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FlashFlash

– w głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy 
mieszkaniec pruszcza Gdańskiego, decydując 
tym samym, które z pomysłów – jeśli osiągną 
wystarczającą ilość głosów – będą zrealizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku – 
mówi Janusz wróbel.

Budują nowoczesną kotłownię   
Kotłownia węglowa przy ul. Powstańców Warszawy 37 
w Pruszczu Gdańskim będzie zlikwidowana. Będzie 
ona zastąpiona kotłownią gazową. Nowa inwestycja, 
realizowana przez grupę GPEC, już się rozpoczęła. 

Bajpas Kartuski coraz bliżej   
Po otwarciu ofert w ogłoszonym przez PKM SA prze-
targu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 
budowlanych tzw. „bajpasu kartuskiego” okazało się, że 
realizacją tej inwestycji zainteresowane są cztery firmy.

Ruszyła rozbudowa szkoły 
W miniony poniedziałek przekazany został plac budowy 
rozbudowy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu. 
Jest to pierwszy etap prac, które powiat gdański planuje 
zrealizować w tej placówce.

Pozwolenie na budowę już jest
Starostwo powiatowe w wydało pozwolenie na budowę 
przedszkola i żłobka w Cedrach Wielkich. W dalszej 
kolejności wybudowany zostanie dom opieki dla 
seniorów, a wisienką na torcie ma być pływalnia.

str. 6 str. 7 str. 13str. 4

Nie przegap głosowania  
BUDŻET OBYWATELSKI 2021

za nieco ponad tydzień rusza głosowanie nad przyszłorocznym budżetem obywa-
telskim w pruszczu Gdańskim. Głosować można osobiście, przez internet albo ko-
respondencyjnie. na oddanie głosu na swojego faworyta będziemy mieli dokładnie 
dwa tygodnie. Głosowanie rozpocznie się 7, a zakończy 21 września. zrealizowane 
zostaną projekty, które otrzymają największą ilość głosów. 
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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

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31
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Nasze kalendarium
•	29 sierpnia (sobota), Lechia Gdańsk – 
Raków Częstochowa, godz. 15.00, Stadion 
Energa Gdańsk;

•	3 września (czwartek), Maleńczuk,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	4 września (piątek), Arka Gdynia – 
Puszcza Niepołomice, godz. 19.00, Stadion 
Miejski w Gdyni

•	4–7 września (piątek–poniedziałek), 
Baltic Sail, Gdańsk, godz. 10.00;

•	4 września (piątek), Stanisław Soyka, 
godz. 19.30, Teatr Atelier w Sopocie,  
al. Franciszka Mamuszki 2;

•	8 września (wtorek), Jascho Stephan, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	11 września (piątek), Lady Pank,  
godz. 20.00, amfiteatr przy Aquaparku  
w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5;

•	12 września (sobota), Yami, godz. 20.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1;

•	19 września (sobota), Rebeka,  
godz. 19.00, S.F.I.N.K.S. 700 w Sopocie, 
al. Mamuszki 1;

•	25 września (piątek), Dezerter, godz. 
20.00, Klub Ucho w Gdyni,  
ul. Św. Piotra 2;

•	27 września (niedziela), Hanna Banaszak, 
godz. 19.00, sala koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9;

•	1 października (czwartek), Kabaret Smile, 
godz. 17.00 i 20.00, scena teatralna NOT 
w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	3 października (sobota), Gdańskie Biegi 
Leśne, godz. 10.00, Podleśna Polana  
we Wrzeszczu;

•	1–3 października (czwartek–sobota), 
Festiwal Dźwięki Północy, Centrum  
Św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50;

•	7 października (środa), Katie Melua, 
godz. 19.00, Gdynia Arena;

•	9–11 października (piątek–niedziela), 
Bursztynowy Festiwal Biegowy,  
Wyspa Sobieszewska;

•	11 października (niedziela), Empire 
Gospel Choir, godz. 17.00, klub Parlament 
w Gdańsku, ul. św. Ducha 2;

•	12 października (poniedziałek),  
Marek Dyjak, godz. 20.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

•	22 października (czwartek), Stare Dobre 
Małżeństwo, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	25 października (niedziela),  
Natalia Przybysz, godz. 18.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków;

•	3 listopada (wtorek), Yamato,  
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1;

•	9 listopada (poniedziałek), Fish, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23.
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za nieco ponad tydzień rusza głosowanie nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim w pruszczu Gdańskim. Głosować można 
osobiście, przez internet albo korespondencyjnie. na oddanie głosu na swojego faworyta będziemy mieli dokładnie dwa tygodnie. 
Głosowanie rozpocznie się 7, a zakończy 21 września. zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą ilość głosów. 

BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Nie przegap głosowania  

Pierwszym etapem BO były 
wiosenne konsultacje, któ-
re zakończyły się ogromnym 
sukcesem. Zgłoszono bowiem 
rekordową liczbę projektów. 
W ubiegłym roku zgłoszono 14 
projektów, a w tym roku aż 27. 
Wszystkie nie mogą być jednak 
zrealizowane.  Do rozdyspo-
nowania – w ramach budżetu 
obywatelskiego – jest 600 tys. 
zł, z czego koszt jednego pro-
jektu nie może przekroczyć 150 
tys. zł.
 – Każdy pomysł przeszedł 
szczegółową weryfikację, pod 
kątem technicznym, meryto-
rycznym i konstrukcji budże-
tu. Ostatecznie pod głoso-
wanie poddanych zostanie 21 
projektów. 
 – W głosowaniu będzie mógł 
wziąć udział każdy mieszka-
niec Pruszcza Gdańskiego, 
decydując tym samym, które 
z pomysłów – jeśli osiągną wy-
starczającą ilość głosów – będą 
zrealizowane w ramach Budże-
tu Obywatelskiego w 2021 roku 
– mówi Janusz Wróbel.

Na liście projektów nie bra-
kuje ciekawych pomysłów, by 
wspomnieć dla przykładu o: 
utworzeniu parku muzycznego 
na terenie faktorii, parku tram-
polin, zakupie sprzętu do na-
śnieżania górek saneczkowych 
i uruchomieniu całorocznych 
zjeżdżalniach stalowych lub 
rodzinnych grach parkowych 
na orientację. Lista wszyst-
kich projektów, na które będzie 
można głosować, znajduje się 
na stronie internetowej www.
bo.pruszcz-gdanski.pl.
 – Cieszę się, że w tym roku 
pruszczanie wykazali się taką 
pomysłowością. Na koniec 
września chciałbym się cieszyć 
z jeszcze jednego faktu. Rekor-
dowym udziałem mieszkańców 
miasta w głosowaniu – dodaje 
Janusz Wróbel.
W głosowaniu może uczestni-
czyć każdy mieszkaniec nasze-
go miasta, ale  zagłosować może 
tylko raz. Jak to zrobić? Wy-
starczy postawić znak „x” przy 
wybranych projektach na spe-
cjalnej karcie  z jednoczesnym 

przyznaniem każdemu z wy-
branych zadań punktów w ska-
li od 1 do 5 (1 – oznacza naj-
mniejszą liczbę punktów, a 5 
największą). Głosujący wybiera 
maksymalnie pięć projektów. 
Jeżeli nie zaznaczono żadne-
go pola lub zaznaczono wię-
cej niż pięć pozycji, będzie to 
traktowane jako głos nieważny. 
W przypadku zaznaczenia pro-
jektu bez przyznania mu punk-
tacji, głos zachowa ważność, 
ale nie¬uzupełniona pozycja na 
karcie do głosowania nie będzie 
brana pod uwagę przy sumowa-
niu liczby punktów przyzna-
nych w głosowaniu poszczegól-
nym zadaniom z listy.
Głosować będzie można inter-
netowo, wypełniając formularz 
elektroniczny dostępny na stro-
nie internetowej lub osobiście 
wrzucając karty do głosowania 
bezpośrednio do urny w Urzę-
dzie Miasta przy ul. Grun-
waldzkiej 20 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30 
do 18.00 albo też korespon-
dencyjnie, wysyłając karty do 

głosowania pocztą na adres: 
Urząd Miasta Pruszcz Gdań-
ski, ul. Grunwaldzka 20, 83-
000 Pruszcz Gdański. O przy-
jęciu karty do głosowania de-
cydować będzie data stempla 
pocztowego.
- W związku z panującą pande-
mią koronawirusa zachęcamy 

mieszkańców, aby głosowali za 
pośrednictwem strony interne-
towej: bo.pruszcz-gdanski.pl, 
korzystając z dostępnego tam 
formularza, ale jeżeli ktoś nie 
posiada dostępu do internetu, 
to zawsze jest możliwość głoso-
wania tradycyjnego. Ważne by 
jak najwięcej osób wzięło udział 

w głosowaniu - mówi “Panora-
mie” Dorota Opałka, Sekretarz 
Miasta Pruszcz Gdański.
Wzór karty do głosowania 
można pobrać ze strony inter-
netowej urzędu www.pruszcz
-gdanski.pl.

(lubek)
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drogowcy 
już walczą 
 – Docelowo wykonana zo-
stanie asfaltowa nawierzch-
nia drogowa na odcinku ok. 
1,5 km wzmocniona siatką 
kompozytową oraz chodnik 
z kostki betonowej biegną-
cy przez całą miejscowość. 
Przy okazji wybudowana 
zostanie także zatoka au-
tobusowa, wykonane będą 
pobocza drogowe oraz rowy 
odwadniające i urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego – informuje Jerzy 
Świs, Naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Przebudowa zakończy się 
w październiku. Koszt ro-
bót budowlanych wyniesie 
niecałe 2 mln zł. Połowa 
tej kwoty została dofinan-
sowana z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

(GR)

życiE Powiatu

RADOŚĆ W WARczU

ruszyła rozbudowa szkoły specjalnej 
w miniony poniedziałek przekazany został plac budowy rozbudowy szkoły podstawowej specjalnej w warczu. 
Jest to pierwszy etap prac, które powiat gdański planuje zrealizować w tej placówce.

Przypomnijmy, że w ramach 
inwestycji dobudowane będzie 
piętrowe skrzydło do niskiego 
budynku. Dzięki temu szkoła 
zyska ponad 500 m2. 
 – Od jakiegoś czasu obserwu-
jemy, że zainteresowanie prze-
targami jest coraz większe. Jesz-
cze niedawno zgłaszała się tylko 
jedna firma. Do przetargu, który 
wyłonił wykonawcę rozbudowy 
szkoły w Warczu, stanęło pięciu 
oferentów. Wybrana oferta opie-
wa na kwotę niespełna 2,5 mi-
liona złotych. Warto jeszcze za-
uważyć, że w tym roku wszystkie 
przetargi rozstrzygano poniżej 
wartości kosztorysowej – mówi 
„Panoramie” Marian Cichon, 
wicestarosta gdański.
Dodajmy, że szacunkowy koszt 
rozbudowy szkoły w Warczu 
opiewał na ok. 2,9 mln zł. Nowe 
piętrowe skrzydło wyposażo-
ne będzie oczywiście w win-
dę. Wszystkie prace, zgodnie 
z zawartą umową z wykonawcą, 
mają być ukończone do końca 
czerwca przyszłego roku.
 – Szkole brakuje klas i po-
mieszczeń specjalistycznych do 

indywidualnej pracy z dziec-
kiem. Dzięki inwestycji po-
wstanie 12 nowych gabinetów. 
W projekcie zaplanowano także 
miejsce na salę, w której będą 
mogły odbywać się szkolne uro-
czystości. Będzie to oczywiście 
tymczasowe rozwiązanie, po-
nieważ docelowo chcemy wy-
budować salę sportową – dodaje 
Marian Cichon.
Natalia Błońska, Przewodni-
cząca Komisji Budżetu i Polity-
ki Gospodarczej Rady Powiatu 
przyznaje, że inwestycja była 
konieczna.
 – Specyfika placówki i naucza-
nia wymaga wielu pomieszczeń, 
których do tej pory w Warczu 
brakowało. Cieszę się, że in-
westycja się rozpoczyna i mam 
nadzieję, że zostanie ukończo-
na zgodnie z harmonogramem. 
Liczę też, że kolejnym krokiem 
będzie budowa sali sportowej. 
Na takie przedsięwzięcia nie 
będziemy oszczędzać pieniędzy 
i zrobimy wszystko, aby znalazły 
się odpowiednie środki finanso-
we na dalszą rozbudowę szko-
ły w Warczu. Zarząd powiatu 

będzie też czynił starania, aby 
pozyskać zewnętrzne środki na 
realizację tej inwestycji – mówi 
nam Natalia Błońska. 
Radości z rozpoczęcia rozbu-
dowy nie kryje dyrektor Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w War-
czu – Anna Bartoszewska. 
 – Na ten dzień czekaliśmy 
z wielkim utęsknieniem, wszy-
scy przyjęliśmy go z wielką 

radością. Przypomnę, że 4 lata 
temu mieliśmy 50 uczniów, 
a aktualnie jest już 90 i odma-
wiamy przyjęć kolejnych. Po-
trzeby są zdecydowanie więk-
sze, gdyż część dzieci uczy się 
w szkołach integracyjnych albo 
ościennych powiatach. Po za-
kończeniu budowy będziemy 
mogli przyjąć od 120 do 150 
uczniów – w zależności od 

specyfiki niepełnosprawności. 
Do tej pory każde wolne po-
mieszczenie przeznaczaliśmy na 
klasy lekcyjne. Nie ma jednak 
pełnego komfortu do nauki, ale 
już za rok wszystko się odmieni. 
Dzięki rozbudowie zyskamy nie 
tylko gabinety specjalistyczne, 
ale również bibliotekę z praw-
dziwego zdarzenia – podkreśla 
Anna Bartoszewska.

35 LITRÓW cENNEGO DARU

wszyscy pomagali 6-letniej Laurze

Mieszkańcy naszego powia-
tu, ale również turyści, dwu-
krotnie mieli szansę, aby od-
dać krew dla 6-letniej Laury. 
Specjalny autobus parkował 
przy siedzibie Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszczu 
Gdańskim, a chętnych do 
oddania cennego daru nie 
brakowało. 
 – Cieszę się i jestem dumny, 
że tak wielu chętnych chcia-
ło uczestniczyć w tej jakże 
szlachetnej akcji. Jak zwy-
kle pokazaliśmy, że w trud-
nych sytuacjach potrafimy się 

jednoczyć. Życzyłbym jednak 
wszystkim, aby tego typu akcji 
nie trzeba było organizować – 
mówi nam Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Do akcji włączyli się strażacy, 
policjanci, żołnierze, pracow-
nicy starostwa powiatowego 
i mieszkańcy powiatu.
 – Zainteresowanie przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Panująca pandemia spo-
wodowała, że akcja musiała 
być zakrojona na nieco mniej-
szą skalę, dlatego niektórym 
osobom musieliśmy po prostu 

podziękować za dobre chęci – 
dodaje Wojciech Wanat, za-
stępca Komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej w Prusz-
czu Gdańskim.
W związku z tym po kilku 
dniach przeprowadzono ko-
lejną zbiórkę krwi dla mło-
dej mieszkanki Pruszcza 
Gdańskiego.
Dodajmy na sam koniec, że 
w ciągu dwóch zbiórek zebra-
no blisko 25 litrów krwi. 

(GR)

SALA EDUKAcYjNA W PSP PRAWIE GOTOWA

interaktywne lekcje u strażaków
W Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszczu Gdańskim 
powstaje interaktywna sala 
edukacyjna, w której dzieci 
klas 0–III będą uczyć się od-
powiednich zachowań w róż-
nych niebezpiecznych sytu-
acjach. Sala finansowana jest 
przez sponsorów, a swoją ce-
giełkę dokładają także lokal-
ne samorządy – w tym rów-
nież starostwo powiatowe.
 – Zawsze będziemy popierać 
i wspierać inicjatywy, które 
mają edukować mieszkańców 
naszego powiatu. Szczegól-
nie cenne są przedsięwzięcia, 
które mają uczyć dzieci jak 
zachowywać się w czasie za-
grożenia. Myślę, że na długie 
lata w pamięć młodych ludzi 
zapadną interaktywne lekcje 
przeprowadzane przez prusz-
czańskich strażaków – pod-
kreśla Marian Cichon, wice-
starosta gdański.
Interaktywna sala edukacyjna 
jest w trakcie tworzenia. 
 – W tej chwili kończymy 
adaptacje pomieszczeń. Do 
pełni szczęścia brakuje jedy-
nie wyposażenia sali eduka-
cyjnej. W związku z wpro-
wadzonym stanem epide-
miologicznym nie będziemy 
kusić losu i zajęcia dla dzieci 

będziemy prowadzić, kiedy 
zmniejszy się ryzyko zagro-
żenia koronawirusem. Zajęcia 
będą przeprowadzać nasi stra-
żacy. Mam nadzieję, że dzięki 
tym lekcjom dzieci nauczą się 
jak korzystać z telefonu alar-
mowego i w jaki sposób unikać 
zagrożeń, bądź jak prawidłowo 
zareagować w przypadku za-
grożenia. Symulować będziemy 
zadymianie i pokazywać ma-
luchom, jak zachowuje się dym 
i co robić w takich sytuacjach. 
Planujemy również edukację 
dzieci z zakresu pierwszej po-
mocy – mówi mł. bryg. Woj-
ciech Wanat.
 – Warto, aby dzieciaki jak naj-
wcześniej dowiedziały się: jak 

zachowywać się w czasie po-
żaru, gdzie zadzwonić w razie 
zagrożenia czy jak udzielić 
pierwszej pomocy. Myślę, że 
lekcje przeprowadzone przez 
strażaków będą znacznie cie-
kawsze od szkolnej pogadan-
ki – mówi Stefan Skonieczny, 
Starosta Gdański.
Dodajmy, że Starostwo Po-
wiatowe w Pruszczu Gdań-
skim na przygotowanie sali 
edukacyjnej przekazało 20 
tys. zł. Swoją cegiełkę doło-
żyli też: Komenda Główna 
PSP, wojewoda pomorski, 
gmina Cedry Wielkie i firma 
Tym-Bud. 

(lubek)
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  natalia błońska, radna powiatu gdańskiego
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NA WALKę z WIRUSEm

mIESzAŃcY ŻUKczYNA SADzILI DRzEWA

są szanse na unijne pieniądze

spontanicznie najlepiej!

Jest szansa, że gmina Trąb-
ki Wielkie otrzyma unijne 
wsparcie na realizację inwe-
stycji. Pieniądze mają pomóc 
samorządom w walce z pan-
demią koronawirusa. 
 – W tej chwili trudno mó-
wić o jakichkolwiek szcze-
gółach. Na razie przedsta-
wiciele GOM-u prosili nas 
o wytypowanie trzech in-
westycji, na które posiadamy 
już dokumentację projektową 
– mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Trąbecki urząd wytypował 
trzy inwestycje. Pierwsza 
z nich dotyczy budowy ście-
żek rowerowych na terenie 
gminy, które mają połączyć 
gminy Przywidz, Trąbki 
Wielkie, Kolbudy i Pruszcz 
Gdański, ale i umożliwić 
dojazd rowerem do stolicy 
województwa. 

Jak co roku w sierpniu trwają przeglądy obiektów oświatowych, 
także pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego w ich okolicy.

WAŻNE zADANIE W BORKOWIE

Bezpiecznie przed 
wrześniem

 – Drugą inwestycją, ale nie-
zwykle ważną, jest budowa 
w Mierzeszynie filii przychod-
ni zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich. W tej chwili pacjenci 
przyjmowani są w starym bu-
dynku plebani, który odbiega 
od pewnych standardów. Jego 
modernizacja mija się z celem. 
Korzystniejsza będzie budo-
wa zupełnie nowego obiektu 
– wyjaśnia Błażej Konkol. – 
Regularnie rośnie liczba osób 
zamieszkujących naszą gminę, 
dlatego przychodnia w Mie-
rzeszynie jest niezbędna. Nie-
wielki problem jest z lekarza-
mi, ale myślę, że nie mamy na 
co narzekać. 
Trzecim zadaniem jest budowa 
domu ulgi w cierpieniu, a więc 
miejsca, które ma pomagać se-
niorom na ich ostatniej dro-
dze. W tej chwili kilkunastu 
mieszkańców gminy znajduje 
się w domach opieki na terenie 
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DROGIE, ALE WAŻNE INWESTYcjE

remontują mosty w gminie Pruszcz gdański

Kolejne – po Krępcu i Żukczy-
nie – obiekty mostowe na tere-
nie gminy Pruszcz Gdański do-
czekają się przebudowy.
Most przy ul. Szkolnej w Łę-
gowie, most przy ul. Jesionowej 
w Lędowie i kładka piesza w Cie-
plewie (przejście od ul. Rzecznej 
w Łęgowie do Cieplewa, okolica 

W sumie 60 drzew i krze-
wów posadzili dziś mieszkań-
cy Żukczyna, upiększając tym 
samym nowe miejsce rekre-
acji przy ul. Gdańskiej, które 
przy tej okazji doczekało się 

oficjalnego otwarcia.
Sąsiedzi „skrzyknęli się” spon-
tanicznie i to nie tylko po to, 
by dokonać nasadzeń. Zor-
ganizowali piknik z atrakcja-
mi, z którego dochód zostanie 

przeznaczony na cel chary-
tatywny – leczenie jednego 
z mieszkańców gminy Pruszcz 
Gdański.

(mB)

ośrodka kultury) –  te trzy obiekty 
przejdą remont, który potrwa do 
połowy listopada. 
Łączny koszt przebudowy mo-
stów to 737 tys. zł. 
 – Mosty to bardzo koszto-
chłonna, ale i bardzo ważna in-
frastruktura drogowa – mówi 
wicewójt Daniel Kulkowski. 

– Sukcesywnie dążymy do tego, 
aby wszystkie gminne obiekty 
mostowe były w dobrym stanie 
technicznym. 
O ewentualnych utrudnieniach 
w ruchu spowodowanych pracami 
będziemy informować na bieżąco.

(mB)

– Uzupełniamy lub odświeża-
my oznakowanie, wykonujemy 
drobne remonty – mówi wice-
wójt Daniel Kulkowski. – W te 
wakacje zrealizowaliśmy waż-
ną dla bezpieczeństwa uczniów 
inwestycję w Borkowie, po-
legającą na likwidacji progu 
zwalniającego i zastąpieniu 
go wyniesionym przejściem 
dla pieszych z oznakowaniem 
pionowym typu fluorescencyj-
nego. Ponadto, między tym 
przejściem a szkołą zostały 
przebudowane ciągi piesze. 

(mB)

sąsiednich gmin. 
 – Po co seniorów wozić po 
obcym terenie, skoro mogli-
by mieszkać dalej na swojej 
rodzinnej ziemi, gdzie mieli-
by równie dobrą opiekę. Pla-
cówka byłaby też dziennym 
domem opieki, gdzie na spo-
tkania i różne zajęcia mogli-
by przychodzić samotni czy 
schorowani mieszkańcy gmi-
ny – dodaje wójt.
Realizacja wszystkich trzech 
zadań – według bardzo 
ostrożnych szacunków – 
może kosztować nawet ponad 
20 mln zł. Nie wiadomo jed-
nak, jak duży będzie procent 
dofinansowania. Wójt Konkol 
mówi, że wszelkie informa-
cje na ten temat powinny być 
znane jeszcze w tym roku.

(lubek)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  sierpień 20206

Fo
t. U

G 
Ce

dr
y W

iel
kie

Fo
t. M

at
er

iał
y p

ra
so

we

życiE gmiNy cEdry wiELkiE

NA TERmOmODERNIzAcję 

chcą pozyskać środki norweskie 
Władze gminy Cedry Wiel-
kie chcą sięgnąć po środki 
norweskie, dzięki którym 
można będzie przeprowa-
dzić termomodernizację 
szkół w Cedrach Małych 
i Wocławach. 
 – O pozyskanie środków 
starać się będziemy wspólnie 
z sąsiednimi samorządami. 
Prace mają dotyczyć nie tylko 
docieplenia ścian i dachu, ale 
też wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej. Nabór wniosków 
ma być zakończony we wrze-
śniu. Przygotowanie wnio-
sku zlecono firmie, która już 
wcześniej z powodzeniem 

zajęła się wykonaniem pro-
jektu dotyczącego ochrony 
żuławskich zabytków. W pro-
jekcie termomodernizacyj-
nym mają uczestniczyć czte-
ry samorządy – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Według szacunków koszt ca-
łego projektu może kosztować 
nawet 2,5 miliona złotych. 
 – Szkoła w Cedrach Ma-
łych korzysta z pompy ciepła. 
Chcielibyśmy, aby placów-
ka w Wocławach ogrzewana 
była za pomocą gazu ziemne-
go – dodaje Janusz Goliński.

(GR)

cEDRY WIELKIE z PŁYWALNIĄ?

Pozwolenie na budowę żłobka
i przedszkola już jest
starostwo powiatowe w pruszczu Gdańskim wydało pozwolenie na budowę przedszkola 
i żłobka w cedrach wielkich. w dalszej kolejności wybudowany zostanie w sąsiedztwie dom 
opieki dla seniorów, a wisienką na torcie ma być pływalnia.

O planach dotyczących budo-
wy nowej placówki oświatowej 
w Cedrach Wielkich już infor-
mowaliśmy na naszych łamach. 
Od kilku tygodni trwa budowa 
drogi dojazdowej do mającego 
powstać przedszkola i żłobka.
 – Od jakiegoś czasu mamy 
konkretne plany dotyczące za-
gospodarowania 5-hektaro-
wego terenu. W pierwszej ko-
lejności wybudowane będzie 
przedszkole ze żłobkiem. Nie-
dawno otrzymaliśmy pozwole-
nie na budowę, a więc do roz-
poczęcia inwestycji trzeba zro-
bić niewielki krok. Myślę, że 
jest to bardzo dobra wiadomość 
dla rodziców małych dzieci. 
Warunki w obecnym przed-
szkolu nie są najlepsze, stąd też 
decyzja o budowie nowego. Bę-
dzie ono dobrze zlokalizowane, 
ponieważ znajdować się będzie 
między dwiema największymi 
miejscowościami naszej gmi-
ny – tłumaczy Janusz Goliński, 

wójt gminy Cedry Wielkie.
W dalszej kolejności ma być 
dom opieki dla seniorów, 
w którym miejsce mogło-
by znaleźć kilkadziesiąt osób. 
Zwieńczeniem działań byłaby 
budowa basenu. W tym przy-
padku największa niewiadoma 
dotyczy kosztów utrzymania, 
a dokładniej rzecz ujmując – 
pozyskania środków na ten cel. 
Według bardzo przybliżonych 
szacunków roczne utrzymanie 
pływalni może kosztować na-
wet 2 mln zł. Dla cedrowskie-
go samorządu to bardzo duży 
wydatek.
 – Z basenu korzystaliby nie 
tylko uczniowie, ale również 
starsi mieszkańcy naszej gminy. 
Musimy znaleźć środki na jego 
utrzymanie. Rozwiązaniem 
problemu byłaby budowa farmy 
wiatrowej, na której stanęłoby 
10–15 wiatraków – zauważa Ja-
nusz Goliński.
Wójt wierzy, że realizacja tego 

przedsięwzięcia jest możliwa, 
ponieważ w naszej szeroko-
ści geograficznej nie ma innej 
drogi jak korzystanie z odna-
wialnych źródeł energii. Foto-
woltaika sprawy nie załatwi, 
a przyszłością są elektrownie 
wiatrowe. 
 – Od jakiegoś czasu szuka-
my źródeł, skąd moglibyśmy 
pozyskać środki na częściowe 
sfinansowanie budowy przed-
szkola i żłobka. Szacuję, że jest 

to inwestycja rzędu 3–4 mi-
lionów złotych. Jestem jednak 
dobrej myśli i wierzę, że ze-
wnętrzne pieniądze pozyskamy 
– dodaje Janusz Goliński.
Budowa przedszkola ze żłob-
kiem to kwestia co najmniej 5 
lat, a dopiero po zrealizowaniu 
obu zadań samorząd podejmie 
się kolejnego wyzwania, jakim 
będzie budowa pływalni.

(lubek)
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REcITAL TOmASzA STOcKINGERA

uczcili pamięć poległych w powstaniu 

Cała Polska pamiętała o boha-
terskim zrywie w Warszawie. 
1 sierpnia również w Cedrach 
Wielkich uczczono pamięć 
poległych w 1944 roku w Po-
wstaniu Warszawskim.
Powstanie Warszawskie było 
największą operacją militarną 
zorganizowaną przez Armię 
Krajową, wymierzoną prze-
ciwko okupantowi. Akcja, 
w której w zaledwie 2 miesiące 
zginęło ok. 16 tys. żołnierzy, 
20 tys. osób zaginęło, a 15 tys. 
wzięto do niewoli, uznawana 
jest za jedno z najważniejszych 
wydarzeń w najnowszej histo-
rii Polski.

Punktualnie o godz. 17.00 
zabrzmiały syreny symbo-
lizujące godzinę „W”, która 
była początkiem Powstania 
Warszawskiego.
Kwiaty pod pomnikiem 
„100-lecia odzyskania niepod-
ległości” złożyli wójt Janusz 
Goliński, Emilia Cyman – wi-
ceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny Cedry Wielkie, ks. Dziekan 
Janusz Mathea oraz dyrektorzy 
szkół oraz radni.
– Trzeba pamiętać o wydarze-
niach, które miały wpływ na 
naszą historię, ale i o zdarze-
niach, które głęboko wryły się 
w pamięć Polaków. Powstanie 

Warszawskie takim właśnie 
było, ponieważ w ciągu tych 
dwóch miesięcy – jak powie-
dział generał Anders – to mia-
sto zostało zamordowane. Ta-
kimi uroczystościami uczymy 
też patriotyzmu młode poko-
lenia – mówi Janusz Goliński.
Z kolei w hali widowiskowo
-sportowej odbył się recital 
Tomasza Stockingera „Już nie 
zapomnisz mnie”. Ci, którzy 
odwiedzili halę w Cedrach 
Wielkich, na pewno nie ża-
łowali wieczoru spędzonego 
w klimacie szlagierów kina 
przedwojennego.

(GR)

  tomasz stockinger był gościem mieszkańców cedrów wielkich
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po otwarciu ofert w ogłoszonym przez pkm sa przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych tzw. 
„bajpasu kartuskiego” okazało się, że realizacją tej inwestycji zainteresowane są cztery firmy. tylko jedna z ofert przekroczyła 
kosztorys inwestorski, pozostałe trzy mieszczą się w zaplanowanym przez pkm sa budżecie inwestycji. obecnie wszystkie oferty 
poddane zostaną szczegółowej ocenie formalnej. dopiero po jej zakończeniu poznamy zwycięzcę przetargu, który wszystkie 
prace pozwalające na użytkowanie nowej linii kolejowej będzie miał 24 miesiące od momentu podpisania umowy. 

Tzw. „bajpas kartuski” to kolejo-
wa trasa objazdowa z Gdańska do 
Kartuz przez Gdańsk Kokoszki 
i Starą Piłę, w śladzie dawnych 
linii kolejowych nr 234 i 229. Po-
wstaje ona w związku z przygoto-
wywaną przez PKP PLK elektry-
fikacją i budową drugiego toru na 
linii 201 linii Gdynia – Koście-
rzyna – Bydgoszcz. Z powodu 
tej inwestycji ruch kolejowy do 
Kartuz i w kierunku Kościerzyny 
– jaki od 5 lat jest systematycznie 
rozwijany na linii PKM – może 
zostać nawet całkowicie wstrzy-
many i zastąpiony komunikacją 
zastępczą. 
- Aby zminimalizować związane 
z tym utrudnienia dla pasaże-
rów korzystających z kolejowych 
połączeń pomiędzy Kaszubami 
a Trójmiastem powstał pomysł 
reaktywacji dawnej linii kolejo-
wej z Gdańska przez Starą Piłę 
do Kartuz i wykorzystania jej 
jako kolejowego objazdu na czas 
modernizacji linii 201 – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. - 
Dzięki powstaniu tzw. „bajpasu 
kartuskiego” i przy odpowiednim 
etapowaniu przez PKP PLK prac 
na linii 201 mieszkańcy powia-
tów kartuskiego i kościerskiego 
będą mieli cały czas zapewnio-
ne połączenia kolejowe z Gdań-
skiem. A na tym właśnie nam, 
jako organizatorowi przewozów 
kolejowych w regionie, najbar-
dziej zależy.
Prace przy „bajpasie kartuskim” 
będą się składać z dwóch czę-
ści: modernizacji ok. 15 km ist-
niejącej linii Gdańsk Kokoszki 
– Stara Piła – Żukowo – Glincz 
(należącej do PKP PLK i przez 

nie realizowanej) oraz odbudo-
wy niespełna 1,5 km toru na od-
cinku PKM Gdańsk Kiełpinek 
– Gdańsk Kokoszki (realizowa-
nej przez należącą do Samorzą-
du Województwa Pomorskiego 
spółkę PKM SA przy współpracy 
z miastem Gdańsk). 
Na realizację swojego odcin-
ka tzw. „bajpasu kartuskiego” 
PKM SA przeznaczyła 56,82 
mln zł (brutto). Po otwarciu ofert 
w przetargu okazało się, że inwe-
stycję dobrze oszacowano, gdyż 
aż 3 z 4 ofert mieściły się w tym 
kosztorysie:
1. TORHAMER sp. z o.o. spół-
ka komandytowa z Gdyni – 43,25 
mln zł
2. Pomorskie Przedsiębiorstwo 
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. 
z Gdańska  – 49,16 mln zł 
3. ROVERPOL sp. z o.o. z War-
szawy (lider konsorcjum) – 51,84 
mln zł
4. NDI sp. z o.o., NDI SOPOT 
S.A. (partner) z Sopotu – 65,8 
mln zł
Obecnie PKM SA przystąpi do 
szczegółowej analizy wszyst-
kich ofert. O wyborze potencjal-
nego Wykonawcy decydować 
będą dwa kryteria: cena (95%) 
i doświadczenie wykonawcy 
(5%). Dopiero po formalnym 
sprawdzeniu całej dokumentacji 
złożonej przez potencjalnych wy-
konawców oraz ocenie ww. kry-
teriów, możliwe będzie wybranie 
i ogłoszenie zwycięzcy przetargu. 
Na realizację wszystkich robót 
wraz z uzyskaniem wymaganych 
zezwoleń i dopuszczeń przewi-
dziano 24 miesiące od momentu 
podpisania umowy pomiędzy wy-
branym wykonawcą i PKM SA.  

Zakres prac obejmuje włącze-
nie linii kolejowej nr 234 (tzw. 
„bajpas kartuski”) w linię 248 
(PKM) na wysokości obwod-
nicy trójmiejskiej, przed przy-
stankiem PKM Gdańsk Kiełpi-
nek (jadąc w kierunku Gdańska 
Wrzeszcza) oraz rewitalizację 
samej linii 234 na odcinku pra-
wie 1,5 km (do okolic połączenia 
ulic Osiedlowej i Dojazdowej). 
W ramach inwestycji powstanie 
cała niezbędna infrastruktura 
w śladzie istniejącego, przed-
wojennego nasypu, który – po-
dobnie jak to było wcześniej na 
linii PKM budowanej w latach 
2013-2015 – zostanie częścio-
wo rozebrany, a następnie odbu-
dowany i wzmocniony zgodnie 
z obowiązującymi normami oraz 
niezbędnymi do funkcjonowania 
współczesnej linii kolejowej in-
stalacjami podziemnymi (m.in. 
sieci elektrycznych, teletech-
nicznych, SRK, itd. + usunięcie 
kolizji z istniejącymi lub projek-
towanymi w tym miejscu innymi 
sieciami). Projekt obejmuje także 
budowę lub przebudowę dwóch 
przepustów pod torami na poto-
ku Bystrzec, przejścia pod tora-
mi łączącego osiedle Karczemki 
z terenami rekreacyjnymi przy 
zbiorniku Kiełpinek oraz wia-
duktu drogowego łączącego uli-
ce Osiedlową i Dojazdową.
- Warto podkreślić, że już kilka 
lat temu podczas projektowania 
Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej przewidzieliśmy możliwość 
reaktywacji linii 234 w przyszło-
ści i naszą linię wybudowaliśmy 
w sposób minimalizujący obec-
nie prace niezbędne do połącze-
nia obu linii kolejowych – mówi 

Grzegorz Mocarski, prezes 
PKM SA. - Dlatego m.in. od 
razu na wysokości Kiełpin-
ka zastosowany został inny typ 
rozjazdów pozwalający na jazdę 
z prędkością 100 km/h w kie-
runku bajpasu, a semafory wjaz-
dowe na przystanek Kiełpinek od 

strony lotniska zostały odsunię-
te. Również projekt elektryfika-
cji linii PKM w okolicy Kiełpin-
ka został przygotowany w sposób 
ułatwiający realizację „bajpasu 
kartuskiego”, a oba zadania są 
ze sobą ściśle skoordynowane. 
To wszystko przekłada się nie 

tylko na konkretne oszczędności 
finansowe, ale również znacznie 
krótsze zamknięcia poszczegól-
nych torów podczas realizacji 
inwestycji, co ma duże znaczenie 
z punktu widzenia pasażerów 
korzystających na co dzień z linii 
PKM – dodaje prezes PKM SA.

czTERY OfERTY W PRzETARGU NA PROjEKT I BUDOWę

Bajpas kartuski coraz bliżej
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WYWIAD z SENATOREm RYSzARDEm ŚWILSKIm

NBP wydrukowało 100 mld złotych 
mimo że wybory prezydenckie za nami, to na politycznym podwórku – podobnie jak w pogodzie – ciągle gorąco. wiele 
emocji budzi ustawa dotycząca podwyżek dla polityków, jak i przepis, który miałby zwalniać od odpowiedzialności karnej 
urzędników, którzy w celu przeciwdziałania covid-19 naruszają obowiązki służbowe. o tym oraz o sprawach ważnych dla 
pomorza z senatorem ryszardem Świlskim rozmawia Grzegorz rudnicki.

 – zdecydowanie najwięcej 
emocji wywołała w ostatnim 
czasie kwestia podwyżek na 
polityków. co sądzi o tym 
senator Świlski?
 – Moim zdaniem trzeba naj-
pierw przypomnieć sytuację 
sprzed dwóch lat, kiedy potajem-
nie rząd premier Beaty Szydło 
przyznał sobie ogromne nagrody, 
nie informując o tym opinii pu-
blicznej. W związku z tym prezes 
Kaczyński postanowił wtedy ob-
niżyć wynagrodzenia parlamen-
tarzystom. Obniżka wyniosła 20 
procent. Nie ulega wątpliwości, 
że mechanizm wynagradzania 
prezydenta, premiera, ministrów 
i parlamentarzystów powinien 
być raz na zawsze ustawowo 
uregulowany. Powinien być tak 
skonstruowany, aby był uzależ-
niony od wzrostu albo spadku 
PKB. Moim zdaniem jest to ra-
cjonalne rozwiązanie tej sytuacji. 
Chore jest działanie, w którym 
parlamentarzyści podejmują de-
cyzję o swoich wynagrodzeniach. 
 – Ale Pana partia zgadza się na 
podwyżkę…
 

– Nieprawdą jest to, że to opozy-
cja wnioskowała o zmianę wyna-
grodzenia. Był to wniosek partii 
rządzącej. 
 – Skąd więc całe zamieszanie?
 – Jest to związane z obecną sy-
tuacją, jaka panuje w tej chwili 
w naszym kraju. Nie powinni-
śmy takiej decyzji podejmować 
w czasie pandemii, kiedy spowal-
nia gospodarka. Nie rozmawia się 
o pieniądzach dla parlamentarzy-
stów, kiedy wielu Polaków straci-
ło pracę i kiedy nie wiemy, co bę-
dzie działo się jesienią. Ostatnie 
wyniki gospodarki pokazywały, 
że nie będą to dobre czasy. Błę-
dem było już samo to, że Sejm 
zajmował się kwestią podwyżek 
i to, że rządzący nie rozmawiali 
o tym szerzej, dlatego większość 
senacka, do której się zaliczam, 
odrzuciła projekt zmian uposaże-
nia. Do tematu trzeba jednak – za 
jakiś czas – powrócić. Wierzę, że 
ta ustawa nie znajdzie ponownie 
miejsca w Sejmie. 
 – Dlaczego zatem posłowie 
PiS głosowali za przyjęciem 
ustawy?

 – Obecnie rządzący widzą, że 
wszystko uchodzi im płazem. 
Mam tu na myśli zakup maseczek 
i respiratorów czy nieprzepro-
wadzone wybory prezydenckie 
za 70 milionów złotych. Moim 
zdaniem jest to ich pycha, gdyż 
politycy prawicy sądzą, że Polacy 
nie zwrócą na to uwagi i nie będą 
tego oceniali.
 – czy można pociągnąć do od-
powiedzialności osoby, które 
są odpowiedzialne za wyrzuce-
nie w błoto naszych pieniędzy? 
mam tu na myśli nietrafione 
zakupy ministerstwa zdrowia 
i wybory.
 – Tu także po cichu chciano 
wprowadzić zmianę w ustawie, 
aby nie podejmować żadnych 
kroków prawnych w stosunku 
do urzędników i polityków, jeśli 
podjęli nieprawidłowe decyzje 
– dotyczące m.in. wielomiliono-
wych strat w budżecie państwa 
– w czasie pandemii. Wiadomo 
przecież, kto zlecił wybory czy 
zakup maseczek i respiratorów. 
Mam nadzieję, że odpowiednie 
osoby zostaną z tego rozliczone. 

 – Wielka polityka dotyka 
również naszego lokalnego 
podwórka, a mam tu na myśli 
obchody wybuchu II wojny 
światowej. 
 – Cały czas obóz rządzący pro-
wadzi politykę konfliktu. Ich za-
rządzanie państwem polega na 
szukaniu konfliktów wśród róż-
nych grup Polaków – od lekarzy, 
nauczycieli, poprzez uczestni-
ków uroczystości rocznicowych 
Sierpnia 80 czy II wojny świato-
wej. PiS bardzo dobrze czuje się 
w tej narracji i dzieleniu polskie-
go społeczeństwa. Do tej pory – 
bez względu na opcję polityczną 
– formuła obchodów w Gdańsku 
nikomu nie przeszkadzała. Dziś 
– nagle jest nieakceptowalna. 
Pytanie brzmi: dlaczego? Po co 
nas szykanować i dyskrymino-
wać, twierdząc przy tym, że tyl-
ko jedna formacja polityczna ma 
rację? 
 – jak już mówimy o wydarze-
niach na Pomorzu, to kolejne 
pytanie dotyczyć będzie po-
morskiej kolei. czy jest szansa, 
aby nowa linia kolejowa w kie-
runku południowych dzielnic 
Gdańska, a dalej Kolbud, 
Straszyna i Pruszcza Gdańskie-
go została wybudowana?
 – Aktywnie biorę udział w tym 
projekcie. Przypomnę, że przez 
wiele lat pracowałem przy pro-
jekcie Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej. Kiedy z urzędu mar-
szałkowskiego odchodziłem do 
parlamentu, to już wtedy przed-
stawialiśmy projekt południowej 
nitki kolejowej. Pomysł znako-
mity. Nie oznacza to, że nie bę-
dzie budowany dodatkowy tor 
Szybkiej Kolei Miejskiej. Jest on 
cały czas w grze. Pozostaje tylko 
kwestia, gdzie i kiedy druga linia 

SKM zostanie wybudowana. Po-
trzebne jest rozdzielenie przewo-
zów lokalnych od regionalnych. 
Są to dwa różne tematy, ale oba 
ważne i jestem przekonany, że 
warto je zrealizować. Mieszkań-
cy Pomorza chętnie korzystają 
z transportu kolejowego. Ostat-
nie badania, które przygotował 
Urząd Transportu Kolejowego, 
pokazują, że na Pomorzu najczę-
ściej jeździ się pociągiem. Staty-
styczny mieszkaniec naszego wo-
jewództwa średnio podróżuje ko-
leją 26 razy w ciągu roku, a śred-
nia krajowa wynosi zaledwie 8. 
Warto więc dbać o transport pu-
bliczny i go rozbudowywać w ko-
lejnych latach.
 – czy znajdą się jednak pienią-
dze na tak duże przedsięwzię-
cia, ponieważ nawet posłowie 
partii rządzącej mówią, że 
sytuacja wygląda krytycznie?
 – Kłamstwem jest to, co mówi 
rząd, że Budżet Państwa jest 
zrównoważony. Tak nie jest, 
ponieważ trzeba głośno po-
wiedzieć, że Narodowy Bank 

Polski dodrukował 100 miliar-
dów złotych, a przecież ktoś 
w przyszłości będzie musiał te 
pieniądze oddać. Moim zda-
niem stan naszego budżetu jest 
w tej chwili opłakany. Żądaliśmy 
od ministra finansów informacji 
o stanie budżetu. Nie chce tej 
informacji przekazać, a głowę 
schował w piasek. Był wtedy 
czas wyborczy, więc nie należało 
upubliczniać tak niewygodnych 
wiadomości. Czeka nas zmiana 
budżetu i mam nadzieję, że wte-
dy poznamy prawdziwe liczby, 
a wydaje się, że nie wlewają opty-
mizmu w serca Polaków. 
 – mamy już końcówkę wakacji. 
jak senator Świlski spędził 
wakacje?
 – Dopiero się na nie wybieram. 
Właśnie skończyło się posiedze-
nie Senatu. Nie mam możliwości 
planowania. Podejmujemy szyb-
ką decyzję, wybieramy najlepszą 
ofertę leżącą na stole i jedziemy 
na wakacje. 
 – Dziękuję za rozmowę.
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zAANGAŻOWANYcH WIELE OSÓB

Przywidzki koszyk  
z oryginalnymi prezentami 
tradycją stało się już, że włodarze polskich miast i gmin wręczają rodzicom nowonarodzonych 
dzieci listy gratulacyjne i symboliczne wyprawki, a jubilatom medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie i prezenty.

W gminie Przywidz zrobiono 
krok dalej – pracownicy urzę-
du oraz niektórzy mieszkańcy 
sami przygotowują „przywidz-
ki koszyk”, w którym znaleźć 
można oryginalne prezenty.
Tak więc, „Przywidzki koszyk” 
trafił w ręce jubilatów, senio-
rów oraz gości specjalnych, 
którzy odwiedzają gminę. Na 
początku września dodatko-
wo specjalny kosz trafi do no-
worodków w ramach projektu 
„Markowy Maluch”.
 – Dzielimy się naszymi pomy-
słami, ale też chcemy promo-
wać nasze inicjatywy. Pomysł 
z wręczaniem specjalnych ko-
cyków dla nowonarodzonych 
dzieci „podchwyciły” też inne 
samorząd, informując przy tym, 
że jest to jedyna taka akacja na 
Pomorzu. Przywidzki koszyk 
jest prezentem, który tworzą 
mieszkańcy dla mieszkańców 

– zaznacza Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz
Zamiast gotowych popular-
nych prezentów postanowi-
liśmy stworzyć coś oryginal-
nego. Zależało nam na tym, 
aby w tym koszu znalazły się 
produkty wypracowane przez 
mieszkańców gminy. Mam tu 
na myśli panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, pracowników 
urzędu gminy. Pomocą służą 
osoby w różnym wieku. Naj-
starsza wolontariuszka ma 96, 
a najmłodsza 26 lat – podkreśla 
Marek Zimakowski.
Jak mówi nam Karolina Cho-
ciej podinspektor ds. promo-
cji i turystyki w przywidzkim 
urzędzie, w koszyku dla malu-
chów znaleźć można wiele ory-
ginalnych rzeczy.
 – Skarpetki dla maluchów szy-
ją panie z kółka „Bez owijania 
w bawełnę”. Maskotki szyte na 

drutach i szydełku wykonują 
pracownicy naszego urzędu. 
Sami przygotowujemy tak-
że serduszka, a panie z KGW 
Przywidz pieką pierniki, deko-
rowane symbolem przywidz-
kiego łabędzia. Z kolei kierow-
nik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Marszewskiej 
Górze razem z pracownikami 
robią świece oraz aniołki z gip-
su, które również znajdują się 

w prezentowych koszach – do-
daje Karolina Chociej. 
Ostatni raz koszem z zabaw-
kami i piernikiem obdarowany 
został Adam Waszczyński – do 
niedawna kapitan polskiej re-
prezentacji w koszykówce, któ-
ry w przywidzkiej hali popro-
wadził trening dla uczestników 
letniego obozu Trefla Sopot.

(GR)
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SENIORzY SĄ AKTYWNI

100 lat Pani gertrudy
Pani Gertruda Labuda z Huty 
Dolnej 29 sierpnia dołączy 
do zacnego grona 100-lat-
ków. Jubilatkę odwiedzili: 
przewodniczący rady gminy 
Michał Jasiński, wójt gminy 
Przywidz Marek Zimakow-
ski i Aleksandra Ciecholew-
ska, kierownik Urzędy Stanu 
Cywilnego. Obecny był rów-
nież sołtys Huty Dolnej Ja-
nusz Kalinowski
Seniorka rodu Labuda uro-
dziła się w gminie Przywidz. 
Mieszkała w Hucie Górnej, 
potem Pomlewie, a jesień 
swojego życia spędza w Hucie 
Dolnej. Zacna jubilatka wy-
chowała trzy córki i syna.
 – Nikt w naszej rodzinie nie 
dożył tak sędziwego wie-
ku. Owszem, mój dziadek 

w wieku 89 lat tryskał jeszcze 
humorem, ale 100 lat nie do-
czekał. Mama nie ma recep-
ty na życie. Przez lata ciężko 
pracowała, nie mając czasu na 
żadne hobby – mówi nam syn 
jubilatki, Hubert Labuda.
W gminie Przywidz z każ-
dym rokiem przybywa se-
niorów, którzy ukończyli co 
najmniej 90 lat. Co cieka-
we, wielu z nich jest bardzo 
aktywnych i chętnie bierze 
udział w akcjach organizo-
wanych przez gminę albo 
Gminny Ośrodek Kultury.
 – Pani Gertrudzie raz jesz-
cze życzę przede wszystkim 
zdrowia, aby przez długi czas 
cieszyła się miłością bliskich 
– mówi Marek Zimakowski.

(KL)

Gmina przywidz to teren typowo rolniczy i każdy nowy przedsiębiorca powinien być na wagę złota. przykład suchej Huty, gdzie 
planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej, pokazuje, że może być zupełnie odwrotnie.

WIęcEj zROzUmIENIA zE STRONY mIESzKAŃcÓW

część mieszkańców suchej Huty 
przeciwko ekologicznym rozwiązaniom?

Nie tylko w gminie Przywidz 
mieszkańcy mają dość duże 
oczekiwania związane z nowy-
mi inwestycjami, dzięki którym 
poprawia się bezpieczeństwo 
i komfort miejsca, w którym żyją. 
Wiadomo, że żaden budżet lokal-
nego samorządu nie jest w stanie 
udźwignąć wszystkich zadań, 
o których myślą mieszkańcy.
Przyjęte twierdzenie, że „to z na-
szych podatków” jest błędne. 
- Podatki, szczególnie w takich 
gminach jak nasza wystarczyłyby 
m.in. na naprawy – nie budowy 
– dróg, remonty urządzeń wodo-
ciągowych i wsparcie finansowe 
dla szkół. W naszej gminie przy-
chody z podatków to zaledwie ok. 
5 mln zł, wiec o wiele za mało, 
żeby budować nowe oczyszczal-
nie, wodociągi, kanalizacje czy 
drogi.
Dzięki Urzędowi Gminy Przy-
widz i wsparciu większości rad-
nych bum inwestycyjny w wciąż 
trwa.
– Na zrealizowanie tych inwesty-
cji musieliśmy pozyskiwać środki 
finansowe. W tej materii nasza 

gmina plasuje się wysoko w ran-
kingach krajowych. W 2017 roku 
zajęliśmy 3. miejsce w rankingu 
„Rzeczypospolitej”. Każdy kolej-
ny rok to nowe sukcesy, ale kiedyś 
zewnętrzne wsparcie się skończy. 
Jak wtedy utrzymać to, co wybu-
dowaliśmy? Skąd pozyskać środ-
ki na ich utrzymanie i remonty – 
pyta wójt Zimakowski. – Takim 
rozwiązaniem może być podnie-
sienie podatków, ale nie można za 
bardzo obciążać naszych miesz-
kańców, więc jedyną drogą jest 
pozyskiwanie inwestorów, którzy 
płacą najwyższe podatki. Każdy 
samorząd zabiega o inwestora, 
a u nas w latach poprzednich ja-
kiejś zachęty dla nich nie było. Nie 
da się tego ukryć, gdyż nie mamy 
zbyt wielu przedsiębiorców. 
Nie ma też ani jednego potentata 
biznesowego, który z kolei przy-
niósłby do przywidzkiego bu-
dżetu niemałe środki. Inwestor 
branży OZE, przy farmie foto-
woltaicznej być może dałby pracę 
przy jej obsłudze. Pojawi się też 
wyższy podatek niż do tej pory 
(jest rolny). Nie jest wykluczone, 

że inwestor pomógłby finansowo 
przy organizacji lokalnych imprez 
organizowanych w Suchej Hucie 
– podkreśla Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz. 
W Suchej Hucie ma powstać 
farma fotowoltaiczna, ale jeszcze 
żadne wiążące decyzje nie zapa-
dły. Mieszkańcy już protestują. 
Władze przywidzkiej gminy do-
skonale zdają sobie sprawę, że nie 
można bezkrytycznie podchodzić 
do każdej inwestycji. 
 – Liczyłbym jednak na trochę 
więcej zrozumienia ze strony 
mieszkańców. Prywatny inwestor 
nie chce budować tam potężnej 
elektrowni, ale ekologiczną farmę 
fotowoltaiczną, która byłaby od-
dalona od zabudowań mieszkal-
nych. Protesty mieszkańców są 
dla mnie zupełnie niezrozumia-
łe – dodaje Marek Zimakowski, 
który zauważa przy okazji, że to 
właśnie w Suchej Hucie żadna 
osoba nie bierze udziału w naj-
większym na Pomorzu projek-
cie fotowoltaicznym. – Świad-
czyć to może o byłym sołtysie tej 
wsi, który stoi na czele komitetu 

protestacyjnego przeciw planowej 
inwestycji. W Polsce nie przyby-
wa elektrowni. Zużycie prądu jest 
za to coraz większe. Mamy coraz 
więcej samochodów elektrycz-
nych, nie wspominając już o ro-
werach czy hulajnogach. W jakiś 
sposób ten prąd musimy produ-
kować, a jedną z najbardziej eko-
logicznych form są właśnie farmy 
fotowoltaiczne. 
Może zmieni się podejście wielu 
osób kiedy będą musiały płacić 
wyższe stawki za energię. 
- Osoby od niedawna mieszkują-
ce w naszej gminie podnoszą ar-
gument, że szukają spokoju poza 
metropolią. Jest to nieporozumie-
nie. Przeprowadzając się na wieś 
trzeba mieć świadomość, że tu też 
są sąsiedzi, którzy tak samo jak 
oni mają prawo do decydowania 
o inwestycjach. Oczywiście zgod-
nie ze Studium Rozwoju Gminy 
– mówi wójt.
Przypomnijmy, że gmina Przy-
widz – wspólnie z sąsiadami 
z Somonina - będzie realizowała 
projekt finansowany ze środków 
europejskich. Bierze w nim udział 

ok. 300 mieszkańców gminy 
Przywidz. W tej chwili przygoto-
wywany jest harmonogram prac. 
Wszystkie jednak wskazuje na to, 
że projekt fizycznie będzie reali-
zowany od września, a jego finał 
ma nastąpić w roku przyszłym.
Wiadomo, że na instalacjach nie 
można jeszcze zarabiać, ale na 
pewno w przyszłości można spo-
dziewać się niższych rachunków 
za prąd.
 – Kto wie, czy w ciągu najbliż-
szych lat technologia nie rozwi-
nie się tak dalece, że nasza gmina 
stanie się swego rodzaju zieloną 

wyspę energetyczną – niezależ-
ną od sieci zewnętrznych – mówi 
wójt.
Od kilku lat przywidzka gmina 
promuje ekologiczne rozwiąza-
nia dotyczące pozyskiwania prąd 
ze źródeł odnawialnych. Trudno 
więc spodziewać się, że urzędni-
cy zablokują inwestycję w Suchej 
Hucie. Wiadomo jednak, że jej 
realizacja będzie jeszcze konsul-
towana z mieszkańcami.

Grzegorz Rudnicki 

 pamiątkowe zdjęcie z jubilatką – Gertruda labuda 
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 – Są jeszcze oddziały w So-
bowidzu i Mierzeszynie. We-
dług naszych szacunków każ-
dy rodzic w gminie Trąbki 
Wielkie może zapisać swoją 
pociechę do naszego przed-
szkola – mówi Błażej Konkol, 

wójt gminy Trąbki Wielkie. 
– Obecne przedszkole będzie 
adaptowane na potrzeby żłob-
ka. Jednak inwestycja powinna 
ruszyć w roku przyszłym.
Rok szkolny rozpoczynamy 
w nowym reżimie sanitarnym. 

Wszystkie placówki oświatowe 
są odpowiednio przygotowane.
 – Jedna z naszych szkół pra-
cować będzie w systemie hy-
brydowym tzn., że część zajęć 
odbywać będzie się w szko-
le, a część zdalnie. Dzięki 

temu rozwiązaniu będzie wię-
cej bezpiecznej przestrzeni. 
Wszystkie dzieci nie będą wy-
chodziły w tym samym czasie 
na przerwy. Szkoły podzielone 
są na strefy. Zmieniono sys-
tem korzystania ze stołówek. 

Każda klasa będzie uczyła się 
w swojej sali. Przed wejściem 
do szkoły każdemu ucznio-
wi badana będzie temperatu-
ra – informuje Błażej Konkol. 
– Korzystając z okazji, apelu-
ję do rodziców, aby edukowali 

swoje pociechy w sprawie no-
szenia maseczek w szkolnym 
autobusie czy dezynfekowania 
rąk po wejściu do szkoły.

(KL)
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WRAcAj OSTROŻNIE

Policja apeluje 
W ostatnim czasie policjanci 
z Pruszcza Gdańskiego praco-
wali na miejscu kilku wypad-
ków drogowych, w których 
nie brakowało ofiar śmiertel-
nych i rannych.
 – Nieuchronnie zbliża się 
koniec wakacji, a na drogach 
zaczyna się wzmożony ruch. 
Coraz częściej musimy obsłu-
giwać wypadki i kolizje. Ko-
rzystając z okazji, apelujemy 
o ostrożność i  rozwagę pod-
czas prowadzenia auta, żeby 
bezpiecznie wrócić z wypo-
czynku letniego – apeluje st. 
sierż. Karol Kościuk, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim.

Dla przestrogi powiedzmy 
o dwóch wypadkach. Pierw-
szy z nich zdarzył się na ul. 
Gdańskiej w Suchym Dębie, 
gdzie 74-latek kierujący oplem 
nie ustąpił pierwszeństwa 
17-letniemu motocykliście. 
W wyniku tego zdarzenia 
17-latek został ranny i trafił do 
szpitala. Z kolei w Kleszcze-
wie na drodze wojewódzkiej 
doszło do wypadku drogowe-
go, gdzie 51-latek, jadąc kią, 
uderzył w drzewo. Mężczyzna 
został przewieziony karetką 
pogotowia do szpitala. Nad 
ranem policjanci otrzymali 
wiadomość, że 51-latek zmarł. 

(GR)

życiE gmiNy Pruszcz gdański

zdecydujmy 
na co wydać

tys. zł600
Wspólniena 2021 rok

MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI
BUDŻET OBYWATELSKI

Czas na Ciebie! 
ZAGŁOSUJ

więcej na bo.pruszcz-gdanski.pl

7-21 września 2020 r.21

NOWY ROK SzKOLNY PO NOWEmU

rusza przedszkole na 200 dzieci
od 1 września w trąbkach wielkich rusza nowe przedszkole publiczne, które znajduje się teraz w byłej podstawówce. ostatnie 
miesiące poświęcone były na przygotowanie budynku. dzięki inwestycji w przedszkolu znalazło się miejsce dla ok. 200 dzieci.
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od początku kwietnia tego roku marszałek województwa pomorskiego, za pośrednictwem wojewódzkiego Urzędu pracy w Gdańsku, pozyskał 
ponad miliard złotych dla przedsiębiorców i pracodawców z pomorza. Środki te przeznaczone są m.in. na utrzymanie miejsc pracy w czasie epidemii 
koronawirusa i pomogły już ponad 82 tys. pracownikom. o antykryzysowe wsparcie firmy mogą starać się w powiatowych urzędach pracy.

prawie 61 mln pasażerów skorzystało w 2019 r. z pociągów kursujących na terenie województwa pomorskiego. statystyczny mieszkaniec 
regionu w ubiegłym roku jechał pociągiem 26,1 razy. to najwięcej w polsce. pod tym względem pomorze od lat jest krajowym liderem. 
Urząd transportu kolejowego przedstawił raport z działalności przewoźników kolejowych w polsce w 2019 r.

SKORzYSTAj z ANTYKRYzYSOWEGO WSPARcIA

POmORzE NADAL LIDEREm W PRzEWOzAcH PASAŻERÓW

Ponad miliard złotych dla przedsiębiorców 
i pracodawców z Pomorza

urząd transportu kolejowego opublikował najnowszy raport

Sytuacja wywołana epidemią 
koronawirusa nałożyła na po-
wiatowe urzędy pracy nowe za-
dania. Dlatego w krótkim czasie 
przeorganizowały one system 
pracy i zaczęły wdrażać pomoc 
w ramach tarczy antykryzyso-
wej. Potrzeby pomorskich firm 
były i są duże. Do tej pory re-
gion pomorski skierował 129 
wniosków do Ministra Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
o dodatkowy miliard złotych 
dla pomorskich firm.

Marszałek Mieczysław Struk 
podkreśla, że pieniądze prze-
kazywane systematycznie po-
wiatowym urzędom pracy mają 
ogromne znaczenie dla funkcjo-
nowania gospodarki w regionie. 
Wsparcie obejmuje różne formy 
pomocy, np. jednorazową po-
życzkę dla mikroprzedsiębior-
ców na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Do tej pory sko-
rzystało z niej niemal 126 tys. 
pomorskich przedsiębiorców.

Inna możliwość wsparcia pra-
codawców to dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń 

pracowników, którą obję-
to prawie 9,5 tys. podmiotów 
z regionu (w tym m.in. orga-
nizacje pożytku publicznego) 
i ponad 82 tys. zatrudnionych 
w nich osób. Z kolei w ramach 
dofinansowania części kosz-
tów prowadzenia jednoosobo-
wej działalności gospodarczej 
wspartych zostało około 17 tys. 
samozatrudnionych.

– Wprawdzie rząd projektu-
je wsparcie dla pracodawców 
i przedsiębiorców, ale odpowie-
dzialność za realizację i efekty 
tej pomocy jest po stronie sa-
morządów – mówi Mieczysław 
Struk. – Te dodatkowe środki są 
potrzebne na odbudowę lokal-
nej gospodarki, utrzymanie ty-
sięcy firm na rynku i zapewnie-
nie miejsc pracy tysiącom Po-
morzan. Naszym obowiązkiem 
jest zadbać o to, żeby łagodzić 
skutki pandemii, by były one jak 
najmniej dotkliwe dla regionu, 
dlatego tak długo, jak powiaty 
będą tych środków potrzebo-
wać, będziemy o nie zabiegać 
w ministerstwie. Liczymy na 
to, że rząd z równą odpowie-
dzialnością będzie podchodził 

do dalszych kwestii związanych 
z przekazywaniem samorządom 
pomocy, a także traktował je jak 
partnera – podkreśla.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdy-
ni, tak jak pozostałe 16 powia-
towych urzędów pracy z całego 
regionu, realizuje nowe zadania 
związane z tarczą antykryzyso-
wą. To właśnie zgłoszone przez 
gdyński PUP zapotrzebowanie 
na środki poskutkowało tym, że 
dotychczasowa pula dla regionu 

przekroczyła miliard zł.
– Najwięcej środków wydaje-
my na jednorazowe pożyczki 
na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalno-
ści. Łącznie do tej pory prze-
znaczyliśmy na nie ponad 97 
mln zł – mówi Jolanta Klauze, 
wicedyrektor ds. rynku pracy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Gdyni. – O tę formę pomocy 
wnioskowały głównie osoby fi-
zyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, a także spółki 
prawa handlowego – wymienia 
Klauze. I dodaje, że na początku 
zainteresowanie wspomnianą 
pożyczką było bardzo duże. Te-
raz jest nieco mniejsze, jednak 
nadal są firmy, które chcą z niej 
skorzystać. Również organiza-
cje pożytku publicznego oraz 
organizacje pozarządowe, które 
mogą ubiegać się o pożyczkę od 
24 czerwca, dość chętnie korzy-
stają z tej możliwości.

– Pracodawcy interesują się 
także dofinansowaniem części 
kosztów wynagrodzeń pracow-
ników. Na ten cel wydatko-
waliśmy już ponad 28 mln zł 
i dodatkowo prawie 900 tys. zł 
dla organizacji pozarządowych 
oraz innych uprawnionych pod-
miotów. W sumie objętych tym 
rodzajem pomocy jest ponad 24 
tys. pracowników – wyjaśnia 
wicedyrektor PUP w Gdyni.

Z tej formy pomocy, a tak-
że z dofinansowania do części 
kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej, najchęt-
niej korzystała branża fryzjer-
sko-kosmetyczna. – O te formy 
pomocy wnioskowali również 
taksówkarze, fizjoterapeuci, ad-
wokaci, branża budowlana oraz 
gastronomiczna, turystyczna 
oraz podmioty niepubliczne 
prowadzące działalność związa-
ną z ochroną zdrowia tzn. sto-
matologia, medycyna, rehabili-
tacja – wylicza Jolanta Klauze.

Przedsiębiorcy i pracodawcy na-
dal mogą korzystać ze wsparcia 
w powiatowych urzędach pracy.

Tak zwany „wskaźnik wy-
korzystania kolei” to średnia 
liczba przejazdów, jaką w cią-
gu roku odbywa mieszkaniec 
regionu. Według danych 
opublikowanych przez UTK 
w województwie pomorskim, 
w ubiegłym roku ten wskaź-
nik wyniósł 26,1.  To trzy razy 
więcej niż średnia w kraju, któ-
ra wynosi 8,7. – Cieszę się, że 
mieszkańcy regionu tak chętnie 
podróżują koleją i że pod tym 
względem jesteśmy krajowym 
liderem – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. To pokazuje 
m.in, że budowa Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej bardzo 
przyczyniła się do kolejowej 
rewolucji w regionie. Drugi 
wynik w kraju osiągnęło wo-
jewództwo mazowieckie (19,4) 
a trzeci Dolny Śląsk (11,2). Ko-
lejowy rok 2019 był rekordowy 

w skali całej Polski. Jak wynika 
z raportu UTK z usług wszyst-
kich przewoźników skorzystało 
prawie 336 mln pasażerów, co  
świadczy o rosnącej atrakcyjno-
ści kolei.

Tak wysoka pozycja regionu 
w rankingu to zasługa wielu 
lat inwestycji w kolej. – Kon-
sekwentnie realizujemy naszą 
politykę rozwoju Pomorza, 
jako regionu który stawia na 
transport szynowy.  Sześć-
dziesiąt milionów pasażerów 
w 2019 r. jest tego najlepszym 
dowodem – mówi marsza-
łek Struk. Kolejowe inwesty-
cje to zarówno prace związane 
z modernizacją infrastruktury, 
jak i zakup nowego taboru. – 
Zmodernizowana została trasa 
z Miastka przez Słupsk do Ust-
ki. Powstają nowe przystan-
ki. A do tego po pomorskich 

szlakach kursuje już 10 no-
wych elektrycznych składów 
Impuls – wylicza Mieczysław 
Struk. Samorząd województwa 
wspiera także finansowo inne 
inwestycje prowadzone przez 
zarządców infrastruktury ko-
lejowej, jak np. przygotowanie 
dokumentacji projektowej czy 
studiów wykonalności.

Ale samorząd województwa 
nie zamierza poprzestać na już 
zrealizowanych inwestycjach. 
– Będziemy elektryfikować li-
nię Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej oraz budować nowy 
przystanek Gdańsk Firoga. 
Trwają także przetargi na bu-
dowę tzw. bajpasu kartuskiego 
– wylicza marszałek. Rozważa-
ne są także kolejne kolejowe in-
westycje, które będą planowane 
do realizacji w przyszłej unijnej 
perspektywie finansowej.
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UmOWY jUŻ PODPISANE

DWOREK ODzYSKAŁ SWÓj BLASK

dalej doświetlamy gminę

Jesienią pierwsza wystawa?

Wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański Daniel Kulkowski 
podpisał w sumie 5 umów 
na wykonanie dokumenta-
cji technicznej planowanej 
budowy oświetlenia dróg 
i chodników.
Projekty techniczne dotyczą 
następujących miejscowo-
ści: Krępiec, Radunica (ul. 
Brzozowa i ul. Podmiejska), 
Wiślina (chodnik przy ul. 
Słonecznej), Bystra (chodnik 
przy ul. Jesionowej) oraz Ru-
socin (ul. Gdańska).
Łączny koszt przygotowa-
nia dokumentacji technicz-
nej wyniesie 64 tys. zł. Do 
tematu oczywiście wrócimy.

(mB)

reklama

foldery    ulotki

biuletyny już od 1 zł

zdjęcia reklamowe

obsługa fotograficzna firm

strony www

www.flashpress.pl

Zakończył się remont za-
bytkowego dworku przy ul. 
Krótkiej 6 w Pruszczu Gdań-
skim. Trwają właśnie praca 
adaptacyjne budynku, w któ-
rym zaplanowano muzeum 
naszego miasta. Na jego po-
trzeby utworzono Referat 
Ekspozycji i Dziedzictwa 
Kulturowego, którym kieruje 
wielki miłośnik historii Bar-
tosz Gondek. 
 – Nasze działania w zakresie 
edukacji historycznej i kultu-
ralnej będą miały charakter 
otwarty. Z nadzieją przyj-
mować będziemy wszystkie 
inicjatywy mieszkańców, któ-
re w należyty sposób wyko-
rzystywać będą możliwości 
Domu Wiedemanna – mówi 
Bartosz Gondek.
Budynku przy Krótkiej 6 
nie można jeszcze oglądać 

w środku. Zmiany podziwiać 
można z zewnątrz – szczegól-
nie od podwórka. 
 – Chcielibyśmy jak najszyb-
ciej zorganizować pierwszą 
wystawę. Mam nadzieję, że 
będzie to jesień. Wszyst-
ko jednak zależy od sytuacji 
epidemiologicznej – doda-
je Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. – Mu-
zeum będzie kolejnym miej-
scem, z którego będziemy 
dumni. Ratowanie zabytków 
jest dla nas równie ważne jak 
inne inwestycje. Przypomnę, 
że rozbudowywany jest teraz 
zabytkowy budynek bibliote-
ki przy ul. Wojska Polskiego, 
a niebawem rozpocznie się 
gruntowny remont znajdują-
cego się przy tej samej ulicy 
Domu Młynarza.
Bartosz Gondek przypomina, 

że budynek przy Krótkiej 
6 przez wiele dziesięcioleci 
stanowił własność jednego 
z najznamienitszych i zasłu-
żonych rodów w historii mia-
sta – Wiedemannów.
 – To tu zrodziła się inicja-
tywa budowy miejscowego 
Lazaretu, a Hermann Wie-
demann został prezesem ko-
mitetu budowy. To tu naj-
prawdopodobniej rodziła się 
koncepcja budowy prusz-
czańskiej cukrowni. Pojawiał 
się tu także wieloletni na-
czelnik gminy Gustav Adolf 
Würfel, człowiek który za-
początkował wielkie zmiany 
w mieście. Doprowadziły one 
w efekcie do nadania miejsco-
wości miejskiego charakteru 
– opowiada Bartosz Gondek.

(GR)

Wójt Gminy Trąbki Wielkie,
Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła  

w Mierzeszynie,  
Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska

mają zaszczyt zaprosić

Przebieg uroczystości:
12:00 Msza święta w kościele Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie
13:00 Uroczyste odsłonięcie pomnika

13:30 Loteria fantowa

Uroczystość pod patronatem:

na odpust parafialny i uroczyste  
odsłonięcie pomnika  

ks. Jana Pawła Aeltermanna  
dnia 

30 sierpnia 2020 roku

MIESZKAŃCÓW 
GMINY TRĄBKI WIELKIE
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GAz zAmIAST WęGLA

Nowoczesna kotłownia zastąpi 
starego kopciucha 

Kotłownia węglowa przy ul. 
Powstańców Warszawy 37 
w Pruszczu Gdańskim będzie 
zlikwidowana. Będzie ona zastą-
piona kotłownią gazową. Nowa 
inwestycja, realizowana przez 
grupę GPEC, już się rozpoczęła. 
Stara kotłownia pracowała przez 
kilkadziesiąt lat. Jej czas już 
minął. 
 – Dzięki tej inwestycji znacz-
nie poprawi się bezpieczeństwo 
dostaw ciepła do mieszkańców 
Pruszczu Gdańskiego. To nie 
jedyny plus. Zdecydowanie po-
prawi się również jakość powie-
trza, jakim oddychają pruszcza-
nie. Obecna kotłownia węglowa 
jest w fatalnym stanie i wymaga 
natychmiastowej poprawy stanu 
technicznego, a także dodatko-
wych nakładów w celu zmniej-
szenia poziomu emisji pyłów 
i dwutlenku węgla do atmosfe-
ry. Biorąc pod uwagę korzyści 

dla środowiska, a także analizując 
zasadność wydatków na remont 
obecnej infrastruktury, podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu tej 
inwestycji – informuje nas Grze-
gorz Blachowski, rzecznik praso-
wy GPEC.
Na tym jednak nie koniec zmian. 
Zmiana sposobu ogrzewania 
w niewielkim stopniu od nadcho-
dzącego sezonu wpłynie również 
na zmianę kosztów dla mieszkań-
ców. Średni wzrost taryf w związ-
ku ze zmianą sposobu ogrzewania 
wyniesie 5 proc. Zmiana taryfy za 
ciepło i usługi przesyłowe wynika 
przede wszystkim z cen za paliwo 
gazowe. 
 – Dołożymy wszelkich starań, 
by pomimo inwestycji wysokość 
taryfy pozostała na najniższym 
możliwym poziomie. Cena ciepła 
z gazu dla Pruszcza Gdańskiego 
w porównaniu z innymi miastami 
o podobnej charakterystyce jest 

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

mAmmOGRAfIA

Bezpłatne 
badania
Kobiety w wieku 50–69 lat 
mogą skorzystać z bezpłatnej 
mammografii wykonywa-
nej w technice cyfrowej. Ba-
dania prowadzone będą 18 
i 21 września przy Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim (ul. Chopina 34).
Aby wziąć udział w badaniu, 
trzeba się zarejestrować (58 
665 24 44, www.mammo.pl).
Jest to inicjatywa w ramach 
Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. To najważniej-
sze badanie diagnostyczne 
w kierunku wykrycia raka 
piersi, który jest najczęściej 
występującym nowotwo-
rem złośliwym wśród kobiet 
dojrzałych.

(GR)

nadal korzystniejsza w porów-
naniu z taryfami dla klientów 
z Gdyni, Redy czy Torunia – 
dodaje Grzegorz Blachowski.
Dodajmy, że budowa nowej ko-
tłowni gazowej pozwoli zapew-
nić dostawy ciepła do budyn-
ków przy wykorzystaniu istnie-
jącej sieci cieplnej i znajdującej 
się w budynkach infrastruktury 
ciepłowniczej. Zmiana operato-
ra systemu ciepłowniczego wy-
maga podpisania porozumienia 
o rozwiązaniu umowy sprze-
daży ciepła z dotychczasowym 
dostawcą Orchis Energia Sopot 
i podpisania umowy sprzeda-
ży ciepła z nowym operatorem. 
Umowy są aktualnie w trakcie 
podpisywania i 80 proc. z nich 
już zostało podpisanych. In-
westycja ma być ukończona 
w przyszłym roku.

(GR)

poznaliśmy laureatów plastycznego konkursu z okazji 100–lecia 
bitwy warszawskiej, nad którymi patronat objął wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodowego– Jarosław sellin.

WARTO PAmIęTAĆ

konkurs z historią w tle

– Dziękuję wszystkim za 
uczestnictwo w konkursie hi-
storycznym. Warto przypomi-
nać każde wydarzenie histo-
ryczne, a tym bardziej 100-le-
cie Cudu nad Wisłą, które było 
jednym z przełomowych wy-
darzeń w historii naszego na-
rodu. Dzięki postawie naszych 

przodków zatrzymana została 
nadciągająca ze wschody so-
wiecka pożoga – mówił pod-
czas wręczania nagród Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie. 
W grupie starszej najwyżej 
oceniono pracę Oliwii Ko-
walskiej. Jury przyznało także 

dwa drugie miejsce – Zuzannie 
Miękina i Dawidowi Pietrza-
kowi oraz dwa trzecie miej-
sca  Amelii Rychter i Blance 
Bielawa. W grupie młodszej 
zwyciężyła Zofia Gajewska, 
drugie miejsce przyznano Kor-
nelii Gajewskiej. Wyróżniono 
zaś prace: Pawła Bednarskiego, 
Martyny Kanka i Mai Stencel.
Dodajmy na koniec, że organi-
zatorem konkursu był Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich, 
a koordynatorem Aleksandra 
Nowogrodzka, która przewo-
dziła także jury.

(KL)
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WęDKARzE W AKcjI 

mistrzowskie moczenie kija
Na Jeziorze Małym Mie-
rzeszyńskim odbyły się 
13. Mistrzostwa Gminy 
Trąbki Wielkie w wędkar-
stwie spławikowym. Udział 
w nich wzięło 16 wędkarzy 
z 7 sołectw. 
 – Do siatek zawodników tra-
fiały płotki, okonie i liny, a je-
den z nich wyłowił nawet… 
raka. W sumie złowiono 686 
ryb o wadze 20,71 kg. Naj-
lepszy wynik uzyskał Kamil 
Kapicki z Ełganowa – 4,36 
kg. Na ten wynik złożyło się 
247 ryb. Drugi był Piotr Ja-
siński z Sobowidza z wyni-
kiem 3,46 kg, a trzeci – An-
drzej Malinowski z Pawłowa, 
który złowił 85 ryb o wadze 
2,14 kg. Najcięższą rybę wy-
ciągnął z wody Roman Ziel-
ke z Kleszczewa. Był to lin 
o wadze 800 g – relacjonuje 
Leszek Orczykowski, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Trąbkach 

Wielkich.
W klasyfikacji sołectw, po 
trwającej 7 lat hegemonii, 
Sobowidz musiał uznać wyż-
szość drużyny z Ełganowa, 
która ostatni raz zdobyła mi-
strzostwo w 2012 roku.
Mistrzowie wystąpili w na-
stępującym składzie: Kamil 
Kapicki, Bernard Kapicki, 
Tomasz Zajączkowski. Ich 
wynik to 6890 g. O 400 g 
mniej uzyskała ekipa z Sobo-
widza, w skład której wcho-
dzili: Piotr Jasiński, Adam 
Lataszewicz i Zbigniew Żyła. 
Na trzecim miejscu uplaso-
wali się wędkarze z Gołę-
biewa Wielkiego: Krystian 
Świeczkowski, Ryszard Daj-
da i Piotr Kotwa z wynikiem 
2890 g. Kolejne miejsca zajęły 
następujące sołectwa: Pawło-
wo, Mierzeszyn, Kleszczewo 
i Łaguszewo.

(GR)
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STRASzYN

zmiana 
organizacji 
ruchu 
W czwartek 27 sierpnia zo-
stała wprowadzona zmiana 
organizacji ruchu polegająca 
na zastosowaniu miejscowych 
przewężeń wymuszających 
zmianę kierunku jazdy w celu 
spowolnienia ruchu pojazdów 
na ul. Kwiatowej w Straszynie 
(odcinek od ul. Pocztowej do 
ul. Starogardzkiej). 
Zmiany podyktowane są czę-
stym przekraczaniem pręd-
kości przez kierowców. Ich 
szybka jazda stwarza bardzo 
duże zagrożenie dla pieszych 
i rowerzystów. 
To kolejne – po wprowadze-
niu strefy skrzyżowań równo-
rzędnych i strefy „tempo 30” – 
rozwiązanie dla poprawy bez-
pieczeństwa na tym osiedlu.

(mB)

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

LokaL do wyNaJęcia

1. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża 10B o pow. 14,30 m2 , instalacja elektryczna i z. w. .

 

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 
przy ul. Kołobrzeskiej 59, pok. nr 3  

w godz. 7 - 15 lub pod nr tel. 553-04-13 wew. 41, 667-629-555.

 nagrody otrzymali najlepsi wędkarze
 andrzej chruścicki, wójt gminy kolbudy 

Grupie mieszkańców, która wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania andrzeja chruścickiego z funkcji 
wójta gminy kolbudy, udało się już zebrać wymaganą ilość podpisów 
koniecznych do przeprowadzenia referendum.

PIERWSzY KROK jUŻ zROBIONY

zebrali podpisy pod 
referendum

Jak informuje Tomasz Płotka, 
pełnomocnik inicjatorów refe-
rendum, podpisy w pierwszych 
dniach września zostaną zło-
żone u Komisarza Wyborczego 
w Gdańsku.
 – Od momentu złożenia wnio-
sku o referendum wraz z pod-
pisami mieszkańców gminy 
Kolbudy, którzy popierają ten 
wniosek komisarz wyborczy 
będzie miał 30 dni na wyda-
nie postanowienia o terminie 
przeprowadzenia referendum 

– mówi Tomasz Płotka. – Re-
ferendum przeprowadza się 
w dzień wolny od pracy najpóź-
niej w 50 dniu od dnia opubli-
kowania postanowienia komi-
sarza wyborczego w tej sprawie.
Jak dodaje Tomasz Płotka, ini-
cjatorzy referendum są zasko-
czeni, jak dużym poparciem 
wśród mieszkańców gminy cie-
szy się inicjatywa referendum. 
 – Ostatnie dni i tygodnie to 
setki rozmów z mieszkańcami 
naszej gminy. Doświadczenie 
bezcenne, ale i przygnębiające. 
Dowiadujemy się od mieszkań-
ców rzeczy, w które czasami aż 
trudno uwierzyć. Ogrom złych 
zdarzeń, które miały miejsce 
w naszej gminie w ciągu ostat-
nich dwóch lat, może przerazić. 
Jednak dzięki temu jesteśmy 
jeszcze bardziej zmotywowa-
ni do kontynuowania naszych 
działań. I wiemy, z jaką nadzie-
ją mieszkańcy gminy Kolbudy 

czekają na referendum – dodaje 
mieszkaniec.
Przypomnijmy, że z inicjatywą 
referendum na początku lipca 
wystąpiła grupa mieszkańców 
gminy Kolbudy. Jako najważ-
niejsze powody organizacji 
referendum inicjatorzy poda-
ją: drastyczny wzrost opłat za 
śmieci, rezygnację z realizacji 
części inwestycji oraz ogra-
niczanie zakresu już realizo-
wanych, zniesienie dopłat do 
wody i ścieków i związany 
z tym wzrost kosztów ponoszo-
nych przez mieszkańców, ogra-
niczenie współpracy między-
narodowej, z której korzystała 
głównie kolbudzka młodzież, 
nierówne traktowanie klubów 
sportowych działających na te-
renie gminy oraz brak konsul-
tacji w sprawach ważnych dla 
mieszkańców gminy. 

(GR)

POBIERASz RENTę RODzINNĄ? 

Pamiętaj o formalnościach!
Uczniowie i studenci pobierający 
rentę rodzinną muszą pamiętać, 
aby złożyć w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych wniosek 
o kontynuowanie świadczenia 
wraz z zaświadczeniem ze szko-
ły lub uczelni. To bardzo waż-
ne, ponieważ jeśli złożą doku-
ment zbyt późno, nie otrzymają 
świadczenia za dany miesiąc. 
 – Co do zasady, renta rodzinna 
przysługuje do ukończenia 16. 
lat, jednak uczniowie i studenci 
mogą ją pobierać nawet do 25. 
roku życia. ZUS przyznaje ją 
i wypłaca przez cały rok szkolny, 
łącznie z wakacjami. Uczniom 
świadczenie wypłaca się do koń-
ca sierpnia, a studentom do koń-
ca września. Jeżeli szkoła czy 
uczelnia w pierwszym zaświad-
czeniu wskaże całkowity okres 
trwania nauki, ZUS będzie wy-
płacał świadczenie przez cały 
ten czas. Może jednak w każdej 
chwili skontrolować, czy nauka 
jest faktycznie kontynuowana. 
Gdy w zaświadczeniu nie został 

wskazany pełny okres nauki, to 
aby renta wypłacana była bez 
przerwy, najpóźniej w ciągu 
miesiąca od ostatniej wypłaty 
trzeba złożyć wniosek wraz z za-
świadczeniem o kontynuowaniu 
nauki. W przypadku uczniów 
należy to zrobić do końca wrze-
śnia, natomiast w przypadku 
studentów do końca paździer-
nika – tłumaczy Krzysztof Cie-
szyński, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w Gdańsku.
Uczeń, który po maturze dostał 
się na studia, aby otrzymać ren-
tę za wrzesień, zaświadczenie 
z uczelni musi dostarczyć naj-
później do końca tego miesiąca. 
Formalny dokument informu-
jący, że jest studentem, może 
natomiast złożyć na początku 
października.
Dodajmy na sam koniec, że 
najniższa renta rodzina wynosi 
obecnie 1,2 tys. zł. 

(GR)
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PUcHAR POLSKI

zmienne szczęście w pucharze 
9 i 10 września zostanie ro-
zegrana druga runda Pucha-
ru Polski na szczeblu regio-
nalnym. Pierwsza runda dla 
niektórych naszych drużyn 
okazała się jednak szczytem 
możliwości. 
Jako pierwsi do turnieju ty-
siąca drużyn przystępują tra-
dycyjnie zespoły niezrzeszo-
ne i występujące na co dzień 
w najniższych klasach roz-
rywkowych. Dopiero w ko-
lejnych rundach poziom pu-
charu będzie coraz wyższy, 
ponieważ grać w nim będą 
ekip z wyższych lig. Nie 
oznacza to jednak, że Pu-
char Polski jest przewidywal-
ny. Każdego roku dochodzi 
w nim do sensacji, a zespoły 
z niższych lig potrafią nap-
suć krwi pierwszoligowcom 
i ekstraklasowcom. 
Największą porażkę ponio-
sła w pierwszej rundzie Wi-
sła ze Steblewa, która aż 1:11 
poległa z Gedanią Gdańsk. 
Rewanż na ekipie z naszego 
powiatu powzięły rezerwy 
Czarnych Pruszczu Gdań-
skiego, które rywalom – Ko-
legium Sędziów Gdańsk – 
zaaplikowali aż dziesięć goli, 
tracąc przy tym tylko trzy. 
Do następnej rundy awanso-
wała jeszcze drużyna GTS 

Rokitnica, której przyzna-
no walkowerem wygraną 
za mecz z Akademią 2020 
Gdańsk. Poza tym pierwszą 
rundę pomyślnie przebrnęła 
ekipa GTS Pruszcz Gdań-
ski, która 3:2 pokonała Za-
spę Gdańsk. Takim samym 
wynikiem zakończył się mecz 
GTS Juszkowo z EX Siedlce. 
Z pucharami musiała się po-
żegnać natomiast Korona Ce-
dry Mała, która 1:3 przegrała 
z AP Bałtyk Gdynia. 
Losowanie drugiej rundy Pu-
charu Polski odbyło się już 
po zamknięciu tego wydania 
„Panoramy”. Mecze odbędą 
się zaś za dwa tygodnie, a wy-
niki podamy we wrześnio-
wym numerze naszej gazety.

(KL)

WIDOWISKOWE I EmOcjONUjĄcE 

smocze łodzie na wodach 
w Błotniku
tradycja smoczych łodzi sięga starożytnych chin i obrzędów odprawianych u progu pory 
gorącej. to po nowym roku i Święcie Środka Jesieni trzecie najhuczniej obchodzone tradycyjne 
święto w chinach. w błotniku tradycji stało się zadość. za nami iii Żuławskie regaty łodzi 
smoczych o puchar smoczej aury.

Niezwykle widowiskowe re-
gaty przyciągnęły do Błotnika 
drużyny z różnych zakątków 
Polski. Na starcie stanęły ekipa 
z Warszawy, Gdańska, Szcze-
cina, Sztumu, Iławy, Malbor-
ka, Olsztyna, Wałcza, Chełm-
na i Stolna.
– Jesteśmy dumni, że tak duża 
impreza odbyła się w Błotni-
ku. Po cichu liczę, że w przy-
szłym roku zawody zgromadzą 
jeszcze szersze grono miłośni-
ków rywalizacji na smoczych 
łodziach – mówi wójt Janusz 
Goliński.
W tym roku do rywalizacji 
przystąpiło aż 17 drużyn.
– Zawody odbywają się już po 
raz trzeci. W tym roku rekor-
dowa była ilość załóg rywa-
lizujących o Puchar Smoczej 
Aury. Cieszymy się, że wśród 
wielu miejsc na mapie Polski 
zawodnicy na smoczych ło-
dziach upodobali sobie właśnie 

nasz Błotnik – dodaje Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich.
W klasyfikacji końcowej ka-
tegorii FAN1 bezkonkuren-
cyjna okazała się drużyna  

Stiegelmeyer Stolno. Miej-
sca na podium zajęły jeszcze 
Sztumskie Smoki i Dragon 
Chełmno. 
Z koeli w kategorii SPORT1 
zwyciężyła Spójnia War-
szawa, która w końcowym 

rozrachunku okazała się lepsza 
od MRKS Gdańsk i Gdańskie-
go Zespołu Sportu  i Schronisk 
Szkolnych.
Głównym organizatorem im-
prezy był gdański klub Smocza 
Aura.
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BęDzIE SIATKARSKIE ŚWIęTO?

mistrzostwa w gdańsku

Kolejna wielka sportowa im-
preza ma się odbyć w Gdań-
sku. Tym razem (w 2021 
roku) na Wybrzeże mają za-
witać najlepsi europejscy siat-
karze. Poza Gdańskiem go-
spodarzem Mistrzostw Eu-
ropy mają jeszcze być Kato-
wice i Kraków. Trzeba jednak 
pamiętać, że Polska – obok 
Czech, Estonii i Finlandii – 
jest współorganizatorem eu-
ropejskiego championatu. 
Mimo że do rozpoczęcia 
imprezy pozostał jeszcze 
rok znamy już niektórych 
uczestników przyszłorocz-
nych mistrzostw. Wiadomo, 

że w turnieju finałowym, któ-
ry odbędzie się w dniach 1–19 
września, zagrają reprezentanci 
gospodarzy oraz osiem najlep-
szych drużyn ubiegłorocznego 
championatu (Serbia, Słowe-
nia, Francja, Rosja, Włochy, 
Ukraina, Niemcy i Belgia). 
Pozostałe 12 zespołów wy-
łonionych będzie w drodze 
eliminacji. 
Już teraz wiadomo, że w na-
szym kraju rozegranych ma być 
25, a więc najwięcej spotkań. 
Również w Polsce rozegra-
ny będzie mecz, który wyłoni 
mistrza Europy, a wcześniej 
mecz o brązowy medal i dwa 

ćwierćfinały. Wiadomo tak-
że, że siatkarzy gościć bę-
dzie gdańsko-sopocka Ergo 
Arena. 
Do mistrzostw pozostał jesz-
cze szmat czasu i wielu sym-
patyków nie tylko siatkówki, 
ale sportu zastanawia się już 
teraz, czy w związku pande-
mią koronawirusa impreza 
dojdzie do skutku, a jeśli tak, 
to czy zmagania siatkarzy bę-
dzie można oglądać na żywo 
z trybun naszej hali…

(GR)

 czy  nasza hala ponownie zapełnić się biało-czerwonymi barwami?



POWIAT GDAŃSKI

ODKRYJ

Drodzy Turyści,
Powiat Gdański, którego gminy i Miasto Pruszcz łączą się z metropolią trójmiejską  oferuje Państwu wiele 
atrakcji turystycznych i sportowych uzupełniających ofertę tej ponad milionowej aglomeracji. Zapraszamy do 
odwiedzenia zabytkowych miejsc kultu religijnego jak np. Kościół Podwyższenia Krzyża ( XIV wiek) w Pruszczu 
Gd., czy też historycznych miejsc świeckich jak np. ruiny Zamku Krzyżackiego (XV wiek) w Grabinie Zameczku. 
Jestem przekonany, że zainteresuje Państwa historia wydobycia i obróbki bursztynu, jego wiodącej roli jako 
środka płatniczego na początku naszej ery. Faktoria handlowa w Pruszczu jej klimat, wystrój i urządzenia mul-
timedialne pozwolą się Wam cofnąć do tamtych czasów. Żuławy Gdańskie płaskie połacie pól, tereny depresyj-
ne, układ kanałów, rowów melioracyjnych, wiatraki przypomną nam o ludziach, którzy okiełznali żywioł wody 
o Mennonitach. Miłośnicy turystyki rowerowej, kajakowej, narciarskiej, żeglarskiej czy gry w golfa też znajdą coś 
dla siebie. Wszystkie te dyscypliny sportowe są dostępne w Powiecie Gdańskim. Posiadamy bogatą ofertę pól 
biwakowych, campingów, hoteli, restauracji.
Zapraszam do odwiedzenia Powiatu Gdańskiego

Prezes LOT Powiatu Gdańskiego
Cezary Bieniasz-Krzywiec


