
POIiŚ – Piknik rodzinny w Pruszczu Gdańskim 27.09.2014r. 

ZMiUW WP w Gdańsku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w pikniku rodzinnym w dniu 

27.09.2014 r.w godz. 9:00 – 15:00, który odbędzie się w Międzynarodowym Bałtyckim Parku 

Kulturowym Faktoria w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie związane jest z promocją projektu 

„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I- Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.  

Gościem honorowym pikniku rodzinnego będzie Pan Ryszard Świlski, członek Zarządu 

Województwa Pomorskiego. 

Wstęp na imprezę jest bezpłatny a sam teren pikniku został podzielony na kilka części 

tematycznych: 

W strefie edukacyjnej zaprezentowane zostaną informacje dotyczące realizowanego 

projektu oraz postępów w jego realizacji, zachowania ludności na wypadek zagrożenia 

powodzią oraz samej powodzi. Zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w konkursach 

związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

Odwiedzając strefę kuchni regionalnej będzie można skosztować regionalnych przekąsek, 

które przygotowywane będą na oczach publiczności. 

Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę gier i zabaw obsługiwaną przez 

doświadczone animatorki. Wśród atrakcji można wymienić stanowisko do malowania twarzy, 

stanowisko do wytwarzania baniek mydlanych oraz mini wesołe miasteczko z dmuchanymi 

zjeżdżalniami i „chińskim basenem”. 

Strefa zdrowia zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym po 

obiektach hydrotechnicznych, w tym realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Długość trasy rajdu wynosi ok 40 km. Dla 

najmłodszych uczestników przygotowano krótszy dystans na terenie pikniku.  

Dla wszystkich uczestników którzy zameldują się na mecie będą czekały medale, a dla 

najlepszych uczestników przewidziano nagrody. Aby wystartować w rajdzie rowerowym 

należy się uprzednio zarejestrować.  

Zapisy rozpoczynamy 22 września- regulamin rajdu oraz formularz zgłoszeniowy ukażą się na 

stronie www.zmiuw.gda.pl. Limit miejsc dla obu dystansów – 200 osób, decyduje kolejność 

zgłoszeń. Udział w rajdzie rowerowym również jest bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy całe rodziny – każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
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Pruszcz Gdański - Faktoria, 9:00 – 15:00, WSTĘP WOLNY
 ZOBACZ JAK ZMIENIAJĄ SIĘ ŻUŁAWY

INWESTYCJE PRZECIWPOWODZIOWE

Atrakcje i konkursy z nagrodami dla całej rodziny
• Strefa edukacji • Kuchnia regionalna • Strefa zdrowia 

Rajd rowerowy po obiektach hydrotechnicznych
• Atrakcyjne nagrody • Medal na mecie dla każdego

Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” 

jest współ� nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013


