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FlashFlash

Ćwiczenia w błotniku pokazały też, że przydatny może 
okazać się sprzęt, który zakupiliśmy w ramach programu 
„bezpieczne Żuławy”. mam nadzieję, że w dalszym ciągu 
będzie on służył tylko w czasie ćwiczeń – mówi nam 
stefan skonieczny, starosta gdański.

Ćwiczenia ratownicze strażaków na Żuławach

str. 6  
  

NA WYPADEK POŻARU I POWODZI

pomorscy strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojo-
wych, które odbyły się w błotniku. wojewódzkie ćwiczenia ratow-
nicze „Żuławy 2019” dotyczyły stawiania zapór przeciwpowo-
dziowych oraz dostarczania wody na duże odległości.
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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
•	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;

•	12	–	13	października	(sobota	–	niedziela),	
Targi	Motoryzacyjne	3TM,	AmberExpo		
w	Gdańsku,	ul.	Żaglowa	11;

•	13	października	(niedziela),	Closterkeller,	
godz.	19.00,	Klub	Ucho	w	Gdyni,		
ul.	Św.	Piotra	2;

•	14	października	(poniedziałek),	De	
Mono	–	Osiecka,	godz.	19.00,	Filharmonia	
Bałtycka	w	Gdańsku,	ul.	Ołowianka	1;

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

•	23	października	(środa),	Mariza,	godz.	
19.00,	Filharmonia	Bałtycka	w	Gdańsku,		
ul.	Ołowianka	1;

•	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;

•	31	października	(czwartek),	Mazolewski/
Porter,	godz.	20.00,	Stary	Maneż	w	
Gdańsku,	ul.	Słowackiego	23;

•	10	listopada	(niedziela),	Katarzyna	
Groniec	i	Kacper	Fułek,	godz.	18.00,	sala	
koncertowa	PFK	w	Sopocie,		
ul.	Moniuszki	12;

•	11	listopada	(poniedziałek),	Stand-up	
Night,	godz.	19.00,	Scena	Teatralna	NOT		
w	Gdańsku,	ul.	Rajska	6;

•	16-17	listopada	(sobota–niedziela),	
AmberExpo	Półmaraton	Gdańsk,	ul.	
Żaglowa	11;

•	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;

•	23-24	listopada	(sobota	–	niedziela),	Targi	
Gra	i	Zabawa,	godz.	10.00,	AmberExpo		
w	Gdańsku,	ul.	Żaglowa	11;

•	25	listopada	(poniedziałek),	Myrra	Rós,	
Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	Portowa	9;

•	26	listopada	(wtorek),	Basia,	godz.	19.00,	
Stary	Maneż	w	Gdańsku,	ul.	Słowackiego	
23;

•	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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Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy
Czas na upomnienie się o nasze prawa, wybieramy 

naszych reprezentantów w wyborach do Sejmu i Senatu RP

POMORSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW

NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

UL. M. REJA 13/15 81-874 SOPOT NIP 585-13-89-466

Zbliżają	się	wybory	 i	 jest	czas	oceny	pracy	parlamenty	na	rzecz	środowiska	spółdzielczości.	Od	12	 lat	spółdzielczość,	a	szczególnie	
spółdzielczość	mieszkaniowa	jest	spychana	na	margines	życia	społeczno-gospodarczego	wbrew	jej	ważnej	roli	w	życiu	gospodarczym	
i	społecznym	milionów	mieszkańców	zasobów	spółdzielczych.

Od	czasu	„zepsucia”	Ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych	w	2007	roku,	w	następnych	kadencjach	sejmu	ustawa	była	poddawana	
kolejnym	aktom	 „psucia”	 i	 utrudnianiu	działalności	 spółdzielniom	mieszkaniowym	 i	mieszkańcom	zasobów	 spółdzielczych.	Ostat-
nia	nowelizacja	ustawy	w	2017	roku	wprowadzona	„poprawkami”	Senatu	doprowadziła	do	chaosu	 i	destrukcji	działania	spółdzielni	
mieszkaniowych.

Nie	godzimy	się	na	takie	„nowelizacje”.	Apelujemy	do	kandydatów	na	posłów	i	senatorów	o	jednoznaczne	opowiedzenie	się	w	sprawach	
spółdzielczych,	gdyż	Nasi	Mieszkańcy	oczekują	jednoznacznych	deklaracji,	a	w	przyszłości	działań,	które	pozwolą	im	na	poparcie	tylko	
takich	kandydatów	na	Posłów	i	Senatorów,	którzy	zadeklarują	działania	w	kierunku	nowelizacji	lub	uchwalania	nowych	ustaw	zgodnie	
z	oczekiwaniami	mieszkańców	i	standardami	prawnymi	i	ustawami,	międzynarodowymi	oraz	złożą	konkretne	obietnice,	że	będą	dzia-
łać	w	interesie	spółdzielców	i	spółdzielczości	mieszkaniowej.

Takie deklaracje złożyli już dotychczasowi Posłowie Jerzy Borowczak oraz Kazimierz Smoliński, posłowie Okręgu Gdańskiego, 
o poparcie których apelujemy do mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

Popieramy	również	kandydatów	lewicy,	która	jako	jedyna	w	swoim	programie	umieściła	działania	na	rzecz	ochrony	i	rozwoju	spółdziel-
czości.	Poprzyjmy	więc	zgodnie	z	własnymi	poglądami	tych	kandydatów	lewicy,	którzy	wywodzą	się	wprost	z	naszego	środowiska	lub	
wspierają	spółdzielców	swą	działalnością,	jak	Grażyna	Czubała	lub	Joanna	Senyszyn	w	okręgu	Gdyńskim	czy	też	Andrzej	Śnieg	i	Jo-
lanta	Banach	w	Okręgu	Gdańskim.	

Weźmy	udział	w	wyborach	i	zagłosujmy	NA	NASZYCH	KANDYDATÓW.

rEkLama
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ODBIERZ ZAPROsZENIE

zapraszamy na Bal seniorów

Mieszkańców	 Pruszcza	
Gdańskiego	 zapraszamy	
na	 Bal	 Seniora,	 który	 10	
października	 odbędzie	 się	
w	gościnnych	progach	Zespo-
łu	 Szkół	Ogólnokształcących	
nr	 1	 przy	 ulicy	Niemcewicza	
1.
	 –	 Bale	 dla	 seniorów	 to	 już	
nasza	 wieloletnia	 tradycja.	
Zawsze	 odbywają	 się	 one	
w	 październiku,	 a	 prowadzi	

je	 niezawodny	 Andrzej	 Ślu-
sarczyk.	Wstęp	 jest	oczywiście	
bezpłatny.	Trzeba	 jednak	 oka-
zać	zaproszenia.	Można	jeszcze	
je	odbierać	w	Urzędzie	Miasta	
Pruszcza	 Gdańskiego	 w	 po-
kojach	nr	11	i	13.	Impreza	jest	
koszyczkowa	–	informuje	Mał-
gorzata	Czarnecka-Szafrańska,	
przewodnicząca	 Rady	 Miasta	
Pruszcz	Gdański.
Impreza	 dla	 seniorów	 cieszy	

ŻyciE miasta
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W POlscE BRAKUjE sZcZEPIONEK PRZEcIWKO  HPV

Będą darmowe szczepienia dla seniorów 
przeciwko wirusowi grypy
Już niebawem rozpoczną się darmowe szczepienia osób starszych przeciwko grypie. nie będzie natomiast kontynuowany w 2019 roku program 
szczepień przeciwko wirusowi HpV. powód? brak szczepionek w polskich hurtowniach.

Szczepienia	 pruszczańskich	
nastolatek	 przeciwko	 wiruso-
wi	HPV	odbywają	się	od	wielu	
lat.	Tak	miało	być	i	w	tym	roku	
szkolnym,	ale	realizacja	projek-
tu	musiała	zostać	wstrzymana.
	 –	 W	 polskich	 hurtowniach	
zabrakło	 szczepionek.	 Takiej	
sytuacji	nikt	się	chyba	nie	spo-
dziewał.	 Nie	 jest	 to	 przypa-
dek,	 ponieważ	 wiele	 krajów	
wprowadziło	 obowiązkowe	
szczepienia	 swoich	 młodych	
obywateli.	W	 tej	 chwili	 zapo-
trzebowanie	 jest	 30-krotnie	
większe	 niż	 możliwość	 wy-
produkowania	 szczepionek,	
a	 	trwa	ona		aż	4	lata.	W	tym	
roku	 chcieliśmy	 szczepić	 rów-
nież	 chłopców,	 ale	w	 związku	
z	brakiem	szczepionek	na	2019	
rok	 	nasz	program	musieliśmy	
niestety	 wstrzymać.	 Nie	 wie-
my	 w	 tej	 chwili	 jak	 to	 będzie	
w	kolejnych	 latach.	 	Wrócimy	
do	 niego,	 jeśli	 tylko	 na	 rynku	
pojawią	się	szczepionki	–	mówi	

się	 ogromnym	 zainteresowa-
niem.	 Każdego	 roku	 na	 balu	
bawi	się	kilkaset	osób,	wybie-
rany	jest	także	król	i	królowa	
balu,	których	dekoruje	Janusz	
Wróbel,	 burmistrz	 Pruszcza	
Gdańskiego.	
Dodajmy,	 że	 zaproszenia	
można	 odbierać	 tylko	 do	 9	
października.

(GR)

Małgorzata	 Czarnecka-Sza-
frańska,	 przewodnicząca	 Rady	
Miasta	Pruszcz	Gdański.
Dodać	 warto,	 że	 niemal	 cały	
świat	 medyczny	 mówi,	 że	
szczepionki	przeciwko	wiruso-
wi	HPV	to	jedno	z	najważniej-
szych	osiągnięć	ostatnich	lat.
	 –	 Lekarze	 potwierdzają,	 że	
wszystkie	te	szczepionki	chro-
nią	przed	chorobami	nowotwo-
rowymi	 zarówno	 dziewczęta,	
jak	 i	 chłopców.	 Chronią	 one	
nie	 tylko	 przed	 rakiem	 szyjki	
macicy	 i	 narządów	 płciowych	
ale	również	przed	rakiem	krta-
ni.	W	naszym	programie	przy-
jęliśmy,	 że	 będzie	 to	 wiek	 13	
lat,	 ale	 w	 innych	 europejskich	
krajach	działania	 te	podejmuje	
się	 jeszcze	 wcześniej.	 Rodzice	
naszych	młodych	mieszkańców	
chcą	 szczepić	 swoje	 pociechy,	
ale	muszę	przyznać,	że	bardzo	
negatywną	 pracę	 wykonuje	
ogólnopolska	grupa	antyszcze-
pionkowa,	 która	 zniechęca	 do	

wszelkich	 szczepień	 –	 skarży	
się	szefowa	pruszczańskiej	rady	
miasta.
Mimo	 problemów	 udało	 się	
w	 końcu	 znaleźć	 podmiot,	
który	 zajmie	 się	 szczepieniem	
seniorów	 przeciwko	 grypie.	
Realizacją	programu		zdrowot-
nego	 zajmie	 się	Centrum	Me-
dyczne	przy	ulicy	Wojska	Pol-
skiego	w	Pruszczu	Gdańskim.	
	–	Ten	program	realizujemy	od	
kilku	lat	i	każdego	roku	bardzo	
wielu	seniorów	korzysta	z	moż-
liwości	 darmowych	 szczepień.	
Z	 naszej	 oferty	 skorzystać	
mogą	 osoby	 powyżej	 55	 roku	
życia.	 Wszelkie	 informacje	
o	 szczepieniach	 będzie	 można	
znaleźć	na	stronie	internetowej	
miasta	 www.pruszcz-gdan-
ski.pl.	 Pojawią	 się	 też	 plakat	
w	 różnych	 punktach	 Pruszcza	
Gdańskiego	 –	 informuje	Mał-
gorzata	Czarnecka-Szafrańska.
Grypa	 może	 zdarzyć	 się	
w	 każdym	 wieku,	 ale	 ryzyko	

powikłań,	hospitalizacji	 i	 zgo-
nu	 z	 powodu	 tej	 choroby	 jest	
uzależnione	 zarówno	 od	 stanu	
zdrowia,	 jak	 i	 wieku	 chorego.	
U	osób	dorosłych	–	głównie	po	
50.	 roku	 życia,	 a	 także	u	 osób	
z	 chorobami	 układu	 oddecho-
wego,	 sercowo-naczyniowego	

czy	 z	 innymi	 chorobami	prze-
wlekłymi,	 grypa	 może	 zakoń-
czyć	 się	 trwałymi	 konsekwen-
cjami,	 hospitalizacją,	 a	 nawet	
prowadzić	do	śmierci.
	 –	 Zachęcam	 naszych	 senio-
rów	 do	 skorzystania	 z	 możli-
wości	 darmowych	 szczepień.	

Wielu	 wydaje	 się,	 że	 grypa	 to	
błaha	choroba,	ale	nic	bardziej	
mylnego.	 Warto	 się	 zaszcze-
pić,	żeby	w	przyszłości	uniknąć	
ewentualnych	 powikłań	 –	 za-
chęca	przewodnicząca	rady.

(lubek)
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POWIAt

AmBItNE PlANY POWIAtU

lADNE ZDjEcIE WARcZA

dodatkowa kasa na zaskoczyn

drogowcy na słowackiego i w cząstkowie

Powiat	Gdański	otrzyma	do-
datkowo	niemal	92	tys.	zł	na	
projekt,	który	dotyczy	termo-
modernizacji	 Domu	 Pomocy	
Społecznej	 w	 Zaskoczynie.	
Przypomnijmy,	 że	 wcześniej	

Stefan	 Skonieczny,	 starosta	
gdański	 i	 Marian	 Cichon	 wi-
cestarosta	podpisali	umowę	na	
przebudowę	ulicy	Słowackiego	
–	od	ulicy	Kopernika	do	ulicy	
Broniewskiego.	 Łączny	 koszt	
inwestycji	to	2,85	mln	zł.	Środ-
ki	 finansowe	 na	 tę	 inwestycję	
pochodzą	 wyłącznie	 z	 budże-
tów	 powiatu	 i	 miasta	 Pruszcz	
Gdański.	 Powiat	 Gdański	
otrzymał	rządowe	pieniądze	na	
przebudowę	drogi	w	Cząstko-
wie	w	gminie	Trąbki	Wielkie.
Ulica	 Słowackiego	 przebudo-
wywana	jest	od	2	lat.	Podobnie	
jak	we	wcześniejszych	etapach	
drogowcy	 zajmą	 się	 całą	 pod-
ziemną	infrastrukturą,	chodni-
kami,	nowym	dywanikiem	as-
faltowym	i	oświetleniem.	Prace	
mają	być	ukończone	w	czerw-
cu,	a	po	zakończeniu	inwestycji	
ulica,	będąca	dotychczas	drogą	
powiatową,	 przejdzie	 pod	 za-
rząd	miasta.
–	 Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 plany,	
o	 których	 rozmawialiśmy	 kil-
ka	 lat	 temu,	 są	 systematycznie	
realizowane	 i	 kolejne	 ulice	 są	
gruntownie	 przebudowywane.	
Po	 ulicach	 Emilii	 Plater,	 Ko-
rzeniowskiego,	 przyszła	 kolej	
na	 Słowackiego,	 a	 w	 planach	
jest	 jeszcze	 remont	 ulicy	 Gał-
czyńskiego	 –	 mówi	 „Panora-
mie”	Janusz	Wróbel,	burmistrz	

podobne	 prace	 prowadzone	
były	w	Zespole	Szkół	Ogrod-
niczych	i	Ogólnokształcących	
w	 Pruszczu	 Gdańskim	 oraz	
Zespole	 Szkół	 Rolniczych	 w	
Rusocinie.

Pruszcza	Gdańskiego.	
Jak	 informuje	 nas	 wicestaro-
sta	Marian	Cichon,	w	tej	chwili	
urzędnicy	 przystępują	 do	 przy-
gotowania	 projektu	 związanego	
z	 przebudową	 pruszczańskiej	
ulicy	Gałczyńskiego.
–	 Będziemy	 starać	 się	 o	 ze-
wnętrzne	dofinansowanie	na	uli-
cę	Gałczyńskiego,	która	podob-
nie	 jak	 poprzednie	 powiatowe	
drogi	na	terenie	Pruszcza	Gdań-
skiego	 przekazana	 będzie	 mia-
stu.	To	 nie	wszystko,	 ponieważ	
przymierzamy	się	również	do	re-
montu	ulicy	Obrońców	Wester-
platte	–	dodaje	Marian	Cichon.
Z	 Funduszu	 Dróg	 Lokalnych	
powiat	 gdański	 otrzymał	 ok.	
1,7	mln	zł	na	przebudowę	drogi	
w	Cząstkowie.	Przetarg	na	wy-
konawcę	został	już	rozstrzygnię-
ty.	 Pierwsze	 prace	 powinny	 ru-
szyć	już	niebawem.	Na	swoją	ko-
lej	 czeka	natomiast	przebudowa	
drogi	ze	Skowarcza	do	Suchego	
Dębu	 (w	 miejscowości	 Ostro-
wite).	 Powiatu	 nie	 stać	 na	 tak	
kosztowną	inwestycję,	aby	w	po-
jedynkę	 przeprowadzić	 remont	
drogi.	 Gmina	 Suchy	 Dąb	 nie	
ma	środków,	więc	kierowcy	będą	
musieli	uzbroić	się	w	cierpliwość.	
	 –	W	 tym	 roku	 planujemy	wy-
równanie	 i	 utwardzenie	 pobo-
czy	 na	 odcinku	 drogi	 powiato-
wej	pomiędzy	wsiami	Leszkowy	

  szkoła w warczu czeka na nową halę sportową

 Już w czerwcu ulica słowackiego stanie się drogą miejską

 aneksy wręczał ryszard Świlski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

POWIAt GOtOWY NA ROZBUDOWę sZKOŁY W WARcZU

Planują budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego
władze powiatu gdańskiego są coraz bliższej podjęcia decyzji w sprawie kolejnej ważnej inwestycji na naszym terenie. mowa o centrum 
opiekuńczo-mieszkalnym dla osób niepełnosprawnych. rząd uruchomił na ten cel środki, które można pozyskać nie tylko na budowę ośrodka, 
ale również na jego 5-letnie funkcjonowanie.

Osoby,	 do	 których	 kierowany	
jest	 program,	 obok	 różnorod-
nego	 wsparcia	 (w	 tym	 w	 za-
kresie	 potrzeb	 zdrowotnych,	
pielęgnacyjnych,	 zapobiegania	
wtórnym	 powikłaniom,	 sty-
mulowania	i	rozwijania	spraw-
ności	 ruchowej,	 kompetencji	
poznawczych	 oraz	 społecz-
nych),	 będą	 miały	 zapewnio-
ną	 możliwość	 niezależnego	
i	 godnego	 funkcjonowania	 na	
miarę	swoich	potrzeb	–	i	takie	
zadania	mają	realizować	centra	
opiekuńczo-mieszkalne.
	 –	 Centrum	 może	 funkcjo-
nować	 w	 różnych	 formach.	
Może	to	być	obiekt	dla	20	osób	
przebywających	 całodobowo	
lub	w	wersji	mieszanej,	a	więc	
część	 osób	 będzie	 dojeżdża-
ła,	 a	 pozostali	 będą	 tu	miesz-
kać	na	stale.	Nie	ukrywam,	że	
bardziej	 skłoni	 jesteśmy	 reali-
zować	 opcję	 drugą.	 Ostatecz-
na	 wersja	 nie	 została	 jeszcze	
wybrana,	 ponieważ	 musimy	
wszystko	 dokładnie	 przeana-
lizować	 –	 mówi	 „Panoramie”	
Marian	 Cichon,	 wicestarosta	
gdański.
Wiadomo	 już,	 gdzie	 miałaby	

-	Kiezmark	-	Błotnik	i	uporząd-
kowanie	 poboczy	 drogi	Błotnik	
-	 Trzcinisko.	 Docelowo	 prze-
prowadzimy	 remont	 całej	 drogi	
od	miejscowości	Leszkowy	aż	do	
Trzciniska.	Jeśli	będziemy	posia-
dać	wystarczającą	 ilość	środków	
finansowych,	 to	 pierwsze	 prace	
na	 odcinku	 Kiezmark	 –	 Błot-
nik	 rozpoczniemy	 w	 przyszłym	

być	realizowana	przyszła	inwe-
stycja.	Centrum	może	powstać	
w	Pruszczu	Gdańskim.	Wnio-
sek	 o	 finansowanie	 przed-
sięwzięcia	 jest	 już	 niemal	 na	
ukończeniu.	 Jeśli	 nasz	 powiat	
otrzyma	 wsparcie,	 to	 budo-
wa	 wystartuje	 już	 na	 wiosnę.	

Optymistyczna	 opcja	 zakła-
da,	 że	 ośrodek	 mógłby	 zacząć	
funkcjonować	już	w	2021	roku.	
	 –	 Centrum	 działać	 bę-
dzie	 w	 oparciu	 o	 współpracę	
z	 gminami.	 Planujemy	 rów-
nież	 zakup	 auta,	 którym	 mo-
glibyśmy	 dowozić	 naszych	

pensjonariuszy	z	różnych	miej-
scowości	 powiatu	 do	 ośrodka	
w	Pruszczu	Gdańskim	–	dodaje	
Marian	Cichon.
Stefan	 Skonieczny,	 starosta	
gdański,	uważa,	że	istnieje	po-
trzeba	 budowania	 tego	 typu	
ośrodków,	 ponieważ	 jest	 wiele	

ŻyciE Powiatu

roku,	 a	 w	 dalszej	 kolejności	
Błotnik	 –	 Trzcinisko.	 Chod-
nik	 planujemy	 wybudować	 od	
Trzciniska	 do	 Wiślinki.	 Przy	
okazji	powstaną	przystanki	au-
tobusowe	–	informuje	wicesta-
rosta	gdański.

(Kl)

osób	niepełnosprawnych,	które	
siedzą	bezczynnie	w	domu.
	–	Można	powiedzieć,	że	 jesz-
cze	 do	 niedawna	 wiele	 takich	
osób	 nie	 wychodziło	 na	 ze-
wnątrz.	 Jak	 wiele	 jest	 osób	
niepełnosprawnych,	 przekona-
liśmy	 się	 dopiero	 wtedy,	 kie-
dy	 zaczęto	 tworzyć	 ośrodki,	
organizować	 zajęcia	 dla	 osób	
z	 różnymi	 dysfunkcjami.	Czas	
pokazał,	 że	 wszystko,	 co	 pro-
ponują	różne	urzędy,	instytucje	
czy	 organizacje	 pozarządowe,	
jest	 potrzebne.	 Ważne	 jest,	 że	
ci	ludzie	też	funkcjonują	w	spo-
łeczeństwie	 i	 niejednokrotnie	
odnoszą	 sukcesy	–	dodaje	Ste-
fan	Skonieczny.
Warto	w	tym	miejscu	poinfor-
mować,	 że	 coraz	 bliższa	 wy-
daje	 się	 finalizacja	 planów	do-
tyczących	 rozbudowy	 szkoły	
w	 Warczu.	 Zdaniem	 wicesta-
rosty	 nasz	 samorząd	 ma	 spo-
re	 szanse	 na	 pozyskanie	 dofi-
nansowania	 z	 Państwowego	
Funduszu	 Rehabilitacji	 Osób	
Niepełnosprawnych.	
	 –	 Wysokość	 dofinansowania	
może	wynieść	 nawet	 50	 proc.,	
ponieważ	 na	 takie	 wsparcie	
mogą	liczyć	zakłady,	które	pro-
wadzą	 rehabilitację,	 a	 przypo-
mnę,	 że	wszystkie	 nasze	 dzie-
ci	przechodzą	nie	tyle	fizyczną	
ile	 intelektualną	 rehabilitację.	
W	 tej	 chwili	 przygotowuje-
my	wniosek	o	dofinansowanie.	

Wciąż	czekamy	na	decyzję	trą-
beckiej	 rady	 gminy,	 która	 ma	
przekazać	 działkę,	 na	 której	
moglibyśmy	 realizować	 inwe-
stycję.	 Bez	 tego	 nie	 możemy	
nawet	 wbić	 łopaty	 w	 ziemię	 –	
tłumaczy	nam	Marian	Cichon.
Tak	 naprawdę	 to	 powiat	 cze-
ka	 tylko	 na	 decyzję	 radnych	
z	 Trąbek	 Wielkich,	 ponieważ	
pozwolenie	na	budowę	już	jest.	
Kosztorys	 na	 ok.	 3	mln	 zł	 też	
jest.	Przypomnijmy,	że	projekt	
zakłada	 rozbudowę	 budynku	
niskiego	 o	 piętrowe	 skrzydło	
z	 windą.	 Dzięki	 takiemu	 roz-
wiązaniu	 powstanie	 osiem	 sal	
do	 prowadzenia	 zajęć.	 Drugi	
etap	 rozbudowy	 zakłada	 bu-
dowę	 łącznika	 oraz	 sali	 gim-
nastycznej	 i	 drugiego	 łączni-
ka.	W	planach	jest	też	budowa	
boiska	 wielofunkcyjnego	 oraz	
parkingu.	
	 –	 Na	 dalsze	 etapy	 również	
chcemy	 pozyskać	 zewnętrzne	
środki	 –	 z	 Ministerstwa	 Edu-
kacji	 lub	 Ministerstwa	 Sportu	
i	Turystyki.	Dodam,	że	partne-
rem	 inwestycyjnym	 w	 drugim	
i	trzecim	etapie	ma	być	też	trą-
becka	 gmina,	 ponieważ	 część	
pomieszczeń	 ma	 być	 przezna-
czona	 do	 dyspozycji	 miesz-
kańców	Warcza.	Myślę,	że	re-
alizacja	 całego	 projektu	 może	
potrwać	do	trzech	lat.

(GR)
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sUcHY DĄB
Bohateron
Akcja	 „BohaterON	 –	
Włącz	historię”	polega	na	
przygotowaniu	 pocztówki	
lub	 laurki	 z	 życzeniami	
dla	 żyjących	 powstańców	
warszawskich.	 1	 sierp-
nia	 1944	 roku	 o	 godzinie	
„W”	wybuchło	największe	
powstanie	 w	 okupowa-
nej	Europie.	Przez	63	dni	
dzięki	 bohaterskiej	 posta-
wie	 mieszkańców	 stolicy	
trwały	 walki	 i	 zmagania	
z	 przeciwnikiem.	 2	 paź-
dziernika	 wobec	 braku	
wsparcia,	 pomocy,	 broni	
i	 nadziei	 powstańcy	 ska-
pitulowali.	 Dzisiaj	 boha-
terowie	 tych	 dni	 są	 star-
szymi	często	schorowany-
mi	ludźmi.	Pamięć	i	kilka	
ciepłych	słów	z	pewnością	
wniosą	 w	 życie	 tych	 osób	
radość	 i	 nadzieję.	 Wszy-
scy	 uczniowie	mali	 i	 duzi	
ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Suchym	 Dębie	 napisali	
swoje	 życzenia	 oraz	 uzu-
pełnili	 je	 patriotycznymi	
rysunkami.	 Ta	 akcja	 uka-
zuje,	 że	między	Polakami	
istnieje	 sztafeta	 pokoleń,	
a	 pamięć	 o	 herosach	 na-
szej	 historii	 należy	 za-
szczepiać	od	młodych	lat.

(tj)

Jak	 podaje	 rzecznik	 Komen-
dy	 Wojewódzkiej	 Państwowej	
Straży	 Pożarnej	 w	 Gdańsku	
st.	 bryg.	 Marian	 Hinca,	 były	
one	 przeznaczone	 dla	 wyzna-
czonych	 podmiotów	 krajowego	
systemu	 ratowniczo-gaśniczego	
województwa	pomorskiego.	
	 –	 Ćwiczenia	 realizowały	 siły	
środków	 krajowego	 systemu	
ratowniczo-gaśniczego	 po-
wiatu	 gdańskiego	 (PSP	 oraz	
OSP)	 oraz	 wyznaczonych	 SIŚ	
z	 powiatów:	 kartuskiego,	 mal-
borskiego,	 nowodworskiego,	
puckiego,	 wejherowskiego	 oraz	
Trójmiasta.	 Ćwiczenia	 miały	
charakter	 niezapowiedzianych	
manewrów	 dla	 podmiotów	 re-
alizujących	 zadania	 bojowe	
i	zachowano	poufność	zakłada-
nego	 scenariusza	 –	 kontynuuje	
rzecznik	 komendy	 wojewódz-
kiej	PSP.
Głównym	 celem	 ćwiczeń	 było	
sprawdzenie	 przygotowania	 sił	
i	środków	krajowego	systemu	ra-
towniczo-gaśniczego	w	zakresie	
technik	budowy	układów	pom-
powo-wężowych	 zaopatrzenia	
wodnego,	 ale	 też	 doskonalenie	

kierowania	związkiem	taktycz-
nym	w	sile	kompanii,	doskona-
lenie	zasad	organizacji	łączności	
na	 potrzeby	 Kierującego	 Dzia-
łaniem	Ratowniczym.
	–	Była	to	okazja	do	doskonale-
nia	 technik	 czerpania	 wody	 ze	
zbiorników	naturalnych	 i	 tech-
nik	skutecznego	budowania	ma-
gistrali	wodnych,	poznanie	cza-
sów	sprawiania	różnych	warian-
tów	rozwinięć	–	mówi	st.	bryg.	
Marian	Hinca.
Żuławy	to	teraz	teren	narażony	
na	podtopienia	i	powodzie,	dla-
tego	też	część	ćwiczeń	dotyczy-
ła	stawiania	zapór.	Warto	w	tym	
miejscu	 nadmienić,	 że	 nasza	
gmina	 systematycznie	 –	 przy	
wykorzystaniu	 środków	 unij-
nych	 –	 uzupełnia	 sprzęt,	 który	
ma	 służyć	 właśnie	 w	 kryzyso-
wych	 sytuacjach	 zagrażających	
ludzkiemu	dobytkowi,	a	przede	
wszystkim	zdrowiu.	W	ćwicze-
niach	wykorzystano	zapory	oraz	
motopompy,	 które	 zakupiono	
w	ramach	programu	„Bezpiecz-
ne	Żuławy”.
	–	Dobrze	stało	się,	że	takie	ćwi-
czenia	przeprowadzono	właśnie	

na	naszym	 terenie,	 bo	przecież	
okolice	 Wisły	 w	 każdej	 chwili	
narażone	są	na	powódź.	Skorzy-
stali	 na	 tym	 strażacy	 jednostek	
OSP,	 którzy	 często	 pierwsi	 są	
na	 miejscu	 akcji	 ratowniczych.	
Ćwiczenia	 w	 Błotniku	 poka-
zały	 też,	 że	 przydatny	 może	
okazać	 się	 sprzęt,	 który	 zaku-
piliśmy	 w	 ramach	 programu	

„Bezpieczne	 Żuławy”.	 Mam	
nadzieję,	 że	 w	 dalszym	 ciągu	
będzie	 on	 służył	 tylko	 w	 cza-
sie	ćwiczeń	–	mówi	nam	Stefan	
Skonieczny,	starosta	gdański.
-	Mieszkańcy	naszej	gminy	naj-
większego	 niebezpieczeństwa	
spodziewać	 się	 mogą	 ze	 stro-
ny	Wisły.	Rzeka	 już	wiele	 razy	
pokazała,	 jak	 wielki	 stanowi	

żywioł	i	jakie	zniszczenia	potra-
fi	 spowodować.	Warto	poświę-
cić	 każdą	 złotówkę,	 by	 chronić	
naszych	 mieszkańców	 przed	
skutkami	 powodzi,	 czy	 podto-
pień	 –	 dodaje	 Janusz	Goliński,	
wójt		gminy	Cedry	Wielkie.

(lubek)

wydarzEnia

NA WYPADEK POŻARU I POWODZI

Ćwiczenia ratownicze strażaków na Żuławach
pomorscy strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych, które odbyły się w błotniku. wojewódzkie 
ćwiczenia ratownicze „Żuławy 2019” dotyczyły stawiania zapór przeciwpowodziowych oraz dostarczania wody na 
duże odległości.

SEJM
2019

   Ćwiczeniom przyglądali się stefan skonieczny, starosta gdański 
i Janusz Goliński, wójt gminy cedry wielkie

 





Lepsze warunki do 
pracy i nauki

Zakończyły się już 
prace dotyczące 
termomodernizacji 

budynków użyteczności 
publicznej oraz obiektów 
komunalnych na terenie 
Pruszcza Gdańskiego. 
Zajmowano się nie tylko 
dociepleniem ściany. 
Inwestycje obejmowały 
również zmiany systemu 
ogrzewania czy wymiany 
oświetlenia.
Prace 
termomodernizacyjne 
obejmowały trzy budynki 
komunalne przy ulicy 
Powstańców Warszawy 
2, 3 i 30 oraz przy ul. 
Wojska Polskiego 54.
 – Projekt realizowany 
był w ciągu dwóch 
lat. Roboty związane 
z budynkami 
komunalnymi zostały 
wykonane rok temu. 
Również w zeszłym roku 
wykonano docieplenie 
ścian zewnętrznych 
w przedszkolu przy 
ulicy Kochanowskiego 
8. Podstawowym 
elementem działań było 
docieplenie ścian. Tam, 
gdzie zachodziła taka 
potrzeba, wymieniono 
stolarkę okienną 
i drzwiową oraz źródła 
ciepła – informuje 
Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Drugi etap projektu, 
dofinansowany ze 
środków unijnych, 
zrealizowano w tym 
roku. Dotyczył on z kolei 
wymiany źródeł światła 

w szkołach przy: ul. 
Matejki 1, Kasprowicza 
16, Obrońców 
Westerplatte 30 
i Kochanowskiego 8.
 – Lampy tradycyjne 
wymienione zostały 
na energooszczędne 
oprawy ledowe. Celem 
przeprowadzonych 
działań jest poprawa 
efektywności 
energetycznej tych 
budynków. Dzięki tym 
działaniom zmniejszy 
się ilość szkodliwych 
substancji w powietrzu, 
obniżeniu powinny 
też ulec rachunki za 
energię elektryczną. 
Jest również trzeci plus 
przeprowadzonych 
inwestycji. Po wymianie 
światła – szczególnie 
w okresie jesiennym 
i zimowym znacznie 
lepsze warunki do pracy 
będą mieć uczniowie 
oraz nauczyciele – 
dodaje Adam Moczulski 
z Referatu Współpracy 
i Promocji Urzędu 
Miasta Pruszcz 
Gdański.
Dodajmy na sam 
koniec, że cały projekt 
pochłonął ponad 3,3 
mln zł, z czego unijne 
dofinansowanie 
z zarządzanego przez 
Zarząd Województwa 
Pomorskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla 
Województwa 
Pomorskiego 2014 – 
2020 wyniosło  
1,7 mln zł.

Cztery jednostki otrzymały wsparCie 

pół miliona dla ochotniczych straży pożarnych 

wicemarszałek na rowerze odwiedził naszą gminę 

W    ostatnich tygodniach podpisano 
kilkanaście porozumień, 
dotyczących dofinansowania 

zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
województwa pomorskiego. Jedną z takich 
umów podpisał Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Porozumienie pomiędzy trąbecką gminą, 
a samorządem województwa pomorskiego 
podpisano w Skarszewach. Podpisy pod 
dokumentem złożyli wójt Błażej Konkol 
oraz Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
 – Od 2009 roku przebiega sukcesywna 
wymiana sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Cały proces aktywnie i finansowo wspiera 
Samorząd Województwa Pomorskiego, 

co roku przekazując środki finansowe. 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z gminy Trąbki Wielkie, ale i pozostałych 
gmin powiatu gdańskiego należą do 
bardzo sprawnych i dyspozycyjnych. 
Uczestniczą w lokalnych interwencjach na 
wypadek zagrożenia życia społeczeństwa, 
jak również o charakterze ponad lokalnym 
– podkreśla wicemarszałek województwa 
pomorskiego.
Pomorski samorząd przekazał blisko 20 
tysięcy złotych rycerzom św. Floriana 
działającym na terenie gminy Trąbki 
Wielkie.
 – Środki te trafią do czterech jednostek 
OSP w: Rościszewie, Sobowidzu, 
Ełganowie oraz Trąbkach Wielkich. 
Pieniądze będą przeznaczone na zakup 
sprzętu strażackiego, mundurów bojowych, 

hełmów, agregatu prądotwórczego – 
informuje Błażej Konkol.
Ryszard Świlski dodaje zaś, że Sejmik 
Województwa Pomorskiego zdecydował 
się udzielić pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej 
wysokości 500 000 złotych.
 – Przecież nie kto inny jak Ochotnicze 
Straże Pożarne są nieodzownym 
wsparciem dla Państwowej Straży 
Pożarnej i odgrywają kluczową rolę dla 
wzmocnienia systemu bezpieczeństwa na 
poziomie lokalnym. Jestem przekonany, że 
wszystkie jednostki doskonale spożytkują 
otrzymane pieniądze – zauważa Ryszard 
Świlski.

Wicemarszałek Ryszard Świlski 
przejechał rowerem trasę 
z Tczewa do Cedrów Wielkich. 

Zawitał też na przystań do Błotnika. 
 – W tej chwili prowadzimy inwestycje 
na 660 km tras rowerowych na terenie 
Pomorza. Zadaniem samorządu 
województwa jest realizacja Pomorskich 
Tras Rowerowych w partnerstwie 
z samorządami lokalnymi. Wspólnie 
z pracownikami urzędu przejechaliśmy 
rowerami trasę z Tczewa przez Suchy 
Dąb do Cedrów Wielkich i na własne 
oczy mogliśmy przekonać się, jak 

przebiegają inwestycje rowerowe – mówi 
nam Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
Walory turystyczne nie były głównym 
celem rowerowej wyprawy. Przede 
wszystkim zwracano uwagę na 
odpowiednie oznakowania i łączenie 
poszczególnych odcinków rowerowych 
dróg. 
 – Była to też okazja do sprawdzenia, jak 
ścieżki rowerowe mogą być elementem 
kompleksowej oferty turystycznej. Cedry 
Wielkie są przykładem na to, że różne 
produkty turystyczne można połączyć 

i stworzyć niezwykle ciekawą ofertę. 
O tym też rozmawialiśmy z Januszem 
Golińskiem, wójtem gminy Cedry 
Wielkie. Trzeba uchylić kapelusza 
przed włodarzami gminy typowo 
rolniczej, że podjęto kilka lat temu 
decyzję o budowie mariny w Błotniku, 
która przynosi efekty marketingowe 
i wizerunkowe. Teraz budowana jest 
przystań kajakowa, powstają kolejne 
ścieżki rowerowe. Takiej turystycznej 
oferty pozazdrościć może wiele 
pomorskich samorządów – podkreśla 
wicemarszałek Świlski.

Termomodernizacja  
budynków miejskiCh
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  inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu trzeciego wieku 
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Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza na 
bezpłatne SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Program adresowany jest wyłącznie do osób od 55 roku życia 
mieszkających na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego.

Gdzie się zgłosić? Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 11 w Pruszczu Gdańskim

Rejestracja telefoniczna: 58 682 22 81, 58 682 26 45 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA 

PRZECIWKO GRYPIE

Program jest finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

PAŹDZIERNIK -  LISTOPAD

jEst BEZPIEcZNIE

Powiat pomógł w remoncie
W	 ostatnim	 numerze	 „Pa-
noramy”	 informowaliśmy	 o	
zepsutym	mostku	 na	Motła-
wie	 we	 wsi	 Motława.	 Przy-
pomnijmy,	że	sprawy	w	swoje	
ręce	 wziął	 sołtys	 Adam	 Ka-
miński,	który	o	pomoc	zwró-
cił	się	do	Starostwa	Powiato-
wego	w	Pruszczu	Gdańskim.
Na	 efekty	 współpracy	 sołec-
twa	 z	 powiatem	 nie	 trzeba	
było	 długo	 czekać.	 Po	 kil-
ku	 tygodniach	 przeprawa	 w	

ciągu	Szlaku	Mennonitów	zo-
stała	naprawiona,	dzięki	czemu	
pokonanie	mostku	pieszo	znów	
jest	bezpieczne.
	 –	Warunki	 pogodowe	 zrobiły	
swoje.	 Mogliśmy	 to	 zaobser-
wować	na	przeprawie	we	Wró-
blewie.	 Drewniana	 konstruk-
cja	mostku	uległa	 zniszczeniu.	
Podjęliśmy	 się	 tego	 zadania,	
mimo	 że	 od	 5	 lat	 szlakiem	
mmennonickim	zarządza	gmi-
na,	 ponieważ	 chodziło	 nam	 o	

bezpieczeństwo	 pieszych	 i	
rowerzystów	 –	 mówi	 Stefan	
Skonieczny,	starosta	gdański.
Radości	 z	 wykonanych	 prac	
nie	kryje	Adam	Kamiński.
	 –	 Jest	 to	 jedyna	 przeprawa	
przez	Motławę	w	ciągu	Szla-
ku	 Mennonickiego.	 Dzięki	
władzom	powiatu	za	okazaną	
pomoc	 i	współpracę	–	dodaje	
sołtys	Wróblewa.

(Kl)

BUDŻEt OBYWAtElsKI

głosowanie zakończone
Niebawem	 poznamy	 projek-
ty,	 które	 będą	 realizowane	
w	 ramach	 przyszłorocznego	
budżetu	 obywatelskiego	 w	
Pruszczu	Gdańskim.	
Głosowanie	 na	 zadania	 o	
wartości	do	150	tys.	zł	trwało	
od	9	do	23	września.	Z	kolei	
30	 września	 zakończyło	 się	
głosowanie	 online.	 Doko-
nano	 komisyjnego	 otwarcia	
urny	 z	 głosami	 oddanymi	 w	
formie	papierowej.
	 –	 Przez	 internet	 głosowało	
1340	 mieszkańców,	 którzy	
oddali	6110	głosów.	W	głoso-
waniu	tradycyjnym	z	urny	wy-
jęto	 305	 kart	 do	 głosowania	

–	 informuje	 Janusz	 Wróbel,	
burmistrz	 Pruszcza	 Gdań-
skiego.	 –	 Przeliczone	 kar-
ty	 zostaną	 wprowadzone	 do	
systemu	 informatycznego,	
aby	 dokonać	 weryfikacji	 za-
sad	głosowania	nad	budżetem	
obywatelskim	 i	 opracować	
zbiorczy	 raport	 z	 konsultacji	
dotyczących	 budżetu	 obywa-
telskiego	na	2020	rok.
Zostanie	 on	 oczywiście	 opu-
blikowany	na	stronie	interne-
towej	 miasta	 (www.pruszcz
-gdanski.pl).	 Informacje	
podamy	 również	 w	 naszej	
gazecie.

(GR)

400 sŁUcHAcZY NA UNIWERsYtEcIE tRZEcIEGO WIEKU

seniorzy zainaugurowali rok akademicki 
1 października nowy rok akademicki zainaugurowali polscy studenci, a wśród nich 
niezwykle liczne grono słuchaczy Uniwersytetu trzeciego wieku w pruszczu Gdańskim.

Nowy	 semestr	 rozpoczęło	 w	
Pruszczu	 Gdańskim	 400	 stu-
dentów.	Są	to	mieszkańcy	miasta	
i	 sąsiednich	 miejscowości.	 Naj-
starszy	z	nich	ma	91	lat.	W	na-
szym	mieście	Uniwersytet	Trze-
ciego	 Wieku	 działa	 jedenasty	
rok,	 a	 prowadząca	 go	 Fundacja	
Pomocy	Społecznej	im.	Jane	Be-
aumonta	działa	już	prawie	30	lat.	
Koordynatorem	UTW	 i	Preze-
sem	Zarządu	Fundacji	 jest	Pani	
Elżbieta	 Urbanowicz.	 W	 tym	
roku	 akademickim	 zajęcia	 pro-
wadzone	 będą	w	 52	 grupach,	 a	
warto	wiedzieć,	że	warsztaty	czy	
lektoraty	odbywały	 się	nawet	w	
czasie	 wakacji.	 Wykłady	 odby-
wają	się	w	Zespole	Szkół	Ogól-
nokształcących	nr	1	w	Pruszczu	
Gdańskim.	
	 –	 Prowadzone	 są	 wykłady	 ze	
zdrowia,	 historii,	 archeologii,	
psychologii,	 ale	 tematy	 przygo-
towywane	są	na	specjalna	proś-
bę	studentów.	Odbywają	się	 też	
warsztaty	 malarskie,	 językowe,	
informatyczne,	podczas	których	
osoby	starsze	zapoznają	się	z	ob-
sługą	 komputera.	 Prowadzone	
są	 również	 zajęcia	 relaksacyjne,	
rehabilitacyjne	 na	 basenie,	 ćwi-
czenia	 pamięci	 i	 tai	 chi.	Biorąc	

udział	w	zajęciach,	nasi	seniorzy	
pokazują,	 że	 w	 dalszym	 ciągu	
–	 mimo	 swojego	 wieku	 –	 chcą	
zdobywać	 i	 pogłębiać	 wiedzę	
na	 różne	 tematy.	 Drugim	 nie-
zwykle	 ważnym	 aspektem	 jest	
integracja	z	rówieśnikami	i	wza-
jemne	wsparcie,	ale	także	fakt,	że	
mogą	wyjść	z	domu	do	ludzi,	co	
powoduje,	 że	 nie	 są	 skazani	 na	
samotne	 przebywanie	 w	 czte-
rech	ścianach	–	podkreśla	Mał-
gorzata	 Czarnecka-Szafrańska,	
przewodniczący	 Rady	 Miasta	
Pruszcz	Gdański.

Dodajmy,	 że	Uniwersytet	Trze-
ciego	Wieku	to	nie	tylko	warsz-
taty,	 zajęcia	 i	wykłady.	To	 rów-
nież	wypady	do	kina,	teatru,	fil-
harmonii	czy	opery,	ale	również	
wycieczki	krajoznawcze	po	całej	
Polsce.
	–	Mam	nadzieję,	że	niemal	każ-
dy	 z	 seniorów	 uczestniczący	 w	
tym	projekcie	może	powiedzieć,	
że	 czuje	 się	 potrzebny.	 Świat	 –	
po	przejściu	na	emeryturę	–	nie	
musi	 kończyć	 się	 na	 totalnym	
nicnierobieniu.	 Słuchacze	 na-
szego	uniwersytetu	są	naprawdę	

osobami	 niezwykle	 zapraco-
wanymi	 –	 dodaje	 Małgorzata	
Czarnecka-Szafrańska
.	W	zajęciach	mogą	uczestniczyć	
wszyscy	 chętni.	 Na	 inauguracji	
pruszczańskiego	roku	akademic-
kiego	 w	 imieniu	 	 rektora	 Uni-
wersytetu	Gdańskiego	Profesora	
nadzwyczajnego	Arnolda	Kłon-
czyńskiego	 	 Kierownik	 UTW	
Magdalena	 Nieczuja	 uroczyście	
wręczyła	 indeksy	 wybranym	
słuchaczom.	

(lubek)

fo
t.

Pa
no

ra
m

a 
Po

m
or

za

  Janusz wróbel, burmistrza pruszcza Gdańskiego 
osobiście otworzył urnę z głosami
w ramach budżetu obywatelskiego

   stefan skonieczny, starosta gdański i adam kamiński, sołtys wróblewa doglądali
ostatnich prac na mostku nad motławą
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ŻyciE gminy cEdry wiELkiE

POŚWIęcAjĄ sWOjE ŻYcIE, BY RAtOWAĆ INNYcH

od 60 lat czuwają nad bezpieczeństwem 
Jednostka ochotniczej straży pożarnej w cedrach wielkich obchodziła jubileusz 60-lecia. Jubilaci otrzymali nowy sztandar i łódź ratowniczą. 
wmurowano również kamień węgielny pod rozbudowę strażnicy.

Historia	 jednostki	 sięga	 roku	
1959,	kiedy	to	grupa	mieszkań-
ców,	działając	z	potrzeby	chwili,	
aby	 bronić	 ludzkiego	 dobytku	
odbudowującego	się	kraju,	zało-
żyła	Ochotniczą	Straż	Pożarną.	
	–	Początkowo	działalność	jed-
nostki	 skupiała	 się	 wokół	 go-
spodarstwa	 Tadeusza	 Wawra,	
który	 udostępnił	 swoją	 piwni-
cę	na	pierwszą	remizę.	Służyła	
nam	ona	aż	do	1968	roku,	kie-
dy	to	oddano	do	użytku,	wybu-
dowaną	 w	 czynie	 społecznym,	
obecną	 strażnicę	 OSP	 Cedry	
Wielkie.	 W	 pierwszych	 la-
tach	 działalności	 prawdziwym	
skarbem	była	motopompa	tzw.	
osiemsetka,	 węże	 i	 wzywająca	
nas	 do	 alarmu	 ręczna	 syrena,	
która	ostała	się	do	dziś.	Do	po-
żarów	wyjeżdżało	 się	 furman-
ką	zaprzężoną	w	parę	koni	na-
leżących	do	naczelnika	straży	–	
wspominał	 Edward	 Woźniak,	
komendant	Gminnego	Związ-
ku	OSP.
Pierwszy	 swój	 wóz	 bojowy	
Star	25	–	OSP	Cedry	Wielkie	
otrzymała	 w	 1970	 roku.	 Dziś	
strażacy	 korzystają	 z	 dwóch	

wozów.	 Częściej	 wyjeżdżają	
teraz	do	wypadków	drogowych	
niż	do	pożarów	–	 jak	miało	 to	
miejsce	kilkadziesiąt	lat	temu.	
30	 lat	 temu	w	 dowód	 uznania	
miejscowa	 społeczność	 ufun-
dowała	 sztandar	 dla	 swoich	
druhów.	 Po	 30	 latach	 ratow-
nicy	 otrzymali	 nowy	 sztandar.	
Strażacy	 otrzymali	 też	 ratow-
niczą	 łódź	 Harpun	 50,	 którą	
przekazała	 naszej	 jednostce	
Komenda	 Wojewódzka	 Policji	
w	Gdańsku	(za	pośrednictwem	
KW	PSP).	
	 –	 Jesteśmy	 gminą	 żuławską	
i	 wydawało	 się,	 że	 do	 czynie-
nia	z	wodą	mamy	tylko	w	cza-
sie	powodzi.	Od	pewnego	cza-
su	 na	 naszym	 terenie	 działa	
marina	 żeglarska,	 która	 coraz	
pewniej	 rozpoznawana	 jest	nie	
tylko	 w	 powiecie,	 ale	 i	 woje-
wództwie,	 dlatego	 też	 łódź	 ta	
na	pewno	przyda	się	na	naszym	
terenie.	 Niech	 służy	 ona	 dru-
hom	 do	 ćwiczeń,	 a	 nie	 w	 ak-
cjach	ratowniczych	–	mówi	Ja-
nusz	Goliński,	wójt	gminy	Ce-
dry	Wielkie.
Według	 statystyk	 strażacy	

z	Cedrów	Wielkich	do	akcji	ra-
towniczych	wyjeżdżają	ok.	120	
razy	w	roku,	a	więc	średnio	co	
trzy	dni.
	–	Pamiętajmy,	że	to	nie	są	za-
wodowi	 strażacy.	 Są	 to	 ochot-
nicy,	którzy	pracują	zawodowo,	
mają	rodziny,	a	mimo	wszystko	
znajdują	 czas,	 by	 wyjechać	 do	
akcji	 ratowniczej.	Robią	 to,	bo	
chcą,	 bo	mają	 powołanie	 i	 pa-
sję.	Chwała,	że	są	tacy	ludzie	–	
podkreśla	Janusz	Goliński.
W	gminnych	planach	jest	roz-
budowa	remizy.	Jubileusz	OSP	
był	doskonałą	okazją,	by	doko-
nać	 uroczystego	 wmurowania	
aktu	 erekcyjnego	 pod	 przyszłą	
inwestycję	(o	rozbudowie	poin-
formujemy	już	niebawem).
	 –	 Gratuluję	 jubileuszu,	 ale	
również	 wmurowania	 aktu	
erekcyjnego	 i	 kamienia	 wę-
gielnego	 pod	 rozbudowę	 Wa-
szej	 remizy.	 Jestem	 dumny,	 że	
taka	prężna	 jednostka	działa	na	
terenie	 powiatu.	 Waszym	 na-
stępcom	 życzę,	 aby	 przeżywali	
takie	 same	piękne	 chwile	 zwią-
zane	 z	 kolejnymi	 jubileusza-
mi	 jednostki	 –	 mówił	 Stefan	

Skonieczny,	starosta	gdański.
Podczas	jubileuszowych	uroczy-
stości	uhonorowano	zasłużonych	
dla	pożarnictwa	strażaków.	
	 –	Dziękuję	Wam	 na	wkłada-
ny	trud	i	codzienną	pracę,	którą	
wykonujecie	nie	tylko	na	rzecz	

bezpieczeństwa	 mieszkańców	
gminy	Cedry	Wielkie,	bo	prze-
cież	często	wyjeżdżacie	do	wy-
padków	drogowych,	w	których	
poszkodowanymi	są	mieszkań-
cy	 różnych	 zakątków	 nasze-
go	 kraju	 –	 dziękował	 Bogdan	

Dombrowski,	 przewodniczą-
cy	Rady	Powiatu	Gdańskiego,	
który	 jest	 zarazem	 prezesem	
Zarządu	Oddziału	Powiatowe-
go	Związku	OSP.	

(lubek)

NAjBEZPIEcZNIEjsI NA POmORZU

mieszkańcy stanisławowa 
w Pałacu Prezydenckim 
Mieszkańcy	 Stanisławowa	
w	 gminie	Cedry	Wielkie	Ha-
lina	 i	 Bogusław	 Kamińscy	
wraz	 z	 synami	 Mariuszem	
i	 Krzysztofem	 uczestniczyli	
w	spotkaniu	z	parą	prezydenc-
ką	 w	 Warszawie.	 Była	 to	 na-
groda	 za	 zwycięstwo	 w	 etapie	
wojewódzkim	konkursu	 „Bez-
pieczne	Gospodarstwo	Rolne”.
Konkurs	 odbywał	 się	 już	 17.	
raz.	 Jest	 on	 organizowany	
w	 dwóch	 kategoriach:	 zakła-
dów	 rolnych	 przez	 Krajowy	
Ośrodek	 Wsparcia	 Rolnictwa	
oraz	 gospodarstw	 indywidu-
alnych	 przez	 Kasę	 Rolnicze-
go	 Ubezpieczenia	 Społeczne-
go.	 Jak	 podają	 organizatorzy,	
w	 dotychczasowych	 edycjach	
wzięło	 udział	 ponad	 tysiąc	
zakładów	 rolnych	 zatrudnia-
jących	 ponad	 11	 tys.	 pracow-
ników	 oraz	 ponad	 19	 tys.	 go-
spodarstw	 indywidualnych.	
W	tym	roku	w	kategorii	gospo-
darstw	 indywidualnych	 bez-
konkurencyjni	 okazali	 się	 Ka-
mińscy	ze	Stanisławowa.
	 –	 Czynimy	 wiele	 starań,	 aby	
nasze	 gospodarstwo	 było	 bez-
pieczne.	 Wszystkie	 działania	
trudno	 opisać	 w	 kilku	 zdań.	
Wszelkie	urządzenia,	maszyny	

czy	 narzędzia	 zabezpieczone	 są	
odpowiednimi	 osłonami.	 Od-
powiednio	 zaznaczone	 są	 na-
wet	 progi	we	wiatach.	To	 tylko	
namiastka	 tego,	 co	 zrobiliśmy	
dla	 poprawy	 bezpieczeństwa	
w	naszym	gospodarstwie	–	mówi	
nam	Bogusław	Kamiński.
16	 laureatów	 finałów	 woje-
wódzkich	spotkało	się	w	Pałacu	
Prezydenckim.	

	–	Była	naprawdę	rodzinna	at-
mosfera.	 Na	 spotkaniu,	 poza	
parą	prezydencką,	obecny	był	
minister	rolnictwa	i	europoseł	
Janusz	Wojciechowski,	 z	któ-
rymi	 mogliśmy	 porozmawiać	
o	 aktualnych	bolączkach	pol-
skiego	rolnika	–	dodaje	Bogu-
sław	Kamiński.

(Kl)
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 drzewko wkopał marek zimakowski, wójt gminy przywidz

 pamiątkowe zdjęcie z indiańskim wodzem

EKO INWEstYcjA

wykonawcę poznamy 
w październiku
Jeszcze	w	 tym	miesiącu	powin-
niśmy	 poznać	 firmę,	 która	 zaj-
mie	 się	 dostawą	 i	 montażem	
mikroinstalacji	 odnawialnych	
źródeł	 energii	 na	 terenie	 gmin	
Przywidz	 i	 Somonino.	 Termin	
otwarcia	 ofert	 zaplanowano	 na	
28	października.
Przypomnimy,	 że	 ekologiczny	
projekt	 realizowany	 jest	 przez	
dwie	 gminy,	 a	 partnerem	 jest	
samorząd	 Somonina.	 Projekt,	 o	
czym	 również	 informowaliśmy	
na	 naszych	 stronach,	 otrzymał	
unijne	dofinansowanie.
	–	Jeśli	przetarg	uda	się	rozstrzy-
gnąć	 i	 nie	 będzie	 żadnych	 pro-
testów,	 podpiszemy	 umowę,	 a	
jeśli	 do	 tego	 będzie	 sprzyjająca	
pogoda,	to	pierwsze	prace	na	bu-
dynkach	gminnych	mogłyby	się	
rozpocząć	 jeszcze	 w	 tym	 roku.	
Zaraz	przy	podpisaniu	umowy	z	
wykonawcą	 ustalimy	 dokładny	
harmonogram	prac	–	mówi	nam	
Marek	Zimakowski,	wójt	gminy	
Przywidz.
Przypomnijmy,	 że	 wcześniej	
przywidzki	 samorząd	 korzystał	
ze	środków	unijnych	przy	insta-
lowaniu	pomp	ciepła	oraz	insta-
lacji	 solarnych.	Wójt	Zimakow-
ski	przypomina,	że	energia,	która	
zostanie	wytworzona	za	pomocą	
ogniw	fotowoltaicznych	przezna-
czona	będzie	na	użytek	własny.
	 –	 Ewentualne	 nadwyżki	 auto-
matycznie	 trafią	 do	 sieci,	 a	 za	

każdą,	 przekazaną	 kilowatogo-
dzinę	energetyczny	koncern	prze-
każe	właścicielowi	0,8	KWH.	To	
nie	 wszystko,	 ponieważ	 osoby,	
które	 będą	 uczestniczyć	 w	 tym	
projekcie,	 będą	 otrzymywać	
mniejsze	 rachunki	 za	 energię	
elektryczną.	 Udział	 w	 nim	 był	
oczywiście	dobrowolny.	Ci,	któ-
rzy	 przystąpili	 do	 przedsięwzię-
cia,	na	pewno	nie	będą	żałować,	
ponieważ	moim	 zdaniem	 inwe-
stycja	zwróci	się	w	ciągu	3	–	4	lat.	
Zależeć	to	oczywiście	będzie	od	
ilości	dni	słonecznych	–	zauważa	
Marek	Zimakowski.
Dodajmy	jeszcze	na	sam	koniec,	
że	 w	 naszej	 gminie	 zaintereso-
wanie	 ekologicznym	 projektem	
było	bardzo	duże.	Ok.	250	chęt-
nych	 zawiera	 lista	 podstawowa,	
a	dodatkowo	stworzono	listę	re-
zerwową,	 na	 której	 doliczyć	 się	
można	 kolejnych	 kilkudziesięciu	
nazwisk.	Z	 kolei	 w	 gminie	 So-
monino	 zainteresowanych	 eko-
logicznym	 projektem	 było	 150	
osób.
Koszt	 przedsięwzięcia	 poznamy	
dopiero	po	rozstrzygnięciu	prze-
targu,	 ale	 mamy	 dobrą	 wiado-
mość	dla	uczestników	projektu.
	 –	 Mieszkańcy	 nie	 tylko	 mogą	
liczyć	na	 unijną	dotację.	Dodat-
kowo	będzie	można	odliczyć	18	
procent	kosztów	od	podatku	–	in-
formuje	wójt	Zimakowski.

(lubek)
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DRZEWO sYmBOlEm WAlKI O ŚRODOWIsKO

nasi rozmawiali o zmianach klimatycznych
Uczniowie klasy 7b ze szkoły podstawowej im. Unii europejskiej w przywidzu odwiedzili zespół szkół ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku. 
wizyta w Gdańsku była okazją do spotkania się z wodzem i szamanem indiańskiego plemienia zaparo z ekwadoru, rzeczniczką ruchu 
yasUnidos – antonelle calle oraz reżyserką ewą ewart. 

Spotkanie	 dotyczyło	 przede	
wszystkim	 zmian	 klimatycz-
nych.	 Goście	 z	 Ameryki	 Połu-
dniowej	mówili	o	życiu	w	lasach	
tropikalnych	 oraz	 o	 ważnej	 roli	
dzieci	i	młodzieży	w	działaniach	
na	 rzecz	 środowiska.	 Jednym	
z	punktów	spotkania	było	odczy-
tanie	 przez	 Piotra	 Kowalczuka,	
zastępcę	prezydenta	Gdańska	ds.	
edukacji	i	usług	społecznych,	listu	
otwartego	 laureatów	 Pokojowej	
Nagrody	 Nobla,	 popierających	
Globalny	Strajk	Klimatyczny.
Wódz	 Manari	 Ushigua	 w	 to-
warzystwie	 dzieci	 posadzili	 na	
terenie	 przyszkolnym	 drzewka,	
które	 mają	 być	 symbolem	 wal-
ki	 o	 przetrwanie	 środowiska	
naturalnego.
	–	Podobne	przedsięwzięcie	od-
było	się	również	w	przywidzkiej	
szkole.	Drzewo	ma	przypominać	
nam	wszystkim,	że	każdy	z	nas	
jest	 odpowiedzialny	 za	 zmia-
ny,	 które	 zachodzą	 w	 klimacie	
–	mówi	nam	Marek	Zimakow-
ski,	 wójt	 gminy	 Przywidz.	 –	
Nasi	uczniowie	zasadzili	drzew-
ko	 jarzębiny,	 które	 otrzymali	

w	prezencie	od	swoich	gdańskich	
rówieśników.
Dodajmy	 jeszcze	 tylko,	 że	 go-
ście	 z	 Ekwadoru	 nie	 zjawili	
się	 w	 Gdańsku	 przypadkowo.	
Wzięli	bowiem	udział	w	konfe-
rencji	„Klimatyczna	solidarność”,	

która	odbyła	się	w	Europejskim	
Centrum	Solidarności.
	 –	 Podczas	 konferencji	 mówio-
no	 o	 zmianach	 klimatycznych	
oraz	 zagrożeniach,	 jakie	 stwa-
rzamy.	 Prelegenci	 zaprezento-
wali	 działania,	 jakie	 czynią	 na	

rzecz	ochrony	natury,	oraz	wska-
zali	 na	 zagrożenia,	 które	 będą	
miały	 miejsce,	 jeśli	 zlekcewa-
żymy	 problem	 –	 dodaje	 Marek	
Zimakowski.

(GR)

WERNIsAŻ HENRYKI lIsIEcKIEj

Baba z kogutem z Piekła dolnego
Z	 udziałem	 przywidzkiego	
chóru	 odbył	 się	 wernisaż	 wy-
stawy	 Henryki	 Lisieckiej,	 au-
torki	wystawy	„Baba	z	kogutem	
z	Piekła	Dolnego”.	Ekspozycja	
prac	 mieszkanki	 przywidzkiej	
gminy	 prezentowana	 była	 w	
Galerii	Związku	Polskich	Ar-
tystów	 Polskich	 w	 Gdańsku	
przy	ul.	Piwnej	67/68.
Osoby	 oglądające	 wystawy	
Henryki	 Lisieckiej	 słusznie	
zauważają,	 że	 każda	 z	 nich	
jest	 niezwykle	 oryginalna,	
niepowtarzalna,	 a	 przy	 oka-
zji	 była	 bardzo	 pozytywnie	
odbierana	 przez	 oglądają-
cych.	 Dla	 mieszkanki	 Piekła	
Dolnego	 malarstwo	 jest	 ca-
łym	 życiem,	 a	 do	wszystkich	
odbiorców	 swoich	 obrazów	
chciałaby	 przemawiać	 po-
przez	plamy,	kreski	i	kropki.
Na	 terenie	 gminy	 Przywidz	
nie	 brakuje	 interesujących	
osobowości.	Na	pewno	 jedną	
z	nich	jest	Henryka	Lisiecka.
	–	Osoby	te	nie	tylko	mieszka-
ją	i	tworzą	na	naszym	terenie,	
ale	 niektóre	 z	 nich	 również	
bardzo	chętnie	włączają	się	w	
pewne	inicjatywy.	Mobilizuje	
to	do	działania	innych,	którzy	
widzą,	 że	organizuje	 się	 gru-
pa	 osób	 mająca	 coś	 interesu-
jącego	 do	 zaproponowania.	
Dzięki	temu	pojawiają	się	ko-
lejne	ciekawe	przedsięwzięcia	

–	mówi	nam	Marek	Zimakow-
ski,	wójt	gminy	Przywidz.
Takim	 przykładem	 jest	 cho-
ciażby	 Chór	 Przywidz,	 któ-
ry	 zrodził	 się	 dzięki	 Kołom	
Gospodyń	 Wiejskich.	 Dzięki	
Jadwidze	 Stawowej	 KGW	 za-
częły	 coraz	 prężniej	 działać	 i	

pokazywać	 się	 na	 różnego	 ro-
dzaju	 konkursach,	 nierzadko	
z	 sukcesem.	 Niemałe	 zasługi	
miała	 w	 tym	 Henryka	 Lisiec-
ka,	 która	 za	 swoją	 działalność	
uhonorowana	 została	 „Przy-
widzkim	Łabędziem”.
	–	W	naszej	gminie	pojawia	się	

ŻyciE gminy Przywidz

coraz	więcej	prężnie	działają-
cych	 organizacji,	 a	 wszystko	
to	dzięki	ludziom,	którzy	po-
święcają	 swój	czas	na	zrobie-
nie	czegoś	dobrego	–	zauważa	
Marek	Zimakowski.

(GR)

 na wernisażu Henryki lisieckiej pojawiło się wielu gości
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UDANY DEBIUt W EUROPEjsKIEj AKcjI

tydzień bez samochodu w gminie 
Pruszcz gdański
w dniach od 16 do 22 września obchodziliśmy europejski tydzień zrównoważonego transportu (etzt). choć był to nasz debiut w akcji, podeszliśmy do tematu bardzo 
ambitnie: biegaliśmy, chodziliśmy z kijkami, spacerowaliśmy z krokomierzem, ścigaliśmy się na hulajnogach i jeździliśmy rowerami. 

PONIEDZIAŁEK
Pierwszego	 dnia	 gminnych	
obchodów	 ETZT	 ogłosi-
liśmy	 konkurs	 fotograf icz-
ny	 „Tydzień	 bez	 samochodu	
w	gminie	Pruszcz	Gdański”.	
Zachęcaliśmy	 do	 nadsyłania	
zdjęć	 z	 podróży	 po	 gminie	
–	 rowerem,	 hulajnogą	 czy	
z	 wykorzystaniem	 transpor-
tu	publicznego.
Tego	dnia	w	gminnych	szko-
łach	 i	 przedszkolach	 ru-
szyła	 zapowiadana	 przez	
nas	 wcześniej	 akcja	 „Chodź	
z	 nami	 kilometrami”.	 Dzie-
ci,	 pod	 opieką	 nauczycieli,	
udały	 się	 na	 godzinne	 spa-
cery,	 podczas	 których	 liczy-
ły	kroki.	Ich	suma	stanowiła	
wynik	danej	placówki,	który	
ta	 będzie	 próbowała	 pobić	
w	kolejnych	latach.
Poniedziałek	 był	 także	
dniem	 biegaczy.	 Miłośni-
cy	 tej	 aktywności	 wyruszyli	
o	 godz.	 18.00	 z	 trzech	 róż-
nych	 lokalizacji.	 W	 koordy-
nacji	 biegów	 pomogli	 nam	
radni	i	sołtysi.

WtOREK
Bohaterami	 drugiego	 dnia	
obchodów	 były	 przedszko-
laki.	W	ogłoszonej	przez	nas	
akcji	 „Jedź	 z	 nami	 przed-
szkolakami”,	 polegającej	 na	
dotarciu	 do	 placówki	 na	 ro-
werze	 lub	 hulajnodze	 wzię-
ło	 udział	 (pod	 opieką	 do-
rosłych)	 ponad	 200	 dzieci.	
Gmina	Pruszcz	Gdański	po-
stanowiła	 nagrodzić	 dziel-
nych	 malców	 biletami	 do	
kina	w	Cieplewie.

ŚRODA
Środę	 zadedykowaliśmy	 se-
niorom,	organizując	dla	nich	
rajd	 rowerowy	 „Jedź	 z	 nami	
seniorami”.	Trasa	z	Wiślinki	
do	Wiśliny	prowadziła	przez	
Bogatkę	 i	 Przejazdowo.	 Po	
drodze	 uczestnicy	 rajdu	 za-
poznawali	 się	 z	 ciekawy-
mi	 zabytkami,	 o	 których	
opowiadał	 im	 pełniący	 rolę	
przewodnika	pasjonat	Żuław	
Jerzy	Kornacki. cZWARtEK

W	 czwartek	 prowadziliśmy	
akcję	 informacyjną,	 rozda-
jąc	 w	 terenie	 ulotki	 na	 te-
mat	 zrównoważonego	 trans-
portu.	 Tego	 dnia	 trzy	 grupy	
miłośników	 nordic	 walking,	
w	 ramach	 akcji	 „Chodź	
z	 nami	 po	 zdrowie”,	 wyru-
szyło	na	spacery	po	gminie.

PIĄtEK
Kilkadziesiąt	 dzieci,	 od	
przedszkolaka	 do	 ósmokla-
sisty,	wzięło	udział	w	zorga-
nizowanych	przez	nas	zawo-
dach	 „Hulajnoga	 na	 start”.	
Uczestnicy	 rywalizowali	

w	 czterech	 kategoriach	 wie-
kowych.	 Wszyscy	 otrzy-
mali	 pamiątkowe	 medale,	
a	 najlepsi	 nagrody	 w	 posta-
ci	 atrakcyjnych	 gadżetów	
sportowych.	

sOBOtA
W	 sobotę	 zaprosiliśmy	
wszystkich	 miłośników	 jaz-
dy	na	rowerze	do	akcji	„Jedź	
z	 nami	 do	 parku”.	 Wybrali-
śmy	 się	 na	 wycieczkę	 szla-
kiem	gminnych	parków	pod-
worskich,	 które	 w	 ostatnim	
czasie	 zostały	 pięknie	 zre-
witalizowane.	Rajd	na	 trasie	
Rotmanka	 –	 Straszyn	 –	 Ar-
ciszewo	 –	 Rekcin	 –	 Będzie-
szyn	–	Wojanowo	zakończył	
się	piknikiem.

NIEDZIElA
Tydzień	 gminnych	 obcho-
dów	 ETZT	 podsumowali-
śmy	 podczas	 „Dnia	 bez	 sa-
mochodu”	–	festynu	przy	no-
wym	budynku	urzędu	w	Jusz-
kowie.	 Impreza	 była	 okazją	
do	 podniesienia	 świadomo-
ści	 w	 zakresie	 bezpieczeń-
stwa	 –	 dorośli	 mieli	 okazję	
„dachować”	 w	 symulatorze,	
by	 przekonać	 się,	 jak	 ważne	
jest	 zapinanie	 pasów,	 a	 na	
najmłodszych	 czekało	 mia-
steczko	ruchu	drogowego.

(mB)

Obok	wydarzeń	skierowanych	do	dzieci	i	dorosłych,	prowadzi-
liśmy	akcję	edukacyjną	przy	pomocy	specjalnie	na	tą	okazję	wy-
produkowanych	spotów.
	–	Budujemy	nowe	drogi,	 remontujemy	 już	 istniejące	 i	wpro-
wadzamy	zmiany	w	organizacji	ruchu.	Jednak	te	wszystkie	za-
biegi	 nie	 przyniosą	 zamierzonego,	 efektu,	 jeśli	 nie	 będą	 szły	
w	parze	z	edukacją	–	uważa	zastępca	wójta	Daniel	Kulkowski,	
inicjator	gminnych	obchodów	ETZT.	–	Dlatego	postanowili-
śmy	 stworzyć	 spoty	 edukacyjne	 z	 zakresu	 bezpieczeństwa	 na	
drodze.	Przy	współpracy	ze	służbami	i	wolontariuszami,	w	tym	
pracownikami	urzędu	z	 	 rodzinami,	uczniami	 i	 opiekunkami	
dowozów	szkolnych	z	Wiśliny	stworzyliśmy	„produkt”,	 jakie-
go	jeszcze	nie	było.	Bez	względu	na	to	czy	korzystamy	z	drogi	
jako	pieszy,	rowerzysta	czy	kierowca	–	powinniśmy	znać	zasa-
dy	bezpieczeństwa	i	przepisy,	a	przede	wszystkim	się	do	nich	
stosować.

ZRóWNOWAŻONY tRANsPORt  
tO BEZPIEcZNY tRANsPORt

Partnerzy: Pomorski	Ośrodek	Ruchu	Drogowego	w	Gdańsku,	Komenda	Powiatowa	Policji	w	Pruszczu	Gdańskim,	Państwowa	Straż	Pożarna	w	Pruszczu	Gdańskim,	
Straż	Gminna	Gminy	Pruszcz	Gdański,	OSP	Łęgowo	oraz	OSP	Wiślina,	Samodzielne	Publiczne	Pogotowie	Ratunkowe	w	Pruszczu	Gdańskim.	
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lEKcjE Z ZUs

zapraszamy na olimpiadę 
„Lekcje	 z	 ZUS”	 goszczą	
w	szkołach	już	od	5	lat.	Dzię-
ki	 nim	 uczniowie	 szkół	 po-
nadpodstawowych	 mogą	 po-
szerzyć	wiedzę	o	ubezpiecze-
niach	 społecznych,	 a	 także	
sprawdzić	 ją	 w	 olimpiadzie,	
wygrywając	przy	okazji	atrak-
cyjne	 nagrody,	 a	 wśród	 nich	
indeksy	wyższych	uczelni.	
	 –	 Nowy	 rok	 szkolny	 ozna-
cza	 kolejną	 edycję	 „Lekcji	
z	 ZUS”.	 Zakład	 Ubezpie-
czeń	Społecznych	zaprasza	do	
udziału	nauczycieli	i	uczniów	
szkół	 ponadpodstawowych.	
W	 trakcie	 czterech	 lekcji	
młodzież	dowie	się,	jak	dzia-
ła	 polski	 system	 ubezpieczeń	
społecznych,	 jakie	 świad-
czenia	 można	 otrzymać,	
od	 czego	 zależy	 wysokość	
emerytury	 oraz	 jak	 opłacać	
składki,	 prowadząc	 własną	
firmę.	 	 Zwieńczeniem	 pro-
jektu	 jest	ogólnopolska	olim-
piada	„Warto	wiedzieć	więcej	
o	 ubezpieczeniach	 społecz-
nych”.	 Na	 finalistów	 czekają	
nagrody	 rzeczowe,	 a	 także	
dodatkowe	 punkty	 w	 rekru-
tacjach	 lub	 indeksy	 kilkuna-
stu	uczelni	wyższych,	w	 tym	
Uniwersytetu	 Gdańskiego	
–	 informuje	 Krzysztof	 Cie-
szyński,	 rzecznik	 regionalny	
Zakładu	 Ubezpieczeń	 Spo-
łecznych	w	Gdańsku.
Uczniowie	 cenią	 w	 projekcie	
praktyczny	 sposób	 przedsta-
wienia	wiedzy.	ZUS	przygo-
tował	 materiały	 dydaktyczne	
przy	 współpracy	 z	 doświad-
czonym	 metodykiem	 na-
uczania,	a	ilustracje	do	kolej-
nych	 lekcji	 są	 dziełem	 mło-
dych	 polskich	 rysowników.	
W	 tegorocznej	 edycji	 projek-
tu	 uczniowie	 i	 nauczyciele	

otrzymają	 całkowicie	 nowe	
podręczniki.	Zmieniliśmy	nie	
tylko	 szatę	 graficzną,	 ale	 też	
zaktualizowaliśmy	 i	 wzbo-
gaciliśmy	 treści	 lekcji	 oraz	
uzupełniliśmy	 je	 o	 nowe	 na-
rzędzia	 takie	 jak	 	 ćwiczenia,	
komiksy	i	krzyżówki
	–	Nauczyciele	mogą	liczyć	na	
merytoryczne	 wsparcie	 i	 po-
moc	na	każdym	etapie	współ-
pracy.	 Najlepiej	 zgłosić	 się	
jak	 najszybciej.	 Dzięki	 temu	
szkoła	 będzie	 	 mogła	 wziąć	
udział	 w	 tegorocznej	 edycji	
olimpiady	wiedzy	 o	 ubezpie-
czeniach	 społecznych,	 któ-
ra	 w	 trzech	 etapach	 wyłoni	
najlepszą	 drużynę	 w	 kraju.	
Zgłoszenia	 przyjmujemy	 do	
15	 listopada,	 a	pierwszy	 etap	
zostanie	 przeprowadzony	 2	
grudnia	–	zaprasza	Krzysztof	
Cieszyński.
Zakład	 Ubezpieczeń	 Spo-
łecznych	 zachęca	 wszystkich	
zainteresowanych	 nauczycieli	
do	 skontaktowania	 się	 z	 ko-
ordynatorem	 projektu,	 który	
czeka	na	zgłoszenia	i	pytania.	
W	 Oddziale	 ZUS	 w	 Gdań-
sku	 są	 to	 Klaudia	 Skoniec-
ka	 i	Alina	Łepkowska,	 które	
zgłoszenia	 przyjmują	 mailo-
wo	 pod	 adresami:	 klaudia.
skoniecka@zus.pl	 lub	 alina.
lepkowska@zus.pl,	a	także	te-
lefonicznie	pod	numerem:	58	
307	86	13.	W	Oddziale	ZUS	
w	 Słupsku	 Joanna	 Szewczyk	
zgłoszenia	 przyjmuje	 ma-
ilowo	 pod	 adresem:	 joanna.
szewczyk01@zus.pl,	 a	 także	
telefonicznie	 pod	 numerem:	
59	841	92	28.

(GR)

POcIĄGIEm PRZEZ ŻUŁAWY GDAŃsKIE

kolej przywróci Żuławy do życia
członkowie doraźnej komisji ds. Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej sejmiku 
województwa pomorskiego zawitali do błotnika. radni wizytowali obiekty, które 
były zrealizowane w ramach projektu „pętla żuławska”.

Infrastruktura	 w	 Błotniku	
wzbudziła	 uznanie	 i	 podziw.	
Radni	 dowiedzieli	 się	 przy	
okazji	 o	 dalszych	 planach	 do-
tyczących	 rozbudowy	 przysta-
ni	żeglarskiej.	Poznali	również	
pozytywne	skutki,	które	wpły-
nęły	na	region	i	ich	mieszkań-
ców.	 Dobitnym	 tego	 przykła-
dem	 jest	przystań	w	Błotniku,	
gdzie	jeszcze	niedawno	można	
było	 widzieć	 stare,	 zniszczo-
ne	 pomosty	 i	 nieużytki.	Od	 7	
lat	 miejsce	 zmienia	 się	 nie	 do	
poznania.	 Spotkanie	 z	 radny-
mi	województwa	 pomorskiego	
było	 też	 okazją	 do	 poruszenia	
kwestii	związanych	z	możliwo-
ścią	 otrzymania	 dofinansowa-
nia	na	zakup	łódek,	na	których	
mogliby	 szkolić	 się	 najmłod-
si	 adepci	 żeglarstwa	 w	 naszej	
gminie.	
	–	Moim	zdaniem	trzeba	zrobić	
kolejny	 krok.	 Należy	 zastano-
wić	się	nad	pomocą	dla	przed-
siębiorców,	którzy	byliby	zain-
teresowani	 inwestowaniem	 na	
Żuławach	 w	 okolicach	 marin.	
To	 również	 przyczyniłoby	 się	
do	 rozwoju	 „Pętli	 żuławskiej”,	

a	 przy	 okazji	 zapomniane-
go	 przez	wielu	 regionu	Żuław	
–	 podkreśla	 Janusz	 Goliński,	
wójt	gminy	Cedry	Wielkie.	
Dlatego	 też	 warto	 realizować	
inwestycje,	 które	 przyczy-
nią	 się	 do	 rozwoju	 wszystkich	
obiektów	 należących	 do	 „Pętli	
żuławskiej”.	Mowa	tu	chociaż-
by	 o	Wiślanej	Trasie	Rowero-
wej	 czy	Żuławskiej	Kolei	Me-
tropolitalnej,	 która	 połączyła-
by	 Elbląg	 z	 Nowym	 Dworem	
Gdańskim	i	Gdańskiem.	

OcAlIĆ OD ZAPOmNIENIA ZAsŁUŻONYcH PRUsZcZAN

odsłonięto kolejną ławeczkę pamięci

Od	 kilku	 lat	 pojawiają	 się	
w	 Pruszczu	 Gdańskim	 ko-
lejne	 ławeczki	 pamięci,	 które	
mają	 ocalić	 od	 zapomnienia	
osoby,	 które	 szczególnie	 za-
służyły	się	dla	naszego	miasta.	
W	tym	roku	–	na	alei	księdza	
Waląga	 –	 odsłonięto	 kolejną	
ławeczkę,	 która	 poświęco-
na	 jest	 rodzicom,	 dziadkom	
i	pradziadkom.
	–	Zazwyczaj	to	my	odwiedza-
my	 naszych	 zacnych	 jubila-
tów.	Tym	razem	zaprosiliśmy	
ich	 do	 siebie,	 by	 właśnie	 oni	

–	 przecinając	 wstęgę	 –	 doko-
nali	symbolicznego	odsłonięcia	
ławeczki	 –	 mówi	 „Panoramie”	
Małgorzata	 Czarnecka-Sza-
frańska,	 przewodnicząca	Rady	
Miasta	Pruszcz	Gdański.
Ławeczki	 pamięci	 to	 pomysł	
podpatrzony	u	innych	europej-
skich	miast.
	 –	 Pomysł	 jest	 bardzo	 dobry,	
więc	 dlaczego	 nie	 wzorować	
się	 na	 nim.	Ławki	 nie	 są	 bez-
imienne.	 W	 niektórych	 mia-
stach	liczą	już	sobie	nawet	100	
lat,	 ale	 nadal	 zachowują	 swój	

blask	 i	 urok.	 Dzięki	 pamiąt-
kowym	tabliczkom	na	ławkach	
będziemy	 pamiętać	 o	 naszych	
mieszkańcach,	 często	 zasłu-
żonych	 i	 wyjątkowych.	 Może	
ktoś	 za	 kilkadziesiąt	 lat,	 sia-
dając	 w	 konkretnym	 miejscu,	
zerknie	 na	 tabliczkę	 i	 zechce	
poznać	 historię	 osoby,	 której	
pamięci	 została	 poświęcona	 ta	
ławka.	W	 ten	 sposób	możemy	
też	uczyć	naszej	własnej,	lokal-
nej	historii	–	dodaje	Małgorza-
ta	Czarnecka-Szafrańska.
Dodajmy	 przy	 okazji,	 że	

w	Pruszczu	Gdańskim	są	już	
ławki	 poświęcone	 pamięci	
prof.	 Szymona	 Pawłowskie-
go	 i	 dyrektor	Szkoły	Podsta-
wowej	 nr	 2	Marii	Dowgiert,	
Aleksandra	Pawelca	i	Ryszar-
da	 Prilla,	 Edwarda	 Warsiń-
skiego	 i	 Piotra	 Gallusa	 oraz	
parom	 małżeńskim,	 które	
obchodziły	50-	i	60-lecie	po-
życia	 małżeńskiego	 i	 współ-
pracy	z	miastem	Hofheim	am	
Taunus.

(lubek)

Stowarzyszenie	 Żuławy,	 sku-
piające	 wokół	 siebie	 jednostki	
samorządowe,	idzie	dalej	i	nie-
bawem	chciałoby	ogłosić	prze-
targ	 na	 opracowanie	 studium	
wykonalności.
	–	Chodzi	o	to,	abyśmy	poznali	
możliwości	techniczne	i	finan-
sowe	 w	 ramach	 budowy	 linii	
kolejowej.	 Pomysł	 jest	 bardzo	
interesujący	i	warto	się	nad	nim	
pochylić	–	mówi	Jacek	Michal-
ski,	burmistrz	Nowego	Dworu	
Gdańskiego	 i	 zarazem	 prezes	

Stowarzyszenia	Żuławy.	
Inicjatywę	 popierają	 również	
inni	 pomorscy	 samorządowcy,	
a	wśród	nich	Stefan	Skoniecz-
ny,	starosta	gdański.	
	 –	 Z	 całą	 pewnością	 będzie	
to	 jedno	 z	 najkosztowniej-
szych	 przedsięwzięć,	 ale	 je-
stem	przekonany,	że	gra	warta	
jest	 świeczki.	 Linia	 kolejowa	
na	 pewno	 tchnie	 życie	 w	 za-
pomniane	Żuławy	Gdańskie	–	
mówi	nam	Stefan	Skonieczny.

(lubek)

  przedstawiciele sejmiku województwa pomorskiego z wizytą w gminie cedry wielkie
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KONcERt KOmBI I stAŃKO

sĄ DODAtKOWE POcIĄGI 

głosy dla hospicjum 

z tczewa do gdyni

Legendarny	 zespół	 KOMBI	
ze	 Sławomirem	 Łosowskim	
na	 czele	 oraz	 Krystyna	 Stań-
ko	 Quintet	 wystąpią	 w	 Pol-
skiej	 Filharmonii	 Bałtyckiej	 na	
koncercie	 z	 cyklu	 „Głosy	 dla	
Hospicjów”	 na	 rzecz	 Hospi-
cjum	 dla	 Dzieci	 i	 Dorosłych	
im.	 ks.	 E.	 Dutkiewicza	 SAC	
oraz	 inicjatywy	 budowy	 Cen-
trum	 Opieki	 Wytchnieniowej	
w	 Gdańsku.	 Koncert	 odbędzie	
się	 12	 października	 o	 godzinie	
18.00,	a	organizuje	go	Fundacja	
Hospicyjna.
KOMBI	 to	 zespół	 prezentu-
jący	 muzykę	 elektroniczną,	 na	
pograniczu	 jazz-rocka,	 fusion,	
z	ponad	42-letnią	historią.	Ko-
jarzony	 z	 wielkimi	 hitami,	 ta-
kimi	 jak	 „Nasze	Rendez-vous”,	
„Black	and	white”	czy	piosenką	
„Słodkiego,	 miłego	 życia”,	 za	
którą	zespół	zdobył	nagrodę	pu-
bliczności	 podczas	 XXI	 Festi-
walu	Piosenki	Polskiej	w	Opolu	
w	1984	r.	Za	oryginalne	brzmie-
nie	 zespołu	 od	 lat	 odpowia-
da	 Sławomir	 Łosowski,	 który	
w	2019	 roku	obchodzi	50-lecie	
pracy	 twórczej.	 W	 filharmonii	
zespół	wystąpi	w	składzie:	Sła-
womir	 Łosowski,	 Zbyszek	 Fil	
(wokal),	Karol	Kozłowski	(bas),	
Tomasz	Łosowski	(perkusja).
Krystyna	 Stańko	 Quintet	 wy-
stąpi	 w	 pierwszej	 części	 kon-
certu,	 o	 godzinie	 18.00.	 Ar-
tystka,	 obdarzona	 wspaniałym	

Od	30	września	sześć	dodat-
kowych	 pociągów	 połączyło	
Luzino,	 Trójmiasto	 i	 Tczew.	
Kursują	 one	 w	 dni	 robocze,	
od	poniedziałku	do	piątku.
	 –	 Pociągi	 pojadą	 w	 godzi-
nach	 porannego	 i	 popołu-
dniowego	szczytu	komunika-
cyjnego.	 Dodatkowe	 pociągi	
będą	 kursować	 na	 bardzo	
obciążonej	 ruchem	 pasa-
żerskim	 linii	 przebiegającej	
przez	 Trójmiasto.	 Przewoź-
nikiem	 będą	 Przewozy	 Re-
gionalne	–	 informuje	Michał	
Piotrowski,	rzecznik	prasowy	
Urzędu	 Marszałkowskiego	
w	Gdańsku.
Dzięki	dodatkowym	połącze-
niom	w	godzinach	porannych	
ze	 stacji	 Pruszcz	 Gdański	
w	kierunku	Gdańska	i	Gdyni	
pociągi	będą	odjeżdżać	śred-
nio	co	20	minut.	
	–	Również	po	południu	po-
ciągi	 pojadą	 częściej,	 dzię-
ki	 czemu	 podróż	 będzie	

kontraltem,	 jest	 jedną	 z	 najlep-
szych	polskich	wokalistek	jazzo-
wych,	a	wystąpi	wraz	z	wybitny-
mi	 jazzmanami:	 Dominikiem	
Bukowskim,	 Piotrem	 Lemań-
czykiem,	 Mikołajem	 Stańko	
i	 Marcinem	 Wądołowskim.	
Krystyna	 Stańko	 jest	 zdobyw-
czynią	 wielu	 nagród,	 w	 tym	
I	nagrody	im.	Anny	Jantar	w	ka-
tegorii	Debiuty	w	1991	r.	Pięć	lat	
temu	otrzymała	brązowy	medal	
Zasłużony	Kulturze	Gloria	Ar-
tis.	Nagrała	dotąd	dziesięć	albu-
mów	muzycznych.
Dochód	 z	 koncertu	 zostanie	
przeznaczony	 na	 rzecz	 pod-
opiecznych	 Hospicjum	 dla	
Dzieci	 i	 Dorosłych	 im.	 ks.	 E.	
Dutkiewicza	SAC	oraz	budowę	
Centrum	Opieki	Wytchnienio-
wej.	To	inicjatywa,	która	dopełni	
wszechstronne	 wsparcie	 udzie-
lane	przez	Fundację	Hospicyjną	
chorym,	 osobom	 niesamodziel-
nym	 i	 ich	 opiekunom.	Według	
założeń	 ośrodek	 każdego	 dnia	
ma	 udzielać	 pomocy	 90	 rodzi-
nom.	Uczestnicy	koncertu	będą	
mogli	dołożyć	swoją	cegiełkę	do	
tego	 przedsięwzięcia,	 nie	 tylko	
kupując	bilet	na	wydarzenie,	ale	
również	biorąc	 udział	w	 chary-
tatywnej	aukcji,	która	zawsze	to-
warzyszy	koncertowi.
Bilety	można	nabyć	na	stronach:	
www.bilety24.pl,	eBilet.pl.

(AN)

łatwiejsza.	W	pociągach	obo-
wiązuje	 standardowa	 taryfa	
i	 wszystkie	 zniżki	 ustawowe	
i	 handlowe	 –	 dodaje	 Michał	
Piotrowski.

(GR)
Rozkład dodatkowych 
połączeń kształtuje się 
następująco:
1.						Gdynia	Chylonia	(odj.	
5.43)	–	Pruszcz	Gdański	
(przyj.	6.20),
2.						Pruszcz	Gdański	(odj.	
6.51)	–	Gdynia	Główna	
(przyj.	7.24),
3.						Gdynia	Chylonia	
(odj.	13.20)	–	Tczew	(przyj.	
14.15),
4.						Tczew	(odj.	15.07)	–	
Gdynia	Chylonia	(przyj.	
16.01),
5.						Gdynia	Gł.	(odj.	14.01)	
–	Luzino	(przyj.	14.40),
6.						Luzino	(odj.	15.00)	
–	Gdynia	Chylonia	(przyj.	
15.35).

sUcHY DĄB

sprzątanie 
świata
Dbałość	 o	 czystość	 naszej	
planety	 legła	 u	 podstaw	
pomysłu	 akacji	 „Sprząta-
nie	Świata”.	Także	ucznio-
wie	klasy	6	a	SP	Suchy	Dąb	
przyłączyli	 się	 do	 tej	 akcji.	
Na	 całym	 świecie	 młodzi	
ludzie	dbają	o	otoczenie	na-
około	 nich.	 Rosnąca	 świa-
domość	 ekologiczna	 i	 wie-
dza	 w	 tym	 zakresie	 dzieci	
i	 młodzieży	 w	 przyszłości	
może	zaprocentować	czyst-
szym	powietrzem.

(tj)
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POWstAjE NAjNOWOcZEŚNIEjsZY sYstEm W EUROPIE

duży krok w stronę 
wspólnego biletu
podpisano – opiewającą na 90 mln zł – umowę, dzięki której na pomorzu 
powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów płacenia za przejazdy 
w transporcie publicznym w europie. dokument podpisali przedstawiciele 
spółki innobaltica oraz centrum Unijnych projektów transportowych. 

O	wspólnym	bilecie	dla	całe-
go	Pomorza	pisaliśmy	już	nie	
jeden	raz	na	naszych	łamach,	
a	 wielkim	 orędownikiem	
przedsięwzięcia	 jest	 wice-
marszałek	województwa	po-
morskiego	Ryszard	Świlski.
	 –	 To	 dobry	 moment	 dla	
transportu	 publicznego	 na	
Pomorzu.	 Mamy	 rekordową	
liczbę	 pasażerów,	 a	 miesz-
kańcy	 regionu	 bardzo	 chęt-
nie	 korzystają	 z	 kolei.	 Te	
osiągnięcia	wymagają	jednak	
innowacyjnych	 rozwiązań,	
takich	 jak	 Platforma	 Zinte-
growanych	 Usług	 Mobilno-
ści	–	mówił	Ryszard	Świlski.	
–	Dzięki	tym	pieniądzom	na	
Pomorzu	 powstanie	 wyso-
ko	 zaawansowany	 technolo-
gicznie	system,	który	umoż-
liwi	wspólną	podróż	pasaże-
rom,	 niezależnie	 od	 środka	
transportu	 czy	 operatora.	
Dziś	 tak	 naprawdę	 robimy	
pierwszy	 krok	 ku	 nowemu	
systemowi.
Pomorska	 „FALA”,	 czyli	
zintegrowany	 bilet,	 będzie	
jednym	 z	 najbardziej	 nowo-
czesnych	 systemów	 płacenia	
za	 przejazdy	 komunikacją	
publiczną.	 Chodzi	 o	 kolej,	

komunikację	 miejską,	 a	 na-
wet	 rower	 Mevo.	 Dzięki	 90	
mln	 zł	 dof inansowania	 po-
wstanie	 cały	 system.	 Będą	
to	 m.in.	 czytniki	 kart,	 któ-
re	będą	montowane	na	przy-
stankach	 kolejowych	 oraz	
w	 pojazdach	 komunikacji	
miejskiej.	 Wydanych	 zosta-
nie	 blisko	 300	 tysięcy	 kar-
t-nośników	 identyf ikacji	
NFC.	 Powstanie	 też	 około	
30	 punktów	obsługi	 klienta,	
w	których	będzie	można	za-
łatwić	wszelkie	sprawy	zwią-
zane	z	biletem	lub	ewentual-
nymi	 reklamacjami.	 W	 ra-
mach	„FALI”	działać	będzie	
również	specjalny	planer	po-
dróży.	 To	 narzędzie,	 które	
umożliwi	 zaplanowanie	 tra-
sy	 przejazdu	 z	 uwzględnie-
niem	 konkretnych	 preferen-
cji,	 jak	na	przykład	 tylko	 za	
pomocą	pojazdów	niskopod-
łogowych	 czy	 minimalnego	
czasu	na	przesiadkę.
System	 zintegrowanego	 bi-
letu	 przyniesie	 korzyści	 nie	
tylko	 pasażerom.	 Również	
organizatorzy	 transportu	
będą	 mogli	 korzystać	 z	 sys-
temu.	 Dzięki	 uszczelnieniu	
systemu	 łatwiejsze	 będzie	

rozliczanie	 dopłat	 do	 prze-
wozów	z	tytułu	honorowania	
ulg	ustawowych.	Operatorzy	
zyskają	 również	 narzędzie	
statystyczne,	dzięki	któremu	

reklama

będzie	 możliwa	 lepsza	 syn-
chronizacja	 rozkładów	 jazdy	
oraz	skomunikowań.

(mP)

Flash

ZADZWOŃ 
PO REKlAmę! 
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  młodzi adepci żeglarstwa z cedrów wielkich pierwszy raz stanęli na podium

  pamiątkowa fotografia uczestników rajdu

WYŁONIONO mIstRZóW 

sAmORZĄDOWE POtYcZKI

20 lat tenisowych zmagań

gmina Pruszcz 
gdański najlepsza

Mistrzostwa	Powiatu	Gdań-
skiego	 w	 tenisie	 rozgrywane	
są	od	20	lat.	Tym	razem	naj-
lepsi	spotkali	się	w	Trąbkach	
Małych,	 gdzie	 gospodarzem	
imprezy	był	Uczniowski	Klub	
Sportowy	LEO.	
W	 kategorii	 tenisistek	 rocz-
nika	2008	i	młodsze	wygrała	
Nina	Zaorska	 z	Trąbek	Ma-
łych,	 która	 pokonała	 Maję	
Kaczorowską	 (gm.	 Pruszcz	
Gdański),	 z	 kolei	 w	 roczni-
ku	 2001	 i	 starsze	 bezkonku-
rencyjna	 okazała	 się	 Nikola	
Żurawska	 z	Pruszcza	Gdań-
skiego.	 Tytuł	 wicemistrzow-
ski	 przypadł	 w	 udziale	 Mi-
chalinie	 Perka	 (gm.	 Trąbki	

Tym	 razem	 w	 Kolbudach	
miały	miejsce	zmagania	spor-
towe	samorządowców	powia-
tu	 gdańskiego.	 W	 tym	 roku	
bezkonkurencyjna	okazała	się	
reprezentacja	 gminy	 Pruszcz	
Gdański.
Uczestnicy	 samorządowych	
potyczek	rywalizowali	w	kil-
ku	konkurencjach:	rzut	piłką	
do	 kosza,	 rzut	 ringo,	 strzał	
do	 pustej	 bramki	 piłką,	 sla-
lom	 piłką	 do	 nogi	 oraz	 pił-
ką	 do	 kosza	 i	 unihockiem,	

Wielkie),	 a	 brązowy	 me-
dal	 Magdalenie	 Pawul	 (gm.	
Kolbudy).	
Mistrzem	 powiatu	 gdań-
skiego	 w	 rocznikach	 2005	
–	 2007	 został	 Maksymilian	
Piotrowicz	 (gm.	 Kolbudy),	
a	 miejsca	 na	 podium	 zajęli	
jeszcze	 Filip	 Krzysztoforski	
z	 Pruszcza	 Gdańskiego	 oraz	
Maciej	 Kulla	 (gm.	 Trąbki	
Wielkie).	 W	 roczniku	 2001	
i	 starsze	 złoty	medal	wywal-
czył	 Mariusz	 Zaorski	 (gm.	
Trąbki	 Wielkie).	 Srebro	 wy-
walczył	Wojciech	Piotrowicz	
(gm.	Kolbudy),	 a	 brąz	 Paweł	
Wołowiec.

(GR)

przeciąganie	liny	oraz	bieg	60	
metrów.
Najlepiej	 spisała	 się	 ekipa	
gminy	Pruszcz	Gdański.	Ty-
tuł	 wicemistrzowski	 wywal-
czyli	reprezentanci	Starostwa	
Powiatowego	 w	 Pruszczu	
Gdańskim,	 a	 na	 najniższym	
stopniu	 podium	 stanęli	 go-
spodarze	 samorządowych	
potyczek.

(GR)

WAlcZYlI O PUcHAR PREZEsKI

VIII RODZINNY RAjD ROWEROWY 

Pierwsze żniwa naszych żeglarzy 

Poznawali Żuławy gdańskie 

młodzi reprezentanci, a właściwie reprezentantki klubu „cedrus”, po raz pierwszy wzięły udział 
w zawodach żeglarskich i to z sukcesem. nasze dziewczyny wzięły udział w „pucharze prezeski” 
rozgrywanym na wodach zatoki Gdańskiej w Gdyni.

aktywny wypoczynek w rodzinnym towarzystwie połączony ze zdobywaniem wiedzy – taki cel przyświecał 
organizatorom Viii rodzinnego rajdu rowerowego. w wycieczce uczestniczyło około 100 rowerzystów, 
uczniów szkół podstawowych z koźlin oraz suchego dębu, rodziców z dziećmi, babć i dziadków z gminy suchy 
dąb oraz z mokrego dworu, pruszcza Gdańskiego i tczewa, którzy stanęli na starcie tej rowerowej przygody. 
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Regaty	 odbywają	 się	 cyklicz-
nie,	a	startują	w	nich	najmłod-
si	 gdyńscy	 adepci	 żeglarstwa.	
W	 tym	 roku	 –	 wyjątkowo	 –	
wystąpiła	 gościnnie	 skromna	
reprezentacja	 klubu	 „Cedrus”	
–	 Martyna	 Dżurko,	 Marceli-
na	Grzylewska,	Oliwia	Szweda	
i	Zosia	Seredyńska.
	–	W	zawodach	 startowało	35	
zawodników.	 Dla	 dziewczyn	
była	 to	 doskonała	 okazja	 do	
zobaczenia,	jak	przebiegają	re-
gaty,	ponieważ	nigdy	wcześniej	
nie	brały	udziału	w	prawdziwej	
rywalizacji.	 Dla	 nich	 najważ-
niejszą	 sprawą	 było	 przepły-
nięcie	 całej	 trasy	 regat.	 To-
warzyszyły	 temu	 niesamowite	
emocje,	których	nie	da	się	opi-
sać	 żadnymi	 słowami	 –	 mówi	
Krzysztof	 Kocięda,	 trener	 na-
szych	młodych	żeglarzy.
Mimo	 że	 dziewczyny	 starto-
wały	 pierwszy	 raz	w	 regatach,	
to	 niektórym	 udało	 się	 wy-
walczyć	 miejsce	 na	 podium.	
Oliwia	była	druga,	 a	Martyna	
stanęła	 na	 najniższym	 stopniu	
podium.
	 –	Pracę	w	 szkółce	 żeglarskiej	
rozpocząłem	 dopiero	 w	 tym	

Aktywność	 ruchowa,	 jazda	na	
rowerze	 w	 towarzystwie	 ro-
dziców,	kolegów	i	przyjaciół	to	
główny	cel	rajdu.	Po	pokonaniu	
trasy	 Suchy	 Dąb	 –	 Skowarcz,	
wszyscy	 uczestnicy	 dotarli	 do	
Ostrowitego.	Ta	żuławska	wieś	
liczy	już	sobie	800	lat.	W	tym	
czasie	miało	miejsce	w	osadzie	
wiele	wydarzeń.	Współcześnie	
sołtys,	 Rada	 Sołecka	 i	 miesz-
kańcy	także	przygotowali	licz-
ne	 atrakcje	 dla	 uczestników.	
Poczęstunek,	 ciasto,	 owoce	
oraz	 napoje	 dla	 spragnionych.	
Rodzinny	 piknik	 umilały	 gry	
i	 zabawy	 sportowe	 i	 ruchowe.	
Każdy	 uczestnik	 rajdu,	 mały	
i	 duży,	 znalazł	 coś	 dla	 siebie	
w	Ostrowitem.	
Wiele	 emocji	 zebranym	 do-
starczyła	loteria	fantowa.	Licz-
ne	 nagrody	 i	 upominki	 trafiły	
w	 ręce	 uczestników	 pikniku.	
Rower	 turystyczny	 wylosował	
Rafał	 Holc	 ze	 szkoły	 w	 Su-
chym	Dębie.	Talony	 na	 zaku-
py	 do	 sklepu	 elektronicznego	
wylosowali:	Ksawery	Dutkow-
ski,	 Dawid	 Wilk,	 Weronika	

roku.	Na	pierwsze	zajęcia	przy-
szło	30	osób,	a	z	czasem	tylko	
piątka	 z	 nich	 zrezygnowała.	
Będzie	 na	 pewno	 nabór	 uzu-
pełniający,	 ponieważ	 widzimy,	
że	dzieciaki	chcą	trenować	i	się	

Krawczyk,	Adrian	Ropel,	 Łu-
kasz	 Krawczyk,	 Klaudia	
Trzcińska.	Wszyscy	uczestnicy	
rajdu	 otrzymali	 również	 pa-
miątkowe	medale	i	upominki.

angażują.	 Jestem	 dobrej	 myśli	
i	wierzę,	 że	w	przyszłym	 roku	
uda	 się	 naszym	 dziewczynom	
wziąć	udział	w	Pucharze	Polski	
dzieci	 startujących	na	 optymi-
ście,	natomiast	na	zakończenie	

	–	Wszystko	co	dobre	się	koń-
czy,	 tak	 jak	 VIII	 Rodzinny	
Rajd	 Rowerowy,	 ale	 zaprasza-
my	 już	 za	 rok	 na	 kolejne	 na-
sze	 spotkanie	 na	 żuławskich	

sezonu	 startowaliśmy	 w	 rega-
tach	 z	 cyklu	 Puchar	 Kaszub,	
które	 tym	 razem	 odbywał	 się	
w	 Brodnicy	 Górnej	 –	 dodaje	
trener	Kocięda.

(Kl)

drogach	–	podsumowała	Alek-
sandra	Lewandowska,	dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	w	Suchym	
Dębie.

(tj)

  ekipa gminy pruszcz Gdańskim okazała się najlepsza 
w turnieju samorządowców. 

 najlepszym tenisistom gratulował stefan skonieczny, 
starosta gdański
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kolej na Pomorzu wciąż się rozwija
ROZmOWA Z WIcEmARsZAŁKIEm RYsZARDEm ŚWIlsKIm

Śmiało można powiedzieć, że decyzja zarządu województwa pomorskiego o inwestowaniu w transport publiczny okazała 
się sukcesem. pomorska kolej metropolitalna regularnie bije kolejne rekordy frekwencji. coraz bliżej jesteśmy też finalizacji 
wspólnego – dla całego województwa – biletu. od niedawna uruchomiono dodatkowe kursy pociągów z tczewa przez 
pruszcz Gdański do trójmiasta i dalej do luzina. o działaniach zmierzających do dalszego rozwoju komunikacji publicznej 
na pomorzu z ryszardem Świlskim, wicemarszałkiem województwa pomorskiego rozmawia krzysztof lubański.

– W ostatniej naszej rozmo-
wie powiedział Pan, że kolej 
jest Pana oczkiem w głowie. 
Ostatnie doniesienia dobitnie 
o tym świadczą.
–	Jestem	mieszkańcem	powiatu	
gdańskiego,	 dlatego	 doskonale	
zdaję	 sobie	 sprawę	 z	 tego,	 jak	
trudno	 dojechać	 do	 Gdańska	
w	godzinach	szczytu.	Dotyczy	
to	nie	tylko	Gdańska,	ale	rów-
nież	 pozostałych	 wjazdów	 do	
Trójmiasta	–	zarówno	od	stro-
ny	 północno-wschodniej,	 jak	
i	 południowej.	 Dzięki	 rozmo-
wom	z	przedstawicielami	Kolei	
Regionalnych	 udało	 się	 uru-
chomić	 dodatkowe	 kursy	 po-
ciągów	z	kierunku	Tczewa	oraz	
Luzina.	 Kursy	 odbywają	 się	
w	godzinach	rannych	i	popołu-
dniowych,	aby	do	pracy	można	
było	dotrzeć	przede	wszystkim	
szybciej.	 W	 pociągach	 obo-
wiązuje	 standardowa	 taryfa	
i	 wszystkie	 zniżki	 ustawowe	
i	 handlowe.	Mam	nadzieję,	 że	
mieszkańcy	 powiatów	 tczew-
skiego	i	gdańskiego	skorzystają	
z	dodatkowej	 oferty	 kolejowej,	
a	pociągi	nie	będą	puste.	Przy-
pomnę,	że	swego	czasu	kurso-
wała	 do	 Pruszcza	 Gdańskie-
go	 Szybka	 Kolej	 Miejska,	 ale	
nastąpiło	 dublowanie	 dwóch	
przewoźników	 –	 Przewozów	
Regionalnych	 i	 Szybkiej	 Kolei	
Miejskiej.	 Można	 powiedzieć,	
że	 lepszą	 ofertę	 mają	 na	 razie	
Przewozy	Regionalne.
– Wielu zastanawia się co 
kursami szybkiej Kolei miej-
skiej do Pruszcza Gdańskie-
go i tczewa. jest szansa, że 
pociągi sKm znów zawitają 
w nasze strony?

–	 Jak	 już	wspominałem	na	 ła-
mach	 „Panoramy”,	 niewielka	
jest	 przepustowość	 pociągów	
relacji	Tczew	–	Gdynia.	Chce-
my	to	oczywiście	zmienić.	Aby	
tak	 się	 stało,	 musimy	 zainwe-
stować	w	budowę	dodatkowego	
toru	między	Pruszczem	Gdań-
skim	 a	Gdańskiem.	Rozbudo-
wę	 układu	 torowego	 przewi-
dziano	 w	 studium	 uwarunko-
wań	 i	 kierunków	 zagospoda-
rowania	przestrzennego	Gdań-
ska,	 zmieniając	 jednocześnie	
węzeł	Most	Czerwony	w	jeden	
z	 kilku	 przystanków	 osobo-
wych.	 Rezerwę	 pod	 dodatko-
wą	 parę	 torów	 pozostawiono	
także	 w	 tunelu	 pod	 centrum	
handlowym	na	Targu	Siennym	
i	Rakowym.
Rezerwa	 terenu	 na	 dodatko-
wy	tor	 jest,	ale	w	dalszym	cią-
gu	 trudno	 przesądzać,	 którę-
dy	 będzie	 on	 biegł.	 Dopiero	
w	 momencie	 zapoznania	 się	
ze	 studium	 wykonalności	 tej	
inwestycji	będziemy	mieli	nie-
co	 większą	 wiedzę	 na	 ten	 te-
mat.	 Wtedy	 dopiero	 dowiemy	
się,	 czy	 budowa	 jest	 zasadna.	
Nie	jest	to	moja	rola,	ale	moim	
zdaniem	 studium	 pokaże	 sens	
realizacji	 tego	 przedsięwzię-
cia.	 Przekonaliśmy	 się	 już,	 że	
z	każdym	rokiem	moda	na	kolej	
jest	coraz	większa,	a	mieszkań-
cy	Pomorza	oczekują	atrakcyj-
nej	 oferty	 transportowej.	Taką	
też	jest	uruchomienie	dodatko-
wych	kursów	między	metropo-
lią	a	Luzinem	oraz	Pruszczem	
Gdańskim.
– jak już mówimy o nowym 
torze, to warto również 
poinformować naszych 

czytelników, gdyż może nie 
wszyscy wiedzą, że podpisa-
no list intencyjny w sprawie 
rewitalizacji linii kolejowej 
nr 229 Pruszcz Gdański – 
stara Piła.
–	Cieszę	 się,	 że	 tego	 typu	 ini-
cjatywy	 wychodzą	 od	 lokal-
nych	 samorządowców.	 Od	

podpisania	 listu	 intencyjnego	
do	 realizacji	 przedsięwzięcia	
jest	 jeszcze	 długa	 droga,	 ale	
wszystko	przed	nami.	Przypo-
mnę,	 że	 nie	 wszyscy	 wierzy-
li	 w	 powodzenie	 Pomorskiej	
Kolei	 Metropolitalnej.	 Dziś	
chyba	 wszystkim	 malkonten-
tom	 zamknęliśmy	 usta.	 Z	 re-
witalizacją	 szlaku	 z	 Pruszcza	
Gdańskiego	przez	Kolbudy	do	
Starej	Piły	może	być	podobnie.	
Mieszkańcy	 Żukowa	 czy	 też	
Kolbud	 znacznie	 szybciej	 do-
trą	do	Gdańska	pociągiem	niż	
samochodem.
– jednak zwiększenie ilości 
dodatkowych kursów to 
nie wszystko. Pasażerowie 
oczekują coraz to nowszych 
pociągów, które nie będą 
przypominać tych sprzed 30 
lat.
–	 Chyba	 wszyscy	 zdajemy	 so-
bie	z	tego	sprawę,	że	wymiana	
taboru	 to	 przedsięwzięcie	 nie-
zwykle	 kosztowne.	 Ale	 mam	
dobrą	 wiadomość.	 Niebawem	
przyjadą	 na	 Pomorze	 kolejne	
nowe	składy.	Mam	tu	na	myśli	

pomorskie	 Impulsy.	 Pomor-
skich	 Impulsów	 będzie	 dzie-
sięć.	 Dziesiąty	 Impuls	 przyje-
dzie	na	Pomorze	w	pierwszym	
kwartale	 2020	 roku.	 Skład	
kosztuje	 24,6	miliona	 złotych.	
Ostatni	 Impuls	 będzie	 taki	
sam	 jak	 pozostałe	 składy	 już	
jeżdżące	 pomiędzy	 Słupskiem	
a	Elblągiem.
– czy wszystkie zamówione 
pociągi już dojechały?
–	 Jeszcze	 w	 tym	 roku	 na	 Po-
morze	dojadą	z	Nowego	Sącza	
jeszcze	 4	 składy.	 Dwa	 mają	
pojawić	się	w	listopadzie	i	dwa	
w	grudniu.
– Przetarg zakładał zakup 9 
pociągów. skąd zatem dzie-
siąty skład?
–	 Zakup	 kolejnego	 składu	 to	
wykorzystanie	 opcji	 przewi-
dzianej	 w	 przetargu	 z	 2018	
roku.	 Przypomnę,	 że	 pierwot-
nie	 samorząd	 województwa	
pomorskiego	 planował	 kupić	
pięć	 pojazdów.	 Udało	 się	 jed-
nak	 uzyskać	 dodatkowe	 środ-
ki	 finansowe	 i	 dokupić	 do-
datkowe	 pojazdy.	 Ostatecznie	

po	 pomorskich	 torach	 będzie	
kursować	 dziesięć	 Impulsów.	
Wartość	 całego	 kontraktu	 to	
246	 milionów	 złotych.	 Skład	
rozpocznie	kursy	z	pasażerami	
w	 połowie	 lutego	 przyszłego	
roku.	 Obsługiwać	 będzie,	 po-
dobnie	 jak	 pozostałe	 Impul-
sy,	 trasę	 pomiędzy	 Słupskiem	
i	 Trójmiastem	 a	 Elblągiem.	
W	przyszłości,	 po	 elektryfika-
cji	 trasy,	 składy	 będą	 również	
obsługiwać	 relacje	na	 linii	Po-
morskiej	Kolei	Metropolitalnej.
– Nasi czytelnicy na pewno 
są ciekawi, jak będzie wyglą-
dać nowy skład.
–	Pięcioczłonowy	skład	będzie	
tak	 samo	 wyposażony	 jak	 po-
przednie.	 Znajdzie	 się	 w	 nim	
195	 miejsc	 siedzących	 oraz	 co	
najmniej	 20	 miejsc	 do	 prze-
wozu	 rowerów.	 Zainstalowany	
będzie	system	dynamicznej	in-
formacji	pasażerskiej.	Wnętrze	
będzie	 monitorowane	 i	 klima-
tyzowane.	 W	 czasie	 podróży	
będzie	można	skorzystać	z	sieci	
wi-fi.
– Dziękuję za rozmowę.

 


