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FlashFlash

progi punktowe w naszych szkołach nie były wysokie. 
mimo to w wielu klasach mamy jeszcze wolne miejsca – 
zarówno dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, 
jak i gimnazjów – mówi nam stefan skonieczny, starosta 
gdański.

Stary dobry rock w Przywidzu
Pięć lat temu, kiedy organizowano pierwszą 
edycją RockBlu Przywidz Festiwal, Mało kto 
spodziewał się, że impreza w tak krótkim czasie 
zyska miano nie regionalnej, ale światowej.

Cierniewski bawił naszych seniorów

Samorząd Cedrów Wielkich na każdym kroku poka-
zuje, że nie są mu obce problemy i potrzeby seniorów. 
Ostatnio starsi mieszkańcy gminy mogli wziąć udział 
w „Senioradzie”.

Wodę można pić prosto z kranu 
Na osiedlu Bursztynowym trwają prace wiertnicze 
przy kolejnej studni głębinowej. Będzie to kolejne 
ujęcie wody, w którą zaopatrywani są mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego.

Z Sobowidza do Pszczółek na rowerze
Mamy dobrą wiadomość dla osób, które wolny 
czas lubią spędzać na podróżach rowerowych. 
W ubiegłym tygodniu oddano do użytku ścieżkę 
rowerową, łączącą Sobowidz z Żelisławkami.
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trwa dodatkowy nabór do szkół średnich
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WOLNE MIEJSCA W RUSOCINIE I PRUSZCZU GDAŃSKIM 

trwa nabór uzupełniający do szkół średnich. w powiecie 
gdańskim miejsca są jeszcze w dwóch placówkach zarzą-
dzanych przez powiat – zespole szkół ogrodniczych i ogól-
nokształcących w pruszczu Gdańskim i zespole szkół rolni-
czych w rusocinie. 
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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

Numery alarmowe
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nasze kalendarium
•	23 sierpnia (piątek), IRA, godz. 20.00,  
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5;

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

•	25 sierpnia (niedziela), Lechia Gdańsk – 
Śląsk Wrocław, godz. 15.00, Stadion Energa 
Gdańsk;

•	30 sierpnia (piątek), „Piosenki z drugiej ręki”, 
godz. 20.30, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12;

•	31 sierpnia (sobota), Dorota Stalińska, godz. 
18.00, amfiteatr w Gdańsku, ul. Raduńska; 

•	1 września (niedziela), Gdynia Baltic 
Challenge; 

•	7 września (sobota), Amber Fest, Stadion 
Energa Gdańsk;

•	8 września (niedziela), Babski Rajd, godz. 
10.00, Autodrom Pomorze w Pszczółkach; 

•	12 września (czwartek), Michele Biondi, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni,  
ul. Portowa 9;

•	14 września (sobota), Bieg Westerplatte, 
godz. 10.00; 

•	16 – 21 września, 44. Festiwal Filmów 
Fabularnych w Gdyni;

•	24 września (sobota), Airbourne, godz. 21.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2;

•	6 października (niedziela), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena; 

•	8 października (wtorek), Nancy Vieira, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	11 października (piątek), Budka Suflera, 
godz. 19.00, Ergo Arena;

•	12 października (sobota), Krystyna Prońko 
Quintet i Kombi, godz. 18.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	21 października (poniedziałek), Krzysztof 
Daukszewicz, godz. 19.30, sala teatralna NOT 
w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	24 października (czwartek), Archive, godz. 
20.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków;

•	25 października (piątek), Hity Buffo, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8;

•	27 października (niedziela), Martyna 
Jakubowicz, godz. 19.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

•	18 listopada (poniedziałek), 10 Tenorów, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1;

•	20 listopada (środa), Hans Zimmer,  
godz. 20.00, Ergo Arena;

•	29 listopada (piątek), Indios Bravos, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

•	18 grudnia (środa), Paweł Domagała,  
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1;

•	2 stycznia (czwartek), Tribute to Tina Turner, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8.
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termomodernizacja dPs w zaskoczynie Pogotowie od kuchni
Trwają prace termomoderni-
zacyjne w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Leśny” w Zaskoczynie. 
Zakres prac został poszerzony 
o remont dachu głównego bu-
dynku, co znacznie podrożyło 
inwestycję. 
W Zaskoczynie wymieniana 
jest stolarka okienna, dociepla-
ne są ściany oraz modernizo-
wany jest system grzewczy. 
 – Zastanawiano się nad za-
instalowaniem pomp ciepła. 
Stwierdziliśmy jednak, że zo-
stajemy przy dotychczasowym 
systemie, a więc ogrzewaniu 
olejowym, który będzie uno-
wocześniony – mówi nam 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Termomodernizacja domu 
społecznego realizowana jest 
w ramach dużego projektu fi-
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 
 – Zarząd powiatu gdańskiego 
pozyskał dofinansowanie na 
ten cel z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014–2020. W ramach pro-
jektu zaplanowano komplek-
sową termomodernizację pięciu 
obiektów użyteczności publicz-
nej. Wcześniej prace prowa-
dziliśmy w budynkach szkoły i 
byłego internatu Zespołu Szkół 

Mieszkańców powiatu gdań-
skiego zapraszamy 7 września 
(sobota, w godz. 11.00–14.00) 
na dzień otwarty pogoto-
wia ratunkowego w Pruszczu 
Gdańskim (ul. Raciborskiego 
2A).
Tego dnia będzie można pod-
patrzeć, ale przede wszystkim 
nauczyć się resuscytacji krąże-
niowo–oddechowej. Ćwicze-
nia prowadzone będą przez 
ratowników medycznych.
 – Poza tym nasi goście będą 
mogli obejrzeć ambulans oraz 
motocykl ratunkowy. Nasi 
ratownicy powiedzą parę 
słów o wyposażeniu, sprzęcie 

Ogrodniczych i Ogólnokształ-
cących w Pruszczu Gdańskim 
oraz warsztacie i internacie Ze-
społu Szkół Rolniczych Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
w Rusocinie. Teraz przyszła ko-
lej na Dom Pomocy Społecznej 
„Leśny” w Zaskoczynie. War-
tość całego projektu to kwota 
blisko 10 milionów złotych – in-
formuje Stefan Skonieczny.
Początkowo procentowe dofi-
nansowanie projektu było na 
dość wysokim poziomie. Jednak 
w trakcie realizacji poszczegól-
nych zadań ceny znacznie wzro-
sły. To spowodowało, że władze 
powiatu musiały znacznie głę-
biej sięgnąć do kieszeni, by całe 
przedsięwzięcie doprowadzić do 
końca.
 – Remontu dachu też nie 

i zadaniach przez nich reali-
zowanych. Zajmiemy się też 
edukowaniem dotyczącym po-
prawnego wzywania pomocy. 
Powiemy też, jak należy się za-
chować, będąc świadkiem wy-
padku lub zdarzenia z poszko-
dowanym, ofiarą śmiertelną, 
ale również i poinformujemy 
o odpowiedzialności związanej 
z nieudzieleniem pomocy ofia-
rom – mówi nam Anna Gór-
ska, dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Pogotowia Ratun-
kowego w Pruszczu Gdańskim.  
Na gości czekać też będzie 
stoisko, gdzie będzie moż-
na dokonać pomiaru ciśnienia 

  w tym miejscu powstanie plac manewrowy, na którym uczniowie uczyć się będą obsługi sztaplarek 
i wózków widłowych – mówi stefan skonieczny, starosta gdański.
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trwa nabór uzupełniający do szkół średnich. w powiecie gdańskim miejsca są jeszcze w dwóch placówkach zarządzanych przez powiat – 
zespole szkół ogrodniczych i ogólnokształcących w pruszczu Gdańskim i zespole szkół rolniczych w rusocinie. 

ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 
i ZSR CKP w Rusocinie przy-
gotowują się na przyjęcie no-
wych uczniów. W „ogrodniku” 
remontowany jest parkiet w sali 
sportowej W obu placówkach 
miejsc jeszcze nie brakuje, a 
nabór uzupełniający trwa tylko 
do 24 sierpnia.
 – Progi punktowe w na-
szych szkołach nie były wyso-
kie. Mimo to w wielu klasach 
mamy jeszcze wolne miejsca – 
zarówno dla uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych, jak i 
gimnazjów – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Wolne miejsce pozostają jesz-
cze w Technikum Handlowym, 
Technikum Ekonomicznym, 
Technikum Fryzjerskim, Tech-
nikum Architektury Krajobra-
zu i Liceum Lingwistycznym w 
pruszczańskim „ogrodniku”. 
 – Na chwilę obecną w Prusz-
czu Gdańskim możemy uru-
chomić 13 klas. Z niektórych 
będziemy musieli zrezygno-
wać, ponieważ oddziały będą 
niepełne. Lokalowo jesteśmy 
przygotowani na przyjęcie tak 
dużej liczby uczniów. Być może 

niektóre zajęcia będą musiały 
odbywać się w godzinach po-
południowych. Poza remontem 
parkietu przygotować musi-
my plac manewrowy do zajęć 
z praktycznych przedmiotów 
zawodu logistyka. Uczniowie 
będą przecież uczyć się obsługi 
sztaplarek i wózków widłowych 
– tłumaczy Stefan Skonieczny.
Z kolei w Rusocinie chętni 
uczniowie składać mogą jesz-
cze podania na kierunki: Tech-
nik Mechanizacji Rolnictwa 
i Agrotroniki, Technik Me-
chatronik, Technik Żywienia i 
Usług Gastronomicznych oraz 
Technik Hotelarstwa. Znacz-
nie większe zainteresowanie 
jest kierunkami branżowymi w 
tzw. „zawodówkach”. Tak jest 
chociażby w przypadku: me-
chanika samochodowego, ku-
charza czy operatora pojazdów 
i maszyn rolniczych. 
 – Bardzo duże są koszty, gdy 
w klasie jest tylko 15 uczniów. 
Doskonałym rozwiązaniem 
byłoby połączenie uczniów z 
podstawówki i gimnazjum, 
ale takiego kroku nie może-
my wykonać. Czekamy więc z 

niecierpliwością na zakończe-
nie naboru uzupełniającego, 
ponieważ wierzymy, że uda się 
uruchomić niektóre kierunki. 
W naszych dwóch szkołach 
mamy jeszcze miejsce dla 100–
120 uczniów – mówi z nadzieją 
starosta.
Szczególnie dziwić może tak 
znikome zainteresowanie za-
wodami technicznymi w Ru-
socinie, gdzie – dzięki unijnym 
środkom – zmodernizowano i 
wyposażono pracownie kształ-
cenia zawodowego. 
 – Śmiem twierdzić, że tak 
doskonałego wyposażenia za-
zdrościć nam mogą studenci 
gdańskiej politechniki – pod-
kreśla starosta.
Baza dydaktyczna szkoły dla 
kierunku technik mechatro-
nik to pracownie: elektryczna 
i elektroniczna, projektowa-
nia i programowania, pneu-
matyki i hydrauliki oraz ob-
sługi urządzeń i systemów 
mechatronicznych. 
 – Zakupione doposażenie 
wcześniej zmodernizowanych 
pracowni to zestawy symula-
cyjne stanowiące niezależne 

stanowiska dydaktyczne i ze-
stawy stanowisk egzaminacyj-
nych np. napędów elektrycz-
nych. Wśród wielu elementów 
wyposażenia szkoła pozyskała: 
drukarkę 3D, stanowisko bę-
dące stacją pośrednią modelu 
linii produkcyjnej, stanowi-
sko montowania elementów 

elektrohydraulicznych i elek-
trycznych kompatybilne ze 
stanowiskami do nauki elek-
tropneumatyki i hydrauli-
ki, które są na wyposażeniu 
szkoły. Nowoczesne pracow-
nie wzbogacono o dodatkowe 
doposażenie, które pozwoli 
uczniom zdobyć wiedzę i wiele 

specjalistycznych umiejętności 
zawodowych w komfortowych 
warunkach – informuje Piotr 
Kaliński, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.

(Gr)

mieliśmy w planie. Roboty te 
okazały się jednak niezbędne, 
dlatego musieliśmy też zwięk-
szyć pulę środków na inwe-
stycję w Zaskoczynie – dodaje 
Stefan Skonieczny. 
Programem termomoderniza-
cyjnym nie jest objęta jedynie 
szkoła w Warczu. Tu jednak 
planowana jest – o czym już 
nie jeden raz informowaliśmy 
– rozbudowa placówki. Jak 
mówi Stefan Skonieczny, po-
wiat i gmina Trąbki Wielkie są 
już blisko podpisania porozu-
mienia w sprawie przekazania 
gruntów pod przyszłą inwe-
stycję. Do tematu oczywiście 
wrócimy w jednym z kolejnych 
wydań „Panoramy”.

(lubek)

tętniczego czy pomiaru cu-
kru. Chętni dowiedzą się też, 
co to jest ciśnienie tętnicze 
krwi i jak dbać, aby było pra-
widłowe – cyklicznie. Będzie 
też można poznać zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
w przypadkach: urazu, uką-
szenia przez owady błon-
koskrzydłe, udaru słoneczne-
go, skaleczenia lub pojawienia 
się kleszcza na ciele.
Organizatorzy przygotowali 
też drobne upominki oraz ga-
dżety dla odwiedzających.

(KL)
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kwietne łąki w Pruszczu gdańskim 

 – Jest kilka powodów, dla 
których chcemy tworzyć w 
naszym mieście kwietne łąki. 
W przeciwieństwie do traw-
ników nie potrzebują regular-
nego koszenia i podlewania. 
Wyglądają dobrze nawet w 
czasie braku opadów, a kiedy 
wystąpi ulewa, to doskonale 
odprowadzają wodę do grun-
tu. To nie wszystko, ponie-
waż kwietne łąki są naturalną 
ostoją dla owadów – pszczół, 
motyli czy trzmieli. Poza 
tym wysokie trawy powodu-
ją obniżenie poziomu gazów 
cieplarnianych – mówi „Pa-
noramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.

Pierwsza kwietna łąka w na-
szym mieście znajduje się na 
terenie faktorii. Tworzenie na-
stępnych jest już tylko kwestią 
czasu. Urzędnicy szukają kolej-
nych miejsc w centrum miasta 
oraz jego wschodniej części, 
gdzie będzie można utworzyć 
kolorową łąkę.
 – Do współtworzenia prusz-
czańskich łąk zapraszać bę-
dziemy również dzieci, które 
będą siać i sadzić kwiaty – do-
daje burmistrz.
Warto powiedzieć przy oka-
zji, że każdego roku wykony-
wanych jest kilkaset nasadzeń 
młodych drzew. Tylko w tym 
roku blisko 200 grabów i lip 

  na granicy pruszcza Gdańskiego i rotmanki budowana jest kolejna studnia głębinowa

  kwietna łąka przy pruszczańskiej faktorii

wydarzEnia
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BUDUJĄ KOLEJNE UJęCIE GŁęBINOWE

w mieście wodę można pić prosto z kranu
na osiedlu bursztynowym trwają prace wiertnicze przy kolejnej studni głębinowej. będzie to kolejne ujęcie wody, w którą zaopatrywani są 
mieszkańcy pruszcza Gdańskiego.

W tej chwili woda do prusz-
czańskich mieszkań dostar-
czana jest z trzech stacji 
uzdatniania wody, na których 
eksploataowanych jest 6 stud-
ni głębinowych o głęboko-
ściach 90 oraz 220–230 me-
trów. Nie wymaga ona żadne-
go chemicznego  uzdatniania.
 – Wymaga jedynie uzdatnia-
nia na  filtrach piaskowymch 
albo węglowych. Jakość wody 
w Pruszczu Gdańskim jest 
bardzo dobra i bez obaw moż-
na pić ją prosto z kranu – za-
pewnia Andrzej Macieja, pre-
zes Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji „WiK” 

w Pruszczu Gdańskim.
W wodę zaopatrywanych jest 
ok. 30 tysięcy mieszkańców. 
Zużycie wody analizowane jest 
na bieżąco. Jednak od trzech lat 
da się zauważyć, że są miesią-
ce, w których zużycie wody jest 
bardzo duże.
 – Właśnie w tym czasie rozbiór 
wody był tak duży, że nie zdą-
żyliśmy jej produkować. Składa 
się na to kilka aspektów. Syste-
matycznie zwiększa się liczba 
mieszkańców Pruszcza Gdań-
skiego. Coraz więcej wody wy-
korzystuje się do podlewania 
trawników, rabat kwiatowych 
czy warzywników. Nie tylko my 

zauważamy, że dni bez deszczu 
jest coraz więcej i właśnie wte-
dy zużywamy najwięcej wody. 
W związku z tym podjęliśmy 
decyzję o budowie kolejnego 
ujęcia wody. W chwili obecnej 
trwają prace wiertnicze studni 
głębinowej, która będzie ujmo-
wała wodę z kredowej warstwy 
wodonośnej. Wiercona  stud-
nia zlokalizowana jest niemal 
przy granicy miasta z Rotman-
ką – informuje prezes „WiK”.
Inwestycja na osiedlu Bursz-
tynowym nie ogranicza się je-
dynie do budowy studni głębi-
nowej. Jest to dopiero pierwszy 
etap zadania. Dodajmy, że ma 
być ona gotowa do końca tego 
roku. Na drugą część składać 
się będzie zaś budowa stacji 
uzdatniania wody. Oba za-
dania mają być zrealizowane 
w przeciągu 3 najbliższych 
lat.
 – W ostatnich latach parame-
try wody znacznie się zmie-
niły. Unijne normy mówiły 
po prostu, że musi być ona 
lepszej jakości. Aby spełnić 
te oczekiwania, musieliśmy 
zmodernizować nasze stacje 

uzdatniania wody. Przy reali-
zacji inwestycji, realizowanej 
przez 5 lat, mogliśmy posił-
kować się unijnym wsparciem, 
dlatego też nie był to aż tak 

duży wysiłek finansowy dla 
naszego przedsiębiorstwa – 
informuje prezes Macieja.
Budowa studni głębinowej po-
winna spowodować, że kolejna 

tego typu inwestycja będzie 
musiała być zrealizowana do-
piero za kilkadziesiąt lat.

(lubek)

zasadzono w różnych miej-
scach Pruszcza Gdańskiego. 
Były lata, że w całym mieście 
nasadzono grubo ponad pół 
tysiąca drzew. Teraz działa-
nia takie prowadzone są na 
znacznie mniejszą skalę, gdyż 
– jak mówi Mariola Barzał, 
kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej – miejsc, 
gdzie brakuje drzew, już pra-
wie nie ma. 
 – Drzewa sadzone są przede 
wszystkim przy nowych in-
westycjach mieszkaniowych 
– dodaje Mariola Barzał. 

(KL)
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Pomorze nadal 
najbardziej kolejowe

fot
. A

. O
lsz

ak

Bajpas kartuski” to 
kolejowa trasa z 
Gdańska do Kartuz 

przez Kokoszki i Starą Piłę. 
Ma ona powstać do końca 
2021 roku w związku z 
przygotowywaną przez 
PKP PLK elektryfikacją i 
budową drugiego toru na 
linii 201. Z powodu tej 
inwestycji ruch kolejowy do 
Kartuz i w kierunku 
Kościerzyny mógł zostać 
całkowicie wstrzymany. 
Aby zminimalizować 
utrudnienia powstał 
pomysł reaktywacji dawnej 
linii i wykorzystania jej 
jako kolejowego objazdu. 
Prace przy „bajpasie” będą 
się składać z modernizacji 
ok. 15 km istniejącej linii 
Gdańsk Kokoszki – Stara 
Piła – Żukowo – Glincz 
(realizowanej przez PKP 
PLK) oraz odbudowy 
niespełna 1,5 km toru na 
odcinku PKM Gdańsk 
Kiełpinek – Gdańsk 
Kokoszki (realizowanej 
przez należącą do 
samorządu województwa 
spółkę PKM SA przy 
współpracy z miastem 
Gdańsk).

Do Kartuz 
bajpasem

Co roku wyliczeniem wskaźnika 
zajmuje się Urząd Transportu 
Kolejowego. Pozyskuje on dane 

od wszystkich przewoźników 
kolejowych w kraju. 
Na Pomorzu najwięcej
Tak zwany „wskaźnik wykorzystania 
kolei” to średnia liczba przejazdów, 
jaką w danym roku wykonuje 
mieszkaniec danego województwa. 
Oblicza się go dzieląc liczbę wszystkich 
pasażerów korzystających z przewozów 
kolejowych przez liczbę mieszkańców. 
W przypadku województwa 
pomorskiego wskaźnik jest bardzo 
wysoki. Okazuje się, że statystyczny 
Pomorzanin jechał w ubiegłym roku 
pociągiem 24,8 razy. Na tle reszty 
kraju ten wynik jest najwyższy. Drugie 
miejsce w zestawieniu osiągnęło 
województwo mazowieckie ze 
wskaźnikiem 18,2. Trzeci jest Dolny 
Śląsk (9,4) a czwarta Wielkopolska 
(8,4). Średni wskaźnik dla całej Polski 
to 8,1. – Te prawie 25 podróży 
pociągiem w ciągu roku to bardzo 
wysoki wynik również w skali 
europejskiej. Pomorzanie podróżują 
koleją chętniej niż Szwedzi, Francuzi 
czy Węgrzy, a prawie tak samo często 
jak Brytyjczycy – cieszy się Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. Wszyscy przewoźnicy 
kolejowy w województwie pomorskim 
przewieźli 57,58 mln pasażerów. 
Najwięcej osób wsiadło i wysiadło na 
stacjach: Gdańsk Główny, Gdynia 
Główna i Sopot. Łącznie z pociągów 
skorzystało tam 65 proc. wszystkich 
podróżnych. Na rozwój przewozów 
pasażerskich wpływa wiele czynników. 
–  To nie tylko gęsta sieć linii 
kolejowych, ale też dobrze 
skonstruowana oferta dostosowana do 
potrzeb mieszkańców i gości danego 
regionu. Oczywiście istotną rolę 
odgrywa również nowoczesny tabor i 
fachowa obsługa – zaznacza Ignacy 
Góra, prezes UTK.
Konsekwentne inwestycje
Samorząd województwa pomorskiego 
już dawno postawił na kolej.

– Konsekwentnie realizujemy wizję 
Pomorza, jako regionu pro-kolejowego. 
Te miliony pasażerów, którzy 
korzystają z pociągów są najlepszym 
potwierdzeniem dobrze obranego 
kursu – mówi Mieczysław Struk. 
Kolejowe inwestycje prowadzone są 
dwutorowo. – Kupujemy nowy tabor. 
To dziewięć komfortowych 
elektrycznych składów Impuls. Część z 
nich już od grudnia 2018 r. wozi 
pasażerów pomiędzy Słupskiem a 
Elblągiem – dodaje marszałek. Ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego finansowana jest 
modernizacja linii kolejowych. Prace 
prowadzone są na szlaku z Malborka 
do Kwidzyna i granicy województwa 
oraz na linii łączącej Ustkę ze 
Słupskiem i Miastkiem. Wszędzie tam 
remontowane są perony i mosty. 
Powstają nowe przystanki. – Dzięki 
modernizacji torów i systemów 
sterowania ruchem pociągi pojadą 
szybciej. Osiągną nawet 100 km/h – 
podkreśla Struk. Samorząd 
województwa wspiera też finansowo 
inne inwestycje prowadzone przez 
zarządców infrastruktury, takie jak, np. 
przygotowanie dokumentacji 
projektowej i studiów wykonalności. 
PKM – lokomotywą zmian
Linia PKM nie tylko spowodowała 
znaczny wzrost liczby pasażerów, ale 
stała się generatorem wielkich zmian 
nie tylko w metropolii trójmiejskiej, 
ale w całym regionie Kaszub. – W 
okolicach linii powstały nowe osiedla i 
tereny inwestycyjne. Przybywa 
podróżnych korzystających z czterech 
linii systemu PKM. – zaznacza 
wicemarszałek Ryszard Świlski. W 
pierwszym pełnym roku 
funkcjonowania (2016) linii pociągi 
przewiozły ponad 2 miliony 
pasażerów, rok później było ich już 
ponad 3 miliony. Rok 2018 zamknął 
się rekordowymi 4 milionami 
pasażerów. Wiosną 2019 r. linią 
przejechał 10-milionowy pasażer.

Pomorski bilet FALA 
otrzymał 90 mln zł 
dotacji unijnej z 

CUPT. Dzięki temu 
wkrótce mieszkańcy 
Pomorza i turyści będą 
mieli jeden z najbardziej 
nowoczesnych systemów 
płacenia za przejazdy w 
transporcie publicznym. 
System realizowany przez 
spółkę InnoBaltica ma 
umożliwić pasażerowi, by 
wsiadając do pojazdu i 
wysiadając z niego, jedynie 
„odbijał się” na specjalnym 
kasowniku. Elektroniczny 
system sam ustali, jaki to 
pojazd, do którego 
przewoźnika należy, jak 
długo trwała podróż i jaką 
opłatę trzeba naliczyć.

FALA 
z dotacją

Kolejny rok z rzędu województwo pomorskie jest      
tym regionem, w którym statystyczny mieszkaniec 
najczęściej korzysta z kolejowych przewozów 
pasażerskich. Nasz region jest też jedynym,            
który może się pochwalić wzrostem wykorzystania  
kolei w 2018 roku.
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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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pozycję mamy 
pod względem 
liczby mieszkańców

7
tyle kobiet średnio przypada 
na 100 mężczyzn w miastach

109
tyle procent ludności 
pomorskiego mieszka 
w miastach

63,8
tyle kobiet średnio 
przypada na 100 
mężczyzn na wsi

98
 

przyrost naturalny 
w 2018 r. - to najwyższy
wynik w Polsce

/1000 osób 1,5
tyle osób mieszka 
w województwie 
pomorskim

mln2,33

powstaje we współpracy 
z Biurem Prasowym
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

S A M O R Z Ą D
W O J E W Ó D Z T W A
P O M O R S K I E G O

Jest kasa na doJazdy do pól

Pomorski samorząd 
wspiera rolników

W  ostatnich 
tygodniach 
podpisano trzy 

umowy, na podstawie 
których gminy: Cedry 
Wielkie, Pruszcz Gdański 
i Pszczółki otrzymały 
pieniądze na remonty 
i przebudowy dróg 
transportu drogowego. 
Pieniądze pochodzą z kasy 
samorządu województwa 
pomorskiego. 
Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry 
Wielkie i Ryszard 
Świlski, wicemarszałek 
województwa 
pomorskiego, 
podpisali umowę 
na dofinansowanie 
budowy i modernizacji 
dojazdu do gruntów 
rolnych w Cedrach 
Wielkich i Cedrach 
Małych. Szacowany 
koszt przedsięwzięcia to 
ok. 250 tys. zł. W myśl 
podpisanej umowy 
urząd marszałkowski 
dofinansuje zadanie 
w nieco ponad 80 tys. zł.
Niemal w takiej samej 
wysokości dofinansowanie 
otrzymała gmina 
Pszczółki. Tu z kolei 
przebudowana będzie 
ulica Łąkowa 
w Skowarczu, co 
kosztować ma 900 tys. zł. 
 – Przy okazji utwardzenia 
nawierzchni planowane 
jest również, ale 
w ramach oddzielnej 
inwestycji, uzupełnienie 
infrastruktury 
podziemnej. Mam 
tu na myśli budowę 
wodociągu oraz 
kanalizacji z możliwością 
przyłączenia kolejnych 

ulic do sieci – mówi 
Maciej Urbanek, wójt 
gminy Pszczółki.
Umowę na 
dofinansowanie 
budowy dojazdu do 
pól podpisała również 
wójt gminy Pruszcz 
Gdański Magdalena 
Kołodziejczak. Dzięki 
kwocie w wysokości 35 
460 zł uda się sfinansować 
ciąg dalszy budowy drogi 
w Borzęcinie (w stronę 
trasy wojewódzkiej 222) 
o wartości 100 tys. zł.
 – Realizacja rzeczy 
dużych i widocznych 
jest rzeczą naturalną. 
Staramy się jednak 
dostrzegać problemy 
zwykłe – prozaiczne, 
które dotykają chociażby 
rolników. Samorządy 
lokalne obarczone są 
wieloma zadaniami 
i zdarzać się może, że 
w gminnej kasie brakować 
może kilkuset tysięcy 
złotych na budowę drogi 
transportu rolnego. Cieszę 
się, że również samorządy 
powiatu gdańskiego 
systematycznie sięgają 
po te środki – mówi 
„Panoramie” Ryszard 
Świlski, wicemarszałek 
województwa 
pomorskiego.
Dodajmy przy okazji, że 
Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyznał 
w pierwszym rozdaniu 
w 2018 dotacje w łącznej 
wysokości 6 779 532 zł dla 
88 jednostek samorządu 
terytorialnego w tym dla 
85 gmin na kwotę 6 713 
832 zł.

(Gr)

Zbiorniki retencyjne chronią PrZed wielką wodą

Mieszkańcy jeszcze bardziej bezpieczni 

„jajko czy kura…” 

dla przedszkolaków i nauczycieli 

Wśród wielu zadań inwestycyjnych 
realizowanych na terenie Pruszcza 
Gdańskiego znajduje się także budowa 
zbiorników retencyjnych, które mają 
uchronić mieszkańców przed wielką wodą. 
Kilka miesięcy temu oddano kolejne 
zbiorniki, ale władze miasta chcą inwestować 
następne środki w budowę nowych miejsc, 
w których będzie gromadzona woda.

Na terenie miasta już teraz funkcjonuje 
6 zbiorników powierzchniowych oraz 7 
podziemnych. Na tym jednak nie koniec, 
ponieważ władze Pruszcza Gdańskiego 
planują zainwestować w kolejne cztery 
punkty, gdzie kumulowana będzie 
nadmierna ilość wód. Mają one powstać 
przy ul. Jaśminowej, Obrońców Wybrzeża, 
Podmiejskiej i przy Bałtyckiej Strefie 
Inwestycyjnej. 
 – Coraz bardziej zabudowywany jest górny 
taras miasta, a woda w sposób naturalny 
spływa na dół, do centrum. Budowane 
zbiorniki retencyjne mają zatrzymać 
nadmierną ilość wody i uchronić domostwa 
od zalań i podtopień. Prowadzenie takich 
zadań nie byłoby możliwe, gdyby nie unijne 
wsparcie. To właśnie dzięki dofinansowaniu 
z UE powstał ostatni zbiornik retencyjny 
w okolicy ulicy Olszewskiego – podkreśla 
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Na realizację tego projektu, którego 

całkowita wartość wyniosła blisko 12 mln 
zł, miasto otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 6 mln zł. Janusz Wróbel nie 
ukrywa, że miasto starać się będzie o kolejne 
unijne albo krajowe fundusze na budowę 
następnych zbiorników retencyjnych.
 –  Władze miasta, doświadczone 
kataklizmem wielkiej wody, sukcesywnie 
prowadzą działania, które mają uchronić 
mieszkańców przed podobnym zagrożeniem. 
Budowa zbiorników retencyjnych jest 
drogim przedsięwzięciem, ale mimo to 
miasto Pruszcz Gdański sukcesywnie 
buduje i inwestuje w kolejne zbiorniki. 
W mieście realizowane są kolejne inwestycje 
mieszkaniowe, dlatego zbiorniki retencyjne 
są potrzebne, a ich budowa jest możliwa 
również dzięki środkom, które udało się 
pozyskać z funduszy unijnych – mówi 
nam Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.

(lubek)

Gmina Kolbudy otrzyma ok. 1,7 mln zł 
na rozwijanie jakości usług świadczonych 
w przedszkolach. Wszystko w ramach 
projektu „Jajko czy kura… – przedszkolaki 
z gminy Kolbudy rozwijają swoje 
kompetencje”, w którym będą uczestniczyć 
dzieci od 3 do 6 lat oraz nauczyciele.
Pieniądze na realizację edukacyjnego 
projektu pochodzą z RPO. Stosowna 
umowa dotycząca dofinansowania została 

podpisana, a parafowali ją Ryszard 
Świlski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego oraz Andrzej Chruścicki, 
wójt gminy Kolbudy.
Projekt zakłada, że w każdej placówce 
prowadzone będą dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe. 
Maluchy poznawać będą język 
angielski, ale i podstawy robotyki oraz 
nowoczesnych technologii. Prowadzone 

też będą zajęcia wyrównawcze 
logopedyczne i psychospołeczne oraz 
gimnastyka korekcyjna. Natomiast 
pedagodzy wezmą udział w warsztatach 
z zakresu wykorzystania nowoczesnych 
technologii, podnoszenia kwalifikacji 
z innowacyjnych metod nauczania 
i kształtowania właściwych postaw.

(Gr)
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życiE gminy trąbki wiELkiE

mamy dobrą wiadomość dla osób, które wolny czas lubią spędzać na podróżach 
rowerowych. w ubiegłym tygodniu oddano do użytku ścieżkę rowerową, łączącą 
sobowidz z Żelisławkami. a jak zapowiada błażej konkol, wójt gminy trąbki wielkie, na 
tym nie koniec podobnych inwestycji.

 – Oddana do użytku ścieżka 
to tylko część większego pro-
jektu, który zakłada wybudo-
wanie ok. 7-kilometrowego 
ciągu. Ponad 4 kilometry drogi 
rowerowej już wybudowaliśmy, 
a pozostały odcinek – ponad 
3-kilometrowy – wiedzie do 
granicy z gminą Skarszewy. Je-
śli sąsiedni samorząd podejmie 
się wyzwania to mógłby po-
wstać szlak cysterski wiodący 
aż do Pelplina – mówi „Pano-
ramie” Błażej Konkol.
Koszt inwestycji to ok. 1,8 
mln zł, z czego trąbecka gmi-
na otrzymała dofinansowanie 
w wysokości ok. 600 tys. zł.
Dodajmy, że inwestycja reali-
zowana jest w ramach dużego 
programu, dzięki któremu po-
wstają węzły integracyjne. Wy-
konane zadania mają pomóc 
mieszkańcom w dotarciu do 
węzłów kolejowych. 
 – W naszej gminie nie ma ko-
munikacji kolejowej, dlatego 
niektórzy mieszkańcy z Sobo-
widza i okolic chcąc dojechać 
do pracy w mieście, muszą 

INWEStUJĄ W ŚCIEŻKI ROWEROWE

z sobowidza do Pszczółek na rowerze

SŁOWA DOTRZYMAŁ 

100 lat Pani Janiny olechnowicz 
W minioną sobotę Błażej Kon-
kol, wójt gminy Trąbki Wielkie, 
odwiedził wraz z orkiestrą Jani-
nę Olechnowicz z Gołębiewa 
Wielkiego. Spotkanie nie było 
przypadkowe, ponieważ Pani 
Janina świętowała 100. urodzi-
ny, a z życzeniami poza władza-
mi gminy i przedstawicielami 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej odwiedziła ją oczy-
wiście rodzina oraz sąsiedzi. 
 – Obiecałem Pani Janinie 
pierwszy taniec na jej setnych 
urodzinach. Słowa dotrzyma-
łem – mówi Błażej Konkol. 
– Naszej kochanej jubilatce ży-
czę dalszych lat spędzonych 
w zdrowiu, kochającej rodziny, 
ale też optymizmu. Można po-
wiedzieć, że Pani Janina jest za-
hartowana przez życie, a mimo 
to jest sympatyczna, energiczna, 
a do tego zawsze uśmiechnięta.
Zacna jubilatka wychowała 
dwójkę dzieci. Doczekała się 
czworga wnucząt i pięciorga 
prawnucząt.
Dodajmy, że na terenie trąbec-
kiej gminy mieszkają trzy osoby, 
które przeżyły cały wiek, a naj-
starsza liczy już sobie 102 lata. 
Natomiast powyżej 90 lat ma 
już aż 47 osób.

(Gr)
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tRĄBKI WIELKIE

gminne targowisko 
jak nowe
Dobiega końca budowa 
gminnego targowiska wraz 
z zapleczem sanitarnym 
w Trąbkach Wielkich. 
 – Dzięki tej inwestycji upo-
rządkujemy handel w naszej 
miejscowości. Teraz sprze-
dający będą mogli han-
dlować swoimi towarami 
w przyzwoitych warunkach 
i w jednym miejscu – mówi 
nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie, który 
podkreśla, że gminne targo-
wiska nieustannie cieszą się 
dużym zainteresowaniem 

mieszkańców. 
W ramach inwestycji teren 
utwardzono i zadaszono, 
a dla handlujących ustawio-
ne będą stoły. Za korzystanie 
z miejsca pobierane będą – 
tak jak do tej pory – opłaty 
targowe, które uiszczać bę-
dzie trzeba w Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej. 
Dodajmy przy okazji, że ofi-
cjalne otwarcie i poświęcenie 
targowiska odbędzie się 8 
września w czasie dożynek. 

(Gr)

reklama

samochodem albo rowerem do-
jechać do stacji w Pszczółkach. 
Mieszkańcy Trąbek Wiel-
kich mają zaś zapewniony do-
jazd autobusowy do Pruszcza 
Gdańskiego i z pociągów rzad-
ko korzystają – zauważa gospo-
darz trąbeckiej gminy.
Już teraz można powiedzieć, 
że inwestycja była strzałem 

w dziesiątkę, bo jak mówi nam 
wójt Konkol, jeszcze w trakcie 
trwania prac budowalnych wie-
lu rowerzystów korzystało z tej 
drogi. Władze gminy planują 
jeszcze zagospodarować punkt 
widokowy nad jeziorem w So-
bowidzu, gdzie można odpo-
cząć w trakcie podróży.
Warto jeszcze wspomnieć, że 

kolejna ścieżka rowerowa po-
wstaje wzdłuż przebudowywa-
nej właśnie drogi wojewódzkiej 
nr 222. Dzięki temu drogową 
rowerową połączone będą gmi-
ny Trąbki Wielkie i Pruszcz 
Gdański. 

(lubek)
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pięć lat temu, kiedy organizowano pierwszą edycją rockblu przywidz Festiwal, mało kto spodziewał się, że impreza 
w tak krótkim czasie zyska miano nie regionalnej, ale światowej. niewielka, spokojna, turystyczna miejscowość na jeden 
dzień w połowie sierpnia zamienia się w stolicę rocka. za nami piąta edycja rockblu przywidz Festiwal, w której wystąpili 
m.in. sbb i andrzej nowak z obchodzącym 20-lecia działalności zespołem „złe psy” i 40-lecia pracy artystycznej.   
swój światowy debiut miał również chór przywidz.

Historia festiwalu w Przywidzu, 
którego dyrektorem artystycz-
nym jest Wojciech Korzeniewski, 
sięga roku 2015. Pierwsze dwie 
edycje odbyły się na terenie „Zie-
lonej Bramy”, a od 2017 co roku 
impreza organizowana jest na 
Bulwarze Zespołu Czerwone Gi-
tary nad Jeziorem Przywidzkim. 
 – Śmiem twierdzić, że jest to 
jedyny bulwar na świecie, gdzie 
znajduje się wyjątkowy pomnik 
– „Korzenie rocka”, na którym 
w symboliczny sposób honoro-
wane są gwiazdy polskiego rocka 
– mówi Jerzy Skrzypczyk, lider 
„Czerwonych Gitar”.
Pomysłodawcą tego festiwalu był 
Marek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, który słusznie zauwa-
ża, że sukces imprezy to ciężka, 
wielomiesięczna praca całego 
sztabu ludzi.
 – Liczyliśmy po cichu, że impre-
za zyska swoją markę i będzie roz-
poznawalna nie tylko w powiecie, 
ale może  i całym województwie. 
Kolejne lata pokazały, że Rockblu 
to wydarzenie, które z powodze-
niem może być organizowane 
w małych miejscowościach i które 
może mieć charakter światowy. 
Bo przecież na naszym ostat-
nim festiwalu wystąpili muzycy 
z Wielkiej Brytanii a był też mu-
zyk z Los Angeles – mówi „Pano-
ramie” Marek Zimakowski.
Co ciekawe, o przywidzkiej im-
prezie informowały nawet ber-
lińskie media i rozgłośnia radio-
wa z Chicago, co było doskonałą 
promocją przywidzkiej gminy na 

arenie międzynarodowej.
 – Rock to muzyka uniwersalna, 
która ma swój klimat i swoich 
wiernych fanów. 
Jest to często uniwersalna muzy-
ka wielopokoleniowa. Nasz fe-
stiwal przynosi również wartości 
dodane. Odwiedzają nas intere-
sujące osoby, z którymi potem 
nawiązujemy współpracę. Zda-
rza się, że nasi goście  wracają do 
Przywidza, inwestują lub chcą 

tutaj zamieszkać – dodaje wójt 
Zimakowski.
Rockblu rozpoczęło się trady-
cyjnie ceremonią przy „Korze-
niach Rocka”, gdzie co roku ze-
społy rockowe zawieszają, jedy-
ne w swoim rodzaju metalowe 
płyty z z nazwą tych zespołów, 
na charakterystycznym pomni-
ku w kształcie łuku. Tym razem 
na pomniku zawisły płyty SBB 
i Andrzeja Nowaka ze Złymi 

ROCKBLU PRZyWIDZ fEStIWAL 

stary dobry rock od 5 lat 
rozbrzmiewa w Przywidzu

Flash
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stary dobry rock od 5 lat 
rozbrzmiewa w Przywidzu

Psami.
Potem na scenie jako pierwszy 
wystąpił Chór Przywidz, na-
stępnie zespoły ŁYKO i MAD 
IN POLAND oraz wokalist-
ka LIKA. Po tych występach 
odbył się pokaz „5 GITAR na 
5-LECIE” z okazji piątej edycji 
festiwalu. Na scenie pojawili się: 
Krzysztof „Jary” Jaryczewski, 
Krzysztof „Dżawor” Jaworski, 
Jędrzej „Kodym” Kodymowski, 
Marcin Kołdra, a także Tymon 
Tymański. Drugą część festiwalu 
otworzył występ LeBurna Mad-
doxa, po którym wystąpił zespół 
SBB. Gitarzysta oraz wspomnia-
ny zespół zostali zaproszeni przez 
Andrzeja Nowaka, lidera zespołu 
„Złe psy”, który wystąpił na za-
kończenie festiwalu.
Samemu festiwalowi towarzy-
szyły inne atrakcje. Podobnie jak 
w latach poprzednich odbywał 
się „Przywidzki Folwark”, gdzie 
można było zobaczyć i kupić 
rzeźby oraz przedmioty wyko-
nane ręcznie. Przy ulicy Szkol-
nej miłośnicy motoryzacji mogli 
podziwiać auta zabytkowe, które 
przyjechały do Przywidza w ra-
mach zlotu „Classic Moto Story”. 
Tradycyjnie już zwieńczeniem 
festiwalu było After Party, któ-
re swoimi koncertami uświet-
nili Shandy & Eva oraz Blue 
Willmingtons.
 – Przygotowanie tak duże-
go przedsięwzięcia wiąże się 
z ogromnym nakładem pracy 
dla całego naszego zespołu. Tak 
naprawdę zaraz po zakończe-
niu jednego Rockblu myślimy 
już o następnym. W kulturze 
pracuję nie od dziś i nieskrom-
nie przyznam, że nie spotkałam 
jeszcze przypadku, żeby w tak 
małej miejscowości odbywał się 
tak duży festiwal. Dobór gwiazd 
występujących w Przywidzu nie 
jest przypadkowy. Chcemy ocalić 
od zapomnienia dobry, stary, pol-
ski rock – dodaje Anna Zulewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu.
Festiwal jak zwykle zgromadził 
wielu miłośników rocka z róż-
nych zakątków kraju.
 – Teraz z niecierpliwością cze-
kam na kolejną edycję Rockblu. 
Pod kątem imprezy w Przywi-
dzu ustalam sobie nawet urlop. 

Trudno znaleźć miejsca, gdzie 
odbywają się wydarzenia, pod-
czas których znane grupy grają 
stary, poczciwy polski rock – 
mówi Błażej Kropidłowski z No-
wego Dworu Gdańskiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że zada-
nie było wspierane przez firmę 
ENERGA w ramach Strategii 
CSR Grupy ENERGA.

(lubek), Julia Dachnowicz

PANtEON 
PRZyWIDZKICH 

SŁAW

CZERWONE GItARy
JARy ODDZIAŁ ZAMKNIęty

KOMBI
HARLEM

GOLDEN LIfE
WANDA I BANDA

COCHISE
ZŁE PSy

SBB
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KOPERtA ŻyCIA DLA OSÓB StARSZyCH 

andrzej cierniewski bawił naszych seniorów
samorząd cedrów wielkich na każdym kroku pokazuje, że nie są mu obce problemy i potrzeby seniorów. ostatnio starsi mieszkańcy gminy 
mogli wziąć udział w „senioradzie” organizowanej na przystani w błotniku, gdzie wystąpił andrzej cierniewski, znany z piosenki „dwie morgi 
słońca” z komedii „zróbmy sobie wnuka”.

Seniorzy z gminy Cedry Wiel-
kie bardzo chętnie uczestni-
czą w imprezach im dedyko-
wanych. W okresie zimowym 
organizowany jest również bal 
dla osób starszych. 
 – Seniorzy, którzy bardzo 
często najpiękniejsze lata 
swojego życia spędzili na 
ciężkiej pracy, chętnie odpo-
wiadają na nasze zaproszenie 
i z przyjemnością uczestniczą 
w imprezach dla nich orga-
nizowanych – mówi Janusz 

ZAGOSPODARUJĄ tEREN PO GS

studenci przygotowali koncepcje 

Na terenie gminy Cedry 
Wielkie są niezagospodaro-
wane tereny, o które warto 
zadbać i je zagospodarować. 
Jednym z nich jest działka 
dawnej Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska.
Przypomnijmy, że dla stu-
dentów Politechniki Gdań-
skiej ogłoszono konkurs, któ-
rego celem było opracowanie 
koncepcji zagospodarowania 
tego terenu. Do konkursu za-
kwalifikowało się 30 prac.
Nagrodę główną zdo-
była koncepcja Joanny 
Kruszczyńskiej, Aleksan-
dry Rudnickiej, Martyny 

Sokolnickiej, a nagrodzono 
ją za oryginalne i niekonwen-
cjonalne nawiązanie do trady-
cyjnego domu żuławskiego, 
którego układ funkcjonalny 
znalazł odbicie w kontekście 
zagospodarowania przestrze-
ni terenu.
 – Chciałbym, aby nasi 
mieszkańcy mogli zobaczyć 
konkursowe prace, dlate-
go też planujemy ich wysta-
wę. Ekspozycja odbędzie się 
w Żuławskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu oraz nowej hali 
widowiskowo-sportowej. Za-
gospodarowany teren nie ma 
mieć charakteru miejskiego, 

ale swoim wyglądem ma na-
wiązywać do Żuław. W tej 
chwili pracujemy nad zmia-
ną planu miejscowego za-
gospodarowania terenu, co 
może potrwać do końca tego 
roku. Szukam jednocześnie 
inwestora, który byłby za-
interesowany realizacją tego 
przedsięwzięcia w partner-
stwie publiczno-prawnym – 
mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Do tematu oczywiście po-
wrócimy w jednym z kolej-
nych wydań „Panoramy”.

(Gr)

Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Halina Łopatowska z Miłoci-
na mówi nam, że jest to dobra 
okazja do spotkań i integracji. 
 – Dzięki temu zapominamy 
o troskach dnia codziennego, 
mamy okazję do relaksu i od-
poczynku wśród znajomych. 
Przy okazji możemy posłuchać 
dobrej muzyki. Bardzo też do-
brze, że okazję wykorzystali 
policjanci, którzy informo-
wali, jak nie dać się oszukać 

różnym przestępcom, którzy 
próbują okraść osoby star-
sze. Zachęcam tych, którzy 
do tej pory siedzieli w domu, 
aby następnym razem wzięli 
udział w „Senioradzie” – za-
prasza Halina Łopatowska 
z Miłocina.
Marian Szafran z Cedrów 
Wielkich chciałby, aby po-
dobne imprezy odbywały się 
częściej.
 – Władze naszej gminy dba-
ją o seniorów i starają się, aby 
takie imprezy były organizo-
wane. Chciałoby się, aby tego 
typu przedsięwzięcia mia-
ły miejsce znacznie częściej. 
Mam nadzieję, że będę w nich 
uczestniczył jeszcze przez 
wiele lat. Warto wychodzić do 
ludzi i na świeże powietrze, 
zamiast siedzieć w domu – do-
daje Marian Szafran.
Władze gminy coraz głośniej 
mówią o budowie Domu Po-
mocy Społecznej. Teren pod 
inwestycję jest już wyznaczo-
ny, a samorządowcy szuka-
ją źródeł finansowania tego 
przedsięwzięcia. 

 – Staramy się robić wszyst-
ko, aby jesień życia naszych 
mieszkańców była ciekawa, 
aby nie musieli spędzać sa-
motnie długich dni w czterech 
ścianach. Będziemy ubiegać 
się o środki finansowe, dzięki 
którym można stworzyć kluby 
seniora. Zdaję sobie sprawę, 
że rolę takich klubów w pew-
nym stopniu pełnią Koła Go-
spodyń Wiejskich, ale nie we 
wszystkich miejscowościach 
są one aktywne. Myślę, że 
kluby seniora przyciągałyby 
naszych mieszkańców, w któ-
rych drzemią jeszcze bogate 

pokłady energii – mówi „Pa-
noramie” Janusz Goliński.
Gmina we współpracy 
z ośrodkiem zdrowia w Ce-
drach Wielkich regularnie or-
ganizuje również badania le-
karskie dla osób starszych. 
Dodać warto, że w ostatniej 
akcji uczestniczyło ok. 700 
osób. 
To nie wszystko, bo przypo-
mnijmy, że kilka lat temu na 
terenie gminy Cedry Wielkie 
wprowadzono system tele-
opieki, a niedawno rozpoczęto 
rozdawanie bezpłatnych ko-
pert życia. Akcja skierowana 

jest do osób przewlekle cho-
rych, starszych, samotnych 
i polega na umieszczeniu 
w specjalnie przygotowanych 
kopertach najważniejszych 
informacji o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, aler-
giach na leki, kontaktach do 
najbliższych, danych osobo-
wych, w tym numeru pesel. 
Pakiet z takimi informacjami 
powinien być przechowywany 
w miejscu widocznym i łatwo 
dostępnym – np. na lodówce.

(lubek)
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GMINA KOLBUDy

absolutorium dla byłego wójta
Podczas czerwcowej sesji Rady 
Gminy Kolbudy jednogłośnie 
udzielono absolutorium Wójtowi 
Gminy Kolbudy za rok 2018 oraz 
również jednogłośnie przyjęto Ra-
port o stanie Gminy.  Oba głoso-
wania dotyczyły jednak 2018 roku, 
czyli w przeważającej większości 
oceniały działania byłego wójta 
Gminy Kolbudy, Leszka Grombali. 
Absolutorium dla wójta gminy oraz 
przyjęcie raportu o stanie gminy, 
chociaż dokonywane przez nowo 
wybraną w zeszłorocznych wybo-
rach Radę Gminy, dotyczyło roku 
2018. 
 – Dziękuję za jednomyślne absolu-
torium – mówił wójt Andrzej Chru-
ścicki. – Przede wszystkim podzię-
kowania należą się wszystkim pra-
cownikom merytorycznym urzędu, 
ale również sołtysom. (…).  Ja w roku 
2018 sprawowałem urząd wójta 1,5 
miesiąca.
Dziwić więc może jednogłośne za-
akceptowanie przez radnych będą-
cych w ubiegłej kadencji w opozycji 
do Leszka Grombali efektów jego 
działalności – szczególnie w kontek-
ście zarzutów podnoszonych przez 
nich pod jego adresem podczas 
ubiegłorocznej kampanii wyborczej.
 – Jestem zaskoczony takim prze-
biegiem głosowania – mówi Leszek 
Grombala. – Podczas kampanii 
wyborczej, a także już po obję-
ciu rządów w gminie przez obec-
nego wójta, moje działania były 

przedstawiane w negatywnym 
świetle, a gmina miała chylić się 
ku upadkowi. A teraz okazuje się, 
jak było naprawdę – moje działa-
nia oceniono jednoznacznie po-
zytywnie, a przygotowany przez 
mojego następcę raport o stanie 
gminy pokazuje, jak wiele zosta-
ło zrobione nie tylko przez mnie, 
ale głównie przez pracowników 
urzędu gminy. Okazało się, że 
zostawiłem gminę naprawdę 
w doskonałej kondycji.
Leszek Grombala dodał, że dzi-
wić mogą podziękowania obec-
nego wójta dla pracowników 
urzędu. 
– Skoro tak dobrze pracowali, to 
dlaczego obecne władze prze-
prowadziły wśród pracowni-
ków prawdziwe czystki? Jednak 
do takiego działania, że jedno 
się mówi, a drugie robi, obecne 
władze już mnie przyzwyczaiły. 
Szkoda tylko, że przed wybora-
mi mieszkańcom naszej gminy 
przedstawiono nieprawdziwy 
obraz zarówno moich działań, jak 
też i stanu gminy. Działanie ta-
kie okazało się jednak skuteczne. 
Coraz częściej docierają do mnie 
jednak sygnały, że mieszkańcy już 
po niecałym roku rządów nowej 
ekipy nie są zadowoleni z doko-
nanego wyboru. I nie chcą czekać 
czterech lat na kolejne wybory – 
mówi Leszek Grombala

(Gr)

PRZyŁĄCZ SIę DO POMOCy

Pobiegli na fundacji hospicyjnej 
Już po raz piąty odbyła się przywidzka pętelka, z której dochód przeznaczony został na działalność Fundacji 
Hospicyjnej św. Franciszka ksawerego. tego roku na starcie stanęła niemal trzydziestka biegaczy, a najszybciej 
– zaledwie w 41 minut – 10-kilometrową trasę pokonała 14-letnia monika Urban z przywidza.

Każdego roku przywidzka impreza 
przynosi dochód fundacji hospicyj-
nej, którą kieruje Anna Litwiniuk. 
 – W ubiegłym roku zebraliśmy 
niespełna 10 tysięcy złotych. 
W tym roku bieg zorganizowa-
liśmy w czasie trwania Rockblu 
Przywidz Festival. Tym razem 
udało się zebrać niecałe 5,5 ty-
siąca złotych. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na zakupienie 
sprzętu, lekarstw czy środków 
higienicznych, a więc tego, czego 
potrzebują nasi pacjenci – mówi 
„Panoramie” Anna Litwiniuk. 
W ciągu niespełna 16 miesięcy 
Fundacja Hospicyjna Przywi-
dza zajmowała się 76 pacjentami, 
a w tej chwili jest ich 15 z powia-
tów gdańskiego i kościerskiego. 
 – Na naszą pomoc oczekuje jed-
nak znacznie więcej osób. Za-
trudniamy lekarzy i pielęgniar-
ki z zakresu opieki paliatywnej, 
którzy odwiedzają chorych w ich 
domach. Można powiedzieć, że 
jesteśmy po to, aby ci ludzie mo-
gli w godny sposób odejść z tego 
świata. Wśród pacjentów jest 
wiele osób z nowotworami płuc, 
dlatego bardzo potrzebne są 

reklama reklama

koncentratory tlenu. Są one 
drogie, a do tego każdego 
roku wymagane są przeglą-
dy. Potrzebujemy też łóżek 
i materaców przeciwodle-
żynowych i łóżek elektrycz-
nych, które są znaczącym uła-
twieniem nawet w zwykłym, 
codziennym życiu rodziny 

każdego z naszych podopiecz-
nych – dodaje szefowa fundacji.
Ponieważ działania fundacji 
opierają się głównie na bezinte-
resownej pomocy pielęgniarek, 
lekarzy i wolontariuszy, warto 
wesprzeć inicjatywę przywidz-
kiej organizacji, przekazując 
chociażby darowizny na konto 

fundacji: 
74 8335 0003 0400 1070 2000 
0010
Dodajmy jeszcze na koniec, że 
poza Moniką Urban miejsca na 
podium zajęli kolejno Przemysław 
Michalski i Damian Łosiński.

(lubek)
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BęDZIESZyN

rusza budowa kanalizacji
Jeszcze w tym roku miesz-
kańcy Będzieszyna będą 
mogli podłączyć się do sieci 
kanalizacyjnej. 
– Co ważne, przy okazji bu-
dowy kanalizacji, która upo-
rządkuje gospodarkę ścieko-
wą w miejscowości, zostanie 
zlikwidowany nieekologicz-
ny, powodujący uciążliwy za-
pach osadnik gnilny Imhoff 
– zaznacza wicewójt Daniel 
Kulkowski.
Na inwestycję o wartości 825 

tys. zł gmina Pruszcz Gdań-
ski pozyskała od Krajowego 
Ośrodku Wsparcia Rolnic-
twa 500 tys. zł. bezzwrotnej 
pożyczki.
Aby realizacja zadania prze-
szła sprawnie, droga do Bę-
dzieszyna od strony Prusz-
cza Gdańskiego zostanie 
zamknięta dla ruchu samo-
chodowego. Przez ten czas 
będziemy jeździć tylko drogą 
przez Wojanowo.

(MB)

 w urzędzie gminy odbyło się spotkanie robocze z wykonaw-
cą, na którym obecni byli również przedstawiciele gminnej 

spółki eksploatator. Ustalano harmonogram prac.

 magdalena kołodziejczyk, wójt gminy pruszcz Gdański, 
sama pojechała zobaczyć, jak przebiegają prace wiertnicze 
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SKĄD tA WODA?

badają jakość wód podziemnych 
z jakiej głębokości pochodzi woda, której używamy w gospodarstwach domowych? w jaki sposób się ją wydobywa i na 
jakie trudności można trafić? w gminie pruszcz Gdański realizowany jest program badawczy dotyczący jakości wód 
podziemnych. przy tej okazji można się wiele dowiedzieć. w rekcinie trwają prace wiertnicze. dlaczego akurat tam?

 – To najwyżej położona miejsco-
wość w gminie – tłumaczy Marek 
Palusiński, prezes gminnej spółki 
Eksploatator. – Woda, jaką stąd 
planujemy eksploatować i uzdat-
niać, będzie spływała do pozosta-
łych części gminy w dużej mierze 
grawitacyjnie, co pozwoli zaosz-
czędzić energię.
Dzięki udziałowi gminy w pro-
gramie badawczym, który współ-
finansuje Urząd Marszałkowski 
w Gdańsku, powstają właśnie 
dwa otwory – jeden sięgający 
poziomu 180 m, a drugi 320 m 

(będzie on najgłębszym otworem 
w regionie). Wykonuje je pro-
fesjonalna firma Dacol z Buska 
Zdroju. Załoga pracująca w Rek-
cinie ma doświadczenie m.in. 
w wierceniu otworów geotermal-
nych, a nawet naftowych sięgają-
cych do 6000 m.
 – Zakres prac przygotowawczych 
jest dość złożony – opowiada 
Mateusz Mycka z firmy Dacol. – 
Najpierw za pomocą 80-tonowej 
palownicy umieściliśmy w otwo-
rach stalowe rury o średnicy me-
tra. Następnie, by ustalić geologię 

i wydzielić warstwy wodonośne, 
zamontowaliśmy w nich urządze-
nie pobierające rdzenie geologicz-
ne z każdego metra głębokości. 
Rdzenie trafiły do specjalnych 
skrzyń, a następnie zostały prze-
badane przez grupę gdańskich 

geologów. Pozwoliło to odkryć 
budowę geologiczną terenu do 
głębokości 320 metrów i obecnie 
możemy przejść do kolejnego eta-
pu prac, czyli rozwiercenia otwo-
rów do dużej średnicy i umiesz-
czenia w nich filtrów do badania, 

a następnie eksploatowania wody.
Każdy z dwóch otworów będzie 
pobierał wodę z różnych pokła-
dów geologicznych, by zapewnić 
jej idealny skład chemiczny.
W kolejnym etapie zostanie tu 
wybudowana studnia głębinowa, 

stanowiąca strategiczne dla gmi-
ny ujęcie wody.
Prace wiertnicze rozpoczęły się 1 
czerwca i trwają nieprzerwanie 24 
godziny na dobę. Ich zakończenie 
zaplanowano na 30 sierpnia.

(MB)
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ŻUKCZyN

Pogramy i poćwiczymy 
Wkrótce ruszy budowa stre-
fy sportu i rekreacji w cen-
trum Żukczyna. Inwestycja o 
wartości 650 tys. zł zostanie 
ukończona w przyszłym roku.
Na gminnej działce przy ul. 
Gdańskiej powstanie wie-
lofunkcyjne boisko o na-
wierzchni poliuretanowej (o 

wymiarach ok. 20 x 33 m), 
zjazd i parking na 10 miejsc 
postojowych (w tym jedno 
dla osób niepełnosprawnych). 
Zostanie również urządzona 
strefa fitness oraz mały Street 
Workout.

(MB)

 plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy.
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POMOGĄ HOSPICJUM

DRUŻyNy SUPERLIGI W CEDRACH WIELKICH?

babski rajd 
w trójmieście

2 września otwarcie hali

Już po raz szósty ponad 40 za-
łóg będzie miało okazję spró-
bować swoich sił za kierowni-
cą. Ósmego września, w nie-
dzielę, odbędzie się w Trójmie-
ście 6. edycja Babskiego Rajdu. 
Tego dnia w godzinach 10.00–
17.00 zawodniczki zmierzą się 
z nowymi konkurencjami, jak 
i tradycyjnymi już próbami 
sprawnościowymi. 
Oprócz jazdy w alko googlach, 
testu Stewarta i jazdy z zasło-
niętymi oczami odbędzie się 
parkowanie na czas, jazda 
sprawnościowa na torze Au-
todrom Pomorze oraz kontro-
lowany poślizg. 
Oczywiście startujące druży-
ny czeka także niespodzianka 
w postaci konkurencji specjal-
nej, która zawsze trzymana jest 
przez organizatorów w tajem-
nicy aż do dnia rajdu. 

Budowa hali widowiskowo
-sportowej w Cedrach Wiel-
kich została ukończona. Przy 
realizacji przedsięwzięcia za-
inwestowano w źródła energii 
odnawialnej, dzięki czemu w 
przyszłości koszty związane z 
utrzymaniem hali powinny być 
niższe.
Długo oczekiwany przez 
mieszkańców obiekt sportowy 
otwarty będzie oficjalnie wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego 
(2 września). 
 – Hala ogrzewana będzie pom-
pami ciepła. Przy założeniu, że 
zima będzie normalna, a więc 
bez wysokich, długo utrzymu-
jących się mrozów, taki system 

Babski Rajd to amatorski 
rajd dla kobiet. Załogę two-
rzą kierowca i pilot – kierow-
cą musi być kobieta, pilotem 
może być mąż, partner bądź 
przyjaciółka uczestniczki. 
Co ważne, kierowca i pilot 
nie mogą posiadać licencji 
rajdowej.
W tym roku główne miejsca, 
gdzie odbywa się wydarze-
nie, to: Pomorski Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Gdań-
sku oraz Autodrom Pomorze 
w Pszczółkach. 
Odcinki czasowe są poko-
nywane prywatnymi samo-
chodami, natomiast pojazdy 
do konkurencji specjalnych 
i niespodzianek są zapew-
niane przez organizatorów. 
W tym roku pojazdy uczest-
niczkom szykuje FordStore 
Gdynia Euro-Car. 
Dodatkowo tego dnia organi-
zowany jest piknik dotyczący 
bezpieczeństwa. Będziemy 
propagować bezpieczny styl 
jazdy oraz wskazywać zagro-
żenia płynące z braku ostroż-
ności czy prowadzenia pojaz-
dów pod wpływem alkoholu.
Babski Rajd to impreza napę-
dzana na cztery koła, o zabar-
wieniu etyliny i zapachu spa-
lin! Ale nie tylko o zabawę tu 
chodzi! Organizatorem Bab-
skiego Rajdu jest Fundacja 
Bo Mogę z Wejherowa. Wpi-
sowe w wysokości 250 zł od 
załogi oraz zebrane pieniądze 
podczas końcowej licytacji 
atrakcyjnych nagród, przeka-
zywanych Fundacji od spon-
sorów, przeznaczane są na 
organizowanie dzieciakom 
z biednych rodzin wakacyj-
nych atrakcji oraz na zakup 
najpotrzebniejszych środków 
codziennego użytku dla dzie-
ci z gdyńskiego hospicjum 
„Bursztynowa Przystań”.
Więcej informacji o imprezie 
i zapisach: www.facebook.
com/babskirajd/

(aN)

powinien w zupełności wystar-
czyć. Ale jesteśmy też przygo-
towani na ekstremalne warunki 
pogodowe i w razie czego korzy-
stać będzie się z ogrzewania ga-
zowego. Na zmniejszenie kosz-
tów związanych z utrzymaniem 
obiektów mają również wpływać 
ogniwa fotowoltaiczne zainstalo-
wane na dachu hali – tłumaczy 
Janusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
Wiadomo, że tego typu rozwiąza-
nia są nieco droższe, jednak z cza-
sem ich koszt się zwróci. Warto w 
tym miejscu dodać, że na montaż 
instalacji fotowoltaicznych gmina 
otrzymała 1 mln zł dofinansowa-
nia z Wojewódzkiego Funduszu 

KOLEJNE ŁAWKI StANĄ W MIEŚCIE

mamy boisko do mini futbolu
powodów do narzekań nie mogą mieszkańcy pruszcza Gdańskiego, którzy aktywnie lubią spędzać 
każdą wolną chwilę. miejsc do aktywnego wypoczynku nie brakuje dla młodych i starszych, 
a właśnie uruchomiono boisko do mini futbolu dla każdego.
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W czasie wakacji boisko do 
mini futbolu powstawało mię-
dzy szkołą a przedszkolem przy 
ulicy Tysiąclecia, gdzie stała 
ścianka do odbijania piłki. 
 – Jest to pierwsze w naszym 
mieście mini boisko do gry w 
piłkę nożną. Jeśli zaobserwu-
jemy duże zainteresowanie tym 
obiektem, to będziemy myśleć 
o budowie następnych boisk 
w innych punktach nasze-
go miasta – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Z boiska ucieszą się na pewno 
młodzi, jak i dorośli miłośni-
cy futbolu, a szczególnie fani 
dryblingu, bo obiekt jest stwo-
rzony przede wszystkim do ry-
walizacji między dwoma albo 
czterema osobami.
 – Nie jest to duży obiekt, więc 
bez problemu moglibyśmy 
znaleźć kolejne miejskie miej-
sca, gdzie identyczne boiska 
mogłyby powstać. Mam tu na 
myśli chociażby duży teren re-
kreacyjny przy ulicy Gałczyń-
skiego, a do wykorzystania jest 

też wolna przestrzeń przy ulicy 
Mickiewicza czy na faktorii – 
wylicza kolejne miejsca Janusz 
Wróbel.
Wiadomo, że od razu miasto 
nie zainwestuje w kolejne trzy 
czy cztery boiska, bo ich wy-
budowanie nie kosztuje mało. 
Jeśli pomysł przyjmie się w 
naszym mieście, to być może 
co roku uruchomione zostanie 
nowe mini boisko.

Warto jeszcze przy okazji 
wspomnieć, że o nowe urzą-
dzenia zabawowe wzbogacił się 
Park Polodowcowy. Znajdują 
się tam urządzenia nawiązujące 
do parku, których próżno szu-
kać na innych pruszczańskich 
placach zabaw.
Regularnie, w różnych punk-
tach Pruszcza Gdańskiego, 
dostawiane są ławki, których 
– jak mówią sami mieszkańcy 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku.
 – Mimo że nasza hala nie była 
jeszcze ukończona, to już byli 
chętni do organizacji w Cedrach 
Wielkich turnieju piłki ręcznej 
z udziałem drużyn występują-
cych w Superlidze. To cieszy. 
Mam nadzieję, że w przyszłości 
nasza hala gościć będzie najlep-
szych polskich szczypiornistów 
– dodaje Janusz Goliński.
Już w kolejnym numerze „Pa-
noramy” relacja z uroczyste-
go otwarcia hali w Cedrach 
Wielkich.

(Gr)

– ciągle brakuje. 
 – Nasze społeczeństwo staje 
się coraz starsze i mieszkańcy 
sami proszą o kolejne ławki, 
gdzie mogliby odpocząć w dro-
dze po zakupy czy na spacerze. 
Nie czekamy jednak tylko na 
sygnały pruszczan. Ławki sta-
wiamy przy powstających pie-
szych i rowerowych ciągach 
– dodaje Mariola Barzał, kie-
rownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdańskim.
W tym roku zamówiono 10 ła-
wek, które staną przy Dąbrow-
skiego, Olszewskiego i przy 
moście, którym na teren fakto-
rii można dotrzeć od ulicy Za-
stawnej i kanału Raduni.

(lubek)
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