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FlashFlash

widać, że postawiono tu na zrównoważony 
rozwój. dzięki temu duch tej ziemi nigdy nie 
zginie. jeszcze niedawno nie była to zamożna 
gmina. teraz jest zaś w grupie samorządów, które 
muszą płacić „janosikowe”. musi to więc o czymś 
świadczyć – dodaje poseł marek biernacki.

Budowa spalarni na półmetku
Jesteśmy na półmetku budowy gdańskiej spalarni. W po-
łowie maja odbyła się uroczystość, podczas której w Por-
cie Czystej Energii odbył się uroczysty chrzest walczaka – 
kluczowego elementu kotła gdańskiej elektrociepłowni.

Stawiają na ekologię, ale i oszczędności 
Pruszcz Gdański od lat stawia na ekologię. Ostatnim 
przedsięwzięciem, w które zaangażował się pruszczański 
samorząd, były instalacje fotowoltaiczne. Zainstalowano 
je m.in. przy miejskich spółkach – „PURUM” i „WiK”. 

10-latek złożył wniosek do BO      
Trwa weryfikacja wniosków, które zgłoszono do Budże-
tu Obywatelskiego 2023 w Pruszczu Gdańskim. Wśród 
autorów projektów znalazł się 10-latek, który wpadł na 
pomysł, aby w mieście uruchomić kolejkę „Maltankę”.

Wiatr wieje w oczy tym, którzy inwestują 
Marian Cichon, starosta gdański wspólnie z  wojewodą 
Dariuszem Drelichem podpisali umowę na dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej Ostrowite – Suchy Dąb. 
Wsparcie rządowe stanowi zaledwie 25 proc. kosztów inwestycji.
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wzorcowy przykład wykorzystania unijnego wsparcia 
BŁOTNIK TO MARINA, SPORT, EDUKACJA I BIZNES

marina w błotniku to już nie tylko przystań żeglarska.  
to przede wszystkim miejsce, wokół którego toczy się ży-
cie biznesowe, edukacyjne, czy sportowe. w tej niewiel-
kiej miejscowości w gminie cedry wielkie odkryto ogromny  
potencjał. 
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Uczniowie szkoły podstawowej specjalnej w warczu od niedawna mogą korzystać z nowej sali integracji sensorycznej 
oraz z boiska sportowego. ich uruchomienie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie osób dobrej woli. 

Sala integracji sensorycznej 
przeznaczona jest do prowa-
dzenia zajęć profilaktycznych 
i  terapeutycznych dla dzieci, 
a  jej wyposażenie zapewni re-
habilitację na bardzo wyso-
kim poziomie. Jest to prezent 
od Centrum Logistycznego 
Panattoni. 
 – Bardzo serdecznie dzięku-
ję wszystkim osobom, które 
wspierają działalność szkoły 
w Warczu, za zrozumienie na-
szych dzieci. Na Wasze wspar-
cie możemy liczyć w  zarów-
no w  chwilach radosnych, jak 
i  trudnych. Lista prezentów 
jest bardzo długa i  za wszyst-
kie jesteśmy bardzo wdzięczni 
i  dziękujemy – mówi Elżbie-
ta Sabatowska-Kot, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Specjal-
nej w  Warczu. – Poza samo-
rządami wspierają nas także 
organizacje pozarządowe i  fir-
my prywatne. Mam nadzieję, 
że wszyscy będziecie nam na-
dal towarzyszyć w  pracy i  na-
uce. Dzięki temu placówka jest 
jedną z  najnowocześniejszych 

na Pomorzu, dzieci mają coraz 
lepsze warunki do nauki. 
O  sali integracji sensorycz-
nej wiele szkół jeszcze marzy. 
Uczniowie w Warczu korzysta-
ją z niej już od kilku lat.
 – Uznaliśmy, że pomoc dzie-
ciom to znakomita inicjatywa. 
Chyba nie tylko moim zdaniem 
dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych wymagają szcze-
gólnej opieki. Cieszę się, że 
dzięki naszej pomocy udało się 
uruchomić doposażyć salę, któ-
ra na pewno przyniesie wiele 
pożytku. Jest to nasze pierwsze 
działanie charytatywne w  po-
wiecie gdańskim, ale już teraz 
mogę zapewnić, że nie ostatnie. 
Bardzo intensywnie rozwijamy 
się na terenie Pomorza i  chce-
my aktywnie uczestniczyć 
w  życiu lokalnej społeczno-
ści – mówi „Panoramie” Piotr 
Skoarczewski, dyrektor regio-
nalnym Panattoni. 
Jedną z  inicjatorek utworze-
nia sali integracji sensorycznej 
była Natalia Błońska, członek 
Zarządu Powiatu Gdańskiego, 

która doskonale zna potrzeby 
uczniów szkoły w Warczu, po-
nieważ swego czasu pracowała 
z nimi.
 – Przez wiele lat, kiedy praco-
wałam w  Warczu, korzystali-
śmy z  sali sensorycznej, której 
wyposażenie było skromne. 
Na szczęście pojawiła się fir-
ma, która zechciała sfinanso-
wać nasz pomysł. Sala służy 
do wzmacniania szeroko rozu-
mianej integracji sensorycznej. 
Dzieci, które trafiają do szko-
ły w  Warczu, mają trudności 
z  równowagą, koordynacją, 
czuciem głębokim, czy nad-
miernym pobudzeniem . Dzię-
ki zajęciom w sali mogą dosko-
nalić swoje niwelować swoje 
deficyty umiejętności – tłuma-
czy Natalia Błońska
Niemal w  tym samym czasie 
zakończone zostały prace przy 
boisku sportowym, które zo-
stało wykonane w ramach pro-
gramu „Wzmocnij swoje otocz-
nie”, realizowanego przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne. 
W ramach przedsięwzięcia fir-
ma wyposaża lokalne samorzą-
dy i  organizacje pozarządowe 
w  narzędzia, które pomaga-
ją im wypełniać ważną misję 
publiczną i  działać na rzecz 
mieszkańców. W  Warczu pie-
niądze zostały spożytkowane 
na kupno bramek i  koszy oraz 
piłkochwytów. Z boiska korzy-
stają nie tylko uczniowie, ale 
też mieszkańcy wsi.
Nie są to oczywiście ostat-
nie działania, które dotyczący 
Szkoły Podstawowej Specjalnej 
w Warczu.
 – Plany mamy bardzo ambitne. 

AMIBITNE PLANY ROZWOJU SZKOŁY 

uczniowie w warczu mają coraz lepsze 
warunki do nauki

Chcemy rozbudować szkołę 
o  kolejną część – dwukrotnie 
większą od tej, którą w  ubie-
głym roku oddaliśmy do użyt-
ku. Nowe pomieszczenia zo-
staną przeznaczone na cele dy-
daktyczne. Kolejnym punktem 
naszego planu jest duża sala 
gimnastyczna wraz z  boiska-
mi wielofunkcyjnymi i parkin-
giem oraz kuchnia ze stołówką. 
Wszystkie budynki zostaną po-
łączone łącznikami. Działania 
te musimy rozłożyć w  czasie, 

a wszystko przez ogrom nakła-
dów finansowych, jakie trzeba 
będzie ponieść w związku z re-
alizacją tak potężnego przed-
sięwzięcia – mówi nam Marian 
Cichon, starosta gdański.
Władze powiatu czekają na 
rozstrzygnięcie dwóch wnio-
sków. Powiat ubiega się o środki 
na budowę sali z Ministerstwa 
Sportu i  Turystyki, natomiast 
z „Polskiego ładu” na rozbudo-
wę części dydaktycznej. Przy 
tak dużych przedsięwzięciach 

zewnętrznej dofinansowanie 
jest niezbędne.
 – Przy tak szalejącej inflacji 
i  nieustannie drożejących ma-
teriałach budowlanych trudno 
dziś oszacować koszt inwe-
stycji. Mogę jedynie powie-
dzieć, że kosztorysy inwestor-
skie opiewały na ok. 26 milio-
nów złotych – dodaje Marian 
Cichon.

Krzysztof Lubański 

POWIATOWY KONKURS

książka jako źródło emocji 
Po dwóch latach przerwy 
odbył się w  pruszczań-
skiej książnicy VI Powia-
towy Konkurs Czytelniczy 
„Z baśnią w świat przygody” 
pod honorowym patronatem 
starosty gdańskiego. 
 – Konkurs skierowany jest 
do dzieci niepełnospraw-
nych z  OREW i  Szko-
ły Podstawowej Specjalnej 
w Warczu oraz Integracyjno
-Terapeutycznego Punktu 
Przedszkolnego Lawendo-
wy Król z  Pruszcza Gdań-
skiego biorących udział 
w zajęciach z biblioterapii – 
informuje Anna Krawyciń-
ska, zastępca dyrektora Po-
wiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w  Pruszczu 
Gdańskim.
Celem konkursu było wdra-
żanie dzieci do postrzegania 

książki jako źródła przeżyć 
i  emocji, ale też czerpanie 
radości ze wspólnej zabawy 
i  rywalizacji oraz integracja 
dzieci niepełnosprawnych 
z różnych ośrodków. 
 – Zabawa była przednia, 

a  każdy uczestnik konkur-
su otrzymał torbę pełną 
prezentów – dodaje Anna 
Krawycińska.

(GR)
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  pierwszy raz w historii konwent starostów odbył się na terenie powiatu gdańskiego

POMOC SĄSIADOM ZE WSCHODU

książka jako źródło emocji 

Pogranicznicy ukraińscy kładą kłody pod nogi
Polacy – w  obliczu wojny 
w Ukrainie – pokazali ogrom-
ne serca. Pomoc płynęła i na-
dal płynie wartkim i szerokim 
strumieniem. Mogłaby być 
ona jeszcze szybsza, gdyby nie 
biurokratyczne podejście stro-
ny ukraińskiej.
W  ostatnim numerze „Pano-
ramy” informowaliśmy o  ka-
retce i  sprzęcie medycznym, 
których zakup sfinansowały 
samorządy Trójmiasta i  po-
wiatu gdańskiego.
 – W obliczu wojny działania 
związane z  pomocą powinny 
działać perfekcyjnie. Wspar-
cie dla potrzebujących powin-
no trafiać szybko w konkretne 
miejsce. Tak niestety nie jest 
– przyznaje Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz, 
który dwukrotnie jechał z da-
rami dla mieszkańców Ukra-
iny. – Moim zdaniem brakuje 
koordynacji działań. Jest pro-
blem z przejazdem przez gra-
nicę. Dotyczy to strony ukra-
ińskiej. Dla konwojów huma-
nitarnych przejazd powinien 
być natychmiast. Nie powin-
niśmy stać w kolejce na grani-
cy. Odprawa celna karetki po-
gotowia, daru powiatu gdań-
skiego oraz pomoc medyczna 

jaka została dołączona, trwała 
pięć godzin, a kolejny  trans-
port darów medycznych z Po-
morza - kilkanaście godzin. 
Uważam, że jest to skandal.
Takie destrukcyjne działa-
nia ukraińskich pograniczni-
ków czy celników sprawiają, 
że niektóre osoby rezygnują 
z  brania udziału w  kolejnych 
konwojach humanitarnych. 
Zdaniem Marka Zimakow-
skiego sprawą powinna zająć 
się ukraińska ambasada i kon-
sulat. Wójt rozmawiał już na 

ten temat z posłanką Magda-
leną Sroką.
 – Trzeba to szybko zmienić 
i pomóc Ukrainie, by wygrała 
wojnę z Rosją i mogła zacząć 
porządkować swoje sprawy. 
Wszyscy chcemy pomagać, 
a  kilku urzędników na gra-
nicy kładzie kłody pod nogi 
tym, którzy jadą z  pomocą. 
Nasuwa się też pytanie: dla-
czego na granicy z  Ukrainą 
nie ma przejścia dla obywa-
teli UE, tak jak w  latach 90. 
Na granicy Polski i  Niemiec. 

Obywatele UE nie musie-
li stać w  kolejkach na wjazd 
do Polski od strony Niemiec. 
Zorganizowaliśmy przejścia 
graniczne z  Ukrainą, a  jak 
widać nawet w kwestiach po-
mocowych musimy odprawiać 
to, co powinno błyskawicznie 
trafić do potrzebujących. Tym 
bardziej nie zrozumiałym jest 
podejście władz ukraińskich 
na przejściach granicznych – 
dodaje wójt Zimakowski.

(GR)

Jak podkreśla starosta Cichon, 
był to historyczny konwent sta-
rostów – nie tylko ze względu 
na to, że organizowany pierw-
szy raz w powiecie gdańskim. 
 – Był on historyczny, ponie-
waż pierwszy raz uczestniczyli 
w nim zarówno wojewoda po-
morski, jak i  marszałek woje-
wództwa pomorskiego – za-
uważa Marian Cichon. – Naj-
ważniejszym tematem spotka-
nia byli nasi goście z Ukrainy. 
Każdy z powiatów wypracował 
swój model wsparcia zawodo-
wego dla uchodźców. Spotka-
liśmy się po to, by podzielić się 
tymi doświadczeniami. Musi-
my podjąć konkretne działania, 
by przywrócić ich do aktyw-
ności zawodowej. Zdecydowa-
na ich większość nie ma w  tej 
chwili żadnego zajęcia. Jestem 
przekonany, że nie są oni za-
dowoleni z tego faktu i bardzo 
chętnie podejmą się pracy. 
- Serdecznie dziękuję pomor-
skim samorządom i  miesz-
kańcom Pomorza za to, że tak 
chętnie włączyli się w  pomoc 

Ukrainie i jej mieszkańcom. Te 
wsparcie wciąż płynie i na pew-
no potrzebne będzie jeszcze 
przez długi czas. Część gości 
ze wschodu pozostanie w  na-
szym kraju na dłużej i właśnie 
im trzeba będzie pomóc w od-
nalezieniu się na rynku pracy. 
Od samego początku działa-
nia w tym kierunku podejmują 

Powiatowe Urzędy Pracy i  sa-
morządy, które organizują cho-
ciażby kursy języka polskiego – 
mówi „Panoramie” Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. 
Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich zwrócił uwagę, że 
pierwszy etap, gdy mieliśmy 
do czynienia z  główną fala 

uchodźców z  Ukrainy, zapew-
nieniem im dachu nad gło-
wą i  podstawowych potrzeb, 
mamy już za sobą. 
–– Aktualnie trwa proces 
adaptacji. Dzieci chodzą do 
polskich szkół i  przedszko-
li. Ich liczba w  Pomorskiem 
przekroczyła 11 000. Ważne 
jest bowiem by matki, które 

przyjechały z  dziećmi, mogły 
myśleć o  usamodzielnieniu.  
Sprawnie przebiega proces 
przyznawania numeru PESEL, 
a  także zapewnianie pomocy 
medycznej. To wszystko jest 
efektem działań rządu, ale też 
doskonałej dobrej współpracy 
ze starostami, burmistrzami 
i  wójtami. Bez samorządów 

trudno sobie wyobrazić realiza-
cję wszystkich zadań – dodaje 
wojewoda. 
Goście z  Ukrainy, którzy 
mieszkają na terenie powiatu 
gdańskiego, chcą też dać coś od 
siebie. Dlatego też podjęli się 
sprzątnięcia plaży nad jeziorem 
w Przywidzu i ulic w Trąbkach 
Wielkich. Ukraińcy chcą być 
aktywni zawodowo i  usamo-
dzielnić się, dlatego poza sta-
rostami, w  konwencie uczest-
niczyli przedstawiciele Powia-
towych Urzędów Pracy.
Warto zauważyć, że w Cedrach 
Wielkich pierwszy raz zorgani-
zowano konwent starostów.
 – Cieszę się, że starosta gdań-
ski – gospodarz konwentu wy-
brał właśnie Cedry Wielkie. 
Dla niektórych uczestników 
spotkania była to być może 
pierwsza, ale mam nadzie-
ję, że nie ostatnia wizyta na 
Żuławach i  w  gminie Cedry 
Wielkie– dodaje wójt Janusz 
Goliński.

(lubek)

WYPRACOWAĆ WSPÓLNY MODEL POMOCY

starosta marian cichon był gospodarzem konwentu starostów, który zorganizowano w Gminie cedry wielkie w Hotelu „cedrowy 
dworek”. na spotkaniu pojawili się nie tylko pomorscy starostowie oraz przedstawiciele powiatowych Urzędów pracy, ale również 
wojewoda pomorski i marszałek województwa pomorskiego.

Historyczny konwent starostów 
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W tym roku mieszkańcy nasze-
go miasta zgłosili 31 projektów, 
co zdaniem Doroty Opałki – 
sekretarz miasta – świadczy 
o dużej aktywności pruszczan. 
Przypomnijmy, że w roku ubie-
głym – po weryfikacji – do 
głosowania dopuszczono 23 
zadania.
 – Teraz specjalny zespół zaj-
muje się ocenianiem projektów, 
wśród których nie brakuje na-
prawdę ciekawych pomysłów. 

Zgłoszono chociażby utwo-
rzenie parku doświadczalnego, 
wzbogaconego o  urządzenia 
z  dziedziny fizyki. Miałby on 
powstać w parku przy ul. Mic-
kiewicza albo na terenie Fak-
torii. Jeden z  wniosków doty-
czy zamiany dotychczasowych 
słupów ogłoszeniowych na no-
woczesne i podświetlane słupy. 
Mieszkańcy chcą także, by na 
terenie faktorii wybudowano 
tor do gry boule czy zakupiono 

gockie łodzie – mówi nam Do-
rota Opałka.
W  regulaminie BO nie ma 
żadnych ograniczeń wieko-
wych. Najmłodszym autorem 
projektów jest 10-letni miesz-
kaniec naszego miasta, który 
chciałby zakupić kolejkę „Mal-
tankę”. Takie kolejki spotkać 
można chociażby w  Poznaniu 
albo Łebie.
 – W  tym roku projekty są 
bardzo ciekawe i  czasem 

zaskakujące, by wspomnieć 
chociażby o  postawieniu par-
kometrów w  centrum miasta. 
Jesteśmy szczęśliwi i  dumni, 
że tak młodzi ludzie chcą mieć 
wpływ na rozwój naszego mia-
sta. Znosząc ograniczenie wie-
kowe, chodziło nam o  to, by 
każdy czuł się odpowiedzialny 
za to, co dzieje się w Pruszczu 

Gdańskim – komentuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Zadania w  ramach ubiegło-
rocznego Budżetu Obywa-
telskiego, które zostały zre-
alizowane to park trampolin 
na terenie Faktorii, stalowe 
zjeżdżalnie oraz utworzenie 
kwietnych łąk z  hotelem dla 

owadów i  parkiem kieszonko-
wym. Kwietne łąki założono 
przy Grota-Roweckiego, Emi-
lii Plater i Kossaka. 
Głosowanie na projekty od-
będzie we wrześniu, a  my 
na pewno będziemy o  tym 
informować.  

(lubek)

„MALTANKA”, ŁÓDŹ GOTÓW, A MOŻE PARK DOŚWIADCZALNY?

10-latek złożył wniosek do Budżetu obywatelskiego 
trwa weryfikacja wniosków, które zgłoszono do budżetu obywatelskiego 2023 w pruszczu Gdańskim. wśród autorów projektów znalazł 
się 10-latek, który wpadł na pomysł, aby w mieście uruchomić kolejkę „maltankę”.

  młodzi ludzie na pewno będą korzystać ze stalowych zjeżdżalni – mówi burmistrz janusz wróbel

  Gotowy jest także park trampolin
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APELUJĄ O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

sezon rowerowy w pełni
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Projekt zakłada przebudowę dro-
gi o długości 1,8 km. Koszt robót 
budowlanych wyniesie dokładnie 
7 992 540, a  dofinansowanie 2 
138 439 zł. 
 – W  ramach zadania zostanie 
przebudowany cały odcinek dro-
gi. Wykonana zostanie konstruk-
cja nawierzchni, która będzie też 
poszerzona do 6 metrów wraz 
z  poboczami, zjazdami, ozna-
kowaniem poziomym, budową 
przepustów i  kanału technolo-
gicznego. Przebudowany bę-
dzie też, nakładem finansowym 
powiatu, most w  Ostrowitem. 
W  związku z  tym nie będzie 
możliwy żaden ruch na trasie 

Suchy Dąb – Ostrowite – mówi 
„Panoramie” Sabina Bobkowska 
z  Wydziału Infrastruktury Sta-
rostwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Dla starosty tak wysokie ceny nie 
są żadnym zaskoczeniem i  pod-
kreśla, że niektóre przetargi nie 
będą powtarzane, bo oferty mogą 
być jeszcze wyższe.
 – Nie będziemy rezygnować 
z  podjętych wyzwań, mimo że 
wiatr wieje w  oczy tym, którzy 
chcą inwestować. Sukcesyw-
nie będziemy realizować kolejne 
inwestycje, które zaplanowa-
liśmy na ten rok – mówi nam 
Marian Cichon. – Zauważamy, 

że w  przetargach startuje co-
raz mniej podmiotów, to ma też 
wpływ na wysokość ceny. Bę-
dziemy ogłaszać kolejne przetargi 
i obserwować sytuację. 
Umowa z  wykonawcą jest już 
podpisana, plac budowy został 
przekazany, a  ostatnim zada-
niem, które trzeba zrealizować 
przed rozpoczęciem budowy, 
jest uzgodnienie tymczasowej 
organizacji ruchu. Wszystko 
wskazuje na to, że roboty ruszą 
jeszcze w  tym tygodniu. Koniec 
prac przewidziano natomiast na 
październik. 
 – Dofinansowanie na drogę 
Ostrowite – Suchy Dąb nie sta-
nowi nawet połowy kosztów in-
westycji. Tak duże koszty doty-
czą niemal wszystkich inwestycji. 
Wierzę, że poradzimy sobie nie 
tylko z tym wyzwaniem. Wierzy-
my, że po rozstrzygnięciu przetar-
gów w innych powiatach pojawią 
się oszczędności w  pomorskiej 
puli rządowego programu, dzięki 
czemu nasz powiat mógłby liczyć 
na dofinansowanie kolejnego pro-
jektu drogowego, znajdującego 
się na liście rezerwowej. Mam 
tu na myśli remont drogi po-
wiatowej Błotnik – Trzcinisko – 
mówi nam Jarosław Juchniewicz, 

przewodniczący Komisji Budże-
tu i Polityki Gospodarczej Rady 
Powiatu Gdańskiego.
Znacznie więcej niż początkowo 
zaplanowano kosztować będzie 
też budowa placówki opiekuń-
czo–wychowawczej w  Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Romera.  Pla-
cówka ma być przeznaczona dla 
14 dzieci od 10 do 18 lub 25 lat 
(jeśli będą studiować) i  swoim 
funkcjonowaniem ma być zbliżo-
na do rodzinnego stylu życia. 
Na przetarg odpowiedziała tyl-
ko jedna firma, a  jej oferta opie-
wała na niespełna 6 mln zł i jest 
o 1,5 mln zł większa niż zakładał 
to ubiegłoroczny kosztorys. Bu-
dynek miałby powstać w  ciągu 
roku. Zdaniem starosty jest to 
doskonałe miejsce na tego typu 
placówkę. Docelowo władze 
powiatu gdańskiego na działce 
planują budowę dwóch domów 
opiekuńczo-wychowawczych. 
W  tegorocznym planie inwesty-
cyjnym zaplanowano 6 zadań, 
których celem była poprawa bez-
pieczeństwa na drogach powiatu 
gdańskiego. Na razie – w drodze 
przetargu – udało się wyłonić je-
dynie wykonawców trzech zadań, 
a na pozostałe nie było chętnych.

 – Zdajemy sobie sprawę, jak 
trudna sytuacja finansowa panuje 
w  gminach  powiatu gdańskie-
go, dlatego realizacja niektórych 
zadań zależeć będzie właśnie od 
decyzji tych samorządów – za-
znacza Marian Cichon.
Warto w tym miejscu powiedzieć, 
że zakończył się pierwszy etap 
przebudowy ul. Gałczyńskiego 
w Pruszczu Gdańskim. Ulica zy-
skała m.in. nową nawierzchnię, 
ścieżkę rowerową, chodnik dla 
pieszych, oświetlenie i  kanaliza-
cję deszczową, co przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa dla 
wszystkich użytkowników ruchu 
drogowego. Koszt robót wyniósł 
nieco ponad 3,8 mln zł, a środki 
pochodziły z budżetu miasta oraz 
środków zewnętrznych.
 – Jeszcze w tym miesiącu chce-
my ogłosić przetarg na drugi 
etap przebudowy ulicy Gałczyń-
skiego, której wartość kosztory-
sowa wynosi nieco ponad 5 mi-
lionów złotych – dodaje Sabina 
Bobkowska.
Trwa również budowa ron-
da w  Pręgowie (koszt 3,3 mln 
z  dofinansowaniem z  gminy 
Kolbudy i  Rządowego Fundu-
szu Przeciwdziałania Covid-19) 

i modernizacja budynku interna-
tu w Rusocinie (ok. 5 mln). Jesz-
cze w tym miesiącu zostanie pod-
pisana umowa na budowę chod-
nika Pręgowo – Kolbudy, co bę-
dzie kosztować ponad 1 mln. zł.
Władze powiatu gdańskiego 
złożyły też wnioski o  pieniądze 
z „Polskiego Ładu”. Trudno jed-
nak powiedzieć, kiedy ogłoszone 
zostaną wyniki i czy nasze inwe-
stycje zyskają uznanie w  oczach 
komisji oceniającej wnioski. 
Do tematu na pewno wrócimy 
w  jednym z  kolejnych wydań 
„Panoramy”.

Krzysztof Lubański 

NIE PODDAJĄ SIĘ. KOLEJNE ZADANIA WYKONANE

marian cichon, starosta gdański wspólnie z wojewodą dariuszem drelichem podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej ostrowite – suchy dąb. wsparcie rządowe – w ramach rządowego Funduszu rozwoju dróg – miało wynieść 50 proc., 
ale po przetargu okazało się, że przyznana kwota stanowi zaledwie 25 proc. 

wiatr wieje w oczy tym, którzy realizują inwestycje

  starosta marian cichon odebrał symboliczny czek na remont drogi ostrowite – suchy dąb

  trwa budowa ronda w pręgowie

  prowadzona jest tez modernizacja internatu w szkole w rusocinie

  zakończono pierwszy etap przebudowy ul. Gałczyńskiego

Wiosną na drogi rusza duża rze-
sza rowerzystów. Oprócz osób, 
które traktują rower jako środek 
transportu, jest wielu rowerzy-
stów, którzy dbają w ten sposób 
o kondycję czy jeżdżą w ramach 
rekreacji, po prostu dla przy-
jemności. Niezależnie od tego, 
w  jakim celu wybieramy rower 
jako środek transportu, warto 
przypomnieć kilka zasad, które 
pomogą w bezpiecznym korzy-
staniu z  dróg. Policjanci apelu-
ją o  rozsądek i  przestrzeganie 
przepisów. 

Rozpoczynając sezon, pamiętaj-
my o  właściwym wyposażeniu 
roweru, który powinien mieć: 
z przodu jedno białe światło po-
zycyjne; z  tyłu jedno czerwone 
światło odblaskowe, co najmniej 
jeden skutecznie działający ha-
mulec oraz sygnał dźwiękowy. 
Dobrze jest również stosować 
elementy odblaskowe - mogą 
być na stałe przymocowane do 
pojazdu lub umieszczane na 
odzieży rowerzystów. Odbla-
ski z pewnością sprawią, że bę-
dziemy szybciej widoczni dla 

innych, przez co, oczywiście, 
bardziej bezpieczni.
Prawo o ruchu drogowym nakła-
da na rowerzystę obowiązek ko-
rzystania z drogi dla rowerów lub 
pasa ruchu dla rowerów, jeżeli jest 
ona wyznaczona dla kierunku, 
w którym się porusza lub zamie-
rza skręcić. Kierujący rowerem, 
korzystając z  drogi dla rowerów 
i pieszych, jest obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność i ustę-
pować miejsca pieszym.

(KPP)

 jarosław juchniewicz, 
przewodniczący komisji 

budżetu i polityki 
Gospodarczej rady powiatu 

Gdańskiego
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  „z instalacji fotowoltaicznych korzystamy w Gpszok” - mówi piotr ołowski, prezes spółki pUrUm

  właśnie zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej, która ma zaopatrywać w energię elektryczną 
Główną przepompownię Ścieków oraz budynek socjalno-biurowy przy ulicy Grunwaldzkiej 1

życie Miasta

CHCĄ BYĆ NIEZALEŻNI ENERGETYCZNIE

pruszcz Gdański od lat stawia na ekologię. ostatnim przedsięwzięciem, w które zaangażował się pruszczański samorząd, były instalacje 
fotowoltaiczne. zainstalowano je m.in. na budynkach szkolnych, ale również przy miejskich spółkach – „pUrUm” i „wik”. dzięki tym 
rozwiązaniom spadną koszty energii. 

stawiają na ekologię, ale i oszczędności 

Spółka „PURUM” od 3 lat 
zajmuje się odbiorem od-
padów komunalnych od 
mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego. Prowadzi tak-
że Gminny Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, przy którym 

zainstalowano właśnie instala-
cje fotowoltaiczne. 
 – Jestem przekonany, że nowa 
instalacja obniży koszty zwią-
zane przede wszystkim z ener-
gią elektryczną, a  te są nie-
małe. Cały teren jest oświe-
tlony. Pamiętajmy, że działa 

tam także elektroniczna waga 
i  monitoring. Obowiązują-
ce do końca marca przepisy 
były dla nas korzystne, dlate-
go zdecydowaliśmy się na in-
westycję i  podpisanie umowy 
– mówi nam Piotr Ołowski, 
prezes spółki „PURUM”.

Zdaniem prezesa Ołowskie-
go wyprodukowana energia 
powinna w  zupełności wy-
starczyć na potrzeby GP-
SZOK. Warto w  tym miej-
scu powiedzieć, że w  roku 
ubiegłym do punktu – z róż-
nymi odpadami – zawitało 
6644 mieszkańców miasta.
 – Jest to bardzo duża licz-
ba. Staramy się robić wszyst-
ko, aby mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego byli zadowoleni 
z  naszych usług, a  instala-
cja fotowoltaiczna ma nam 
w  tym pomóc. Od początku 
naszego istnienia na pierw-
szym miejscu stawiamy na 
ochronę środowiska i działa-
nia proekologiczne – dodaje 
Piotr Ołowski.
Względy ekologiczne, ale 
także f inansowe sprawiły, że 
w odnawialne źródła energii 
inwestuje Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i  Kanalizacji 
WiK. Pierwsze instalacje fo-
towoltaiczne, wytwarzające 
energię elektryczną o  mocy 
ok. 50 KW, pojawiły się już 

w roku ubiegłym. 
Wiosną 2020 roku wyłonio-
ny został wykonawca inwe-
stycji „Wykonanie i  montaż 
instalacji fotowoltaicznej dla 
stacji uzdatniania wody nr 
2 (SUW nr 2) w  Pruszczu 
Gdańskim”. W  drugiej po-
łowie 2020 roku komisyjnie 
dokonano odbioru robót. 
Zarząd spółki poszedł za 
ciosem i  latem ubiegłego 
roku podjął decyzję o  kolej-
nych inwestycjach.
 – W  instalację postano-
wiliśmy wyposażyć stację 
uzdatniania wody przy ulicy 
Grunwaldzkiej, czy SUW nr 
1. Wszystkie prace zostały 
ukończone pod koniec ubie-
głego roku. Wiosną 2022 
roku ruszyliśmy natomiast 
z budową instalacji fotowol-
taicznej, która ma zaopatry-
wać w  energię elektryczną 
Główną Przepompownię 
Ścieków oraz budynek so-
cjalno-biurowy przy ulicy 
Grunwaldzkiej 1. Prace po-
winny zakończyć się lada 

dzień. Przewidujemy, że in-
stalacja będzie wytwarzać 
energię o  mocy ok. 50 KW 
– mówi „Panoramie” An-
drzej Macieja, prezes spółki 
„WiK”.
Wszystkie działania proeko-
logiczne f inansowane były 
ze środków własnych spółki.
 – Instalacje fotowoltaiczne 
mają uchronić nasze przed-
siębiorstwo przed kolejnymi 
podwyżkami energii elek-
trycznej. Myślę, że zrealizo-
wane zadania pozwolą nam 
w  ok. 50 procentach zabez-
pieczyć nasze energetyczne 
potrzeby. Jedną z  naszych 
misji jest ograniczenie źró-
deł energii, które degradują 
środowisko naturalne. Nie 
są to nasze pierwsze i  nie 
ostatnie działania proekolo-
giczne. Kolejne właśnie jest 
f inalizowane, ale o  tym po-
wiemy dopiero po zakończe-
niu inwestycji – dodaje An-
drzej Macieja. 

(lubek)
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POWSTAJĄ PARKI I MIEJSCA REKREACJI

Miasto zielone, miasto zrównoważone 
pruszcz Gdański to jedno z najbardziej zielonym miast w polsce. każdego roku, w ramach inwestycji, realizowane są kolejne przedsięwzięcia, dzięki 
którym przybywa miejsc do odpoczynku i rekreacji. 

 – Trudno jest mi samemu 
ocenić, czy Pruszcz Gdański 
jest aż tak zielonym miastem. 
Goście z   partnerskiego mia-
sta Hofheim am Taunus uwa-
żają nasze miasto za miejsce, 
gdzie jest mnóstwo zielni. 
Znam jednak i  takie osoby, 
których zdanie jest zupełnie 
odmienne. Myślę, że terenów 
zielonych nam nie brakuje, ale 

pracujemy nad tym, aby było 
ich jeszcze więcej. Od lat do-
kładamy wszelkich starań, 
by rozwój miasta był zrów-
noważony – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
W  każdym planie inwesty-
cyjnym miasta znaleźć moż-
na zadanie związane z  two-
rzeniem miejsc zielonych. 

Niedawno zakończono park 
kieszonkowy przy ulicy Wit-
ta Stwosza i Wyczółkowskie-
go. W zeszłym roku zasadzo-
no ponad 1000 drzew. Nowy 
lasek utworzono na Osiedlu 
Bursztynowym. Wcześniej 
uporządkowano las na Koma-
rowie, dzięki czemu stworzy-
ła się doskonała przestrzeń do 
spacerów. 
– Na Osiedlu Bursztynowym 
kończymy budowę terenu re-
kreacyjnego, gdzie również 
nasadzone zostały drzewa. 
Jednak zdecydowanie najważ-
niejszym zadaniem, które nas 
czeka w  tej chwili, jest prze-
budowa parku centralnego 
w  samym sercu miasta. Li-
czę na to, że inwestycja ruszy 
w przyszłym roku – informu-
je burmistrz Wróbel. – Plan 
zakłada budowę placu zabaw 
dla dzieci oraz boiska koszy-
karskiego. Przy realizacji tego 
przedsięwzięcia stawiamy na 
zieleń, dlatego nie chcemy, by 
teren został zbyt mocno zabu-
dowany. Chodzi nam o to, by 
mieszkańcy mogli cieszyć się 

parkowym zaciszem. 
W  Pruszczu Gdańskim zna-
leźć jeszcze można miejsca, 
które wymagają nakładów 
pracy i  pieniędzy, by w  przy-
szłości mogły tworzyć miejsca 
odpoczynku i rekreacji. Mowa 
tu chociażby o terenie przy ul. 
Obrońców Pokoju. Przygo-
towany jest też projekt parku 
na Osiedlu Wschód. W nieco 

odleglejszej perspektywie jest 
też rozbudowa Parku Krainy 
Polodowcowej, który cieszy 
się bardzo dużą popularnością 
wśród pruszczan. 
 – Obserwujemy, że mieszkań-
cy Pruszcza Gdańskiego chęt-
nie korzystają z miejsc do re-
kreacji i odpoczynku, stąd też 
wniosek, że nasze inwestycje 
to krok w  dobrym kierunku. 

Pokazuje to też Budżet Oby-
watelski, w  ramach którego 
mieszkańcy zgłaszają zadania 
dotyczące terenów zielonych, 
a projekty te uzyskują bardzo 
dobre wyniki w głosowaniu – 
komentuje Janusz Wróbel.

(lubek)
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PODZIĘKOWANIA Z JAWOROWA

Mogą liczyć na naszą pomoc

Dotkniętym wojną sąsiadom 
z  Ukrainy pomagają nie tyl-
ko osoby prywatne. Na apele 
o  pomoc odpowiedział rów-
nież cedrowski samorząd. Do 
ukraińskiego Jaworowa trafiła 
pomoc humanitarna o łącznej 
wartości 20 tys. zł.
 – Obojętni nie byliśmy rów-
nież na apel starosty gdań-
skiego, który zorganizował 
konwój, w którym znalazła się 
karetka pogotowia oraz sprzęt 
medyczny dla szpitala we 
Lwowie. Myślę, że gdyby Po-
lacy znaleźli się w  podobnej 
sytuacji, to moglibyśmy liczyć 
na pomoc naszych sąsiadów 
– zauważa wójt gminy Cedry 
Wielkie Janusz Goliński.
Działania naszego samorządu 
zauważyły i  doceniły władze 

ukraińskiego Jaworowa. Bur-
mistrz miasta przysłał wójtowi 
Januszowi Golińskiemu oraz 
Elżbiecie Prymaczek, sekre-
tarz gminy podziękowania za 
okazaną pomoc.
„Pomagając w  tym trudnym 
dla nas wszystkim czasie, 
przekazujecie nie tylko po-
moc materialną, ale dajecie 
też nadzieję, że razem poko-
namy wszelkie przeciwności” 
– pisze burmistrz Jaworowa 
Igor Grabowski.
Pomoc Ukrainie i  jej miesz-
kańcom będzie jeszcze na 
pewno potrzebna i  z  całą 
pewnością nie odmówią jej 
mieszkańcy, jak i  samorząd 
gminy Cedry Wielkie.

(GR)

  niektórzy wyznawali sobie miłość…
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HOLENDERSKIE WIDOKI NA ŻUŁAWACH

DROŻSZE INWESTYCJE NA ŻUŁAWACH

życie gMiNy cedry wieLkie

jaka jest recepta na ogólnopolski sukces? doskonale wiedzą o tym na Żuławach. wystarczy mieć odpowiedni pomysł i warunki 
do jego realizacji. „o rany tulipany!” – to święto, o którym znów zrobiło się głośno w całym kraju. to wszystko nie w Holandii, 
ale w cedrach wielkich, do których zjeżdżali ludzie z różnych stron kraju, by podziwiać pole kolorowane tulipanami. 

cedry wielkie odwiedził wojewoda pomorski. przyjazd dariusza drelicha nie był 
przypadkowy. wojewoda przywiózł bowiem na Żuławy umowy na dofinansowanie 
dróg. z rządowego Funduszu rozwoju dróg skorzysta m. in. gmina cedry wielkie, 
która na remont ul. kasztelańskiej w trutnowach, otrzymała 700 tys. zł.

Pola pokolorowane tulipanami 

cedry wielkie z rządowymi pieniędzmi 

To, co wydarzyło się, przeszło 
najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów imprezy. Przed wej-
ściem do tulipanowego ogród-
ka tworzyły się gigantyczne 
kolejki.
 – Jest to kolejne wielkie świę-
to naszej gminy. Cedry Wielkie 
i  tulipany odmieniano chyba 
przez wszystkie przypadki. 

Bardzo dziękuję organizato-
rom przedsięwzięcia, ponie-
waż dzięki ich zaangażowaniu 
byliśmy na ustach całego kraju 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Przy okazji zwiedzania kwiet-
nego ogródka można było sko-
rzystać z  oferty przygotowa-
nej przez Żuławski Ośrodek 

Kultury i  Sportu w  Cedrach 
Wielkich. Na scenie prezento-
wali się artyści, wśród których 
nie brakowało uczniów szkół 
z  terenu gminy. Na zgłod-
niałych czekał poczęstunek. 
Atrakcje przygotowano dla 
osób w każdym wieku.
Tulipanowa impreza w  Ce-
drach Wielkich odbywa się już 
po raz drugi. Jednymi z autorów 
ogólnokrajowego zamieszania 
są Anna van der Burg-Czekała 
oraz Mariola i Tomasz Luzar.
 – Pomysł na ogródek zaszcze-
piliśmy od rodziny z  Holandii 
i  Włoch. Zauważyliśmy, że 
wiele osób chce oglądać plan-
tacje tulipanów, robić sobie 
zdjęcia lub zbierać kwiaty. Po-
stanowiliśmy więc otworzyć 
specjalnie dla zwiedzających 
ogródek, dzięki któremu będzie 
można spełniać swoje „tulipa-
nowe marzenie” – mówi nam 
Anna van der Burg-Czekała. – 
To, co wydarzyło się w miniony 
weekend, było dla nas ogrom-
nie miłym zaskoczeniem. Tak 

duża frekwencja to też zasługa 
mediów, które wypromowały to 
wydarzenie. Nie prowadziliśmy 
żadnych statystyk wejść, ale 
myślę, że odwiedzających mo-
żemy śmiało liczyć w tysiącach.
„O  rany tulipany” jeszcze nie 
skończyła się, a  organizatorzy 
myślą już o jej kolejnej edycji.

 – Apetyt rośnie w  miarę je-
dzenia. Chcielibyśmy, aby po-
wierzchnia ogródka, która i tak 
była większa niż w 2021 roku, 
była jeszcze obszerniejsza. Wi-
dzieliśmy całe rodziny, które 
w  fajny sposób spędzały wolny 
czas. Wierzę, że dzięki współ-
pracy z Żuławskim Ośrodkiem 

Kultury i Sportu oraz Urzędem 
Gminy Cedry Wielkie jesteśmy 
w  stanie sprawić, by przyszło-
roczna impreza była jeszcze 
bardziej atrakcyjna – dodaje 
Anna van der Burg-Czekała.

(lubek)

Prace drogowe na Kasztelań-
skiej kosztować mają ponad 
1,4 mln zł. Remont tej drogi 
ucieszy przede wszystkim rol-
ników, którzy nie będą musieli 
wjeżdżać na tzw. skrzyżowanie 
śmierci. Nowa Kasztelańska 
będzie więc znacznie bezpiecz-
niejszą alternatywą.
 – Cieszę się, że dzisiejsza 
skromna uroczystość jest za-
powiedzią kolejnych inwestycji 
drogowych także w gminie Ce-
dry Wielkie. Już od kilku lat, 
z wykorzystaniem środków rzą-
dowych, prowadzimy remonty 
dróg gminnych. W  tej chwi-
li drogowcy pracują w  trzech 
różnych miejscach – Miłoci-
nie, Wocławach i Koszwałach. 
Żadne inne inwestycje nie 
cieszą mieszkańców tak, jak 
działania drogowe – zauważa 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie. – Korzystając 
z okazji, dziękuję za zrozumie-
nie naszych potrzeb i  finan-
sową pomoc. Bez dodatkowe-
go wsparcia nie moglibyśmy 

prowadzić zadań drogowych na 
tak dużą skalę. Mam nadzieję, 
że szybująca inflacja nie zakłóci 
naszych planów.
To już kolejna wizyta wojewody 
pomorskiego w  gminie Cedry 
Wielkie.
-Tak jak w Cedrach Wielkich, 
udzielone wsparcie znacząco 
wpłynie na szybkość realizacji, 
ale przede wszystkim bezpie-
czeństwo na drodze. To istotne 
dla mieszkańców, ale też tury-
stów, którzy licznie odwiedzają 
nasze województwo. W  ciągu 
trzech minionych lat na in-
westycje drogowe w  powiacie 
gdańskim przekazaliśmy już 44 
miliony złotych dotacji, war-
tość zrealizowanych inwesty-
cji przekroczyła 88 milionów 
złotych a  zrealizowano 42 km 
dróg – wylicza wojewoda.
Dariusz Drelich podkreślił, że 
potrzeba inwestycji drogowych 
jest bardzo duża. Poza tym 
znacznie wzrosły koszty tego 
typu przedsięwzięć.
 – W tym roku, w kwocie 133 

mln zł, która trafi do samorzą-
dów województwa pomorskie-
go, znalazło się również  ok. 9 
mln zł z rezerwy premiera. A to 
oznacza realizację kilku kolej-
nych, dodatkowych zadań. Na 
Żuławach, gdzie mamy nieko-
rzystne warunki geologiczne, 
inwestycje drogowe są droższe 
niż w innych miejscach na tere-
nie Pomorza, dlatego tak ocze-
kiwane i potrzebne są tu dotacje 

zewnętrzne. Jestem przekona-
ny, że gmina Cedry Wielkie 
jeszcze nie jeden raz skorzysta 
z  Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg – dodaje Dariusz 
Drelich, który podkreślił, że 
Pomorze jest liderem w wyko-
rzystywaniu rządowych środ-
ków na inwestycje drogowe. 

(lubek)

  takie kolorowe widoki spotkać można było tylko w cedrach wielkich

 



 

ŚRODKI UNIJNE, KTÓRE 
ZMIENIŁY POMORSKIE

projekty zrealizowane w latach 2004-2022

Agnieszka 
Kapała-Sokalska 
członkini Zarządu 

Województwa 
Pomorskiego

powiat gdański

budowa węzłów 
integracyjnych oraz 
dojazdów do PKM i SKM
wartość projektu 
102 mln zł

budowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji 
w gminie Trąbki Wielkie 
wartość projektu 
25 mln zł

budowa stref 
rekreacyjnych nad 
jeziorem w Mierzeszynie 
i w zespole przyrodniczo-
krajobrazowym 
w Wojanowie 
wartość projektu 
0,6 mln zł

Fundusze unijne mają ogromy wpływ na poprawę ja-
kości życia mieszkańców Pomorza. To miliardy zło-

tych, które inwestujemy m.in. w nowe drogi, linie kolejowe, pocią-
gi, rewitalizacje miast, unowocześnienie budynków szpitalnych 
czy edukację. Dzięki środkom z UE w powiecie gdańskim powsta-
ją kolejne węzły integracyjne oraz dojazdy do przystanków PKM 
czy SKM. W Trąbkach Wielkich powstała oczyszczalnia ścieków. 
Takich projektów jest mnóstwo. Unijne inwestycje pokazują wy-
raźnie jak zmienia się rzeczywistość wokół nas, jak atrakcyjne 
jest Pomorskie.

1761 projektów, w tym m.in.:
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DROGA W BĘDZIESZYNIE

STRASZYN

Projekt na wiosnę

rusza budowa Neptuna

Biuro Projektowe PRO-VIA 
wykona opracowanie wielo-
branżowej koncepcji budowy 
drogi w Będzieszynie.
Dokumentacja projektowa po-
chłonie ok. 108 tys. zł. Będzie 
gotowa wiosną przyszłego roku. 

Firmie WPRD GRAVEL 
z Gdańska przekazano niedaw-
no plac budowy ul. Neptuna 
w Straszynie. 
Zadanie obejmuje wykona-
nie135 mb. jezdni o nawierzch-
ni bitumicznej (asfalt), chod-
nika, miejsc postojowych, 
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Złoży się na nią, m.in. pro-
jekt budowlany i  wykonawczy, 
przedmiar, dokumentacja kosz-
torysowa, specyfikacja tech-
niczna wykonania i  odbiorów 
robót, a także decyzja o zezwo-
leniu na realizację inwestycji.  

zjazdów i  wyniesionego przej-
ścia dla pieszych z kostki beto-
nowej oraz budowę oświetlenia 
ulicznego.
Wartość zadania to prawie 765 
tys. zł. Wykonawca inwestycji 
ma czas do końca sierpnia.

(MB)

życie gMiNy Pruszcz gdański

STRASZYN Z OŚRODKIEM ZDROWIA

Przychodnia z prawdziwego zdarzenia!
Gabinety lekarskie, zabiegowe, sale dla pacjentów – wszystko nowe i w przyjaznej kolorystyce. kadra 
lekarzy i pielęgniarek oraz imponujący budynek z dużym parkingiem w bezpośredniej okolicy domu 
parafialnego i szkoły podstawowej jest już dostępny dla pacjentów!

 

– Z  perspektywy czasu muszę 
przyznać, że udostępnienie gruntu 
pod budowę przychodni było bar-
dzo dobrą decyzją – mówi Mag-
dalena Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański. – Jestem pod 
wrażeniem i obiektu, i docelowej 
oferty medycznej. Jestem pewna, 
że centrum zdrowia będzie świet-
nie służyło nie tylko mieszkańcom 
Straszyna, ale całej okolicy. 

Co oferuje Przychodnia w  Stra-
szynie dla swoich pacjentów w ra-
mach NFZ (bezpłatnie)? 

• Opiekę lekarzy rodzinnych, 
internistów, pediatrów
• Badania laboratoryjne 
• Usługi pielęgniarskie 
• USG (ze skierowaniem od na-
szego lekarza)
• Dostęp do Portalu Etermedu 
(portal.etermed.pl) umożliwia-
jącego m.in. rejestrację online 
i zamawianie recept na stale 
przyjmowane leki.

Co oferuje Przychodnia w  Stra-
szynie dla swoich pacjentów 
odpłatnie? 

• Poradnie specjalistyczne: 
- Neurologiczna 
- Ortopedyczna 
- Chirurgii ogólnej 
- Okulistyczna 
- Kardiologiczna 
- Ginekologiczna

• Diagnostykę:
- USG Doppler 
- USG Doppler naczyń 

dogłowowych
- Echo serca
- EKG spoczynkowe 
W  drugiej połowie roku plano-
wane jest rozszerzenie działalno-
ści o  diagnostykę kardiologiczną 
(próba wysiłkowa, holter ekg, hol-
ter ciśnieniowy)  oraz uruchomie-
nie zakładu rehabilitacji, poradni 
leczenia ran, gabinetu RTG i ga-
binetu stomatologicznego.

Zapisując się do Centrum Zdro-
wia w  Straszynie, pacjent może 
korzystać z usług wszystkich przy-
chodni ETER – MED.:

• Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10 
• Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/15 
• Gdańsk, ul. K. Górskiego 1 
(teren AWiS)
• Cedry Wielkie, ul. M. Płażyń-
skiego 18 

GM. PRUSZCZ GDAŃSKI

RUSOCIN

są przyjaznym 
urzędem!

Jaśniej  
i bezpiecz-
niej

Przyznano nam certyfikat 
„Przyjazny Urząd” oraz wy-
różnienie nadzwyczajne za 
najwyższą liczbę punktów 
w 7. edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu o Znak Jakości.
Znak Jakości „Przyjazny 
Urząd”, jaki uzyskaliśmy, 
świadczy o  najwyższych 
standardach, jakie speł-
niamy, wykonując zada-
nia związane z  obsługą 
mieszkańców. 
Certyfikat ten przyznawa-
ny jest przez Kapitułę Eks-
pertów powołaną spośród 
naukowców i  praktyków 
specjalizujących się w  pro-
blematyce administracji 
publicznej, zarządzania 
jakością i  zarządzania pu-
blicznego, reprezentujących 
polskie uczelnie publiczne 
i  niepubliczne oraz środo-
wisko menedżerów i  audy-
torów zarządzania publicz-
nego i zarządzania jakością.

(MB)

Dobiegły końca prace 
związane z  doświetleniem 
przejścia dla pieszych oraz 
budową oświetlenia przy 
drodze powiatowej. 

PIERWSZY TAKI TOR W REGIONIE

wyszkoleni strażacy to bezpieczni 
mieszkańcy 

W Wiślinie – między remizą 
a  szkołą – powstanie pierw-
szy w regionie tor szkolenio-
wy dla druhów. Właśnie ru-
szyły prace projektowe.  
Koszt wykonania dokumen-
tacji projektowej to 35 tys. zł. 
 – Z ogromną radością pod-
pisałem umowę na wyko-
nanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla tej 
inwestycji. Ruszyły już prace 
projektowe. Odbyła się także 
wizja w  terenie – relacjonu-
je wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański Daniel Kulkowski. 
– Teraz projektant potrze-
buje czasu na sporządzenie 
dokumentacji oraz uzyskanie 

uzgodnień i  pozwolenia na 
budowę. Zgodnie z  umową 
kompletna dokumentacja 
powinna być gotowa do koń-
ca września. Następnie pla-
nujemy ogłosić przetarg na 
budowę.
Zaplanowany do budowy 
kompleks treningowo-szko-
leniowy zakłada wykona-
nie toru sprawnościowego 
wraz z  montażem szeregu 
urządzeń w  postaci prze-
szkód typu: płotki o  regu-
lowanej wysokości, ściana 
drabiniasta, ściana płaska, 
tunel, kładka, które dedyko-
wane są do ćwiczeń i  zawo-
dów sprawnościowych dla 

członków OSP i Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych 
oraz usytuowanie budynku 
parterowego, który będzie 
dedykowany utworzeniu tzw. 
komory dymowej do szko-
lenia działań pożarniczych 
w pomieszczeniach z ograni-
czoną widocznością. Obiekt 
pozwoli na opracowanie 
i  wdrożenie stałego progra-
mu szkoleń, treningów, za-
wodów oraz innych wyda-
rzeń podnoszących spraw-
ność fizyczną członków OSP 
oraz MDP. 

(MB)

 wójt magdalena 
kołodziejczak 

 ostatnie rozmowy przed przygotowaniem projektu dotyczącej budowy toru szkoleniowego 
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Wybór miejsca koncertu nie był 
przypadkowy, ponieważ przed 
II wojną światową Przywidz 
nazywany był Małym Sopotem 
i właśnie tu mieszkańcy Gdań-
ska i  Sopotu przyjeżdżali na 
wywczasy. 
 – Mamy przyjemność współ-
organizować wielkie święto 
muzyczno-ekologiczno-spo-
łeczne – mówi nam Anna Zu-
lewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Przywi-
dzu. – Świętowanie rozpoczę-
ło się od spotkania przedsta-
wicieli przywidzkiej fundacji 
z dziećmi i młodzieżą. Wspól-
nie sadziliśmy drzewka, a przy 
okazji tłumaczyliśmy, że warto 
być dobrym i pomagać osobom 
potrzebującym. Jestem przeko-
nana, że dla wielu z nich była to 
lekcja, z której na pewno wycią-
gną w przyszłości odpowiednie 
wnioski.
Dzięki współpracy z  Nadle-
śnictwem Kolbudy zasadzono 
drzewa miododajne, które będą 
symbolizować nowe życie. Jak 

zauważa Anna Zulewska, bę-
dzie to też swego rodzaju spu-
ścizna, z której cieszyć się będą 
następne pokolenia. Każdy 
z  uczestników koncertu otrzy-
mał od organizatorów sadzon-
kę takiego drzewa, którą mógł 
posadzić przy własnym domu. 
Impreza była też pewnym po-
dziękowaniem za dotychcza-
sowe wsparcie, które Fundacji 
Hospicyjnej niosą mieszkańcy 
gminy Przywidz, ale i  innych 

miejscowości Pomorza.
 – Trójmiejski kurort obcho-
dzi właśnie 120-lecie nadania 
praw miejskich i  właśnie so-
pocki chór podzielił się tym ju-
bileuszem z Przywidzem. Naj-
większym dobrem człowieka, 
poza zdrowiem, są przyjaciele. 
Myślę, że naszej gminie nie 
brakuje dobrych przyjaciół, czy 
nawet w Sopocie, dzięki czemu 
mogliśmy zorganizować taki 
koncert – mówi „Panoramie” 

Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Zdaniem Mariana Kujawskie-
go, prezesa Fundacji Hospicyj-
nej im. św. Franciszka Ksawe-
rego organizacja ma się dobrze.
 – Jesteśmy organizacją non 
profit. Naszych i  tak skrom-
nych wydatków nie pokrywa 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 
ale dzięki ludziom o  gorących 
sercach możemy prowadzić 
naszą działalność – dodaje 

Marian Kujawski. – Mam na-
dzieję, że dzięki takim wyda-
rzeniom ludzie zrozumieją, na 
czym polega nasza praca, zro-
zumieją, czym jest hospicjum. 
Według ogólnego przekonania 
to nie jest umieralnia. Hospi-
cjum ma nieść pomoc choremu, 
aby ulżyć mu w  jego ostatnich 
dniach ziemskiej drogi. 

Korzystając z  okazji, zachęca-
my naszych Czytelników do 
angażowania się w  działalność 
organizacji charytatywnych – 
szczególnie hospicjum, które 
daje lepsze życie na finiszu na-
szego doczesnego życia.

Krzysztof Lubański

Polską częścią międzynarodo-
wego projektu koordynuje Insty-
tut Maszyn Przepływowych im. 
Roberta Szewalskiego Polskiej 
Akademii Nauk i  KEZO Cen-
trum Badawcze w  ścisłej współ-
pracy z Gminą Przywidz, Ener-
ga-Operator SA oraz  STAY-ON 
Storage Engineering.
 – Do tej pory w „zielonej trans-
formacji” skupiano się przede 
wszystkim na większych mia-
stach i  przemyśle ciężkim, pod-
czas gdy to lokalne społeczności 
są odpowiedzialne za znaczne 
ilości zużycia energii. Ważne 
jest, aby wprowadzać zmiany, tak 
aby ich konsumpcja była bardziej 
ekologiczna i  wydajna. Ponadto 
skupienie się na kwestiach lokal-
nych zwiększa świadomość i po-
ziom zaangażowania obywateli 
na rzecz „zielonej transformacji 
– podkreśla Birgitte Bak- Jensen, 
koordynatorka projektu z uniwer-
sytetu w Aalborgu.
Celem tzw. „wysp energetycz-
nych” jest przyczynienie się do 
dekarbonizacji lokalnego sys-
temu energetycznego poprzez 

optymalną integrację wielu no-
śników energii poprzez inteli-
gentne sterowanie oraz bilanso-
wanie systemów i sieci na pozio-
mie lokalnym.
Takie podejście zwiększa rów-
nież poziom wykorzystania 
energii odnawialnej, poprawiając 
w  ten sposób warunki środowi-
skowe, społeczne i  ekonomiczne 
mieszańców.
Dania, Holandia i Polska zostały 
wybrane do realizacji tzw. dzia-
łań demonstracyjnych w  ramach 
projektu SERENE. Są to kra-
je charakteryzujące się różnymi 
warunkami geograficznymi, spo-
łeczno-ekonomicznymi, prawny-
mi i  technicznymi oraz różnymi 
zasobami energii.
W  zależności od danej społecz-
ności, SERENE wypracuje sys-
tem sterowania, który będzie re-
agować na zapotrzebowanie na 
energię z  uwzględnieniem lokal-
nego poziomu produkcji. Skupi 
się on na umożliwieniu integracji 
większej ilości źródeł odnawial-
nych i  zwiększeniu inteligencji 
sieci dystrybucyjnych systemu 

energetycznego (np. sieci cie-
płowniczej/elektroenergetycznej). 
Podejście to obejmuje współdzia-
łanie elementów takich jak pom-
py ciepła, ładowarki pojazdów 
elektrycznych i  ich sterowanie 
z uwzględnieniem chwilowej po-
daży energii z lokalnych OZE.
Rozwiązania opracowywane 
przez SERENE będą stanowi-
ły podstawę do zaproponowania 
wzorcowych rozwiązań tech-
nicznych i  modeli biznesowych, 
które przetestowane przez lo-
kalnych mieszkańców (m.in. 

konsumentów, prosumentów, 
właścicieli nieruchomości i  na-
jemców), dadzą podstawę do ich 
powielania w podobnych społecz-
nościach w całej Europie.
Działania w kierunku zaangażo-
wania mieszkańców już się roz-
poczęły. Warsztaty SERENE 
odbyły się w  Olst w  Holandii, 
gdzie naukowcy z  Uniwersyte-
tu Saxion i Uniwersytetu Twen-
te wraz z  partnerami z  branży, 
w tym Loqio, przedstawili swoją 
wiedzę i  zaprosili obywateli do 
współtworzenia rozwiązań dla 

swoich społeczności.
Podobne zaangażowanie obywa-
telskie ma miejsce w  Danii oraz 
w Polsce, gdzie po przeprowadzo-
nym spotkaniu informacyjnym, 
do udziału w  projekcie zgłosiło 
się kilkudziesięciu mieszkańców 
gminy Przywidz.
 – Nakłonienie konsumentów do 
zaangażowania się i zrozumienia 
nowej technologii oraz zmiany 
ich zachowania może być bar-
dzo trudne. Natomiast identyfi-
kacja odpowiednich modeli biz-
nesowych, które mogą zapewnić 

opłacalne rozwiązania, zwiększy 
z  pewnością poziom zaangażo-
wania użytkowników końcowych 
i  może w  ten sposób przyczynić 
się do znacznego przyśpieszenia 
„zielonej transformacji” – podsu-
mowuje Birgitte Bak-Jensen.
Kolejne spotkanie uczestni-
ków projektu odbędzie się 
w Przywidzu.
 – Myślę, że doskonałym roz-
wiązaniem byłaby organizacja na 
Pomorzu sympozjów albo kon-
ferencji, na których moglibyśmy 
w  szerokim gronie pomorskich 
samorządowców – ale i  fachow-
ców – rozmawiać na temat od-
nawialnych źródeł energii. Temat 
ten poruszyłem podczas rozmów 
z  członkami zarządu wojewódz-
twa pomorskiego, którzy byli za-
interesowani pomysłem, a przede 
wszystkim rozwojem energetyki 
odnawialnej na Pomorzu. My-
ślę, że naszą przyszłością jest 
tworzenie wspólnot energetycz-
nych – mówi „Panoramie” Marek 
Zimakowski.

(AN, GR)
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 Fot. Ryszard Dominowski

życie gMiNy Przywidz

SOPOCKI JUBILEUSZ OBCHODZONY RÓWNIEŻ W MAŁYM SOPOCIE 

STAWIAJĄ NA ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

niecodzienny koncert zorganizowano w przywidzu. na scenie arena przywidz wystąpił chór Festiwalowy sopockiej akademii 
nauk stosowanych mundus cantat. koncert odbył się w ramach obchodów 120-lecia nadania praw miejskich sopotowi. przed 
koncertem promowano zaś działania Fundacji Hospicyjnej im. św. Franciszka ksawerego. 

w ramach projektu serene, finansowanego z programu Ue Horyzont 2020, zostaną opracowane oraz zademonstrowane opłacalne 
i zorientowane na konsumenta energii elektrycznej i cieplnej rozwiązania, umożliwiające miejscowym społecznościom zaspokojenie ich 
potrzeb energetycznych z lokalnych źródeł odnawialnych. celem projektu jest utworzenie zintegrowanych tzw. „wysp energetycznych” 
w trzech lokalizacjach w europie – duńskim skanderborg, holenderskim olst i przywidzu.

Muzyczne święto z ekologią i wolontariatem w tle

energetyczna wyspa powstaje w gminie Przywidz

 symboliczne drzewo zasadzili także wójt marek zimakowski 
(z lewej) i prezes Fundacji Hospicyjnej marian kujawski. 

 w arenie przywidz wystąpił chór Festiwalowy sopockiej akademii  
nauk stosowanych mundus cantat
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PRZEWOZY AUTOBUSOWE 2022 OBSZARY WIEJSKIE

wojewoda podpisał umowę dotacja dla powiatu gdańskiego, 
malborskiego i kościerskiego

Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich podpisał dziś umo-
wę, na mocy której Samorząd 
Województwa Pomorskiego 
otrzyma 16 342 578,30 zł do-
finansowania do 37 linii ko-
munikacyjnych ( 1763,7 km).
Fundusz rozwoju przewozów 
autobusowych jest państwo-
wym funduszem celowym 

(ustawa z  16 maja 2019 r.). 
Dopłacie podlegają linie ko-
munikacyjne niefunkcjonu-
jące, co najmniej 3 miesiące 
przed dniem wejścia w  życie 
ustawy oraz linie, na które 
umowa o  świadczenie usług 
w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego zostanie za-
warta po dniu wejścia w życie 

ustawy. Dopłata wynosi nie 
więcej niż 3,00 zł do 1 wozo-
kilometra przewozu o charak-
terze użyteczności publicznej. 
Dopłatę można uzyskać wy-
łącznie na linie, dla których 
w okresie rozliczeniowym wy-
stąpił ujemny wynik finanso-
wy (deficyt).

Powiat gdański, malborski 
oraz kościerski to samorzą-
dy, które otrzymały dotacje 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich 
podpisał dzisiaj stosowne 
umowy. Samorządy otrzy-
mają łącznie 5 637 000 zło-
tych dotacji.
• Powiat gdański (z  siedzibą 

w  Pruszczu Gdańskim): do-
finansowanie: 2 945 000 zł
• Powiat malborski: dofinan-
sowanie: 1 956 000 zł
• Powiat Kościerski: dofinan-
sowanie: 736 000 zł
• Zadanie: Scalanie grun-
tów, w ramach poddziałania. 
Wsparcie na inwestycje zwią-
zane z  rozwojem, moder-
nizacją i  dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa.
Celem głównym Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich jest poprawa konku-
rencyjności rolnictwa, zrów-
noważone zarządzanie zaso-
bami naturalnymi i działania 
w  dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważony rozwój tery-
torialny obszarów wiejskich.

Wojewoda Pomorski Da-
riusz Drelich gościł dziś 
u  harcerzy. Okazją do spo-
tkania w  Bazie Harcerskiej 
Czernica był Zlot Chorągwi 
Gdańskiej.
Trzydniowy (13 -15 maja 
br.) zlot to okazja do wymia-
ny doświadczeń wszystkich 
pomorskich instruktorek 
i  instruktorów, organiza-
cji warsztatów oraz zajęć dla 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
zaprasza do tworzenia murali 

opowiadających o Wojsku Polskim 
i walkach o suwerenność Polski, od 
średniowiecza po współczesność. 
Prace mogą także upamiętniać 
ważne dla regionu wydarzenia 
historyczne lub przypominać 
o lokalnych bohaterach walk 

o niepodległość. Na realizację 
zadań MON zaplanowało łącznie 

3.000.000 zł.

Więcej: https://www.gov.pl/.../
mur-ale-historia-wojska-polskiego3

osób na różnych funkcjach 
i poziomach instruktorskich.
Związek Harcerstwa Pol-
skiego - za troskę o  sprawy 
wychowania dzieci i  mło-
dzieży, a  także w  podzięko-
waniu za życzliwość i pomoc 
okazaną harcerstwu - uho-
norował Wojewodę Pomor-
skiego Dariusza Drelicha wy-
różnieniem Niezawodnego 
Przyjaciela.

wizyta Ministra edukacji i Nauki
Od spotkania w  gdańskiej 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego i  Sportu rozpo-
częła się wizyta prof. Prze-
mysława Czarnka, ministra 
edukacji i  nauki. Szefowi 
resortu towarzyszył Wo-
jewoda Pomorski Dariusz 
Drelich. Uczelnia otrzymała  
3 944 000 zł na przebudowę 
budynku B w  części Domu 
Studenckiego.

Spotkanie z polskimi i  ukra-
ińskimi uczniami było z  ko-
lei głównym punktem wizyty 
w  gdańskiej Szkole Podsta-
wowej nr 57 im. gen. Wła-
dysława Andersa. W  pla-
cówce uczy się 70 uchodź-
ców z  Ukrainy. W  Pomor-
skiem do szkół i przedszkoli, 
od 28 lutego br., uczęszcza  
ok. 11 033 Ukraińców, naj-
więcej w  Gdańsku, Gdyni 
i powiecie wejherowskim.

ZLOT CHORĄGWI GDAŃSKIEJ

wojewoda na uroczystości
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NA UL. PILOTÓW W KOWALACH „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

Powstanie wielofunkcyjne boiskoza nami pierwsza edycja projektu

Jeszcze w  tym roku na terenie 
rekreacyjnym przy ul. Pilotów 
w  Kowalach powstanie wie-
lofunkcyjne boisko z poliureta-
nową nawierzchnią. 
Plac do gry o długości 32 me-
trów i szerokości 27 metrów ze 
wszystkich stron otoczony bę-
dzie siatką. Na boisku zamon-
towane zostaną dwie bramki 
oraz dwa kosze. Obiekt przy-
stosowany będzie również do 
gry w siatkówkę. Pojawią się też 
dwie ławki. 
Wójt Andrzej Chruścicki pod-
pisał właśnie umowę na do-
finansowanie inwestycji. Na 
realizację boiska piłkarskiego 
nasz samorząd otrzyma ponad 
217 tysięcy złotych. Środki po-
chodzą z  Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 
Wniosek złożony we współpra-
cy z Lokalną Grupą Działania 
„Trzy Krajobrazy” został roz-
patrzony pozytywnie. W Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego podpisy 
na umowie gwarantującej przy-
znanie środków podpisy złożyli 
wójt gminy Kolbudy Andrzej 
Chruścicki i  Justyna Durzyń-
ska, dyrektor Departamentu 
Programów Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.
 – Plac zabaw na ulicy Pilotów 
w  Kowalach poddawany jest 
systematycznej moderniza-
cji – mówi Andrzej Chruścic-
ki. – W  ostatnich miesiącach 
powstał tam nowy plac zabaw, 

siłownia pod chmurką, wiata 
z miejscem do grillowania, tzw. 
tyrolka, oświetlenie oraz chod-
niki. Aktualnie trwa porządko-
wanie terenu wokół pobliskiego 
stawu. Dziś wiemy już na pew-
no, że nasz samorząd otrzymał 
dofinansowanie, które umożli-
wi nam budowę na placu wie-
lofunkcyjnego boiska. Zostanie 
ono zlokalizowane obok kolejki 
tyrolskiej. Z  mocno zaniedba-
nego przez terenu robi się na-
prawdę atrakcyjne miejsce. 
Kwota przyznanego dofinan-
sowania wynosi 217,4 tys. zło-
tych. Koszt kwalifikowalny 
przedsięwzięcia to ok. 341 tys. 
złotych.

(RN)

Zakończyła się 
pierwsza edycja zajęć 
relaksacji i  uważno-
ści dla dzieci w  wie-
ku od 7 do 12 lat. 
Bezpłatne warsztaty 
dedykowane młodym 
mieszkańcom gminy 
Kolbudy obejmowały 
naukę samokontroli, 
koncentracji czy ra-
dzenia sobie ze stre-
sem i  niwelowania 
napięcia emocjonal-
nego. Spotkania od-
bywały się przez mie-
siąc. Wzięło w  nich 
udział 20 dzieci, 
którym towarzyszyli 
rodzice.
Spotkania dla naj-
młodszych odbywały się 
m.in. w  formie bajkoterapii 
oraz muzykoterapii. Zajęcia 
prowadzone były w  Zespole 
Kształcenia i  Wychowania 
w Bielkówku wraz z oddzia-
łem Stowarzyszenia Ka-
szubskie Centrum Edukacji 
Vademecum.
Uczestnicy zwracali uwa-
gę na doskonałą atmosferę 
i  profesjonalizm kadry, co 
sprawiało, że dzieci z  nie-
cierpliwością oczekiwały ko-
lejnych zajęć.

Na zakończenie projektu 
każdy z  uczestników otrzy-
mał imienny dyplom ukoń-
czenia oraz mały upomi-
nek. Uśmiech nie schodził 
uczestnikom z  ust do ostat-
niej minuty zajęć.
 – Cieszymy się, że pierwsza 
edycja warsztatów relaksują-
cych dla dzieci spotkała się 
z  takim zainteresowaniem 
– informują organizatorzy. 
- Jest to bardzo motywują-
ce do tworzenia podobnych 
inicjatyw. 

Projekt został zrealizo-
wany w  ramach programu 
„WzMOCnij swoje otocze-
nie” organizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne. Jednym z  patronów 
przedsięwzięcia był Wójt 
Gminy Kolbudy.
Więcej o  programie 
„WzMOCnij swoje otocze-
nie” przeczytać można na 
stronach www.raport.pse.pl 
i www.wzmocnijotoczenie.pl.

(RN)
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W  gronie nagrodzonych spor-
towców znalazło się 27 młodych 
mieszkańców gminy. Wszyscy, 
mimo młodego wieku, mają już 
na swoim koncie sukcesy w  im-
prezach rangi Mistrzostw Polski, 
Europy, a nawet świata. Dyplo-
my z  rąk Andrzeja Chruścic-
kiego odebrali m.in. żeglarze, 
koszykarze, gimnastycy, a  także 
zawodnicy uprawiający sporty 
walki, łyżwiarstwo, kolarstwo, 
tenis czy rugby.
Nagrody przyznano również 
osobom realizującym swoje ar-
tystyczne pasje i  zainteresowa-
nia. W gronie laureatów znalazły 
się osoby mogące się poszczy-
cić szczególnymi osiągnięciami 
twórczymi, doceniane w  kon-
kursach, na festiwalach czy prze-
glądach. W tej kategorii uhono-
rowano pięć osób realizujących 
swoje muzyczne i taneczne pasje. 
Niektórzy z  nagrodzonych 
uświetnili swoim występem galę 
wręczenia nagród. Publiczno-
ści zaprezentował się saksofo-
nista Mikołaj Sarad oraz Maja 

Ziółkowska wraz z  partnerem 
Marcelem Czarneckim w poka-
zie tańca towarzyskiego.
 – Wszystkim laureatom należą 
się słowa uznania – mówi wójt 
Andrzej Chruścicki. – Realizu-
ją swoje pasje i marzenia, a  jed-
nocześnie popularyzują Gminę 
Kolbudy na krajowych i między-
narodowych arenach. Sukcesy, 
które osiągają, wymagają wiele 
pracy i  często szeregu wyrze-
czeń. Gratuluję młodzieży oraz 

trenerom i  instruktorom, z któ-
rymi pracują na co dzień. Trud-
no nie docenić tutaj roli rodzi-
ców, którzy robią wszystko, aby 
umożliwić swoim pociechom 
rozwój zainteresowań i  podno-
szenie umiejętności.
Laureaci Nagród Wójta Gminy 
Kolbudy dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną, upo-
wszechnianiem i  ochroną kul-
tury za rok 2021: Agata Szlufik 
– muzyka klasyczna (fortepian), 

Maja Kuraś – tancerka, trenu-
je taniec współczesny i  jazzowy 
w  Gdańskiej Szkoły Artystycz-
nej, Mikołaj Robak – młody mu-
zyk – gra na instrumencie perku-
syjnym – werblu, Maja Ziółkow-
ska – Trenuje taniec towarzyski 
w klubie The Best, Mikołaj Sa-
rad – Młody kompozytor i  stu-
dent Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy w klasie saksofonu, 
Laureaci Nagród Wójta Gminy 

Kolbudy za wybitne osiągnięcia 
sportowe za rok 2021 – uczest-
nicy i finaliści zawodów ogólno-
polskich i  międzynarodowych: 
Dominik Lewiński – windsur-
fing, Aleksander Nowakowski 
– taekwondo, Agata Kalinow-
ska – taekwondo, Aleksandra 
Miotk – taekwondo, Domi-
nik Kotowski – rugby, Jakub 
Woźniak – taekwondo, Emilia 
Paszek – żeglarstwo, Kacper 
Paszek – żeglarstwo, Korne-
lia Kąkol – taekwondo, Patryk 
Murglin – łucznictwo, Zbyszko 
Miazga – rugby, Natalia Kulin-
kowska – gimnastyka, Karolina 
Junosza Kisielewska – taekwon-
do, Jan Sękowski – tenis stołowy, 
Adam Niemirowicz-Szczytt – 
taekwondo, Tymoteusz Widzic-
ki – taekwondo, Lena Antonina 
Florczak – kolarstwo, Mateusz 
Łukiańczyk – taekwondo, Igor 
Lewiński – windsurfing, Maja 
Obarzanek – łyżwiarstwo syn-
chroniczne, Olga Krasowska 
– windsurfing, Klaudiusz Klo-
ska – koszykówka, Magdalena 

Kloska – koszykówka, Karol 
Kloska – koszykówka, Filip Łącz 
– koszykówka, Maciej Barć 
– żeglarstwo, Lena Formella 
– windsurfing.
Dyplomy wręczono również 
uczniom Szkoły Podstawowej 
w Pręgowie, którzy zajęli trzecie 
miejsce w Ogólnopolskim Fina-
le Odysei Umysłu 2021–2022. 
Odyseja Umysłu to przyjazny 
program edukacyjny realizowa-
ny w  formie międzynarodowe-
go konkursu, w którym co roku 
bierze udział kilkadziesiąt tysię-
cy uczniów i studentów z całego 
świata. 
Serdecznie gratulujemy Agacie 
Niemirowicz–Szczytt i  Karoli-
nie Romskiej za przegotowanie 
uczniów oraz ogromne zaanga-
żowanie w  ten ambitny projekt. 
Wielkie brawa dla Odyseuszy: 
Julii Pacek, Laury Moskwy, Niny 
Nowakowskiej, Marcela Borg-
greve, Zuzanny Dzięcioł, Joanny 
Trofimenko i Julii Czaplickiej.

(RN)

Fot. UG Kolbudy 

DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW

wójt Gminy kolbudy uhonorował wyróżniających się młodych sportowców oraz artystów z terenu Gminy kolbudy. dyplomy 
z gratulacjami odebrali również uczniowie z pręgowa, którzy stanęli na podium prestiżowego konkursu odyseja Umysłu 2021–2022. 
Uroczystą galę wręczenia sportowych i artystycznych nagród wójta Gminy kolbudy zorganizowano w sali koncertowej urzędu. 

Nagrody wójta gminy kolbudy dla artystów i sportowców

 budowa boiska będzie kolejnym etapem regularnie modernizowanego  
placu przy ul. pilotów
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PLANUJESZ SKORZYSTAĆ Z POSTOJOWEGO? 

NOWA CENA BILETÓW

EMOLIUM CICA KREM NAPRAWCZY

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Lepiej się pospiesz

zmiany od 1 czerwca

kino na dachu teatru 
szekspirowskiego

chodnik już gotowy

Wraz z  początkiem czerwca 
wystartuje po raz siódmy naj-
piękniejsze kino plenerowe 
w Gdańsku – na dachu Teatru 
Szekspirowskiego. Pokazy in-
spirowane są słynnymi pro-
jekcjami filmowymi „Rooftop 
cinema”, które odbywają się od 
wielu lat na dachach budyn-
ków Nowego Jorku. Przez całe 
wakacje odbędą się 22 seanse 
w wyjątkowej scenerii — z wi-
dokiem na dachy gdańskich 
kamienic.
W  tym roku ponownie zapre-
zentowane zostaną najciekaw-
sze filmy ubiegłych lat, które 
zdobyły nagrody i wyróżnienia 
na najważniejszych światowych 
festiwalach filmowych, takich 
jak Berlinale, Cannes, Sundan-
ce czy Wenecja. Pojawią się też 
filmy o charakterze wielkomiej-
skim, których akcja rozgrywa 
się w metropoliach i z Nowym 
Jorkiem w tle.
W  programie znalazły się ta-
kie filmy jak „Na rauszu” w re-
żyserii duńskiego mistrza kina 
Thomasa Vinterberga, laureata 
ubiegłorocznego Oskara dla 
najlepszego filmu nieangloję-
zycznego, o  którym sam re-
żyser mówi, że jest pochwa-
łą życia, a  nie picia alkoholu; 
„Najgorszy człowiek na świe-
cie” norweskiego reżysera Jo-
achima Triera, słodko-gorzki 
portret pokolenia współcze-
snych trzydziestolatków, którzy 
wyłamują się ze społecznych 
stereotypów czy kameralny, 

czarno-biały i urzekający obraz 
„C’mon C’mon” Mike’a  Mill-
sa z fenomenalną rolą Joaquina 
Phoenixa.
 – Kino na Szekspirowskim 
z  widokiem na dachy gdań-
skich kamienic ma unikato-
wy charakter. Nie ma drugie-
go takiego kina plenerowego 
w  Polsce. Dach teatru, który 
jest jednocześnie tarasem nad 
częścią administracyjną bu-
dynku, to idealne i wymarzone 
miejsce na nasze seanse. Jest 
to niewątpliwie najpiękniejsze 
kino plenerowe w  Gdańsku – 
mówi pomysłodawczyni cyklu 
filmowego Anna Kądziela-
Grubman ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego Hamulec Bez-
pieczeństwa. – Rozpoczynamy 
siódmy sezon cyklu pokazów na 
Szekspirowskim z  poczuciem, 
że po dwóch latach pandemii 
będziemy mogli zagrać w koń-
cu bez obostrzeń dla większej 
publiczności. Przygotowaliśmy 
na ten sezon w  sumie 22 po-
kazy, 19 wyjątkowych filmów, 
z  których trzy zaprezentujemy 
dwukrotnie.
Seanse odbywać się będą w śro-
dy, soboty i wybrane czwartki, 
od 11 czerwca do 27 sierpnia 
o  godz. 21.30 (21.00 w  sierp-
niu). W przypadku niesprzyja-
jących warunków atmosferycz-
nych (silny wiatr, deszcz) wy-
brany seans będzie przekładany 
na inny termin.
Więcej informacji na stronie ki-
nonaszekspirowskim.pl.

Na przedłużeniu ul. Obroń-
ców Pokoju w  Pruszczu 
Gdańskim, pomiędzy drzew-
nymi alejkami biegnącymi 
w stronę cmentarza, zakończo-
no budowę chodnika. Osoby 
odwiedzający swoich bliskich 
na pruszczańskiej nekropolii 
nie będą już musiały przecho-
dzić w tym miejscu ulicą. 
Chodnik wybudowano 

nakładem finansowym prusz-
czańskiego samorządu. 
 – Dzięki tej inwestycji przej-
ście na cmentarz będzie bar-
dziej bezpieczne. Jest to ko-
lejna inwestycja, na którą 
czekali mieszkańcy naszego 
miasta – mówi burmistrz Ja-
nusz Wróbel.

(GR)

CHRZEST WALCZAKA STOLEMA

jesteśmy na półmetku budowy gdańskiej spalarni. w połowie maja odbyła się uroczystość, podczas 
której w porcie czystej energii odbył się uroczysty chrzest walczaka – kluczowego elementu kotła 
gdańskiej elektrociepłowni. ma ona produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców 
miasta przy znikomym wpływie na środowisko.

Budowa spalarni na półmetku

 – Stoimy przed dużymi wy-
zwaniami w  przyszłości. Bu-
dowany Port Czystej Energii 
pokazuje, że jesteśmy goto-
wi im sprostać. To ważna dla 
Gdańska inwestycja, która po-
zwoli zagospodarować odpa-
dy zarówno dzisiaj, jak i przy-
szłości. Dodatkowo – od 2024 
roku – zakład zróżnicuje źródła 
energii w  Gdańsku, wprowa-
dzając do sieci „zieloną ener-
gię”, właśnie z tej nowoczesnej 
elektrociepłowni – mówi Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.
Obecny na uroczystości mini-
ster Marcin Horała, sekretarz 
Stanu w  Ministerstwie Fun-
duszy i  Polityki Regionalnej 
podkreślił wagę samorządów 
w zagospodarowaniu odpadów.
 – Port Czystej Energii jest 
pięknym przykładem synergii 
i współpracy, w który
z  jednej strony zaangażowane 
są środki europejskie, z  dru-
giej mamy wsparcie instytucji 

rządowej, jaką jest Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska, 
ale przede wszystkim pojawia 
się ogromne zaangażowanie 
po stronie samorządów, tak aby 
tę inwestycję przeprowadzić 
do końca, dla dobra wszyst-
kich mieszkańców – dodaje 
minister.
Sławomir Kiszkurno, prezes 
Portu Czystej Energii podkre-
ślił, że to ważny moment dla 
wszystkich osób zaangażowa-
nych w realizację tej inwestycji. 
 –  Olbrzymia praca za nami, 

ale taki sam wysiłek jeszcze 
przed nami. Jestem przekona-
ny, że walczak, który nosi te-
raz imię Stolem, będzie nam 
z  powodzeniem służył przez 
długie lata – mówi Sławomir 
Kiszkurno. 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski zauważył z  kolei, że 
Port Czystej Energii będzie 
rozwiązaniem dla rosnącej ilo-
ści składowanych odpadów, 
a  dzięki tej inwestycji sko-
rzystają zarówno mieszkańcy 
Gdańska jak i  34 okolicznych 

gmin.
Do spalarni będą trafiać odpa-
dy, które pozostaną po procesie 
sortowania i nie będą nadawa-
ły się do recyklingu. Mogą one 
mieć dużą wartość energetycz-
ną i mogą być paliwem i zastę-
pować te kopalne, takie jak gaz 
czy węgiel. 
Koszt inwestycji to ok. 600 
mln zł, z  czego 271 mln zł to 
dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej.

(GR)

Jeszcze tylko do 16 sierpnia 
przedsiębiorcy i  osoby wyko-
nujące umowy cywilnoprawne, 
które odczuły negatywne skut-
ki covid-19, mają czas na złoże-
nie wniosku o świadczenie po-
stojowe. Do tej pory w ramach 
tarcz antykryzysowych Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wy-
płacił na Pomorzu postojowe 
na kwotę blisko 454 mln zł. 
 – Od 16 maja został zniesio-
ny w Polsce stan epidemii. Dla 
przedsiębiorców oraz osób, 
które wykonują umowy cywil-
noprawne, oznacza to, że mogą 
złożyć wniosek o  świadczenie 
postojowe najpóźniej w  ciągu 
3 miesięcy od tego terminu, 

czyli do 16 sierpnia – infor-
muje Krzysztof Cieszyński, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS w  Gdańsku. – Inaczej 
jest w  przypadku wniosków 
o  świadczenie postojowe lub 
ponowne świadczenie postojo-
we RSP-DD7, które jest przy-
znawane na podstawie przepi-
sów rozporządzenia z 26 lutego 
2021 r. Te wnioski mogą być 
składane do 23 lipca. Dotyczą 
one to takich branż jak m.in.: 
sprzedaż detaliczna, transpor-
towa, gastronomiczna, kul-
turalno-rozrywkowa, sporto-
wa, turystyczna, edukacyjna, 
cateringowa, usługowa lub 
hotelowa. 

Przypomnijmy, że świadcze-
nie postojowe przeznaczone 
jest dla przedsiębiorców i osób, 
które wykonują umowy cywil-
noprawne, a  którzy negatyw-
nie odczuli skutki pandemii 
covid-19. 
 – Co do zasady, świadczenie 
postojowe przysługuje w wyso-
kości 80 proc. kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w 2020 r. czyli 
2080 zł. Przedsiębiorca, któ-
ry rozlicza podatki w  formie 
karty podatkowej i  jest osobą 
zwolnioną z opłacania podatku 
VAT, może liczyć na świad-
czenie postojowe w  wysokości 
1300 zł. Aby otrzymać środki, 

należy spełnić określone wa-
runki. Informacje w tej sprawie 
znajdują się na stronie interne-
towej ZUS – dodaje rzecznik
Wnioski o wsparcie można zło-
żyć wyłącznie elektronicznie 
przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS. Bez 
zmian pozostaje kwestia roz-
kładania na raty albo odracza-
nie terminu płatności bez na-
liczania opłaty prolongacyjnej 
oraz możliwość wnioskowania 
o  odstąpienie od pobierania 
odsetek za zwłokę. Oznacza to, 
że przedsiębiorcy nadal mogą 
skorzystać z tych ulg. 

(GR)

Jak podaje Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go w  Gdańsku od 1 czerw-
ca zmieni się cena jednora-
zowego biletu na przewóz 
roweru.
Nowa cena biletu jedno-
razowego w  Taryf ie Po-
morskiej na przewóz 

roweru w  pociągach spółek 
POLREGIO S.A. i  PKP 
SKM w  Trójmieście sp. 
z  o.o. będzie wynosić 7 
zł. Przewóz roweru po-
zostaje bezpłatny pomię-
dzy Wejherowem a  Gdań-
skiem Śródmieście w  po-
ciągach POLREGIO i PKP 
SKM w  trakcji elektrycz-
nej, (w  pociągach trakcji 

spalinowej na wszystkich 
liniach opłata wynosi 7 zł). 
Cena biletu miesięcznego 
na przewóz roweru również 
pozostaje bez zmian i  wy-
nosi 30 zł. 
 – W przypadku braku bile-
tu na przewóz roweru nale-
ży przed wejściem do pojaz-
du zgłosić się do kierownika 
pociągu, który sprzeda bilet 

pod warunkiem wolnych 
miejsc na rower. Przypo-
minamy również, że prze-
wóz roweru odbywa się na 
zasadach określonych w  re-
gulaminach przewoźników 
kolejowych – przypomina 
Michał Piotrowski.

(GR)

 w niecodziennej uroczystości uczestniczyli również samorządowcy w powiatu gdańskiego 
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MISTRZOSTWA EUROPY

Nasi 
z medalami 
W  Chorwacji odbyły się Mi-
strzostwa Europy Teakwon-
do, gdzie bardzo dobrze wy-
padli reprezentanci Polski. 
W  chorwackim championacie 
barw biało-czerwonych bronili 
przedstawiciele pruszczańskie-
go klubu Taekwon-do An-DO.
Dla Szymona Banakowicza był 
to debiut w reprezentacji Polski 
i  od razu medalowy. Miesz-
kaniec Pruszcza Gdańskiego 
wrócił do domu z dwoma me-
dalami – srebrnym w  druży-
nowych technikach specjal-
nych i brązem w drużynowych 
układach juniorów. Warto do-
dać, że Szymon Banakowicz 
jest już 8. zawodnikiem klu-
bu i  przedstawicielem miasta 
Pruszcz Gdański powołanym 
do kadry narodowej na najważ-
niejsze imprezy międzynarodo-
we. Wcześniej powołania uzy-
skali: Dorota Mazur, Natalia 
Michoń, Patrycja Kaniowska, 
Piotr Maj, Przemysław Czer-
wiński, Krystian Kułakowski 
i  Karol Keler. Znakomitym 
wynikiem sportowym może się 
tez pochwalić trenerka klubu 
AN-DO Martyna Pietrzeniec, 
która wraca z 4 medalami.

(GR)

SUKCES UKS „MOTŁAWA” 

dziewczęta z Uks „motława” suchy dąb okazały się niepokonane w ogólnopolskim turnieju Unihokeja brzdąc 
2022 w orzyszu. nasza ekipa rozegrała kapitalny turniej, notując same zwycięstwa i pewnie zwyciężając swój 
pierwszy w życiu ogólnopolski turniej.

Niepokonane na ogólnopolskim turnieju

Miejscowa hala Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji zosta-
ła opanowana przez najmłodszych 
adeptów unihokeja z różnych stron 
Polski. Do rywalizacji przystąpiła 
ponad setka dzieci i 13 zespołów. 
W tym doborowym towarzystwie 
nie mogło zabraknąć naszych. 
Barw powiatu gdańskiego bronił 

UKS „Motława
Suchy Dąb. Nasza ekipa 6:2 ograła 
drugi zespół gospodarzy – Jedyn-
kę Orzysz, 5:1 pierwszy garnitur 
„Jedynki”, 4:1 KS Dragons Płoski-
nia i 6:1 OCKK Biedronki Chu-
dek. To wystarczyło, by stanąć na 
najwyższym stopniu podium.
 – W tym turnieju nie wynik był 

jednak najważniejszy, a klasyfi-
kacja punktowa zeszła na dal-
szy plan. Najważniejsza była 
fantastyczna zabawa w  duchu 
fair play, o  którą zadbali or-
ganizatorzy z  Orzysza. Na 
wszystkich szyjach zawisły me-
dale, a każdy z zespołów mógł 
cieszyć się z  nowych trofeów. 

Był to fantastyczny turniej, 
a emocje, które przyniósł, będą 
nam towarzyszyć jeszcze przez 
wiele, wiele dni – podsumowu-
je Krzysztof Zyszczak, szkole-
niowiec UKS „Motława” Suchy 
Dąb.
Złote medalistki z  Suchego 
Dębu wystąpiły w  składzie: 

Maja Halbecka (kapitan), Zo-
fia Kata, Natasza Jamroży, 
Oliwia Kaźmierczak, Iga Ra-
dzymirska, Kinga Skrzypacz, 
Nadia Szachnowska i  Amelia 
Szymańska. 

(TJ)

Żeglarska przystań zaczyna przy-
nosić owoce. Marina doskonale 
promuje gminę. Przy niej funk-
cjonuje szkółka żeglarska, gdzie 
szkoli się nasza młodzież. Ale nie 
to jest najważniejsze.
 – Dziś przystań jest już samofi-
nansującym się obiektem, który 
stał się też miejscem przyciągają-
cym przedsiębiorców działających 

w  branży okołostoczniowej. 
Nowe firmy dają nie tylko miejsca 
pracy, ale także pieniądze, które 
wpływają do budżetu gmin. Za-
interesowanie terenami inwesty-
cyjnymi w  Błotniku jest bardzo 
duże, a my chcemy stworzyć jak 
najlepsze warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości. Niektóre fir-
my podpisały nawet umowy ze 

szkołami, w  których kształceni 
są ich późniejsi pracownicy – za-
uważa Janusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie.
W związku z tym wójt Goliński 
zorganizował spotkanie przed-
siębiorców z  Piotrem Ciecho-
wiczem, wiceprezesem Agen-
cji Rozwoju Pomorza. Podczas 
spotkania omawiano możliwości 
wsparcia, z jakiego mogą skorzy-
stać firmy z branży jachtowej.
 – Moim obowiązkiem jest pomóc 
przedsiębiorcom, którzy chcą tu 
inwestować. Warto wykorzy-
stać okazję, by na gminę Cedry 
Wielkie patrzono z innej, bardziej 
atrakcyjnej perspektywy. Może to 
w  przyszłości przynieść kolejne 
korzyści wszystkim mieszkań-
com gminy. Z  pieniędzy, któ-
re wpływają do budżetu, czy to 
z Budżetu Państwa czy też z UE, 
realizujemy inwestycje praktycz-
nie w każdej miejscowości gminy 
– podkreśla Janusz Goliński. 
Rozwojem Błotnika interesują się 
także politycy, którzy chętnie od-
wiedzają gminę. 
 – Wzorcowym przykładem wy-
korzystania unijnego wsparcia 
jest marina w  Błotniku, która 

przechodzi właśnie kolejny etap 
rozbudowy. Nie można zapo-
mnieć o  budowie ścieżek rowe-
rowych. Są to piękne dzieła, któ-
rych pozazdrościć może niejeden 
polski samorząd – komentuje 
Jan Szymański, dyrektor Depar-
tamentu Programów Regional-
nych Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
w  Gdańsku, który słusznie za-
uważył, że na boom gospodarczy 
duży wpływ ma również wybu-
dowana niedawno trasa S7.

Stałym gościem w  naszej gmi-
nie jest też poseł ziemi gdyńskiej 
Marek Biernacki, który zawsze 
z  przyjemnością śledzi realizację 
kolejnych inwestycji.
 – Widać, że postawiono tu na 
zrównoważony rozwój. Jest no-
woczesna szkoła z halą sportową, 
ale nie zapomina się też o zabyt-
kach i kulturze – kulturze, która 
na żuławskich ziemiach była bar-
dzo wysoko rozwinięta. Dzię-
ki temu duch tej ziemi nigdy nie 
zginie. Jeszcze niedawno nie była 

to zamożna gmina. Teraz jest zaś 
w grupie samorządów, które mu-
szą płacić „Janosikowe”. Musi to 
więc o czymś świadczyć – dodaje 
Marek Biernacki. 
 – Wszyscy, którzy wracają w  to 
miejsce, mogą śmiało powiedzieć, 
że czas nie był tu zmarnowany. 
Z  kolei możliwości pozyskania 
środków z Unii Europejskiej po-
kazują, że można zrealizować 
bardzo wiele – mówi nam Jan 
Kozłowski, były poseł i marszałek 
województwa pomorskiego. 
Z  mariny korzystają również 
uczniowie, którzy uczestniczą 
w  projekcie edukacji morskiej. 
Przypomnijmy, że w  przedsię-
wzięciu uczestniczą przedsta-
wiciele trzech gmin z  Cedrami 
Wielkimi na czele. W  Błotniku 
odbyło się spotkanie, podczas 
którego podsumowano dotych-
czasowe działania i  omawiano 
kolejne punkty partnerskiego 
projektu. Odbyły się też rega-
ty o  puchar wójta gminy Cedry 
Wielkie, w których uczestniczyli 
młodzi żeglarze z Cedrów Wiel-
kich, Kolbud i Gdyni.

(lubek)

BŁOTNIK TO MARINA, SPORT, EDUKACJA I BIZNES

marina w błotniku to już nie tylko przystań żeglarska. to przede wszystkim miejsce, wokół którego toczy się życie biznesowe, 
edukacyjne, czy sportowe. w tej niewielkiej miejscowości w gminie cedry wielkie odkryto ogromny potencjał. 

wzorcowy przykład wykorzystania unijnego wsparcia 

MISTRZOSTWA ŚWIATA

Bilety już są
Ruszyła sprzedaż biletów na 
największe wydarzenie świa-
towej siatkówki w  wydaniu 
żeńskim, a  więc Mistrzostwa 
Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 
2022 w Polsce i Holandii. Część 
meczów rozegrana zostanie 
w  Ergo Arenie, gdzie grać bę-
dzie reprezentacja Polski.
Mecze w  trójmiejskiej hali od-
bywać się będą od 27 września 
do 1 października. Rywalkami 
biało-czerwonych będą Tur-
czynki, Koreanki, Tajki, Chor-
watki i  Dominikanki. Repre-
zentacja Polski stanie w szranki 
w całkiem nowej odsłonie i pod 

wodzą nowego szkoleniowca, 
którym na początku tego roku 
został Włoch Stefano Lavarini. 
Ranga imprezy, renoma trene-
ra, mocny skład i status gospo-
darza obiecują wielkie emocje 
i budzą nadzieje na dobry wynik 
biało-czerwonych.
Polki w grupie C zagrają kolejno 
z Tajlandią (27 września, godz. 
20.30), Koreą Południową (28 
września, godz. 20.30), Do-
minikaną (29 września, godz. 
20.30) i Turcją (1 października, 
godz. 20.30).

(GR)




