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FlashFlash

15. Biesiada „Trąbki w Trąbkach”
Tłumy mieszkańców Pomorza zawitały 
do Trąbek Wielkich na doroczne święto, 
gdzie gwiazdą wieczoru był zespół Golec 
uOrkiestra.

Przystań wizytówką gminy Cedry Wielkie

„Palinocka Żuławska” to coraz bardziej rozpoznawalna 
impreza na Pomorzu. Wydarzenie, organizowane przez 
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, 
a przyciąga do Błotnika coraz to większe gwiazdy estrady.

Miejskie inwestycje są zgodnie z planem 
Wakacje to sezon ogórkowy, ale nie dla wszystkich. 
Dla wielu budowlańców to okres wzmożonych dzia-
łań. Również na placach budów miejskich inwestycji 
zaobserwować można, że dzieje się bardzo wiele.

Prozdrowotne projekty powiatu
Marian Cichon, wicestarosta gdański podpisał 
porozumienie, dzięki któremu mieszkańcy powiatu 
gdańskiego mający powyżej 65 lat będą mogli 
zaszczepić się za darmo przeciwko pneumokokom.
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rockblu Przywidz Festiwal

str. 10

ZAPRASZAMY DO MAŁEGO SOPOTU

od pięciu lat w malowniczej miejscowości przywidz, zwanej „małym sopotem”, obywa się z inicjatywy wójta 
Gminy przywidz marka zimakowskiego oraz animatora kultury wojciecha korzeniewskiego, święto miłośni-
ków muzyki rockowej i bluesowej – rockblU przywidz Festiwal. pierwsze dwie edycje odbyły się na terenie 
obiektu państwa Joanny i piotra krzyżanowskich – „zielona brama”, a następnie przeniósł się na pobliski 
bulwar nad wielkim Jeziorem przywidzkim.
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nasze kalendarium
•	11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena;

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

•	12 lipca (piątek), Kabaret Paranienormalni; 

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

•	14 lipca (niedziela), Janusz Radek,  
godz. 20.00, Faktoria Kultury  
w Pruszczu Gdańskim;

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

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

•	18 – 21 lipca (czwartek – niedziela),  
14. Targi Wiatr i Woda, Marina Gdynia;

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

•	21 lipca (niedziela), Lao Che, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim;

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

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

•	27 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika 
w Gdańsku;

•	28 lipca (niedziela), Piotr Polk, godz. 18.00, 
amfiteatr w Parku Oruńskim;

•	28 lipca (niedziela) Sweet Noise, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim;

•	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;

•	4 sierpnia (niedziela), Karolina Piechota, 
godz. 18.00, amfiteatr w Parku Oruńskim;

•	10 – 11 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 
i Myśliwskich, godz. 10.00, Hipodrom Sopot, 
ul. Polna 1;

•	12 sierpnia (poniedziałek), Lechia Gdańsk 
– Jagiellonia Białystok, godz. 18.00, Stadion 
Energa Gdańsk;

•	18 sierpnia (niedziela), Ray Wilson, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim;

•	18 sierpnia (niedziela), Katarzyna Rogalska, 
godz. 18.00, amfiteatr w Parku Oruńskim;

•	25 sierpnia (niedziela), Happysad, godz. 
20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim;

•	6 października (niedziela), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena. 
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CENY BARDZO WYSOKIE, ALE USTABILIZOWANE

miejskie inwestycje realizowane są 
zgodnie z planem
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Zdecydowana większość miej-
skich inwestycji jest w trakcie 
realizacji. Ich wykonanie zaj-
muje przeważnie 5 –6 miesięcy, 
ale bardzo wiele zadań jest już 
niemal na ukończeniu. W tym 
roku nie było na szczęście więk-
szych problemów – jak miało to 
miejsce wcześniej – ze znalezie-
niem wykonawców.

wakacje to sezon ogórkowy, ale nie dla wszystkich. dla wielu budowlańców to okres wzmożonych działań. rów-
nież na placach budów miejskich inwestycji zaobserwować można, że dzieje się bardzo wiele. my sprawdziliśmy, 
na jakim etapie są przedsięwzięcia zaplanowane na ten rok.

 – To jeden plus. Drugim jest 
natomiast stabilizacja cen. 
W dalszym ciągu są one bar-
dzo wysokie, ale przewidy-
walne. Do przetargu staje co 
najmniej kilka firm i mam na-
dzieję, że taki stan utrzymywać 
się będzie w najbliższym cza-
sie – mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 

Gdańskiego.
Niektóre miejskie zadania zo-
stały już wykonane. Na liście 
inwestycji prawie ukończonych 
znajduje się m.in. ścieżka pieszo
-rowerowa przy Strudze Gęś, 
która realizowana jest w ramach 
projektu dotyczącego budowy 
węzłów integracyjnych. Frag-
ment tej ścieżki został już udo-
stępniony mieszkańcom. W ra-
mach tego projektu kończona 
jest także budowa ciągu pieszo
-rowerowego od ulicy Skalskie-
go do dworca kolejowego, ale 
i parkingu park&ride przy uli-
cy Dworcowej. Przypomnijmy 
jeszcze, że tylko w tym roku na 
zadania realizowane w ramach 
węzłów integracyjnych zaplano-
wano wydać 13,8 mln zł.
To oczywiście nie jedyne za-
dania drogowe, które wykony-
wane są w tym roku na terenie 
Pruszcza Gdańskiego. Jednym 
z nich jest – jakże istotna – kon-
tynuacja przebudowy ulicy Sło-
wackiego. Część prac została 

już wykonana, a ostatni etap in-
westycji zaplanowano na przy-
szły rok. 
 – Miasto miało również fi-
nansowy wkład w realizację tej 
inwestycji. Ulica Słowackiego 
to droga powiatowa, ale po za-
kończeniu robót najprawdopo-
dobniej zarządzać będzie nią 
miasto. Na terenie Pruszcza 
Gdańskiego są jeszcze ulice, 
które należą do powiatu i tak 
pozostanie. Mam tu na myśli 
ulicę Raciborskiego czy Obroń-
ców Westerplatte. Jest jeszcze 
– wymagająca remontu – ulica 
Gałczyńskiego, która również 
może stać się w przyszłości dro-
gą administrowaną przez mia-
sto – dodaje Janusz Wróbel.
Przebudowywany jest chodnik 
przy ul. Sienkiewicza i budowa-
ny parking i chodnik przy ul. Si-
korskiego oraz chodnik przy ul. 
Modrzewskiego. 
W tej chwili urzędnicy przy-
gotowują się do ogłoszenia 
dwóch przetargów, które mają 
wyłonić wykonawców przebu-
dowy mieszczącego się przy ul. 
Wojska Polskiego 44 Domu 
Młynarza, który ma zostać za-
adoptowany na Urząd Stanu 
Cywilnego oraz rozbudowy Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.
 – Do końca września powi-
nien zostać zakończony proces 
przebudowy innego zabytku 
– budynku przy ulicy Krótkiej 
6. W tej chwili trwają ostatnie 
prace wykończeniowe, dlatego 
jestem przekonany, że termin 
ukończenia robót nie będzie 
zagrożony – mówi gospodarz 
miasta.
Władze miasta niejednokrotnie 
udowadniały, że dbanie o eko-
logię jest jednym z prioryte-
tów prowadzonej przez nich 
polityki. W ubiegłym roku 

rozpoczęto realizację 2-letniego 
projektu, zakładającego moder-
nizację energetyczną budynków 
użyteczności publicznej.
 – W tym roku w placówkach 
oświatowych zmieniane będzie 
oświetlenie na energooszczęd-
ne. Prace w przedszkolu przy 
ulicy Kochanowskiego, gdzie 
w roku ubiegłym prowadzone 
były prace termomodernizacyj-
ne, mają być ukończone lada 
dzień, natomiast w pozostałych 
szkołach termin zakończenia 
robót upływa w połowie sierp-
nia – informuje burmistrz.
Mówiąc o ekologii, trudno 
przemilczeć fakt zanieczysz-
czenia powietrza. Mieszkańcy 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego zgłosili projekt dotyczą-
cy montażu w różnych częściach 
Pruszcza Gdańskiego czujni-
ków mierzących zanieczyszcze-
nia powietrza.
 – W okresie zimowym w nie-
których miejscach miasta po-
wietrze jest znacznie gorsze. Ma 
to oczywiście związek z tym, 
że mieszkańcy palą w piecach 
słabej jakości węglem. Zachę-
camy pruszczan do tego, aby 
wymieniali piece na bardziej 

ekologiczne. Myślę, że odpo-
wiednikiem czynnikiem moty-
wującym  powinna być dotacja, 
jaką można uzyskać na wymianę 
pieców węglowych. Uzyskać bę-
dzie można maksymalnie 6 ty-
sięcy złotych, ale nie więcej niż 
połowę kosztów. Traktujemy 
to jako uzupełnienie programu 
rządowego, z którego otrzymać 
można 30 – 90 procent kosztów 
wymiany pieca. Tak więc ist-
nieje szansa, że mieszkaniec nie 
poniesie żadnych kosztów zwią-
zanych z tym przedsięwzię-
ciem, bo uzyska dofinansowanie 
z dwóch różnych źródeł – tłu-
maczy burmistrz Wróbel.
Radni przyjęli już odpowiednią 
uchwałę w tej sprawie. Szcze-
góły dotyczące miejskiego do-
finansowania wymiany pieców 
węglowych uzyskać można 
w pruszczańskim magistracie.
To oczywiście tylko część naj-
ważniejszych inwestycji, które 
realizowane są na terenie nasze-
go miasta. Wierzymy, że miesz-
kańcy sami doskonale wiedzą, 
co dzieje się na ich osiedlu i są 
zadowoleni z działań podejmo-
wanych przez miasto.

(lubek)
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TERAPIA WATSU 
zalecana jest między innymi w przypadkach 

spastycznego porażenia mózgowego, 
reumatyzmu, przewlekłego bólu, 

nadpobudliwości, choroby Parkinsona, depresji.

TERAPIA WATSU 
jest doskonałą formą relaksacji i regeneracji.  

CENTRUM REHABILITACJI 
I REGENERACJI

NOWOŚĆ! 
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Polecamy również:

najważniejsze informacje 
z naszego regionu 

Kontakt:

Michał Piotrowski 
rzecznik prasowy UMWP 
m.piotrowski@pomorskie.eu

Więcej informacji 
o Pomorzu: 
www.pomorskie.eu
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tyle jest kilometrów
wybrzeża 
w regionie pomorskim

tyle jest kilometrów 
szlaków kajakowych 
w naszym województwie

tyle jest kilometrów 
szlaków rowerowych 
na Pomorzu

tylu było pasażerów 
na gdańskim lotnisku 
w 2018 r.

tyle osób odwiedziło 
w 2018 r.
molo w Sopocie

tyle przystanków 
obejmuje sieć linii
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
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powstaje we współpracy 
z Biurem Prasowym
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

S AMOR ZĄD
WOJEWÓDZTWA
POMOR S K I EGO

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

Na południe Polski 
przez Cedry Wielkie
Już za kilka miesięcy 

zakończy się na 
terenie gminy Cedry 

Wielkie budowa ścieżki, 
która powstaje w ramach 
Wiślanej Trasy Rowerowej. 
Większość prac została 
już wykonana, a drogowcy 
działają teraz na wale 
wiślanym.
W ramach projektu, który 
dofinansowany jest ze 
środków europejskich, 
powstaje 18 km dróg 
rowerowych, z czego aż 
10 km wiedzie po wale 
wiślanym od miejscowości 
Giemlice poprzez 
Leszkowy, Kiezmark 
(połączenie ze ścieżką 
na starym moście), aż 
do przystani żeglarskiej 
w Błotniku.
 – Na tej trasie dodatkowo 
powstaną dwa miejsca 
postojowe. Ten fragment 
zostanie połączony ze 
szlakiem budowanym 
w ramach tego samego 
projektu strategicznego 
przez Gdańsk i gminę 
wiejską Pruszcz Gdański. 
Dzięki temu miłośnicy 
turystyki rowerowej będą 
mogli bez przeszkód 
z terenu naszej gminy 
przejechać na Wyspę 
Sobieszewską albo też 
przyjechać z Gdańska do 
naszej gminy i dalej na 
południe kraju – mówi 
„Panoramie” Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Postępy na budowie 
kolejnej ścieżki rowerowej 
na terenie gminy Cedry 
Wielkie mogli obejrzeć 
Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
 

pomorskiego oraz  
Jan Szymański, 
dyrektor Departamentu 
Programów Regionalnych 
Województwa 
Pomorskiego.
- Bardzo mnie cieszy, że 
pomorskie samorządy 
wykorzystują unijne środki 
i poprawiają infrastrukturę 
rowerową. Miałem 
okazję zobaczyć niektóre 
miejscowości gminy 
Cedry Wielkie i jestem 
pod wrażeniem rozmachu 
przeprowadzonych 
inwestycji. Prawie 
kilkadziesiąt kilometrów 
ścieżek rowerowych, 
miasteczko ruchu 
drogowego, czy szlak 
menonitów to naprawdę 
wiele. Wiem, że samorząd 
Cedrów Wielkich chce 
przystąpić do programu 
Mevo, co powinno 
przyczynić się do jeszcze 
szybszego rozwoju 
turystyki rowerowej na 
Żuławach Gdańskich - 
mówi Mieczysław Struk.
Odbiory końcowe 
i przekazanie trasy do 
użytku przewidziane 
są na koniec tego roku. 
Inwestycja realizowana jest 
w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego „Pomorskie 
trasy rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym 
R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9”, na które 
gmina Cedry Wielkie 
uzyskała dofinansowanie 
z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Pomorskiego 2014–2020 
w kwocie 5 033 158,37 zł. 

(KL)

SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH

Dodatkowe zajęcia dla 120 dzieci

KURSY ANGIELSKIEGO

Unia wspiera przedszkolaków
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W ostatnich dniach czerwca 
w siedzibie Urzędu Gminy 
Przywidz została podpisana 

umowa z projektu „Nowe szanse edukacyjne 
dla przedszkolaków Gminy Przywidz”. Dzięki 
środkom w Unii Europejskiej prowadzone 
będą nie tylko dodatkowe zajęcia dla 
przedszkolaków, ale też zmodernizowanych 
będzie część sal.
Podpisanie umowy miało uroczysty charakter. 

Specjalnie na tę okazję przyjechali do 
Przywidza Wiesław Byczkowski i Ryszard 
Świlski, wicemarszałkowie województwa 
pomorskiego.
 – Dzięki unijnemu wsparciu w Przywidzu 
powstanie 20 dodatkowych miejsc 
w przedszkolu. W ramach projektu 120 
dzieci z terenu naszej gminy będzie mogło 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 
matematyczno-logicznych czy z języka 
angielskiego. W przedszkolu działać będzie 
również kółko ekologiczne i informatyczne. 
Wszystkie zajęcia będą rozwijać u dzieci 
twórcze myślenie – mówi nam Marek 
Zimakowski, wójt gminy Przywidz.
Wsparcie zyskają również najmłodsi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  – 
Dla nich dostępna będzie pomoc logopedy 
oraz arteterapia i gimnastyka korekcyjna. 
Dodatkowo ośmiu nauczycieli będzie mogło 
uczestniczyć w warsztatach z praktycznego 
wykorzystania narzędzi informatycznych 
w pracy z najmłodszymi – dodaje Marek 
Zimakowski.

Zostanie także wykonana modernizacja 
sali dla grupy 2,5–3 latków. Sala zostanie 
przystosowana do potrzeb najmłodszych 
dzieci. Zakupione będzie nowe wyposażenie, 
a także wyremontowana i przystosowana dla 
maluchów łazienka.
 – Projekt ten ma kilka zalet i ściśle wiąże 
się z system gospodarczym. Dzięki unijnym 
środkom dzieci mają zapewnioną nie tylko 
opiekę, ale również edukację, a ich rodzice 
mogą podjąć pracę – mówi nam Ryszard 
Świlski. – Pomorskie samorządy bardzo 
chętnie wykorzystują unijne środki na 
zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach 
albo na cele edukacyjne dzieci lub też samych 
nauczycieli.
Dodajmy jeszcze tylko, że środki 
w wysokości 878 467,50 zł zostały pozyskane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014–2020.

(GR)

Na terenie gminy Suchy Dąb 
realizowany jest projekt 
„Uniwersytet przedszkolaka”. 

Dzięki unijnemu wsparciu – w ramach 
dodatkowych zajęć – przedszkolaki mogą 
uczyć się języka angielskiego. Projekt zakłada 
realizację trzech multimedialnych kursów 
angielskiego dostosowanych do grup 
wiekowych przedszkolaków.

W trakcie zajęć dzieci uczestniczą 
w zabawach muzycznych, ruchowych, 
plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych. 
Poza tym powtarzają rymowanki i proste 
wierszyki, ale też śpiewają piosenki i używają 
wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla 
danej zabawy lub innych podejmowanych 
czynności. Rozumieją ogólny sens krótkich 
opowiadanych historyjek lub czytanych 

książeczek, gdy są wspierane np. obrazkami, 
rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
Projekt realizowany jest w obszarze 
Działania 03.01. Edukacja przedszkolna 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020.

(GR)
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rozmaitości

  agnieszka kapała-sokalska, członek zarządu województwa pomorskiego, wicestarosta marian 
cichon i Jarosław karnath, radny powiatu gdańskiego po uroczystym podpisaniu umowy 

na szczepienia dla seniorów

REMONT NIE W TYM ROKU

to żart, a nie konkurs……...
Na nic zdało się pismo władz 
i radnych powiatu gdańskiego 
wysłane                           do Wo-
jewody Pomorskiego, notabene 
naszego byłego radnego i miesz-
kańca powiatu, w sprawie po-
nownego rozpatrzenia wniosku 
dotyczącego przyznania rządo-
wych środków na remonty dróg 
lokalnych.
Raz jeszcze przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim złożo-
no wniosek o dofinansowanie 
remontu odcinka bardzo ważnej 
drogi Skowarcz – Suchy Dąb 
w miejscowości Ostrowite. Po 
ocenie wniosków przez komisję 
wojewody na liście rankingo-
wej powiat gdański znajdował 
się na bardzo wysokim 6-ym 
miejscu, gwarantującym otrzy-
manie środków na remont dro-
gi. Niestety przy ostatecznym 
zatwierdzaniu listy – rzekomo 
w gabinecie premiera – wnio-
sek powiatu gdańskiego został 
przesunięty na 7. miejsce listy 
rezerwowej, które absolutnie nie 
daje żadnych szans na otrzyma-
nie pieniędzy. Pismo adresowa-
ne do wojewody pomorskiego,                        
pod którym podpisali się radni 
powiatu gdańskiego, nie przy-
niosło oczekiwanych skutków.
- Myślę, że dobrym rozwiąza-
niem byłoby – już na samym 
początku – ogłoszenie przez 

wojewodę powiatów i gmin, 
które na rządowe wsparcie nie 
mają co liczyć. Dzięki temu nasi 
pracownicy zaoszczędzą bar-
dzo dużo czasu na przygotowa-
nie wniosku – ironizuje Marian 
Cichon, wicestarosta gdański. 
– Nie ma żadnego sensu, aby 
nasi pracownicy zajmowali się 
przygotowaniem wniosku a jest 
to zajęcie bardzo pracochłonne, 
abyśmy obiecywali mieszkań-
com, że droga, którą codziennie 
podążają do pracy, będzie w koń-
cu wyremontowana, bo wojewo-
da i tak od początku wie, że pie-
niędzy dla naszego powiatu nie 
będzie.
Program ma służyć regionom 
biedniejszym i źle skomuniko-
wanym. W przypadku miejsco-
wości Ostrowite i gminy Suchy 
Dąb trudno mówić o dobrej ko-
munikacji i bogactwie.
 – Zastanawiamy się, czy apliko-
wać w kolejnej edycji tego rzą-
dowego programu. To nie jest 
konkurs, ale jakiś żart – dodaje 
Marian Cichon.
W związku z tym remont czę-
ści drogi Skowarcz – Suchy Dąb 
w tym roku nie będzie realizo-
wany. Jeśli powiat dysponować 
będzie odpowiednimi środka-
mi, to prace ruszą najwcześniej 
w 2020 roku.

(KL)

życiE Powiatu

marian cichon, wicestarosta gdański podpisał porozumienie, dzięki któremu mieszkańcy 
powiatu gdańskiego mający powyżej 65 lat będą mogli zaszczepić się za darmo przeciwko 
pneumokokom. z bezpłatnych szczepień będą mogły skorzystać 104 osoby.

Seniorzy powyżej 65. roku życia, 
którzy dodatkowo mają prze-
wlekłe choroby, są szczególnie 
narażeni na zakażenia pneumo-
kokami. Jedyną skuteczną me-
todę zapobiegania chorobom 
stanowią szczepienia ochronne. 
Dlatego też pomorski samorząd 
w budżecie województwa prze-
znaczył 530 000 zł na ten cel. 
Pieniądze będą wydane m.in. na 
szczepienia, edukację pacjentów 
oraz promocję programu. Na-
tomiast powiaty dofinansowują 
program w wysokości 50 proc. 
tylko na szczepienia. Na całym 
Pomorzu ma je dostać 2219 se-
niorów, z czego 104 w powiecie 
gdańskim.
 – Wojewódzki Inspektor Sani-
tarny przedstawił dane, z któ-
rych wynika, że najbardziej na-
rażone na zakażenie pneumo-
kokami są osoby powyżej 65. 
roku życia. Dobrze stało się, że 
Urząd Marszałkowski w Gdań-
sku przygotował taki program, 
a my możemy w nim uczest-
niczyć – mówi nam Marian 
Cichon.
Niebawem na terenie powiatu 
przeprowadzona będzie kam-
pania informacyjna. Szczepie-
nia prowadzone będą do wy-
czerpania puli.
Nie jest to jedyny tego typu 
program, do realizacji którego 
przyłączył się powiat gdań-
ski. Kolejnym jest projekt 

DARMOWE SZCZEPIONKI DLA SENIORÓW

Prozdrowotne projekty realizowane 
przez powiat

dotyczący osób, które mogą 
zachorować na cukrzycę. Jego 
celem jest przeciwdziałanie tej 
chorobie.
 – Umowa partnerska z podmio-
tem medycznym została pod-
pisana. Program jest przezna-
czony dla pracujących miesz-
kańców powiatu gdańskiego 
w wieku 34 – 64 lata, u których 
nie stwierdzono cukrzycy. Naj-
pierw na różnego rodzaju im-
prezach plenerowych przepro-
wadzać będziemy ankiety. Bę-
dzie to pierwszy etap rekrutacji 

do programu. Potem wśród 
osób przyjętych przeprowa-
dzone będzie badanie krzywej 
cukrzycowej. Wykonamy je dla 
ponad 1700 osób. Osoby po-
wyżej 45 roku kwalifikują się 
automatycznie. Natomiast już 
z samego programu skorzysta 
niespełna 300 mieszkańców 
naszego powiatu, u których 
wykryte zostaną stany pod-
cukrzycowe – tłumaczy Jaro-
sława Kaczmarek, inspektor 
ds. pozyskiwania środków 
pozabudżetowych Starostwa 

Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Projekt zakłada wizytę u leka-
rza, spotkania grupowe z die-
tetykiem i fizjoterapeutą oraz 
trzy indywidualne spotkania 
z każdym z tych specjalistów 
i końcową, podsumowującą wi-
zytę ponownie u lekarza.
W 85 proc. koszty realiza-
cji tego programu pokrywa 
Unia Europejska, a pozostałe 
15 proc. pochodzi ze środków 
powiatowych.

(lubek)

PIERWSZY RAPORT O STANIE POWIATU

radni udzieli absolutorium zarządowi
Za nami kolejne posiedzenie 
Rady Powiatu Gdańskiego. 
Była to jedna z dwóch – poza 
budżetową – najważniejszych 
sesji. Radni podjęli na niej 
decyzję dotyczącą udzielenia 
absolutorium dla zarządu po-
wiatu                       i po zapo-
znaniu się z raportem o stanie 
powiatu udzielili zarządowi 
wotum zaufania.
Tegoroczna sesja była wy-
jątkowa, ponieważ pierwszy 
raz w historii głosowano nad 
raportem o stanie powia-
tu gdańskiego. Wymóg taki 
stawia przed samorządami 
nowelizacja ustawy o samo-
rządzie powiatowym. Raport 
zgodnie z zapisami ustawy 
był rozpatrzony w pierwszej 
kolejności przed sprawoz-
daniem budżetowym. Do-
kument jest swego rodzaju 
kompendium wiedzy i zawie-
ra podsumowanie działalno-
ści zarządu, w szczególności 

realizację polityki, progra-
mów i strategii, uchwał rady 
powiatu, ale też wiadomości 
o wszystkich jednostkach pod-
ległych powiatowi.
 – Na temat raportu mam mie-
szane uczucia, ponieważ jest to 
dodatkowa praca, którą muszą 
wykonać pracownicy staro-
stwa. Przecież wszystkie rze-
czy zawarte w tym dokumencie 
omawiane są na bieżąco, a do-
datkowo poruszane są właśnie 
przy udzielaniu absolutorium 
– mówi nam Marian Cichon, 
wicestarosta gdański. – Jedy-
na płynąca z tego korzyść jest 
taka, że dokument całościo-
wo obrazuje funkcjonowanie 
Starostwa i podległych jedno-
stek w poprzednim roku i za-
daje kłam tym, którzy mówią, 
że nic nie robimy. Wystarczy 
spojrzeć na liczby: chociażby 
Wydział Komunikacji, w któ-
rym zarejestrowano w ubie-
głym roku 23 tysiące aut czy 

wydano 30 tysięcy tablic reje-
stracyjnych, a w Wydziale Bu-
downictwa wydanych prawie 
2.000 pozwoleń na budowę 
i drugie tyle przyjętych zgło-
szeń robót budowlanych, czy 
w końcu ponad 10.000 przyję-
tych i skontrolowanych opera-
tów w geodezji. Raport zawiera 
ponadto informacje z jednostek 
organizacyjnych starostwa oraz 
omawia zrealizowane inwesty-
cje i obrazuje mienie powiatu. 
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Za udzieleniem absoluto-
rium głosowało 16 radnych, 
a 5 wstrzymało się od głosu. 
Identycznie wyglądał wynik 
w sprawie głosowania nad ra-
portem o stanie powiatu. Rad-
ni rozpatrzyli i zatwierdzili 
także sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania ubiegłorocznego bu-
dżetu powiatu gdańskiego.

(GR)
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UROCZYSTOŚĆ W GIEMLICACH NAjSTARSZA MIESZKANKA GMINY CEDRY WIELKIE

Pamięci „Błyskawicy” niecodzienny jubileusz Pani glier
W kościele p.w. Jana Chrzci-
ciela w Giemlicach odbyła się 
uroczysta msza św. wraz z od-
słonięciem tablicy poświęco-
nej pamięci legendarnej łącz-
niczki Franciszki Pomarań-
skiej ps. „Błyskawica”.
Franciszka Pomarańska ze 
sztabu ostatniego dowódcy 
tajnej organizacji wojsko-
wej „Gryf Pomorski” zosta-
ła zamordowana skrytobój-
czo w sierpniu 1945 roku 
jako żołnierz Wyklęty-Nie-
złomny Polskiego Państwa 
Podziemnego przez Urząd 
Bezpieczeństwa Publiczne-
go w miejscowości Grabowe 
Pole, na terenie gminy Su-
chy. Jej grób znajduje się na 
cmentarzu parafialnym przy 
kościele p.w. Jana Chrzciciela 
w Giemlicach. Tam właśnie 
umieszczono tablicę upa-
miętniającą jej bohaterską 
śmierć w obronie Ojczyzny 

Katarzyna Glier, mieszkanka 
Cedrów Wielkich, to najstar-
sza mieszkanka gminy i jedna 
z najstarszych osób na Pomo-
rzu. Niedawno zacna jubilat-
ka skończyła 107. urodziny.
Seniorkę rodu Glier odwie-
dzili Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie, wraz 
z Izabelą Łęską, kierowni-
kiem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, życząc 
w imieniu władz samorządo-
wych oraz wszystkich miesz-
kańców gminy kolejnych 
lat spędzonych w dobrym 
zdrowiu.  
 – 107 lat to piękny wiek, na-
cechowany szczególną war-
tością, którą tworzyły lata 
doświadczenia naznaczone 
blaskiem i cieniem codzien-
nego życia. To przeogrom-
na skarbnica prawdy, źródło 
nadziei, z której korzystały, 
czerpiąc wiedzę i dojrzałość, 

życiE gminy cEdry wiELkiE
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i Kościoła. Tablica powstała 
z inicjatywy Związku Solidar-
ności Polskich Kombatantów 
Koło Gdynia przy wsparciu 
Janusza Golińskiego, wójta 

najdroższe osoby jubilatki – 
mówi Janusz Goliński. – Jubi-
leusz jest także szczególnym 
powodem do dumy mieszkań-
ców i władz samorządowych 
gminy. To również wyjątkowa 

„palinocka Żuławska” to coraz bardziej rozpoznawalna impreza na pomorzu. wydarzenie, organizowane przez Żuławski 
ośrodek kultury i sportu w cedrach wielkich, przyciąga do błotnika coraz to większe gwiazdy estrady. dzięki temu na przystań 
żeglarską z roku na rok zagląda coraz więcej osób.

Tego roku dopisała pogoda, dzię-
ki czemu takie imprezy plenero-
we przyciągają prawdziwe tłumy. 
Impreza w całości finansowana 
jest ze środków gminy.
 – „Palinocka Żuławska” to jedna 
z dwóch – obok dożynek – naj-
większych imprez plenerowych 
w naszej gminie, która buduje 
wizerunek gminy na terenie Po-
morza. Staramy się, aby również 
na naszej scenie występowali ar-
tyści z pierwszej ligi. Obecność 
tak wielu osób na czerwcowej im-
prezie była dla nas dowodem, że 
tego typu wydarzenia plenerowe 
warto organizować – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Impreza pokazała też kolejny raz, 
że inwestycja w przystań żeglar-
ską była dobrym posunięciem. 
Przed blokiem kulturalnym prze-
prowadzono wstępne eliminacje 
regat na łodziach klasy OPTY-
MIST, w których uczestniczyli 

młodzi żeglarze ze szkółki że-
glarskiej w Błotniku, pod okiem 
trenera Michała Woźniaka. 
Dodajmy, że gwiazdą tegorocz-
nej „Palinocki Żuławskiej” był 

kabareciarz Marcin Daniec.
 – Zauważyłem, że wielu naszych 
mieszkańców coraz chętniej utoż-
samia się z tym miejscem. Korzy-
stając z okazji, warto powiedzieć, 

że planujemy kolejną rozbudowę 
przystani w Błotniku. Z każdym 
rokiem przybywa jachtów w naszej 
marinie, która staje się za mała. 
Myślę, że wiele osób, a przede 

wszystkim żeglarze znają naszą 
gminę właśnie dzięki przystani – 
dodaje Janusz Goliński.
Przez wiele lat gmina borykała się 
ze znalezieniem funduszy na naj-
ważniejsze inwestycje. Z każdym 
rokiem sytuacja ekonomiczna 
gminy Cedry Wielkie staje się co-
raz lepsza. W ostatnim czasie po-
jawiło się tu kilka nowych, dużych 
przedsiębiorstw, a kolejne poważ-
nie zastanawiają się nad ulokowa-
niem swoich firm właśnie tu.
 – Z dużych wyzwań inwestycyj-
nych planujemy jeszcze budowę 
żłobka, domu seniora, a w nie-
co dalszej perspektywie basenu. 
Ale możemy pozwolić sobie też 
na nieco igrzysk, których do tej 
pory tak brakowało – dodaje wójt 
Goliński.

Mówiąc o przystani, warto 
powiedzieć o niezwykle ak-
tywnej szkółce żeglarskiej, do 
której chętnie garną się młodzi 
mieszkańcy gminy. Warto za-
uważyć, że w zajęciach uczest-
niczy 30 osób, a kolejne osoby 
czekają jeszcze na liście rezer-
wowej. Wójt Goliński chciałby 
jednak, aby szkółka żeglarska 
prowadziła zajęcia dla więk-
szej grupy osób. To nie wszyst-
ko, ponieważ grupa naszej 
młodzieży na przełomie lipca 
i sierpnia będzie uczestniczyć 
w obozie żeglarskim, który ko-
lejny raz dla naszych rodaków 
organizowany jest na chorwac-
kiej wyspie Iż.

(lubek)

„PALINOCKA ŻUŁAWSKA” PRZYCIĄGA TŁUMY POMORZAN

Przystań, która jest wizytówką gminy cedry wielkie

gminy Cedry Wielkie Janusza 
Golińskiego i ks. kanonika 
Janusza Mathea.

(AN)

 pamiątkową tablice odsłonięto przy kościele w Giemlicach
 katarzyna Glier z cedrów wielkich 
jest najstarszą mieszkanką gminy

okazja ku temu, by złożyć 
najserdeczniejsze gratulacje 
i życzenia dobrego zdrowia, 
bowiem jest ono cenniejsze 
od wszelkiego bogactwa.

(GR)
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za nami jubileuszowa 15. biesiada „trąbki w trąbkach”. tłumy mieszkańców pomorza zawitały do trąbek wielkich na doroczne 
święto, gdzie gwiazdą wieczoru był zespół Golec uorkiestra. pobito również rekord polski w liczbie osób grających na trąbce.

Biesiada w Trąbkach Wielkich 
już na stałe wpisała się do ka-
lendarza największych imprez 

na Pomorzu. Każdego roku za-
praszane są muzyczne gwiazdy 
z pierwszych stron gazet. Tym 

razem z koncertem wystąpi-
li bracia Golcowie – oczywiście 
z zespołem i to oni przyciągnęli 
takie tłumy.
Wrocław bije rekordy w licz-
bie osób grających na gitarze, 
a Trąbki Wielkie w liczbie osób 
jednocześnie grających na trąbce. 
Kolejny raz pobito rekord Polski. 
W ubiegłym roku hejnał gmi-
ny Trąbki Wielkie zagrały 102, 
a tym razem 113 osób, a wśród 
nich również Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego.
Wójt gminy Trąbki Wielkie Bła-
żej Konkol wierzy, że liczba ta 
będzie sukcesywnie rosła.
 – Mam nadzieję, że o naszej im-
prezie będzie coraz głośniej w re-
gionie, a tym samym coraz więcej 

osób odwiedzać będzie Trąbki 
Wielkie, a przy okazji włączy się 
do próby bicia kolejnego rekordu 
– mówi nam Błażej Konkol.
Biesiada była również okazją do 
podsumowania konkursu i wrę-
czenia nagród uczestnikom 4. 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Trąbkowego „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich”. Nie bra-
kowało też popisów artystycz-
nych dzieci i młodzież z tutej-
szych szkół czy loterii fantowej.
 – W czasie imprezy prowadzo-
na była także akcja „Sadzonki za 
odpady”. Była to dobra okazja, 
aby pozbyć się odpadów, a w za-
mian otrzymać od nas sadzon-
kę, którą potem można posa-

dzić w swoim ogrodzie – dodaje 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
Niektórzy już odliczają dni do 
kolejnej biesiady. Ta jednak do-
piero za rok, a organizatorzy na 
pewno staną na wysokości zada-
nia i kolejny raz przygotują moc 
atrakcji.

(KL)

REKORD POLSKI NALEŻY DO TRĄBEK WIELKICH!!!

Jubileuszowa biesiada z braćmi golec
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SPORTOWCY W PRZYWIDZU KOLEjNE WSPÓLNE DZIAŁANIA

Hala tętni życiem „akademia ruchu” dla seniorówMimo że wakacje w peł-
ni i szkoły odpoczywają od 
dzieci, podstawówka i hala 
w Przywidzu tętni życiem. 
To urokliwe miejsce na swoje 
sportowe obozy wybrali ko-
szykarze i karatecy.
 – Nasza hala zajęta jest nie-
mal w 100 procentach. Trud-
no znaleźć wolny termin. 
W czasie roku szkolnego ko-
rzystają z niej uczniowie, a po-
tem wynajmowana jest ko-
mercyjnie. A korzystają z niej 
nie tylko mieszkańcy gminy 
Przywidz. Z kolei w wakacje 
odbywają się tu obozy tre-
ningowe koszykarzy Trefla 
Sopot – mówi nam Katarzy-
na Mielewczyk, koordynator 

Urząd Gminy Przywidz, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Przywidzu oraz Sopoc-
ka Szkoła Wyższa realizo-
wać będą wspólnie kolejny 
projekt. Tym razem skie-
rowany jest on do seniorów 
z gminy Przywidz.
Sopocka Szkoła Wyższa 
oraz przywidzki urząd gmi-
ny z ośrodkiem kultury re-
alizują już edukacyjny pro-
jekt „College kreatywności 
i innowacyjności”. Wspólne 
działania okazały się sukce-
sem, dlatego postanowiono 
pójść za ciosem.
 – Będzie realizować projekt 
„Akademia rozwoju”, który 
wystartuje już we wrześniu. 
Będą mogły w nim uczest-
niczyć osoby powyżej 60. 
roku życia. W ramach pro-
jektu przewidziano zajęcia 
fotograf iczne, bezpłatne 
wyjazdy do Sopotu, gdzie 
organizowane będą spacery, 
spotkania w restauracjach. 
Takich spotkać 7-8 godzin-
nych będzie pięć – informu-
je Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Przywidzu.

hali w Przywidzu.
Poza tym odbywają się tu też 
inne zajęcia. Stowarzyszenie 
„Podaj rękę” zorganizowało 
w Przywidzu kurs menadżer-
ski. Do dyspozycji pozosta-
je sala konferencyjna, a od 
września chętni będą mogli 
wziąć udział w zajęciach jogi 
i fitnessu.
Hala w Przywidzu cieszy się 
tak dużym zainteresowaniem, 
ponieważ jest przestron-
na, posiada bogate zaplecze, 
a i warunki naturalne do tre-
nowania – zarówno zimą, jak 
i latem – są znakomite.

(GR)

W ramach projektu prowa-
dzone również będą warsz-
taty f lorystyczne i plastycz-
ne. Prowadzone będą zajęcia 
z historii sztuki współczesnej 
oraz architektury współcze-
snej. Ilość miejsc jest ograni-
czona, a sporo chętnych już 
się zgłosiło, dlatego radzimy 
nie zwlekać i już teraz zapisać 
się do „Akademii rozwoju’. 
Wszelkie informacje na ten 
temat dostępne są w Gminny 
Ośrodku Kultury.
 – Nie jest to pierwszy pro-
jekt, w którym uczestniczyć 
mogli nasi seniorzy. W roku 
ubiegłym wspólnie z koncer-
nem Energa spora grupa na-
szych mieszkańców uczest-
niczyła w projekcie, który 
zakładał przede wszystkich 
zajęcia ruchowe dla senio-
rów. Tamten projekt pokazał, 
że tego typu przedsięwzięcia 
są potrzebne, ponieważ oso-
by starsze bardzo chętnie wy-
chodzą z domu i chcą uczest-
niczyć w ciekawych zajęciach 
– mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

(lubek)

życiE gminy Pruszcz gdański

  do przywidza na obóz szkoleniowy przyjechali 
również karatecy
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od pięciu lat w malowniczej miejscowości przywidz, zwanej „małym sopotem”, odbywa się z inicjatywy wójta 
Gminy przywidz marka zimakowskiego oraz animatora kultury wojciecha korzeniewskiego, święto miłośników 
muzyki rockowej i bluesowej – rockblU przywidz Festiwal. pierwsze dwie edycje odbyły się na terenie obiektu 
państwa Joanny i piotra krzyżanowskich – „zielona brama”, a następnie przeniósł się na pobliski bulwar nad 
wielkim Jeziorem przywidzkim.

W scenerii wzgórz, jezior i la-
sów, powstał tu jedyny w Polsce 
i na świecie bulwar poświęcony 
zespołowi  muzycznemu – Bul-
war Zespołu Czerwone Gitary. 
Położony tuż nad samym je-
ziorem, jest miejscem chętnie 
odwiedzanym przez turystów, 
których liczba w sezonie prze-
wyższa liczebność mieszkań-
ców Przywidza! Tu też znaj-
duje się wyjątkowy pomnik 
– Korzenie Rocka, na którym 
rokrocznie honorowane są naj-
znakomitsze zespoły polskiej 
estrady. W Przywidzkim pan-
teonie swoje miejsce znalazły 
takie zespoły jak Czerwone 
Gitary, Kombi, Oddział Za-
mknięty, Harlem, Golden Life, 
Cochise oraz Wanda i Banda..
Festiwal, którego Mecenasem 
Głównym jest Grupa Energa, 
odbędzie się sobotę 10 sierpnia, 
podczas którego swój huczny 

ZAPRASZAMY DO MAŁEGO SOPOTU

rockblu Przywidz Festiwal

jubileusz 20-lecia obchodzić 
będzie zespół ZŁE PSY, a lider 
zespołu Andrzej Nowak będzie 
obchodził swój benefis 40-lecia 
pracy artystycznej. Jako gości 
specjalnych, jubilat zaprosił 
grupę SBB, która wstąpi w kul-
towym składzie, rapera Kudła-
tego oraz brytyjskiego gitarzy-
stę LeBurn Maddox. 
Na scenie pojawią się jeszcze 
zespoły MAD IN POLAND, 
ŁYKO i wokalistka LIKA 
z zespołem. Niespodzianką 
dla mieszkańców gminy będzie 
występ miejscowego CHÓRU 
PRZYWIDZ.
Dodatkową atrakcją będzie 
wyjątkowy  show pt. „5 gitar 
na 5-lecie festiwalu Rockblu” 
z udziałem legendarnych gita-
rzystów: Krzysztof „Jary” Ja-
ryczewski (Jary Oddział Za-
mknięty), Krzysztof „Dżawor” 
Jaworski (Harlem), Jędrzej 

„Kodym” Kodymowski (Apte-
ka), Andrzej Kałuża (OldBre-
akout) oraz Tymon Tymański. 
Show poprowadzi dyrektor Fe-
stiwalu Wojciech Korzeniew-
ski! Niezwykle atrakcyjnie za-
powiada się na koniec festiwalu 
uroczyste After Party, którego 
gościem będzie polsko-ka-
raibski zespół Shandy&Eva,  
będący w przededniu wyda-
nia swojej debiutanckiej płyty 
w Polsce.
Podczas trwania festiwalu nie 
zabraknie cyklicznych imprez 
towarzyszących: Zlot aut za-
bytkowych OldMobile, Przy-
widzki Folwark,  SUP Open 
Day w Małej Szwajcarii, Wy-
stawa z okazji 5-lecia Rockblu, 
strefa Foodtrucków czy spe-
cjalna strefa dla dzieci. Dodat-
kowo w tym roku, w godzinach 
porannych, odbędzie się po raz 
czwarty,  bieg charytatywny 

„Przywidzka Pętelka”, z które-
go dochód przeznaczony jest na 
Hospicjum im. Św. Franciszka 
Ksawerego w Przywidzu. Po-
czątek imprez towarzyszących 

od godziny 10:00. Początek 
koncertów od godziny 15:00.
Zadanie wspierane przez 
ENERGA w ramach Strategii 
CSR Grupy ENERGA.

Wstęp bezpłatny, szczegó-
ły oraz regulamin Festiwalu 
dostępne na: www.rockblu.pl 
i Facebooku.

Flash

PATRONAT MEDIALNY
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SUKCESYWNA POLITYKA PRORODZINNA

kolejne miejsca w żłobku

11 gmin pomorskich – 
w tym również miasto Pruszcz 
Gdański –  skorzysta z rządo-
wego programu „Maluch+”. 
Pruszczański samorząd otrzy-
mał 220 tysięcy złotych, dzięki 
którym powstanie kolejnych 
10 miejsc w miejskim żłobku.
 – Na potrzeby utworzenia 
dodatkowych miejsc dla naj-
młodszych zaadoptowane 
będą pomieszczenia w przed-
szkolu przy ulicy Niepodległo-
ści. Wykonawca prac wyłonio-
ny został kilka tygodni temu, 
a wszystkie prace remontowe 
muszą być zakończone do koń-
ca sierpnia – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
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 wśród samorządowców, którzy podpisali umowę w ramach programu „maluch+” znalazł 
się też Janusz wróbel, burmistrz pruszcza Gdańskiego (trzeci od prawej).

Przypomnijmy, że na terenie 
miasta działają dwa żłobki, 
w których znalazło się miejsce 
dla 160 maluchów. Postanowio-
no jednak iść za ciosem i udo-
stępnić najmłodszym miesz-
kańcom miasta kolejne miejsca.
 – Ich utworzenie będzie moż-
liwe dzięki wolnym pomiesz-
czeniom, które udało się odzy-
skać w Przedszkolu „Kubusia 
Puchatka”. Podjęliśmy decyzję, 
że utworzymy tam kolejnych 
10 miejsc, dedykowanych dzie-
ciom starszym, które ze żłobka 
przejdą do przedszkola – dodaje 
Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego ds. 
społecznych.
Karolina Mik, kierownik 

Referatu Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański informo-
wała nas już swego czasu, że 
w każdym roczniku rodzi się 
u nas około 300 dzieci, a mia-
sto gwarantuje w tej chwili 
170 miejsc w żłobkach, co jest 
dobrym osiągnięciem. Poza 
tym żłobki niepubliczne dys-
ponują 119 miejscami. Wy-
daje się więc, że pod wzglę-
dem dostępności opieki nad 
dziećmi do lat 3. na tle innych 
miast Pruszcz Gdański wypa-
da nieźle, a jest to efekt suk-
cesywnej realizacji polityki 
prorodzinnej.

(GR)
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RUSOCIN

zapraszamy na mecz!
Dobiegła końca budowa zaple-
cza dla sportowców przy boisku 
w Rusocinie.
W budynku urządzono: dwie szat-
nie, pokój trenera, sanitariaty, toale-
tę dla osób niepełnosprawnych oraz 
pomieszczenie techniczne.
W ramach inwestycji boisko zo-
stało wyposażone w system na-
wadniania, a także ogrodzone 
i oświetlone.
Zadanie pochłonęło ponad 1,2 
mln zł.

ZACHWYT W STRASZYNIE

uczniowie otworzyli boisko
 – bardzo się cieszymy. od dziś lekcje wychowania fizycznego odbywają się na świeżym 
powietrzu – zapowiedziała podczas oficjalnego otwarcia boiska wielofunkcyjnego 
w straszynie dyrektor szkoły renata Jelińska.

Uczniowie, jak przyznali, są 
zachwyceni boiskiem, które 
pozwala nie tylko na grę w pił-
kę nożną, koszykową i ręczną, 
ale również na uprawianie lek-
koatletyki: biegów oraz sko-
ków w dal i wzwyż. Jak dowio-
dły tutejsze artystki, świetnie 
się na nim tańczy.  
W ramach inwestycji boisko 
zyskało oświetlenie i małą ar-
chitekturę. Koszt całego zada-
nia to blisko 1 mln zł.
Podczas wakacji z boiska mogą 
korzystać wszyscy mieszkańcy 
– w godz. 8.00–21.00 i zgodnie 
z regulaminem obiektu.

(MB)

ZUS PODPOWIADA

ZREALIZUj ZAWODOWE MARZENIA

tata z maluchem w domu

naprzód – po zawodowy i życiowy sukces

 – Gdy na świat przychodzi 
nowe dziecko, zazwyczaj zo-
staje z nim w domu mama. 
Jednak ojcowie coraz częściej 
angażują się w pełnowymia-
rową opiekę nad maluchami. 
Mogą oni wykorzystać część 
urlopu macierzyńskiego, cały 
urlop rodzicielski, a także 
przeznaczony specjalnie dla 
nich urlop ojcowski – mówi 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Gdańsku. – Młodzi 
rodzice mogą liczyć na 52 ty-
godnie wolnego od pracy, na 
które składają się urlop ma-
cierzyński i rodzicielski. Ten 
czas może być przedłużony, 
jeśli poród będzie mnogi.
Zasiłek z tytułu urlopu ma-
cierzyńskiego przysługuje 
ubezpieczonej matce przez 20 
tygodni. Gdy poród był mno-
gi, to w zależności od liczby 
urodzonych dzieci urlop ten 
wydłuża się od 31 do 37 tygo-
dni. Pierwsze 14 tygodni za-
rezerwowanych jest wyłącznie 

Osoby, które pozostają bez 
pracy lub ich sytuacja na ryn-
ku zawodowym jest niepew-
na, mogą teraz zyskać nową, 
satysfakcjonującą pracę, co 
pozwoli im wyjść z impasu 
i żyć pełniej. Wystarczy przy-
stąpić do projektu „Cała Na-
przód II”, realizowanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku. Warto jak 
najszybciej rozważyć udział 
w nim, ponieważ ilość miejsc 
jest ograniczona. 
 – Do udziału w projekcie za-
praszamy osoby, które ukoń-
czyły 30 lat i mieszkają na tere-
nie Obszaru Metropolitalnego, 
a więc Trójmiasta oraz powia-
tów: gdańskiego, puckiego, 
tczewskiego, wejherowskiego, 
kartuskiego i nowodworskiego. 
Szczególnie osoby długotrwale 
bezrobotne, w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. Także 
pracujące za minimalne wy-
nagrodzenie lub tzw. „ubogie 
pracujące”, które chcą i muszą 
poprawić swój materialny i ży-
ciowy status. Zapraszamy tak-
że osoby chcące podwyższyć 
swoje kwalifikacje, nabyć nowe 
umiejętności, co pozwoli im 
wejść na rynek zawodowy lub 
zyskać lepsze zatrudnienie – 
zachęca Sylwia Ressel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

dla mamy. Jeżeli po tym czasie 
będzie chciała wrócić do pracy, 
to pozostałą część urlopu może 
wykorzystać tata. Warunkiem 
jest posiadanie ubezpieczenia.
 – W ubiegłym roku na Pomo-
rzu 941 mężczyzn zdecydowa-
ło się na urlop macierzyński. 
W tym samym czasie z tego 
świadczenia skorzystało ponad 
25 tysięcy kobiet – podsumo-
wuje Krzysztof Cieszyński, 
przypominając jednocześnie, 
że po macierzyńskim rodzice 
mogą skorzystać z 32 tygodni 
urlopu rodzicielskiego, który-
mi mogą dysponować miedzy 
sobą. – Przy ciążach mnogich 
są to 34 tygodnie, bez wzglę-
du na liczbę dzieci urodzonych 
w czasie porodu. Taki urlop nie 
musi być wykorzystany w peł-
nym wymiarze. Można go po-
dzielić nawet na cztery części 
i brać sukcesywnie aż do końca 
roku kalendarzowego, w któ-
rym dziecko skończy 6 lat.
Dodajmy, że w ubiegłym roku 
w naszym województwie 276 
mężczyzn skorzystało z tej 

Uczestnikom zapewniana jest 
bezpłatna pomoc specjalistów 
m.in. doradcy zawodowego, psy-
chologa, pedagoga, pośrednika 
pracy. Również szeroki wachlarz 
bezpłatnych szkoleń, kursów do-
stosowanych do potrzeb, oczeki-
wań i kompetencji beneficjentów 
projektu. Organizatorzy posta-
rają się pomóc w spełnieniu za-
wodowych marzeń, podpowie-
dzieć, co może przynieść satys-
fakcję i przywrócić godność na 
rynku pracy. 
 – Projekt kładzie nacisk na za-
stosowanie zindywidualizowa-
nych form wsparcia.  W tym jest 
jego wielka wartość – podkreśla 
Piotr Kowalczuk, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. edukacji 
i usług społecznych.
O kontakt proszeni są też praco-
dawcy, którzy zechcą zatrudnić 
uczestników „Całej Naprzód II”.
 – W zamian proponujemy 
wsparcie dotyczące zatrudnienia 
subsydiowanego – pracodaw-
ca uzyska refundację kosztów 
wynagrodzenia pracowników, 
w okresie nawet do 12 miesięcy 
– informuje Sylwia Ressel.
Partnerami gdańskiego MOPR 
w realizacji są gminy: Suchy 
Dąb i Pszczółki. Projekt potrwa 
do końca czerwca 2021 roku 
i jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

formy urlopu. Natomiast pań, 
do których trafił zasiłek z ty-
tułu urlopu rodzicielskiego, 
było prawie 27,5 tys.
 – Niezależnie od urlopów 
macierzyńskiego i rodzi-
cielskiego, tacie przysługuje 
urlop ojcowski. Jeśli tylko jest 
ubezpieczony, ma prawo do 
zasiłku za czas urlopu ojcow-
skiego przez 2 tygodnie, nie 
dłużej jednak niż do ukoń-
czenia przez dziecko 24. mie-
siąca życia. Ten urlop można 
wykorzystać jednorazowo 
albo w nie więcej niż 2 czę-
ściach, z których żadna nie 
może być krótsza niż tydzień. 
Ojciec dziecka może, ale nie 
musi skorzystać z tego urlopu.
To uprawnienie jest zdecy-
dowanie najpopularniejsze 
wśród panów. W 2018 roku 
pomorskie placówki ZUS 
wypłaciły blisko 12 000 zasił-
ków za czas urlopu ojcowskie-
go – dodaje rzecznik prasowy 
ZUS.

(GR)

Warto przypomnieć, że do 
końca dobiegł projekt „Cała 
Naprzód I”, aktywizujący oso-
by bezrobotne. Dzięki udzia-
łowi w nim 22 osoby uzyska-
ły kwalifikacje zawodowe, 9 
odbyło staże zawodowe, a 30 
podjęło zatrudnienie. Najwięk-
szą popularnością wśród męż-
czyzn cieszyły się kursy prawa 
jazdy różnych kategorii. Wśród 
kobiet – komputerowe, po-
świadczone Europejskim
Certyfikatem Umiejętności 
Komputerowych wraz z kur-
sem pracownika administra-
cyjno-biurowego. Najbardziej 
nietypowe szkolenia, jakie 
przeprowadzono w ramach 
projektu, to szkolenie gro-
omerskie (fryzjer zwierząt) 
oraz na operatora bezzałogo-
wego systemu latającego (dro-
na), zakończony egzaminem 
państwowym i uzyskaniem 
certyfikatu wydawanego przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
Osoby chętne do udziału 
w projekcie jak również pra-
codawców zapraszamy do 
kontaktu: ul. Lęborska 3b 
(STARTER), lok. 1.32, 80-
386 Gdańsk, tel. 58 347 82 
99 lub 508 900 812, e-mail:  
calanaprzod@mopr.gda.pl.

(GR)

  przecięcia wstęgi dokonali główni użytkownicy obiektu, 
czyli uczniowie

  bieżnię oficjalnie przetestowali: wójt magdalena kołodziejczak, 
dyrektor szkoły renata Jelińska i zastępca wójta daniel kulkowski

  Uczniowie z radością wybiegli na nowe boisko

 – Oficjalny test boiska oraz 
całego zaplecza już w sierpniu 
podczas meczu – niespodzian-
ki – zapowiada zastępca wójta 
Daniel Kulkowski. – Serdecz-
nie wszystkich zapraszam do 
kibicowania!
Szczegóły imprezy poja-
wią się na Facebooku Gminy 
Puszcz Gdański oraz na stronie  
www.pruszczgdanski.pl.

(MB)
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PSZCZÓŁKI

imprezowa 
biblioteka
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Pszczółkach to nie tylko 
wypożyczalnia książek i czy-
telnia. To również miejsce 
ciekawych spotkań czy wyda-
rzeń kulturalnych.
 – Organizowaliśmy chociaż-
by koncert duetu „Zielona 
Herbata” z Pszczółek, czy-
li Małgorzaty Augustyniak 
i Jana Lewalskiego. Tema-
tem przewodnim muzyczne-
go spotkania były „wiosenne 
impresje”, a w repertuarze nie 
brakowało poezji śpiewanej, 
która – co można było za-
uważyć – przypadła do gustu 
naszym gościom – informuje 
nas Renata Ziółek, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Pszczółkach.
Druga w ostatnim czasie im-
preza organizowana przez 

bibliotekę w Pszczół-
kach dedykowana była 
najmłodszym.
 – Była ona przygotowa-
na z okazji Dnia Dziecka. 
Wśród licznych atrakcji 
warto powiedzieć o przed-
stawieniu teatru KLAPA 
z Gdańska „Być jak dok-
tor Dolittle”. Chętni mogli 
obejrzeć z bliska wóz bo-
jowy, którym przyjechali 
strażacy z pobliskiej jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Nie brakowało 
też gier i zabaw oraz słod-
kiego poczęstunku. My-
ślę, że impreza była udana, 
a świadczyć o tym może 
chociażby duża liczba ma-
łych gości, którzy tego dnia 
na nią zawitali – dodaje Re-
nata Ziółek.

(GR)

PRZEBUDOWA ZAKOŃCZONA

most w krępcu już po odbiorze
dobiegła końca przebudowa mostu na czarnej łasze. zadowoleni mieszkańcy krępca wzięli 
udział w odbiorze technicznym.

Most na granicy gminy Pruszcz 
Gdański i Gdańska, u styku rzek 
Raduni, Motławy i Czarnej Łachy 
przeszedł gruntowny remont w po-
staci wymiany stalowej konstrukcji 
i drewnianego podkładu. Koszt in-
westycji w wysokości 1 mln zł po-
niosły solidarnie dwa samorządy: 
gmina Pruszcz Gdański i miasto 
Gdańsk.
 – Most ma strategiczne znaczenie 

ROZSTRZYGNIęCIE

miejskie zielone 
konkursy
Poznaliśmy zwycięzców kolejnej 
edycji konkursów: Najpiękniej-
sza posesja, najpiękniejszy bal-
kon Pruszcza Gdańskiego i Ro-
dzinny Ogród Działkowy oraz 
Działka.
 – Uczestnicy konkursów zapre-
zentowali swoje działki, posesje 
i balkony. Wszyscy, którzy się 
zgłosili, zostali docenieni za trud 
i pracę, jaką codziennie wkłada-
ją, aby przestrzeń, o którą dbają, 
wyglądała wyjątkowo – mówi 
Anna Mrówka z Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
W kategorii balkonów 1. miej-
sce przyznano balkonowi przy 
ul. Podkomorzego, a posesji przy 
bloku również Podkomorzego 
5D i E. Bezkonkurencyjne wśród 
posesji okazały się dwie, znajdu-
jąca się przy Żeromskiego 9 i Nad 
Radunią 22.
Z kolei w konkursie na Rodzinny 
Ogród Działkowy oraz Dział-
kę zwycięstwo przyznano ROD 
„Primowiec”. Wybrano też naj-
ładniejsze działki w każdym 
z sześciu Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych i tak: „Primowiec” 
– działka nr 28, im. Jana Kocha-
nowskiego – działka nr 4, im. 
Józefa Kraszewskiego – działka 
nr 277, „Nad Radunią” – działka 
141, „Cukrownik” – działka nr 
24, „Wiosna” – działka nr 22.

(GR)

ZREALIZUj ZAWODOWE MARZENIA

naprzód – po zawodowy i życiowy sukces

  biblioteka w pszczółkach też organizowała dzień dziecka

  koncert duetu „zielona Herbata”

REKLAMA

naJtańsza rEkLama w miEściE

kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash

dla mieszkańców żuławskiej 
części gminy - mówi zastępca 
wójta Daniel Kulkowski. – Bar-
dzo cieszy mnie ta inwestycja, 
a jeszcze bardziej radość miesz-
kańców Krępca, którzy licznie 
przybyli na odbiór techniczny. 
Dziękuję im za przygotowanie 
poczęstunku i wspólne święto-
wanie tej uroczystej chwili.

(MB)
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NIEDZIELE W ERGO ARENIE

PUNKT INfORMACjI W PRZYWIDZU

POMERANIA MARATON

Gratka dla 
miłośników rolek

otwierają się na turystów

kolarze na trasie 

Wakacje można spędzać na 
wiele ciekawych sposób. Cie-
kawą ofertę dla miłośników 
aktywnego wypoczynku przy-
gotowała Ergo Arena.
 – Przygotowaliśmy gratkę dla 
miłośników rolek. Jest to też 
niepowtarzalna okazja dla tych, 
którzy chcą zacząć swoją przy-
godę ze sportami wrotkarski-
mi. Ponownie oddaliśmy do 
dyspozycji płytę areny głównej. 
Do hali na granicy Gdańska 
i Sopotu zapraszamy każdego, 
niezależnie od umiejętności 
jazdy na rolkach. W Ergo Are-
nie czeka 5 stref jazdy, a także 
instruktorzy. Rolkowisko dzia-
ła w każdą niedzielę lipca oraz 
dwie ostatnie niedziele sierpnia 
w godz. 16.00–19.00 – infor-
muje Bartosz Tobieński, rzecz-
nik prasowy Ergo Areny.
Dodajmy, że wstęp jest bezpłat-
ny, a wejście do hali (A1) możli-
we jest od godz. 15.45.
Warsztaty pod okiem instruk-
torów odbędą się tradycyjnie 
z podziałem tematycznym. Or-
ganizatorzy zaplanowali strefę 
nauki jazdy (nauka od podstaw 
prowadzona przez instruktora 
i szkółki wrotkarskie).
 – Funkcjonuje strefa freesty-
le slalom, gdzie początkują-
cy i zaawansowani rolkarze 
mogą uczyć się jazdy między 

W gminie Przywidz wypoczy-
wać można na wiele sposobów 
przez cały rok. Zimą korzystać 
można ze stoków narciarskich, 
a latem z jezior – takich wa-
runków pozazdrościć jej mogą 
ośrodki turystyczne w całym 
kraju.
Nic zatem dziwnego, że gmina 
Przywidz staje się miejscem, 
które bardzo chętnie odwie-
dzane jest przez turystów. Aby 
przyjeżdżający nie musieli błą-
dzić i mieli wszystkie niezbęd-
ne wiadomości o gminie pod 
ręką postanowiono uruchomić 
w Przywidzu Punkt Informacji 
Turystycznej.
 – Pomysł wyszedł od wój-
ta Marka Zimakowskiego. 
Nasz ośrodek zająć się ma 
tylko sprawami organizacyj-
nymi. Punkt Informacji Tu-
rystycznej już działa. Poza 
niezbędnymi wiadomościami 
otrzymać tu można gadżety 

204 osoby wystartowały 
w MTB Pomerania Mara-
ton, który rozgrywany był na 
terenie gmin Trąbki Wielkie 
i Przywidz.
Start i meta znajdowały się 
na boisku w Domachowie. 
Juniorzy w wieku od 3 do 
14 lat nie musieli wyjeżdżać 
na drogę, gdyż ścigali się na 
trasie wyznaczonej na boisku 
i w pobliżu świetlicy. Dłu-
gość tych tras wynosiła od 
100 m dla 3-latków do 4 km 
dla 14-latków. 

kubeczkami. Wszystko oczy-
wiście pod nadzorem instrukto-
ra. Działa również strefa nauki 
jazdy agresiv/urban, która dedy-
kowana jest średniozaawanso-
wanym rolkarzom, którzy będą 
chcieli podnieść swoje umiejęt-
ności. Zajęcia będą prowadzone 
na podstawowych przeszko-
dach, a więc na poręczy, hop-
kach, podeście, też pod nad-
zorem instruktora – tłumaczy 
Bartosz Tobieński.
Poza tym utworzono strefę jaz-
dy szybkiej i rekreacyjnej (na 
obwodzie płyty głównej zosta-
nie utworzony tor, po którym 
rolkarze będą jeździć w kółko 
w jednym kierunku – rotacyj-
nie). W tej strefie jazda odby-
wa się bez instruktora w rytmie 
muzyki. Będzie też plac otoczo-
ny bandami do unihokeja, do-
datkowo odgrodzony płotkami, 
gdzie chętni będą mogli uczest-
niczyć w zajęciach hokeja na 
rolkach.
 – Możliwe jest wypożycze-
nie rolek w cenie 20 zł i kasku 
z ochraniaczami w cenie 5 zł 
od wydarzenia pod warunkiem 
wcześniejszej rezerwacji drogą 
mailową: roll4all@roll4all.pl 
lub telefoniczną: 500 073 261 – 
informuje rzecznik Ergo Areny.

(GR)

– oczywiście o naszej gminie. 
Cześć z nich jest darmowa, 
ale za niektóre trzeba zapła-
cić. Przygotowane są koszul-
ki, czapeczki, kubki, magne-
sy na lodówkę czy długopisy, 
a nawet kartki pocztowe. Poza 
tym na turystów czekają różne 
przewodniki, mapy rowerowe 

Seniorzy rywalizowali już na 
znacznie dłuższych dwóch tra-
sach: 33 km i 52 km. Musie-
li oni dojechać do Przywidza 
i okrążać tamtejsze jezioro, 
pierwsi tylko raz, a ci drudzy 
dwa razy. Na krótszym dystan-
sie zwyciężył Jacek Rogowski 
(KSR Kościerzyna) z czasem 
1:17:13, a na dłuższym Daniel 
Majkowski (MajBIKE Team) 
z czasem 1:49:30. Nagrody naj-
lepszym wręczali: Błażej Kon-
kol, wójt gminy Trąbki Wiel-
kie i Marek Wróbel, prezes 

PIŁKA NOŻNA

spadki 
i awanse
Już tylko jedna drużyna 
bronić będzie barw po-
wiatu gdańskiego w IV li-
dze. Klęską zakończył się 
sezon dla drużyny GKS 
Kolbudy, która spadła do 
V ligi. W rozgrywkach 
utrzymał się natomiast 
beniaminek z Kowal, któ-
ry uplasował się ostatecz-
nie na 13. pozycji.
W V lidze apetyty na IV 
ligę mieli Czarni Pruszcz 
Gdański, ale rozgrywki 
w „okręgówce” ukończyli 
dopiero na 7. pozycji. Na 
5. miejscu rozgrywki za-
kończyli piłkarze Potoku 
Pszczółki, ale lokata ta 
i tak nie gwarantowała 
awansu.
Za to dwóch naszych 
beniaminków będzie-
my mieli w „okręgówce”. 
Z 1. miejsca awansowała 
GLKS Różyny, natomiast 
z 2. GTS Mokry Dwór. 
Do B klasy spadły nieste-
ty aż trzy drużyny z po-
wiatu gdańskiego: Sokół 
Ełganowo, rezerwy GKS 
Kolbudy oraz GKS Trąb-
ki Wielkie.
Z kolei do A klasy awan-
sował mistrz trzeciej 
grupy B klasy – rezerwy 
GKS Kowale oraz Grom 
Trutnowy.
Nie tylko my, ale przede 
wszystkimi kibice wierzą, 
że kolejny sezon piłkar-
ski będzie znacznie lepszy 
dla naszych piłkarzy.

(GR)

KAMPANIA ROWEROWY MAj

główna nagroda 
dla giemlic
zakończyła się kampania rowerowy maj. Uczniowie ze szkół 
podstawowych z terenu gminy cedry wielkie nie zawiedli, przed szkołami 
stało bardzo dużo rowerów oraz hulajnóg. akcja w szkołach spotkała się 
z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nawet niesprzyjająca aura 
nie powstrzymała najbardziej aktywnych rowerowo uczniów.
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Łączna liczba uczestników 
tegorocznej akcji to aż 394 
uczniów oraz 26 pracowników. 
100 procent aktywnych prze-
jazdów do szkoły przypadło 
aż 190 uczestnikom kampanii, 
to aż 134 osoby więcej w po-
równaniu do ubiegłego roku. 
Wszystkie te osoby otrzymały 
voucher do kina.
Pierwsze miejsce w kampanii 
Rowerowy Maj 2019 zajęła 
Szkoła Podstawowa w Giem-
licach zdobywając aż 98 proc. 
aktywności. W czerwcu od-
było się podsumowanie kam-
panii, podczas którego Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie, wręczył puchary dla 
dyrektorów szkół w podzięko-
waniu za udział oraz przeka-
zana została nagroda główna 
– wiata na rowery dla Szkoły 
Podstawowej w Giemlicach.

Zwycięskie klasy otrzymały 
nagrodę w postaci wycieczki. 
Natomiast wszystkie dzieci, 
które chociaż raz przyjechały 

aktywnie do szkoły w ramach 
akcji, dostały drobne upominki.

(GR)

– mówi nam Anna Zulewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu.
Punkt Informacji Turystycz-
nej mieści się w byłym biurze 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Przywidzu. 

(KL)

Pomerania Sports.
 – Dziękujemy Stowarzy-
szeniu Pomerania Sports za 
współpracę przy organizacji 
tego wydarzenia, ale także 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do jego realizacji, a są 
to Zbigniew Gębka, radny 
gminy Trąbki Wielkie, Rada 
Sołecka wsi Domachowo oraz 
strażacy z OSP w Mierzeszy-
nie – dziękuje Błażej Konkol.

(LO)

 ergo arena zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rolkach
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BUDUjĄ SPEKTAKULARNY OBIEKT

wenecka estakada u sąsiadów
Na linii tramwajowej w Nowej 
Bulońskiej w Gdańsku budowa-
na jest estakada, która wzorowa-
na jest na wiaduktach łukowych, 
które powstawały w starożytnym 
Rzymie. Obiekt jest nowator-
ski, innowacyjny i jest wynikiem 
pracy polskich inżynierów. Dla 
mieszkańców ważnym aspektem 
będzie z pewnością dobre wyci-
szenie obiektu, dzięki któremu 
zmniejszy się hałas generowany 
przez poruszające się tramwaje.
W połowie czerwca na budo-
wie nowej linii tramwajowej 
wykonawca (spółka NDI) roz-
począł kluczowy dla powstawa-
nia obiektu mostowego proces. 
Wstawiono bowiem pierwsze 
przęsła o rozpiętości 20 metrów 
wykonane z betonu zbrojonego.
 – O ile na budowach mosto-
wych takich elementów bywa od 
kilku do kilkunastu, to na naszej 
gdańskiej estakadzie będzie ich 
aż 154. Nasza konstrukcja już 
teraz rośnie w oczach – mówi 
Sylwia Rogall, dyrektor projektu 
w NDI.
Konstrukcja estakady została 
wymyślona przy ścisłej współ-
pracy inżynierów z NDI oraz 
Tymona Galewskiego, właści-
ciela pracowni projektowej GTI 
Design z Gdańska. Na nowej 
Bulońskiej zastosowano bardzo 
stary pomysł, stąd ze względu na 

podobieństwa do łuków rzym-
skich inżynierowie nazwali bu-
dowany obiekt „Estakadą We-
necką”, ale w całkowicie nowa-
torskim wydaniu. Warto jeszcze 
zauważyć, że pierwszy raz w Pol-
sce zastosowano wieloprzęsłowy 
schemat łuków na kilkunasto-
metrowych podporach.
Estakada – z czego zadowole-
ni powinni być mieszkańcy – 
w ciągu Nowej Bulońskiej bę-
dzie miała wysokie walory użyt-
kowe. Zastosowanie konstrukcji 
łukowej zasypanej gruntem po-
zwoli uzyskać dobre akustycz-
ne wyciszenie ruchu pojazdów 
na obiekcie, nieporównywalnie 
lepsze niż obiekty typowe, np. 
na stalowych belkach. Ponadto 
pod obiektem znajdują się znacz-
ne tereny, które można w bardzo 
atrakcyjny sposób zaaranżować 
do wszelkiego rodzaju rekreacji.
Jak informuje Sylwia Rogall w tej 
chwili praktycznie na całym od-
cinku ułożone są warstwy bi-
tumiczne jezdni i ścieżek rowe-
rowych, chodniki a także na 75 
proc. zakresu nawierzchnie to-
rowe. Trwają roboty wykończe-
niowe oraz montaż elementów 
infrastruktury towarzyszącej – 
oświetlenia, trakcji tramwajowej, 
sygnalizacji świetlnej, ekranów 
akustycznych.

(GR)

WAKACjE Z GWIAZDAMI I POD GWIAZDAMI

Letnie kino na sopockim molo
zaczął się kolejny najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w polsce, a więc 
kino letnie sopot – zakopane, który trwać będzie aż 62 dni. bezpłatne 
seanse czekają na widzów w najpopularniejszych polskich kurortach – w tym 
oczywiście na sopockim molo.

Festiwal Kino Letnie Sopot 
– Zakopane to bezpłatne pro-
jekcje filmowe dla tysięcy wi-
dzów. Ci, którzy marzą o wy-
godnym leżaku i seansach pod 
gwiazdami, mogą wybrać się 
na najdłuższe drewniane molo 
w Europie.
 – Najdłuższy wakacyjny festi-
wal Kino Letnie Sopot – Zako-
pane to oczywiście filmy, które 
na długo pozostają w pamięci, 
a także unikalna atmosfera, 
którą tworzą nasi widzowie. 
Seanse z gwiazdami i… pod 
gwiazdami to coś, co publicz-
ność lubi najbardziej! Filmowe 
morze, góry i Mazury czekają 
na widzów przez całe wakacje 
– zachęca Paweł Adamski, pre-
zes Outdoor Cinema.
Repertuar festiwalu podzielono 
na filmowe dni tematyczne. Ty-
dzień otwierają poniedziałkowe 
„Prawdziwe historie”*. To filmy 
dokumentalne, przedstawiające 
zaskakujące scenariusze, które 
napisało samo życie. „Fami-
lijne Wtorki” będą wspaniałą 

okazją do zobaczenia filmów 
w gronie całej rodziny. Środy 
zarezerwowano dla polskiego 
kina. W „Festiwalowe czwart-
ki” w centrum zainteresowania 
znajdą się produkcje nagrodzo-
ne na największych światowych 
festiwalach. W „Piątki ze Sto-
rytel” widzowie będą mogli 

zobaczyć, jak wyobraźnię re-
żyserów pobudzają książki. 
Festiwal pokaże najciekawsze 
adaptacje filmowe. Sobotnie 
emocje zagwarantują produkcje 
oscarowe. Festiwalowy tydzień 
zamykają „Kobiece niedziele 
z Providentem”.
W Sopocie festiwalowe pokazy 

będą zaczynać się o godz. 22.00 
w lipcu, a o 21.30 w sierpniu. 
Pełny repertuar, harmonogram 
projekcji i zwiastuny prezento-
wanych filmów do sprawdzenia 
na stronie KinoLetnie.pl.

(GR)

rozmaitości

INWESTYCjA W ZOO

największa woliera w Europie
W gdańskim zoo realizowa-
na będzie kolejna inwestycja. 
Tym razem planowana jest 
budowa woliery dla wielu 
afrykańskich ptaków. Ma 
być to największa woliera 
w Europie.
Jak podaje Malwina Span-
dowska z Gdańskiego Ogro-
du Zoologicznego na terenie 
woliery zaplanowano: Potok 
Rynarzewski, baseny pta-
ków wodnych, zróżnicowane 

przestrzenie lądowe dla pta-
ków, a także ścieżkę zwiedza-
nia bez przegród od zwierząt.
 – To tylko niektóre elementy 
wielkiej inwestycji, której bu-
dowa niebawem rozpocznie się 
w Gdańskim Ogrodzie Zoolo-
gicznym. W nowych pomiesz-
czeniach zamieszkają m.in. 
flamingi, pelikany, warzęchy, 
dławigady, żurawie koronia-
ste, wikłacze, a także gatunki, 
które pierwszy raz pojawią się 

w naszym zoo. Niebawem 
będzie można podziwiać 
warugi czy ibisy grzywiaste. 
Nowe przestrzenie zamiesz-
kają również fenki – małe 
psowate drapieżniki afry-
kańskie – dodaje Malwina 
Spandowska. 
Dodajmy, że inwestycja ma 
być zrealizowana w ciągu 
trzech najbliższych lat.

(GR)
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