imprezę organizuje 
Gdański Klub Poetów.
 – Bliźniacze imprezy już od 
28 lat organizuję w różnych 
polskich miastach. Oliwskie 

zA ROK W NOWEJ fORMuLE

oliwskie dni Poezji

Dni Poezji trwały dwa dni, ale 
chcielibyśmy, aby w przyszłym 
roku nasza impreza odbywała 
się przez cały tydzień – mówi 
„Panoramie” Piotr Szczepański 
z Gdańskiego Klubu Poetów.
Tradycyjnie już podczas 

imprezy można było zaczytać 
się w wierszach, które rozwie-
szone były na sznurach do pra-
nia. W tym roku zawieszono 
250 wierszy.
 – Specjalnie na naszą impre-
zę przyjechał z USA Tadeusz 
Karmazyn, który mimo złej 
pogody oczarowany był na-
szym pomysłem, ponieważ 
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w Stanach Zjednoczonych 
podobnych imprez się nie or-
ganizuje. Swoje wiersze moż-
na zaprezentować jedynie na 
wieczorkach poetyckich, które 
maja bardzo oficjalną formę – 
tłumaczy Piotr Szczepański.
Zwieńczeniem Oliwskich 
Dni Poezji był Otwarty Ma-
jowy Konkurs „Podziel się 

wierszem”. Jury zdecydowa-
ło się przyznać dwie rów-
norzędne pierwsze nagro-
dy, którymi uhonorowano 
Arko van Ieperena i Zbignie-
wa Ignacego Brzostowskie-
go. Przyznano również dwa 
równorzędne drugie miej-
sca. Autorami nagrodzo-
nych wierszy są: Agnieszka 

Rychcik-Nowakowska i Ro-
man Ciesielski.
W tym roku w organizację im-
prezy włączyły się również: 
Stowarzyszenie Autorów Pol-
skich, Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Mu-
zeum Etnograficzne.

(GR)

 15 czerwca wszyscy trębacze są mile widziani 
w trąbkach wielkich.
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Gmina przywidz otrzymała promesę na 310 tysięcy złotych, które mają być 
przeznaczone na zakup wozu bojowego dla ochotniczej straży pożarnej w przywidzu.

Uczniowie ze szkół w przywidzu, trzepowie, pomlewie i nowej wsi przywidzkiej uczestniczą w niecodziennym projekcie 
edukacyjnym „młodzieżowy college kreatywności i innowacyjności”, który współfinansowany jest ze środków europejskich.

Promesy wręczał wojewoda 
pomorski i Komendant Wo-
jewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Gdańsku, 
a na uroczystości poza wójtem 
Markiem Zimakowskim obec-
ny był także Feliks Mikulski, 
prezes przywidzkiej OSP.
 – Do pełni szczęścia potrzeb-
na była jeszcze uchwały rady 
gminy, dotycząca przekaza-
nia środków budżetowych na 
zakup samochodu dla przy-
widzkiej jednostki. Uchwałę 
taką radni przyjęli, czym dali 
zielone światło na przekaza-
nie środków. Decyzja była jak 
najbardziej zasadna, ponieważ 
naszym strażakom brakuje 
w tej chwili odpowiedniego 
wozu. Na zakup samochodu 
mamy czas do 20 grudnia tego 
roku i nie możemy przekro-
czyć limitu, jaki ustalono na 
poziomie 760 tysięcy złotych 
– mówi „Panoramie” Marek 
Zimakowski.
Wójt przywidzkiej gminy 

W edukacyjnym projekcie bio-
rą udział uczniowie klas VII. 
Do przedsięwzięcia przyłączył 
się Urząd Gminy Przywidz 
i Gminny Ośrodek Kultury 
w Przywidzu, a głównym koor-
dynatorem projektu jest Sopoc-
ka Szkoła Wyższa we współpra-
cy z Fundacją Mikroakademia.
Uczniowie wzbogacają swoją 
wiedzę m.in. o podstawowe in-
formacje o budżecie, środkach 

JEszCzE W TYM ROKu

uCzNIOWIE z GMINY PRzYWIDz NA MŁODzIEŻOWYM COLLEGu

Będzie samochód dla 
strażaków z Przywidza

Przedsiębiorczy, kreatywni i innowacyjni 

przyznaje, że być może uda się 
pozyskać dodatkowe wsparcie.
 – Będziemy zabiegać o dofi-
nansowanie ze środków po-
wiatowych. Nasi strażacy – 
nie tylko z Przywidza – coraz 
częściej wyjeżdżają do najróż-
niejszych zdarzeń. Co cieka-
we, coraz rzadziej biorą udział 
w gaszeniu pożarów. Ostatnim 
większym zdarzeniem był po-
żar lasu w okolicach Przywi-
dza. Najczęściej strażacy wy-
jeżdżają jednak do wypadków 
drogowych – informuje wójt 
Zimakowski.
Na szczęście OSP nie może 
narzekać na brak odpowied-
niego sprzętu potrzebnego do 
akcji ratowniczych. Powód do 
dumy powinien stanowić tak-
że fakt, że do przywidzkiej 
jednostki bardzo chętnie gar-
nie się miejscowa młodzież, 
dzięki czemu starsi strażacy 
mogą być spokojni o swoich 
następców.
 – Na naszym terenie tak 

płatniczych, jak założyć konto 
bankowe, czy o architekturze 
i designie, ale też uczą się pisać 
projekty społeczne i zdobywać 
środki na ich realizację.
 – W ten sposób pokazujemy 
im chociażby, że pieniądze nie 
leżą na ulicy, ale trzeba wiele 
wysiłku, aby je zdobyć. Zaję-
cia obywają się raz w miesiącu 
w gościnnych murach Sopockiej 
Szkoły Wyższej. Uczestnicy 

naprawdę aktywnie dzia-
łają jednostki w Przywidzu 
i Jodłownie. Mam nadzieję, 
że wzrośnie aktywność także 
OSP w Nowej Wsi Przywidz-
kiej. Gmina w swoim budżecie 
zabezpiecza środki, które prze-
znaczane są m.in. na szkole-
nie strażaków. Teraz cieszę się 
z tego, że strażacy z Nowej Wsi 

projektu spotkali się również 
z doradcą zawodowym. Mło-
dzież dowiedziała się, jak postę-
pować podczas różnego rodzaju 
spotkań zawodowych czy też 
biznesowych. Muszę przyznać, 
że na początku mieliśmy oba-
wy, czy tak młodzi ludzie będą 
chcieli uczestniczyć w tego ro-
dzaju przedsięwzięciu. Teraz – 
z pełną stanowczością – mogę 
powiedzieć, że na tyle udało się 
ich zainteresować projektem, że 
wręcz sami dopytują się o kolej-
ne spotkania czy zajęcia w Sopo-
cie– podkreśla Anna Zulewska, 
dyrektorka GOK w Przywidzu.
Należy wspomnieć, że w ramach 
zajęć, uczniowie z gminy Przy-
widz przygotowują także swój 
własny projekt, który również 
zostanie sfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej. W tej 
sprawie odwiedzili nawet wójta 
Marka Zimakowskiego, który 
patronować będzie młodzieżo-
wemu przedsięwzięciu. A cóż to 
za projekt?
 – Jestem pod wrażeniem po-
mysłowości uczniów z naszej 
gminy. Młodzież wymyśliła, że 

na zakończenie swojej edukacji 
w Przywidzu – a więc za rok 
–  chcą zakopać pod pomni-
kiem „Korzenie rocka” kapsułę 
czasu. Znaleźć się w niej mają 
– wraz z uzasadnieniem – waż-
ne przedmioty dla urzędu gmi-
ny i niektórych instytucji gmi-
ny Przywidz – wyjaśnia Marek 
Zimakowski. – Myślę, że tego 
typu zajęcia można byłoby pro-
wadzić w szkole, ponieważ dzię-
ki temu już teraz możemy zaob-
serwować, że młodzież zupełni 
inaczej patrzy na świat.
Zakończenie projektu zaplano-
wano na wrzesień. Od rektor 
Sopockiej Szkoły Wyższej mło-
dzież otrzyma dyplomy ukoń-
czenia college’u .
„Młodzieżowy College Kre-
atywności i Innowacyjności” re-
alizowany jest w ramach Dzia-
łania 3.1 Kompetencje w szkol-
nictwie wyższym Programu 
Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój, współfinansowa-
nego ze środków pochodzą-
cych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

(lubek)

Przywidzkiej stają się widocz-
ni na różnego rodzaju impre-
zach organizowanych na te-
renie naszej gminy, ale mam 
nadzieję, że z czasem będą oni 
również wyjeżdżać do akcji 
ratunkowych – mówi Marek 
Zimakowski.

(lubek)
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V Letni 
festiwal 
muzyczny
W tym roku plenerowe gra-
nie odbędzie się w pięciu 
miejscowościach. Dodat-
kowo zapraszamy na spe-
cjalny koncert dedykowany 
najmłodszym.

Harmonogram koncertów:
12 czerwca, 19.00–20.00 
– WOJANOWO (amfi-
teatr w parku). Wystąpi: 
Quiet Trio – najpiękniejsze 
przeboje.
13 czerwca, 19.00–20.00 – 
ŻUKCZYN (świetlica wiej-
ska). Wystąpi: Quiet Trio – 
najpiękniejsze przeboje.
14 czerwca, 18.00–20.00 
– ROTMANKA (amfite-
atr). Wystąpią: Julia Vikman 
Band – ballady i romanse 
rosyjskie (19.00), OKSiBP 
dzieciom: koncert piosenki 
dziecięcej (18.00).
15 czerwca, 19.00–20.00 – 
STRASZYN (teren przy 
Mediatece). Wystąpi: Jarek 
Janiszewski jako Doktor Swi-
ng – przeboje lat 50. i 60.
16 czerwca, 17.00–18.00 – 
WIŚLINKA (stanica żeglar-
ska). Wystąpi: Islet – piosen-
ka autorska, promocja płyty.

NA WSZYSTKIE 
KONCERTY WSTĘP 
WOLNY!

(MB)

BORKOWO

mamy pieniądze na kasztanową!
Po wielu latach starań i składa-
nia wniosków, gmina Pruszcz 
Gdański otrzymała dofinan-
sowanie budowy ul. Kaszta-
nowej w Borkowie. Inwestycja 
zostanie sfinalizowana jeszcze 
w tym roku!
Wójt Magdalena Kołodziej-
czak podpisała umowę na do-
tację z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w kwocie blisko 
2,9 mln zł. Łączna wartość 
inwestycji to 4,8 mln zł.
 – To wspaniała wiadomość – 
cieszy się wójt. – Dzięki dofi-
nansowaniu możemy szybciej 
zrealizować II etap układu 
drogowego Akacjowa–Kasz-
tanowa w Borkowie.
Warto przypomnieć, że reali-
zacja budowy dróg w Borko-
wie jest możliwa dzięki wcze-
śniejszej dużej inwestycji: bu-
dowie zbiornika retencyjnego.

(MB)

życiE gminy Pruszcz gdański

sTRAszYN

nowe drogi na modrym
Dobiegła końca kompleksowa 
budowa ul. Jowisza oraz frag-
mentu ul. Plutona na osiedlu 
Modrym w Straszynie.
Wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej na odcinku 700 

m.b., chodników, parkin-
gów, kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia pochłonęło 3 
mln zł.

(MB)
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blisko 400 osób – mieszkańców gminy i regionu – wzięło udział w Vii wojewódzkim biegu Żuławskim brzegiem motławy.

W biegu głównym wystar-
towało 168 zawodników. Na 
5-kilometrowym dystansie 
triumfował Michał Mrówka 
z Gdańska (z czasem 16:44). 

KOLEJNA uDANA IMPREzA BIEGOWA W GMINIE PRuszCz GDAŃsKI

Bieg żuławski Brzegiem motławy
W kategorii pań zwycięży-
ła mieszkanka gminy Pruszcz 
Gdański – Julia Wiergowska 
(z czasem 20:11).
W Biegu Skrzatów, 

który przeprowadzono na bo-
isku w Wiślinie, najmłodsi 
(rocznik 2011 i młodsze rocz-
niki) zmierzyli się z dystansem 
300 metrów, a trochę starsi 
(roczniki 2009 i 2010) – poko-
nali trasę długości 800 metrów. 
W sumie pobiegło 142 dzieci.
W Biegu Młodzieżowym na 
dystansie 1500 metrów spraw-
dziło się 20 osób.
Organizatorzy wręczyli łącz-
nie 56 pucharów dla najszyb-
szych trójek w poszczególnych 
grupach wiekowych. Na mecie 
na każdego uczestnika czekał 
poczęstunek.

(MB)

 na zdjęciu od lewej: główny specjalista ds. pozyskiwania 
funduszy marzena maciuk, wójt gminy pruszcz Gdański 

magdalena kołodziejczak oraz kierownik referatu inwestycji  
i remontów w Urzędzie Gminy pruszcz Gdański paweł 

czajkowski.

 najlepsi byli przepytywani przez wójt magdalenę 
kołodziejczak

 puchary wręcza wicewójt daniel kulkowski

 rozgrzewka najmłodszych

 silna reprezentacja niewielkiego mokrego dworu
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delegacja mieszkańców gminy kolbudy z byłym wójtem, leszkiem Grombalą na czele w majowy długi weekend gościła 
w Jaworowie, mieście partnerskim gminy kolbudy.

kolejny raz w szkole podstawowej specjalnej w warczu odbył się festyn rodzinny, połączony z obchodami dnia dziecka. 
liczyła się nie tylko dobra zabawa, ale również szczytny cel, jakim była zbiórka krwi.

Okazją do odwiedzenia ukra-
ińskiego miasta były uroczy-
stości związane z przekaza-
niem tamtejszej jednostce 
straży pożarnej samocho-
du gaśniczego, który przez 
lata służył w OSP Pręgowo, 
a w zeszłym roku został wy-
cofany ze służby. Samochód 
ten f izycznie pojechał na 
Ukrainę jeszcze w ubiegłym 

Impreza miała charakter 
otwarty, dlatego mógł w niej 
uczestniczyć każdy chętny. 
Do organizacji, podobnie jak 
w roku ubiegłym, włączył się 

z PRęGOWA DO JAWOROWA

PRzYJEMNE POŁĄCzONO z POŻYTECzNYM

z delegacją u przyjaciół z ukrainy

rodzinny festyn w szkole specjalnej w warczu

roku, natomiast uroczyste 
przekazanie pojazdu z udzia-
łem byłego wójta gminy Kol-
budy, Leszka Grombali oraz 
byłego komendanta gminne-
go OSP, a obecnie komen-
danta OSP Pręgowo, Daniela 
Rabiegi odbyło się 30 kwiet-
nia. Dzięki prywatnym spon-
sorom oprócz samochodu 
do Jaworowskich strażaków 

Klub Motocyklowy Wild Dog.
 – Tak naprawdę to z inicja-
tywą wspólnego organizo-
wania festynu wyszedł klub 
motocyklowy. Cieszymy się, 

traf ił również agregat prą-
dotwórczy, a także drobny 
sprzęt pożarniczy.
 – Cieszymy się, że samochód, 
który u nas został zastąpio-
ny nowym pojazdem, może 
jeszcze pomagać w ratowa-
niu mienia i życia u naszych 
przyjaciół w Jaworowie – po-
wiedział Leszek Grombala. – 
Mam nadzieję, że dobrze bę-
dzie służył w nowej jednostce.
Leszek Grombala dodał, że 
pomimo odejścia z pracy w lo-
kalnym samorządzie zamie-
rza dalej wspierać współpracę 
mieszkańców miast partner-
skich gminy Kolbudy.
 – Partnerstwa miast to nie 
podpisane dokumenty, a rze-
czywista przyjaźń ich miesz-
kańców. I nie trzeba piasto-
wać najwyższych funkcji, 
aby móc taką współpracę, 
a w przypadku Jaworowa czę-
sto pomoc, prowadzić. Jest 
to tym bardziej potrzebne, 
że w przestrzeni publicznej 
pojawiają się informacje, że 
nowe władze naszej gminy 

że na imprezie pojawiają się 
nie tylko rodzice z dziećmi, 
które uczą się w naszej szkole. 
Do Warcza przyjeżdżają goście 
z różnych miejscowości trąbec-
kiej gminy, powiatu czy nawet 
Gdańska – mówi „Panoramie” 
Anna Bartoszewska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Specjal-
nej w Warczu. – Nasza szkoła 
organizuje w ciągu roku festy-
ny, ale o znacznie mniejszym 

współpracę międzynaro-
dową, na której korzystali 
przede wszystkim nasi naj-
młodsi mieszkańcy, mogą 
ograniczyć. Na dzień dzisiej-
szy nie wiemy na przykład, 
czy będzie kontynuowana 
tradycja organizacji Między-
narodowego Obozu Żeglar-
skiego, na którym wypoczy-
wała młodzież z Kolbud oraz 

z naszych miast partnerskich. 
Dlatego też, wraz z wieloma 
zwykłymi mieszkańcami na-
szej gminy, będziemy konty-
nuować to, co budowaliśmy 
przez ostatnie kilkanaście 
lat.
Jak udało nam się dowie-
dzieć, kolejnym elementem 
współpracy międzynaro-
dowej mieszkańców gminy 

Kolbudy i Jaworowa będzie 
obóz, na którym – dzięki 
środkom pozyskanym przez 
OSP Pręgowo oraz prywat-
nym sponsorom – bawić się, 
wypoczywać i uczyć będzie 
młodzież z Jaworowa i gminy 
Kolbudy.

(GR)

wymiarze. Ilość gości, któ-
rzy nas odwiedzili, świadczy 
o tym, że tego typu imprezy są 
potrzebne.
Organizatorzy festynu przy-
gotowali wiele atrakcji, 

z których skorzystać mogli 
przede wszystkim najmłod-
si. Czekała na nich zjeżdżal-
nia dmuchaniec, malowanie 
buziek, warsztaty przyrod-
nicze, zajęcia plastyczne, ale 

też słodki poczęstunek i gro-
chówka. Miłośnicy stalowych 
rumaków mogli zaś podziwiać 
motocykle, które tego dnia 
zjechały do szkoły w Warczu.

(GR)
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AKTYWNE POMORsKIE sOŁECTWO

stanie wiata rekreacyjna w kiezmarku

Samorząd Województwa Po-
morskiego przeznaczył prawie 
400 tys. zł na projekty w so-
łectwach. Dzięki nim miesz-
kańcy wsi zyskają nowe miej-
sca spotkań, boiska, chodniki 
i oświetlenie. W gronie 40 
pomorskich gmin z pieniędzy 
skorzystano także w gminie 
Cedry Wielkie.
Dofinansowanie realizowane 
jest w ramach projektu Ak-
tywne Sołectwo Pomorskie. 
Przedsięwzięcie ma wspierać 
rozwój demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatelskie-
go. Projekt Aktywne Sołectwo 
Pomorskie realizowany jest po 
raz drugi. Ze względu na duże 

zainteresowanie, zarząd woje-
wództwa pomorskiego posta-
nowił w tym roku o 100 tys. zł 
zwiększyć kwotę przeznaczoną 
na inicjatywy mieszkańców wsi 
(w roku 2018 pula środków wy-
nosiła 300 tys. zł).
Ideą Aktywnego Sołectwa 
pomorskiego jest wspieranie 
rozwoju lokalnej demokracji 
i społeczeństwa obywatelskiego. 
Wspólne inicjatywy służą po-
prawie atrakcyjności obszarów 
wiejskich.
 – W tym roku do urzędu trafi-
ło 59 wniosków o dofinansowa-
nie – mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego. – Specjalna komisja 

oceniająca projekty postano-
wiła wesprzeć 40 gmin. Cie-
szy nas, że takie małe spo-
łeczności starają się zmieniać 
otaczającą rzeczywistość. 
Działanie oddolne, w małych 
grupach i społecznościach ma 
kapitalne znaczenia dla ich 
rozwoju. Postawienie ławki, 
wspólnego grilla czy chodni-
ka zmienia wieś i jakość życia 
mieszkańców wsi.
Dzięki tym środkom w gminie 
Cedry Wielkie wybudowa-
na będzie altana rekreacyjna 
w Kiezmarku, której koszt osza-
cowano na blisko 200 tys. zł.

(GR)

ERGO ARENA

dzień Psa 
16 czerwca w Ergo Arenie od-
będzie się „Dzień Psa”. Jak za-
powiadają organizatorzy, jest 
to wydarzenie, które przygo-
towywane jest z myślą o mi-
łośnikach psów, ale i o samych 
zwierzakach.
Impreza będzie miała charak-
ter festiwalu, w ramach które-
go będzie można wziąć udział 
w spotkaniach o tematyce ky-
nologicznej oraz wykładach 
z zakresu bezpieczeństwa 
i profilaktyki zdrowia psów.
 Zaproszeni do udziału wy-
stawcy będą promować i ofe-
rować swoje wyroby, produkty 
i usługi, a osoby zaintereso-
wane adopcją psa będą miały 
możliwość pozyskania infor-
macji w tym zakresie od wo-
lontariuszy schronisk dla bez-
domnych zwierząt „Promyk” 
i „Sopotkowo”. Dodatkowo 
podczas „Dnia Psa” odbę-
dą się ogólnopolskie zawody 
„Rally-Obedience”, czyli po-
słuszeństwa „na luzie”.
W imprezie może wziąć 
udział każdy chętny. Organi-
zatorzy zapraszają tych obec-
nych, jak i przyszłych właści-
cieli psów, amatorów i specja-
listów zajmujących się branżą 
kynologiczną. Każdy znaj-
dzie interesujące zagadnienie, 
produkt lub usługę dla siebie 
i swojego pupila.
Wstęp na imprezę jest 
darmowy.

BOGATszE, KOLOROWszE I WYTRzYMALszE PLACE zABAW

stare zabawki zastąpiono nowoczesnymi 
elementami
na terenie pruszcza Gdańskiego utworzono kilkanaście miejskich placów zabaw, na których bezpiecznie mogą bawić 
się najmłodsi mieszkańcy miasta. Urządzenia zabawowe są regularnie naprawiane i wymieniane, a w niektórych 
miejscach place zabaw są uzupełniane o nowe elementy.

Place zabaw, które nie mają 
więcej niż 10 lat, funk-
cjonują zazwyczaj przy 
większych kompleksach 
rekreacyjno-sportowych.
 – Niektóre elementy są drew-
niane, niektóre nie są trwałe, 
dlatego też wymagają wymia-
ny i naprawy. Dlatego też, kie-
dy uzupełniamy stare albo bu-
dujemy nowe place zabaw, to 
staramy się, aby były one no-
woczesne, wykonane z elemen-
tów metalowych i tworzyw 
sztucznych. Dzięki temu są 
one nie tylko wytrzymalsze, 
ale też dłużej pozostają kolo-
rowe i są odporne na działanie 
warunków atmosferycznych 
– mówi nam Mariola Barzał, 
kierownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
W ostatnim czasie pruszczań-
skie place zabaw przechodzą 
niewielką metamorfozę. Ma-
luchy mogą cieszyć się też z no-
wego miejsca do zabaw, które 

utworzone zostało na terenie 
parku polodowcowego.
 – Sami mieszkańcy zwracali 
nam uwagę, że bardzo często 
chodzą do tego parku z dzieć-
mi. Jest to miejsce oddalone od 
ulicy i domów, dlatego miesz-
kańcy zasygnalizowali nam, 
aby stworzyć tam miejsce do 
zabaw. Dzięki darowiźnie 
od firmy LPP zamontowano 
urządzenia, z których ucieszą 
się najmłodsi. Bogatszy stał 
się także plac zabaw przy uli-
cy Matejki. Tu wymieniono 
wszystkie urządzenia zabawo-
we, ale pojawił się też statek – 
dodaje Mariola Barzał.
Z kolei między ulicami 10 
Lutego a Niepodległości zli-
kwidowano dotychczasowy 
plac zabaw i zamontowano 
urządzenia dla najmłodszych 
dzieci – do 5 roku życia. Do-
dajmy, że dla dzieci starszych 
doskonałym miejscem zabaw 
jest plac przy ulicy Tysiąclecia. 
Niektóre zabawki zostaną też 

wymienione przy ulicy Bogu-
sławskiego, a nowe urządzenia 
zyskał teren przy ul. Sportowej 
i Spacerowej.
 – Staramy się, aby zabawki 
były „wandaloodporne”. Zda-
rzają się niestety przypadki de-
wastacji. Duże tereny sporto-
wo-rekreacyjne objęte są moni-
toringiem, co w pewien sposób 

ogranicza zapędy wandalów 
– zauważa szefowa pruszczań-
skiego Referatu Gospodarki 
Komunalnej.
Dodajmy na sam koniec, że 
jedynie na osiedlu Bursztyno-
wym brakuje miejsca do zaba-
wy. Jednak, jak mówi nam Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego, powinno się 

to zmienić w ciągu 3 najbliż-
szych lat.
 – Projekt jest przygotowany. 
Planujemy tam m.in. budowę 
placu zabaw, boiska sportowe-
go, ścieżek rowerowych i do 
jazdy na rolkach – zdradza nam 
Janusz Wróbel.

(lubek)

 podpisy pod umową złożyli: Józef sarnowski, członek zarządu województwa pomorskie-
go (z prawej) i Janusz Goliński, wójt gminy cedry wielkie.
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BęDzIEszYN

są pieniądze na kanalizację
Gmina Pruszcz Gdański 
otrzymała od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa 500 tys. zł. bezzwrot-
nej pożyczki na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w Będzieszynie.
Wartość całego zadania to po-
nad 673 tys. zł, a więc pozy-
skane dofinansowanie stanowi 
prawie 75 proc. kosztów.

Przy okazji budowy kanali-
zacji, która uporządkuje go-
spodarkę ściekową w miejsco-
wości, zostanie zlikwidowany 
nieekologiczny, powodujący 
uciążliwy zapach osadnik 
gnilny Imhoff.
Inwestycja będzie realizowa-
na jeszcze w tym roku.

(MB)
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PALINOCKA ŻuŁAWsKA

marcin daniec wystąpi 
w Błotniku
wszystkich czytelników „panoramy” zapraszamy 22 czerwca na 
przystań Żeglarską w błotniku na „,palinockę żuławską”.  

 – W tradycji Noc Świętojań-
ska jest świętem wody i ognia, 
słońca i księżyca. Zaplanowa-
ne wydarzenie będzie miało 
charakter ponadregionalny 
i stanowić będzie wizytówkę 
podejmowanych przez gmi-
nę działań w zakresie kultury 
i sportu – mówi Łukasz Żarna, 
dyrektor Żuławskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich, który jest organiza-
torem imprezy.
W trakcie zabawy zaplanowa-
no szereg koncertów i wyda-
rzeń towarzyszących. W pro-
gramie przewidziano m.in.: 
paradę postaci – korowód cza-
rownic, dziwów i rusałek, Kon-
cert Stwora Głodomora, pokaz 
mody dla dorosłych i dzieci, 
zawody kajakowe z przymru-
żeniem oka, lokalne występy 
artystyczne dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Cedry Wielkie 
czy pokaz ratownictwa wodne-
go. Odbędzie się również że-
glarski turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich i regaty na łodziach 
klasy Optymist. Ponadto 
w programie konkurs na naj-
bardziej pomysłowy strój cza-
rownicy, zawody kajakowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
warsztaty robienia wianków, 
które będą także puszcza-
ne na wodzie, mini wesołe 
miasteczko dla dzieci. A jak 

DO 30 CzERWCA

ławnicy 
poszukiwani
Do 30 czerwca można zgła-
szać kandydatów do sądów po-
wszechnych w Gdańsku. 
Ławnicy to niezawodowi człon-
kowie składów orzekających. 
W zakresie orzekania ławnicy 
są niezawiśli i podlegają tylko 
Konstytucji i ustawom. Mogą 
nimi być obywatele polscy, ko-
rzystający z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich, o nieska-
zitelnym charakterze, w wieku 
od 30 do 70 roku życia, którzy 
są zdolni, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia tej funk-
cji. Muszą także posiadać co 
najmniej wykształcenie średnie. 
Nie mogą też pełnić tej funkcji 
w więcej niż jednym sądzie.
Zgłaszać kandydatów mogą 
prezesi właściwych sądów, sto-
warzyszenia i inne organizacje 
społeczne i zawodowe, zareje-
strowane na podstawie przepi-
sów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych. Zgłoszenia mogą 
dokonać także obywatele – co 
najmniej 50, mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkują-
cych stale na terenie gminy do-
konującej wyboru.
Więcej informacji – o tym, jakie 
dokumenty należy złożyć wraz 
z kartą zgłoszenia, szczegóło-
we wytyczne – znajdują się na 
stronie bip.gdansk.pl w zakładce 
„rada miasta”.

zAPRAszAMY DO BIBLIOTEKI

festiwal książki dziecięcej

Wszystkich młodych 
mieszkańców miasta i okolic 
zapraszamy 13 i 14 czerwca 
do Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, gdzie 
odbędzie się Festiwal Książ-
ki Dziecięcej.
 – Pierwszego dnia zapro-
szone dzieci z przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
z Pruszcza Gdańskiego we-
zmą udział w uroczystym 
bajkowym pochodzie spod 
urzędu miasta pod siedzibę 
biblioteki. Tu na wszyst-
kich czekać będą aktorzy 
Teatru Qfer. Będzie też 

można wziąć udział w konkur-
sie na najlepsze przebranie – in-
formuje Anita Kotwa-Kąkol 
z pruszczańskiej biblioteki.
Na godzinę 13.00 dzieci zapla-
nowano spotkanie z Dariuszem 
Rekoszem – pisarzem i animato-
rem kultury. 
Drugiego dnia (14 czerwca) od-
będą się spotkania autorskie. 
O godz. 10.00 na gości czekać 
będzie Anna Czerwińska-Ry-
del (muzyk, pedagog, autorka 
książek dla dzieci i młodzieży 
o tematyce muzycznej, histo-
rycznej, społecznej, biograficznej 
i członek Stowarzyszenia Pisarzy 

Polskich oraz Polskiej Sekcji 
IBBY), natomiast na godz. 
12.00 zaplanowano spotka-
nie z Roksaną Jędrzejewską
-Wróbel (pisarką, doktorem 
literaturoznawstwa, autorką 
książek dla dzieci, scenariu-
szy i adaptacji scenicznych). 
Z kolei o godz. 17.30 rodzice 
i dzieci będą mogli spotkać się 
z Elżbietą Zubrzycką (psy-
chologiem i autorką książek 
dla dzieci).

(GR)

zapowiadają organizatorzy, 
wydarzenie obfitować będzie 
również w zabawy i konkursy 
dla dzieci i dorosłych.
 –  Na scenie zaprezentuje się 
Tercet 4-MATION oraz ze-
spół MIDNIGHT. Gwiazdą 
wieczoru będzie MARCIN 
DANIEC. Na koniec zapla-
nowaliśmy zabawę taneczną 
z zespołem OVERTON – 
dodaje Łukasz Żarna. – Bę-
dzie można również obejrzeć 
stoiska wystawiennicze Kół 
Gospodyń Wiejskich i part-
nerów gminy Cedry Wiel-
kie, na których nie zabraknie 

specjalności tradycyjnej kuchni 
żuławskiej.
22 czerwca nie może nas zabrak-
nąć na przystani w Błotniku.

(GR)
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III RAJD ROWEROWY

szlakiem obrońców 
wybrzeża w 1939 roku

Rosnąca liczba miłośników 
jazdy na rowerze jest zauwa-
żalna na polskich drogach 
ścieżkach i szlakach. Gdy 
jazdę na dwóch kołach łączy 
się ze zdobywaniem wiedzy, 
to można powiedzieć, że zo-
stał osiągnięty sukces. Taki 
cel, czyli aktywny i poży-
teczny wypoczynek na rowe-
rze, przyświecał organizato-
rom III Rajdu Rowerowego 

GDAŃsK

Bieg wolności
Około 1050 kilometrów li-
czy dystans Biegu Wolności, 
który 16 czerwca wystartuje 
w Gdańsku. Uczestnicy tej 
charytatywnej imprezy po-
konają trasę aż do Mediola-
nu, przebiegając przez takie 
miasta jak Wiedeń, Bratysła-
wa, węgierskie Szombothely, 
chorwackie Varażdin i Za-
grzeb, stolicę Słowenii Lu-
blanę oraz włoskie: Triest, 
Wenecję i Weronę.
To właśnie w Gdańsku, Mie-
ście Wolności i Solidarności, 
odbędzie się prolog tej wyjąt-
kowej, biegowej imprezy. Do 
liczącej około kilometra run-
dy honorowej „Biegu Wolno-
ści” zapraszamy wszystkich 
gdańszczan, w szczególności 
stałych uczestników naszych 
licznych imprez i trenin-
gów biegowych. Trasa pę-
tli przebiegać będzie koło 
Europejskiego Centrum 

Solidarności, Pomnika Pole-
głych Stoczniowców 1970, bra-
my Stoczni Gdańskiej oraz bu-
dynku Sali BHP.
Całość uzyskanych funduszy 
zastanie przekazana na cel cha-
rytatywny tegorocznego biegu 
– pomoc dla dzieci w Rwandzie 

PIŁKA NOŻNA

„ogrodnik” 
mistrzem
Za nami Mistrzostwa 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych Powiatu Gdańskiego 
w Piłce Nożnej. Do rywa-
lizacji stanęły trzy druży-
ny (Zespół Szkół Ogrod-
niczych i Ogólnokształcą-
cych, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 i Ze-
spół Szkół Rolniczych).
Ze względu na małą licz-
bę drużyn każda repre-
zentacja rozegrała po dwa 
mecze. Bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa prusz-
czańskiego „ogrodnika”, 
która broniła barw powia-
tu gdańskiego w półf inale 
mistrzostw województwa 
pomorskiego, które roz-
grywane były w Starogar-
dzie Gdańskim.

(GR)

W POMOC WŁĄCzYLI sIę MIEszKAŃCY

gks kowale walczy 
o przetrwanie
trwa walka o przyszłość Gks kowale. klub, który w tym roku obchodzi 
25 lat swojego istnienia, może zniknąć ze sportowej mapy powiatu 
gdańskiego.
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O pomoc w ratowaniu GKS 
Kowale zaapelował w piśmie 
dystrybuowanym wśród miesz-
kańców gminy Artur Hanusyk, 
prezes GKS Kowale.
 – Problemy naszego Klubu roz-
poczęły się zaraz po wyborze 
nowego wójta gminy Kolbudy, 
pana Andrzeja Chruścickiego – 
pisze w swoim apelu do miesz-
kańców prezes GKS Kowale. –  
Wraz z wyborem nowego wójta 
nasza drużyna przestała otrzy-
mywać dotacje z urzędu gmi-
ny. W naszej dotychczasowej 
działalności takie dotację otrzy-
mywaliśmy rokrocznie – aż do 
roku 2019. Zostaliśmy ocenieni 
negatywnie nie tylko jeśli cho-
dzi o kwestie merytoryczne czy 

formalne, ale także jeżeli chodzi 
o wysokość dotacji – mieliśmy 
szansę otrzymać połowę mniej 
środków niż GKS Kolbudy, 
który ma podobne struktury jak 
GKS Kowale.
Z dalszej części apelu miesz-
kańcy gminy mogli dowiedzieć 
się m.in. o 1000- procentowym 
wzroście cen za boisko Or-
lik w Kowalach czy braku do-
stępu do gminnych obiektów 
sportowych.
Akcja ratowania GKS Kowa-
le, która odbiła się szerokim 
echem nie tylko w internecie, 
ale również wśród mieszkań-
ców, zaczęła przynosić jednak 
pierwsze efekty. Podobnie jak 
w przypadku budowy basenu 

w Kolbudach, kiedy to wójt An-
drzej Chruścicki ugiął się pod 
presją mieszkańców i odstąpił 
od rezygnacji z budowy base-
nu (na dzień dzisiejszy jedynie 
formalnie, gdyż prace przy bu-
dowie basenu nie są kontynu-
owane), również w przypadku 
GKS Kowale akcja zorganizo-
wana przez sympatyków GKS 
Kowale spowodowała zmianę 
wcześniejszego stanowiska wój-
ta. Podczas spotkania, w którym 
oprócz zainteresowanych stron 
wzięli udział również radni, 
wójt Chruścicki poinformował, 
że drużyna GKS Kowale bę-
dzie mogła korzystać z boiska 
w Kowalach oraz że na boisku 
tym – w związku z likwidacją 

oraz dla niewidomych dzieci 
biorących udział w festiwalu 
dla niewidomych dzieci „So-
unds from the heart” ( http://
www.lionsfestival.org/pl).

(GP)

Szlakiem Obrońców Wy-
brzeża w 1939 roku. Uczest-
nicy z Trójmiasta, Tczewa, 
Malborka, Elbląga i powiatu 
gdańskiego licznie dopisali.
W tym roku obchodzić bę-
dziemy 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i bohater-
skiej obrony Wybrzeża przez 
jej żołnierzy. Warto pamiętać 
o walkach na Westerplatte, 
Obrońcach Poczty Polskiej, 
Gdyni czy Helu w tym jubi-
leuszowym roku.
Podczas przejazdu rowero-
wego z Władysławowa przez 
Chałupy do Helu uczestnicy 
pokonali ponad 35 km przez 
Półwysep Helski. Rowerzy-
ści poznali dzieje zapory mi-
nowej, skansen fortyfikacji 
„Ośrodek Oporu Jastarnia”, 
port w Jastarni czy „Muzeum 
Obrony Wybrzeża” na Helu. 

Przewodnikiem podczas wy-
cieczki był Sebastian Draga, 
który przedstawiał zmagania 
polskiego żołnierza w 1939 
w historycznym mundurze 
i na rekonstruowanym rowe-
rze z tamtych czasów.
Test historyczny stanowią-
cy podsumowanie zdobytej 
na rowerach wiedzy, dyplo-
my, upominki i wspomnie-
nia – to koniec tej rowerowej 
przygody.
Organizatorem III Rajdu Ro-
werowym Szlakiem Obroń-
ców Wybrzeża w 1939 roku 
po ziemi kaszubskiej był Po-
morski Historyczny Klub Tu-
rystyczny „Szlakami Pamię-
ci”, który działa przy Oddzia-
le IPN w Gdańsku.

(TJ)

szatni piłkarskich w budynku 
świetlicy wiejskiej – zostaną po-
stawione kontenery, w których 
znajdą się m.in. szatnie dla za-
wodników. Prowadzone mają 
być również rozmowy o moż-
liwości korzystania przez dru-
żynę GKS Kowale ze stadionu 
w Kolbudach.

(GR)

 ciemne chmury wiszą nad Gks kowale.



Skrzynka na narzędzia  
za 1 grosz

ŚWIĘTUJEMY
URODZINYU

6-8 czerwca

dla pierwszych 100 Klientów, którzy zrobią zakupy za min. 1000 zł

   

  

 

   

5 LAT GWARANCJI

379,00

559,00

Wkrętarka udarowa 
GSB 120-Li

napięcie 12 V, moment obrotowy 
11/28 Nm, 0-400/0-1300 obr. /min, 
uchwyt 10mm

nr ref. 952896

Zestaw podtynkowy
Active Mitos

wym. 112,5x55x69 cm, w komplecie:  
stelaż, miska, deska duroplast, 
wolnoopadająca, przycisk chrom.

nr ref. 20153035

Beton B20

30kg 

nr ref. 20031501

Panel podłogowy, 
dąb girona

AC4, 7mm, op. 2,4806 m2 - 38,57 zł

nr ref. 20162695

8,60

15,95/m2

2 AKUMULATORY
1,5 Ah Li-Ion

MISKA 
BEZKOŁNIERZOWA

  Transport do 30 km GRATIS
   za zakupy powyżej 1000 zł, do 1,5 t, bez HDS

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

  Konkursy z nagrodami

  Kredyt 0%
  od 6 do 22 czerwca 2019 r.


