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Z sukcesem promują Pomorze 
Pomorze to jeden z najprężniej rozwijających 
się regionów Polski. Coraz chętniej inwestują 
tu nie tylko rodzimi przedsiębiorcy, ale 
również firmy z zagranicy.

Młodzi mieszkańcy gminy Kolbudy nie mogą narzekać na brak 
zajęć podczas letnich wakacji i zimowych ferii. Latem biorą udział 
w obozach żeglarskich, a zimą szlifują formę narciarską. W tym 
roku 200 osób skorzystało z zimowych atrakcji zaproponowanych 
przez urząd. Zajęcia odbywały się na stoku w Trzepowie.

Do obejrzenia niektórych zdjęć 
odsyłamy na str. 8 – 9. 

Pierwszy kościół w Otominie 
12 lutego, zapisze się złotymi zgłoskami  
w kronikach sołectwa Otomin i tamtejszej pa-
rafii. Tego dnia podpisano i wmurowano akt 
erekcyjny w budowanym kościele.

Na inwestycje wydadzą 35 milionów 
Takiego budżetu na inwestycje pozazdrościć 
może niejedna polska gmina. W tym roku w 
budżecie gminy Kolbudy na inwestycje prze-
znaczono bagatela 35,5 mln zł.

Nowe miejsce spotkań  
Niedawno w Jankowie oddano do użytku 
nowy budynek szkoleniowo-sportowy. Obiekt 
ma służyć przede wszystkim jako zaplecze 
pobliskiego boiska sportowego.

STR. 5STR. 3 STR. 4 STR. 11

Białe szaleństwo w czasie ferii
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Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna w Kolbudach     (58) 682 76  66

• Urząd Gminy w Kolbudach     (58) 691 05 21

• Urząd Stanu Cywilnego w Kolbudach   (58) 691 05 52

• Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Komisariat Policji Kolbudy     (58) 682 72 70

• Gminna Biblioteka Publiczna - Kolbudy   (58) 682 69 24

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 692 09 92 

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Parafia pw. św. Floriana w Kolbudach   (58) 682 73 36

• Parafia pw. Bożego Ciała w Pręgowie   (58) 682 72 51

• Parafia p.w. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie (58) 682 73 62

• Gminne Przedszkole w Kolbudach    (58) 682 73 63

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22 

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Przychodnia Rodzinna Kolbudy    (58) 683 83 83

• Gminny Ośrodek Zdrowia w Kolbudach   (58) 682 72 80

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

• 21 lutego (wtorek), Rod Stewart,  
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 22 lutego (środa), Skunk Anansie,  
godz. 19.00, klub B90, ul. Elektryków

• 24 lutego (piątek), Justin Kauflin Trio, 
godz. 20.00, Klub Żak,  
al. Grunwaldzka 195/197

• 27 lutego (poniedziałek), Sabaton,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 28 lutego (wtorek), Varius Manx i Kasia 
Stankiewicz, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 3 marca (piątek), Illusion, klub B90 
w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 marca (sobota), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 19.00, Ergo Arena

• 5 i 6 marca (niedziela – poniedziałek), 
Kult Akustik, godz.19.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 10 – 12 marca (piątek – niedziela), 
Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, 
Żeglarzy i Alpinistów – Kolosy w Gdyni

• 11 marca (sobota), Trefl Sopot – 
Polpharma Starogard Gdański, godz. 
18.00, Hala 100-lecia w Sopocie,  
ul. Goyki 7

• 19 marca (niedziela), Tommy Emmanuel, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 25 marca (sobota), Eldo, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 2 kwietnia (niedziela), Superheroes in 
concert, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 5 kwietnia (środa), Tini, godz. 18.00, 
Hala Ergo Arena

• 8 kwietnia (sobota), Julia Pietrucha,  
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 9 kwietnia (niedziela),  
3. Gdańsk Maraton

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert, 
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu 
Gdynia, ul. Rotterdamska 9 

• 23 kwietnia (niedziela), King Dude,  
godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku, 
ul. Elektryków

• 29 – 30 marca, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Autostopowe 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi 
Infoshare 2017, AmberExpo w Gdańsku, 
ul. Żaglowa 11

• 26 maja (piątek), Hans Zimmer,  
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 26 – 28 maja, Polsat Hit Festiwal,  
Opera Leśna w Sopocie

• 20 czerwca (wtorek), Guns N’ Roses, 
Stadion Energa Gdańsk

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 
20.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12
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CO Z NIEOBECNOŚCIAMI RADNYCH?

Będą zmiany w przyznawaniu diet
Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Kolbudy miano de-
batować na temat obniżenia 
diet tym radnym, którzy nie 
uczestniczą w posiedzeniach. 
Nieoczekiwanie Wiesław 
Rusiecki, przewodniczący 
Rady Gminy Kolbudy zdjął 
ten punkt z porządku obrad.
Projekty uchwały, które tak 
naprawdę niewiele różniły się 
od siebie, złożyły dwa kluby. 
W gruncie rzeczy chodziło o 
to samo, ale nieco inaczej było 
to sformułowane. Temat nie 
pojawiłby się pewnie w ogó-
le, gdyby nie jeden z radnych, 
który jest sporadycznym go-
ściem na posiedzeniach Rady 
Gminy Kolbudy.
– Oba projekty zostały zdję-
te z porządku obrad, ponie-
waż zostały złożone po ter-
minie – mówi „Panoramie” 
przewodniczący Rusiecki. – 
Chciałbym zdyscyplinować 
radnych, aby systematycznie 

  Rzadko zdarza się, że na posiedzeniu Rady Gminy Kolbudy obecni są wszyscy radni

  Ważną inwestycję jest również rozbudowa przedszkola w Kolbudach. Przekazanie terenu 
budowy odbyło się 14 lutego

uczestniczyli w zebraniach ko-
misji i sesjach rady. W naszym 
gronie jest radny, który od po-
nad roku nie bierze udziału w 
komisjach i sesjach, a pobiera 
diety. Temat nie został jednak 
porzucony. Niebawem do niego 
powrócimy.
O tym, że trzeba wprowa-
dzić zmiany w przyznawaniu 
diet radnym, przekonana jest 

BUDŻET GMINY KOLBUDY ZOSTAŁ UCHWALONY

Na gminne inwestycje wydadzą 
ponad 35 milionów
Takiego budżetu na inwestycje pozazdrościć może niejedna polska gmina. W tym roku w budżecie gminy Kolbudy na inwestycje 
przeznaczono bagatela 35,5 mln zł, a wszystkie wydatki budżetowe oszacowano na ponad 117,5 mln zł.

Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy tradycyjnie już mówi, 
że wypadkową głosowania były 
marzenia mieszkańców gminy.
– Jak co roku spróbowaliśmy 
te marzenia przełożyć na kon-
kretne kwoty i liczby. W sumie 
wyszło nam 130 milionów. Ta-
kie były oczekiwania mieszkań-
ców. Trzeba było to sprowadzić 
do bardzo ambitnych, ale jed-
nocześnie bardzo realnych cyfr 
– mówi Leszek Grombala, do-
dając przy tym, że tegoroczny 
budżet jest wyjątkowo trudny. 
– Nie można jednak zapominać 
o tym, co najbardziej istotne, 
czyli zaspokajaniu najważniej-
szych potrzeb mieszkańców. 
Właśnie dlatego – mimo du-
żych finansowych obciążeń, 
jakie stanowić będzie choćby 
budowa szkoły metropolitalnej 
w Kowalach – zrealizowanych 
zostanie ponad sto inwestycji.
Jacek Grąziewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Gminy 

Kolbudy informuje nas, że do-
chody określone w tegorocznej 
uchwale budżetowej opiewają 
na kwotę 94,4 mln zł. 
– Wydatki budżetu przewidu-
je się na poziomie ponad 117,5 
milionów złotych. Deficyt 
budżetowy w zdecydowanej 
większości będzie finansowa-
ny przychodami ze sprzedaży 
obligacji wyemitowanych przez 
gminę, w wysokości 17,2 mi-
lionów złotych. Na inwesty-
cje gmina Kolbudy przeznaczy 
blisko 35,5 miliona złotych – 
dodaje Jacek Grąziewicz. – W 
przyjętym przez Radę Gmi-
ny Kolbudy budżecie dochody 
bieżące ustalono na kwotę 83,7 
miliony złotych, a dochody 
majątkowe na 10,7 milionów 
złotych. Z kolei wydatki bieżą-
ce budżetu określono na pozio-
mie 80,4 milionów złotych, na-
tomiast majątkowe 37,1 milio-
nów złotych. Koszt zaplanowa-
nych inwestycji opiewa na sumę 

blisko 35,5 miliona złotych.
Mieszkańców nie tyle intere-
sują liczby zapisane w uchwale 
budżetowej, ile inwestycje, któ-
re realizowane będą na terenie 
gminy.
– Jeszcze kilka lat temu wszyst-
kie mogliśmy wymienić jednym 
tchem, bo wszystkie znałem na 
pamięć. Teraz jest ich tak wie-
le, że nie sposób wszystkich 
zapamiętać – mówi nam wójt 
Grombala.
Miejscowy samorząd nie zapo-
mina, że konieczna jest budo-
wa kolejnych dróg, a przy tym 
chodników, ale również wodo-
ciągów i kanalizacji. 
– Jedną z ważniejszych, plano-
wanych inwestycji drogowych, 
które mają być realizowane w 
tym roku jest m.in. dokończe-
nie budowy drogi łączącej Biel-
kówko z Pręgowem. Pierwszą 
część tego przedsięwzięcia zre-
alizowano przed dwoma laty. 
Sporym obciążeniem finan-
sowym, ale jednocześnie wy-
datkiem niezbędnym, będzie 
również budowa hali sportowej 
w Lublewie, której wykonaw-
ca jest właśnie wyłaniany. Z 
zaplanowanych przedsięwzięć 
zadowoleni powinni być także 
fani aktywnego wypoczynku. 
W tym roku realizowany bę-
dzie kolejny etap budowy par-
ku rekreacyjnego w Kolbudach 

– informuje Jacek Grąziewicz.
O obu inwestycjach piszemy w 
oddzielnych artykułach.
– Mimo najszczerszych chę-
ci, nie jesteśmy w stanie zre-
alizować wszystkich próśb i 
wniosków mieszkańców naszej 
gminy, ponieważ jedyną prze-
szkodą są pieniądze – przyznaje 
Leszek Grombala.
– Patrząc na ilość zaplano-
wanych na ten rok inwestycji, 
przyznam, że jest to rok bar-
dzo trudny. Jak na tak małą 

gminę, ilość inwestycji jest 
oszałamiająca. Zaplanowa-
nych jest ponad 100 różnego 
rodzaju zadań, więc nasz nie-
wielki referat, odpowiadający 
właśnie za inwestycje, będzie 
miał co robić. W roku ubie-
głym sytuacja była podobna, 
dlatego jestem przekonany, że 
również w tym roku poradzi-
my sobie ze wszystkimi zada-
niami. Największym przed-
sięwzięciem jest bez wątpienia 
budowa szkoły metropolitalnej 

w Kowalach, ale jesteśmy go-
towi na takie wyzwania – Piotr 
Wójtowicz, przewodniczący 
Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gminy.
O realizacji najistotniejszych 
inwestycji na terenie gminy 
Kolbudy będziemy oczywiście 
informować na łamach „Pano-
ramy Pomorza”.

(GR)
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POMORZE

Stypendia dla studentów
Stypendium w wysokości 
380 zł miesięcznie otrzyma-
ło 38 pomorskich studentów. 
Laureaci zostali wyróżnieni 
za osiągnięcia artystyczne i 
naukowe.
O stypendia mogą ubiegać 
się m.in.: laureaci nagród i 
wyróżnień w konkursach, 
uczestnicy projektów ba-
dawczych lub artystycznych 
prowadzonych przez uczel-
nie, igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata lub Euro-
py. Przyznawane są w trzech 
kategoriach: nauka, sport 

i działalność artystyczna. 
Otrzymują je osoby, które 
mieszkają w województwie 
pomorskim, mają średnią 
ocen nie mniejszą niż 90 proc. 
średniej na danym kierunku i 
co najmniej dwa osiągnię-
cia naukowe, artystyczne lub 
sportowe.
Na stypendia pomorski sa-
morząd przeznaczył blisko 
130 tys. zł. Stypendium przy-
znawane jest laureatowi na 9 
miesięcy.

(GR)

również radna Emilia Jóźwik z 
opozycji.
– Zmiany w przyznawaniu 
diet powinny być wprowadzo-
ne, żeby w gminnym budże-
cie pojawiły się oszczędności. 
Przykro nam, że radny, który 
nie bierze udziału w sesjach, 
jest akurat z naszego klubu. 
Powodem nieobecności są jego 
obowiązki zawodowe, które 

kolidują z posiedzeniami ko-
misji i sesji. Mimo swoich 
nieobecności, radny ten bar-
dzo dużo pracuje w terenie – 
tłumaczy Emilia Jóźwik.
Do tematu na pewno wróci-
my w jednym z kolejnych wy-
dań naszej gazety.

(GR)
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 Wizualizacja szkoły w Kowalach

NIEBAWEM RUSZY BUDOWA

Czekamy na cenę
3 marca wiadomo będzie dokładnie ile kosztować będzie budowa Szkoły Metropolitalnej 
w Kowalach.

W poprzednim wydaniu „Pa-
noramy” informowaliśmy o 
rozpoczęciu procedury prze-
targowej, która wyłonić ma 
wykonawcę inwestycji. Przy-
pomnijmy, że przetarg ma for-
mę ograniczoną, co oznacza, że 
tylko wybrani wykonawcy, po 
złożeniu wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowa-
niu oraz ich weryfikacji, zostali 
zaproszeni do składania ofert 
przetargowych. Wnioski o do-
puszczenia do udziału w postę-
powaniu przetargowym złożyło 
aż 13 firm. 
– Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska zakończyła pierwszy 
etap przetargu na budowę Me-
tropolitalnej Szkoły w Kowa-
lach, polegający na weryfikacji 
trzynastu złożonych wniosków 
o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. Pięć wybranych 
firm, które uzyskały największą 
liczbę punktów, zaproszonych 
zostało do drugiego etapu po-
stępowania – czyli do składania 
ofert cenowych – informuje nas 
Michał Piotrowski z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Najwięcej punktów na pod-
stawie przyjętych kryteriów 

uzyskały firmy:
– Budimex S.A. z Warszawy,
– ERBUD S.A. z Warszawy,
– SKANSKA S.A. z 
Warszawy,
– Konsorcjum firm: Lider: 
STRABAG Sp. z o.o. Prusz-
ków Partner: Strabag A.G. 
Spittal an der Drau,
– Konsorcjum firm: Lider: 

Mostostal Warszawa S.A. Part-
ner: Acciona Infraestructuras 
S.A. Madryt.
Wybrani oferenci na przygo-
towanie i dostarczenie ofert 
cenowych mają czas do 3 mar-
ca. Jeśli nie będzie żadnych 
protestów, to już w połowie 
marca poznamy wykonawcę 
inwestycji. 

Dodajmy jeszcze tylko, że sza-
cunkowy koszt inwestycji to 
około 40 mln zł, a pokryją go 
trzy samorządy: gminy Pruszcz 
Gdański i Kolbudy oraz miasto 
Gdańsk. Łącznie obiekt po-
mieści 1125 dzieci, w tym 125 
przedszkolaków. 

(KL)

10 LAT PRACY JANKOWO GDAŃSKIE

Jubileusz osób, które chcą 
pomagać

Nowe miejsce spotkań

Już od 10 lat Przemek Sza-
liński pomaga potrzebują-
cym dzieciakom. Jubileusz 
swojej pracy uczcił galą, 
podczas której nie zabrakło 
znanych artystów świata 
muzyki i filmu. Impreza nie 
była benefisem Przemka, 
ale okazją do posumowania 
dotychczasowych działań i 
zbiórki pieniędzy na kolejne 
cele. Młody gdańszczanin 
nie zamierza jednak świę-
tować i spoczywać na lau-
rach. Dalej będzie pomagał 
dzieciakom. 

Jubileuszowa gala odbyła się 
na scenie teatralnej NOT, 
gdzie wystąpili m.in. Andrzej 
Rybiński, Janusz Panasewicz, 
Mateusz Damięcki, Edward 
Hulewicz czy Andrzej Sewe-
ryn i Grażyna Wolszczak. 
– Takiej licytacji jeszcze nie 
prowadziłem. „Katyń” prze-
kazany przez mistrza An-
drzeja Wajdę z osobistą de-
dykacją kilka tygodni przed 
śmiercią i autobiografia z de-
dykacją Lecha Wałęsy. To li-
mitowana, numerowana seria. 
Obok mnie na sali Henry-
ka Krzywonos-Strycharska, 

W gminnym budżecie każ-
dego roku zapisanych jest 
wiele różnego rodzaju inwe-
stycji. Nie są to oczywiście 
tylko budowy dróg, chod-
ników czy kanalizacji, ale 
również przedsięwzięcia, z 
realizacji których cieszą się 
mieszkańcy nieco mniejszych 
miejscowości.
Niedawno w Jankowie Gdań-
skim oddano do użytku nowy 
budynek szkoleniowo-sporto-
wy. Jak informuje nas Roman 
Nowak z Urzędu Gminy Kol-
budy, wybudowany obiekt ma 
służyć przede wszystkim jako 
zaplecze pobliskiego boiska 

Jerzy Borowczak i Andrzej Se-
weryn – legendy, które również 
tworzyły historię. Dziękuję, 
dla mnie to zaszczyt. Wszystko 
na cel charytatywny – napisał 
na swoim profilu facebooko-
wym Roman Czejarek, który 
wspólnie z Zygmuntem Chaj-
zerem prowadził jubileuszowy 
koncert.
Poza występami zaproszonych 
gości, publiczność zgromadzo-
na w NOT mogła wziąć udział 
w licytacji, którą prowadził 
Krzysztof Skiba – dzikie dziec-
ko polskiej estrady. Prowa-
dzono także sprzedaż różnych 
gadżetów.
– Na ostateczny wynik trzeba 
jeszcze poczekać, ale już teraz 
mogę powiedzieć, że jestem 

sportowego, ale wykorzysty-
wany będzie również do celów 
edukacyjnych. 
– Lokalna społeczność zyska 
odpowiednio wyposażone i do-
stosowane do potrzeb miejsce 
spotkań. Pomieszczenia nie 
będą jednak wynajmowane do 
celów rozrywkowych, jak ma 
to miejsce w przypadku świe-
tlic wiejskich – mówi Roman 
Nowak. – Mieszkańcy Janko-
wa Gdańskiego liczą, że obiekt 
służył będzie spotkaniom, a 
tym samym integracji lokalnej 
społeczności. Podkreślają, że 
wieś się rozbudowuje, a czasy, 
gdy wszyscy sąsiedzi się znali, 

zadowolony z wyniku licy-
tacji. Najwyższą kwotę 3200 
złotych osiągnęliśmy za pla-
kat z pierwszego zjazdu Soli-
darności w 1981 roku z pod-
pisem Henryki Krzywonos i 
Jerzego Borowczaka – mówi 
nam Przemek Szaliński.
Dodajmy, że wylicytować 
można było jeszcze koszulkę 
Roberta Lewandowskiego, 
kalendarz z Jakubem Błasz-
czykowskim  czy biżuterię 
Maryli Rodowicz. Cały do-
chód z koncertu przeznaczo-
ny będzie na akcje pomocowe 
prowadzone przez Fundację 
Przemek Dzieciom.

(lubek)

dawno minęły.
Oddany do użytku obiekt jest 
budynkiem jednokondygna-
cyjnym, niepodpiwniczonym 
o powierzchni użytkowej 
122,84 m². Posiada: zespół 
szatniowy dla sportowców i 
sędziów, toalety dla zawodni-
ków i gości, w tym dla osób 
niepełnosprawnych. W bu-
dynku zlokalizowano salę 
spotkań połączoną z aneksem 
kuchennym. Jest też gabinet 
sędziego (z zespołem sanitar-
nym) oraz zewnętrzny maga-
zyn na sprzęt sportowy.

(GR)

  Niedawno w Jankowie Gdańskim oddano do użytku nowy budynek szkoleniowo-sportowy
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  Marek Goliński, wicewójt gminy Kolbudy (z lewej) i Adam Babkiewicz przeglądają koncepcję budowy 
basenu przy szkole w Kolbudach 
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PRZEGLĄD PRZESZEDŁ DO HISTORII

Kolędnicza gala 
za nami
Okres kolędników już za 
nami, ale my jeszcze na chwi-
lę powróćmy do obrzędów 
bożonarodzeniowych, ponie-
waż niedawno odbyła się, w 
Starostwie Powiatowym w 
Pruszczu Gdańskim, Gala 
XVI Powiatowego Prze-
glądu Jasełek i Widowisk 
Obrzędowych.
O przeglądzie i jego uczest-
nikach informowaliśmy już w 
poprzednim wydaniu „Pano-
ramy”. Przypomnijmy, że w 
tegorocznym konkursie wzię-
ło udział aż 19 grup ze szkół 
i przedszkoli z powiatu gdań-
skiego, które zaprezentowały 
się już przed jurorami. Do-
dajmy, że uczestników powia-
towego przeglądu podzielono 
na dwie kategorie wiekowe. 
Finałową galę, podczas któ-
rej nagrody wręczał Stefan 
Skonieczny – starosta gdań-
ski, uświetnił występ dzieci 
z Oddziału Przedszkolne-
go „Dwójeczka” w Pruszczu 
Gdańskim.
Najważniejszym punktem 
programu było jednak ogło-
szenie wyników. W kategorii 
przedszkoli jury zdecydowało 
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BĘDĄ MIELI WŁASNĄ PŁYWALNIĘ

Znamy koncepcję basenu w Kolbudach
Basen w Kolbudach nie jest już tylko złudnym marzeniem. Realizacja inwestycji, na którą czeka zdecydowana większość naszej 
gminy, staje się coraz bardziej realna.

Niedawno, jako jedni z pierw-
szych, mieliśmy okazję poznać 
koncepcję budowy basenu, któ-
ry wybudowany ma być przy 
Zespole Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach.
O budowie basenu, ciszej lub 
głośniej, mówi się w gminie 
Kolbudy już od kilkudziesięciu 
lat. Działka, na której stanie 
pływalnia już jest – obok szko-
ły. W wieloletnim planie in-
westycyjnym zabezpieczone są 
również środki na zrealizowa-
nie tej inwestycji. Warto jed-
nak wiedzieć, że przedsięwzię-
cie nie jest tanim zadaniem, 
bo kosztować może ok. 12 
mln zł, dlatego – aby odciążyć 
nieco gminny budżet – warto 
byłoby pozyskać zewnętrzne 
dofinansowanie.
– Chcemy, aby nasza pływal-
nia była bardzo nowoczesnym 
obiektem sportowym. Projekt 
zakłada, że przy wejściu do bu-
dynku znajdować się będzie re-
cepcja oraz szatnie i część bufe-
towa, czyli jakaś niewielka re-
stauracja, gdzie będzie można 

wypić kawę. Zaprojektowano 
także skromną widownię, któ-
ra od basenu odgrodzona jest 
szklaną ścianą. Na pływalni 
będzie można organizować za-
wody, gdyż jest to basen 25-me-
trowy z sześcioma torami. W 
obiekcie zaplanowano również 
część rekreacyjną, gdzie zloka-
lizowany będzie tor płytki, w 
którym przeprowadzać będzie 
można zajęcia fitness. Miejsce 
znajdzie się również na jacuzzi, 
saunę suchą i mokrą oraz salkę 
do ćwiczeń – mówi nam Adam 
Babkiewicz, kierownik Refera-
tu Inwestycji i Remontu Urzę-
du Gminy Kolbudy.
Od rana na basenie odby-
wać się będą zajęcia dla dzieci 
ze szkół z terenu kolbudzkiej 
gminy. Natomiast wieczorami 
obiekt służyć będzie również 
innym, aby zarabiał na swoje 
utrzymanie.
Teraz urzędnicy przygotowy-
wać będą dokumentację, dzię-
ki której poznamy kosztorys 
przedsięwzięcia. Wiadomo, 
że inwestycja nie zostanie zre-
alizowana w ciągu roku, gdyż 

priorytetem jest teraz szkoła 
metropolitalna w Kowalach. 
Basen na pewno przyda się 
dzieciom i młodzieży. W tej 
chwili zajęcia pływackie odby-
wają się chociażby na pływalni 
Hotelu Venus w Łapinie.
– Przystąpienie do projektu bu-
dowy pływalni przy ZKPiG w 
Kolbudach to dobra wiadomość 
dla społeczności szkolnej, jak 
również wszystkich miesz-
kańców gminy Kolbudy. Na 
ten obiekt czekamy zbyt dłu-
go, gdyż o powstaniu basenu 
mówiło się już przy budowie 
obecnego budynku szkoły w 
Kolbudach, w 1986 roku. Mam 
nadzieję, że władzom gminy 
uda się także pozyskać środki 
zewnętrzne na tę inwestycję i 
niebawem obiekt będzie służył 
wszystkim mieszkańcom. Do-
tychczas uczniowie kolbudzkiej 
szkoły korzystają z pływalni 
znajdujących się na terenie po-
wiatu gdańskiego – mówi nam 
Robert Aszyk, dyrektor Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach.

Krzysztof Lubański

się przyznać pierwsze miej-
sce „Dwójeczce”. Drugim 
miejscem musieli zadowolić 
się aktorzy Przedszkola Pu-
blicznego nr 3 im. Kubusia 
Puchatka, 3. ex aequo: Przed-
szkole Publiczne im. Janusza 
Korczaka w Pruszczu Gdań-
skim i Przedszkole Prywatne 
„Promyczek” także w Prusz-
czu Gdańskim. Wyróżniono 
zaś Przedszkole Niepublicz-
ne „Przyjaciele Puchatka” w 
Borkowie oraz Przedszkole w 
Trąbkach Wielkich.
Z kolei w kategorii szkół 
podstawowych zwyciężyła 
podstawówka z Wojanowa. 
2. miejsce przyznano Zespo-
łowi Szkół w Straszynie, a 
trzecie Zespołowi Szkół w 
Łęgowie i Zespołowi Szkół 
nr 4 w Pruszczu Gdańskim. 
Wyróżnieniami uhonorowa-
ni zostali: Zespół Kształcenia 
i Wychowania w Lublewie 
oraz Szkoła Podstawowa nr 4 
w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY

Pierwszy kościół w Otominie
Niedziela, 12 lutego, zapi-
sze się złotymi zgłoskami w 
kronikach sołectwa Otomin 
i tamtejszej, młodej parafii. 
Tego dnia podpisano i wmu-
rowano akt erekcyjny w bu-
dowanym kościele Najświęt-
szej Maryi Panny z Lourdes. 
Uroczystą mszę celebrował 
biskup Wiesław Szlachetka. 
Podpis pod aktem erekcyj-
nym złożył również wójt, Le-
szek Grombala.
– To bez wątpienia waż-
ne wydarzenie dla sołectwa. 
Pierwsza parafia w Otomi-
nie, pierwszy kościół w tej 
wsi, pierwsza wizyta biskupa. 
Ten dzień na pewno przej-
dzie do historii, a powstająca 
tu świątynia będzie nie tylko 
miejscem kultu, ale również 
areną wielu ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych, służących 
integracji lokalnej społecz-
ności. We wsi nie było do tej 
pory miejsca, w którym moż-
na by było organizować tego 
typu przedsięwzięcia – mówi 
Leszek Grombala.
W podobnym tonie wypo-
wiada się również wielolet-
nia sołtys Otomina Barbara 
Brandt-Sarnecka, która nie 
ma wątpliwości, że nowy 
obiekt sakralny służył będzie 
mieszkańcom nie tylko do 

modlitwy, ale stanie się rów-
nież ważnym miejscem służą-
cym integracji.
– Proboszcz naszej parafii, An-
drzej Sieg, jest otwarty na tego 
typu inicjatywy. Bardzo chęt-
nie współpracuje z naszą uzdol-
nioną muzycznie młodzieżą, a 
ta z kolei ma wiele ciekawych 
pomysłów. Przy każdej okazji 
podkreślam, że nasze sołec-
two nie ma szkoły ani świe-
tlicy wiejskiej, czyli miejsc, w 
których mogliby spotykać się 

mieszkańcy. Teraz powinno 
być łatwiej – dodaje Barbara 
Brandt-Sarnecka. 
Sołtys Otomina zwraca też 
uwagę na imponujące tempo, 
w jakim budowany jest kościół. 
Podkreśla przy tym rolę, jaką 
odegrali proboszczowie para-
fii – były i obecny. Budowana 
świątynia jest pierwszym ko-
ściołem w Otominie. Wcze-
śniej mieszkańcy wsi należe-
li do gdańskiej parafii. Aby 
wziąć udział w nabożeństwie, 

  Akt erekcyjny podpisali biskup Szlachetka i wójt Leszek Grombala

musieli udać się do pobliskie-
go Kiełpina.
W niedzielnej uroczystości – 
oprócz mieszkańców, gości z 
kurii, wójta Leszka Grombali 
i jego zastępcy Marka Goliń-
skiego – udział wzięli pro-
boszczowie parafii wchodzą-
cych w skład Dekanatu Kol-
budy, do którego od niedawna 
należy również nowa parafia 
w Otominie.

(RN)
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BĘDĄ NOWE SZATNIE
Urząd Gminy Kolbudy ogłosił przetarg, który ma wyłonić 
wykonawcę przebudowy pomieszczeń w Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Jeszcze przed 
wakacjami wybrana zostanie firma, która zajmie się pracami. 
Dzięki tej inwestycji uczniowie kolbudzkiej szkoły będą mogli 
korzystać z nowych szatni.

NAZWIJ GDAŃSKIE KAPIBARY
Piątek, 13 stycznia, okazał się szczęśliwy dla pary kapibar, 
mieszkających w oliwskim zoo. Tego dnia urodziły się dwie 
kapibary. Od 13 lutego zoo ogłasza konkurs na propozycje 
imion dla nowo narodzonych, sympatycznych gryzoni. Nie 
jest znana jeszcze płeć zwierzątek, dlatego „rodzice chrzest-
ni” mogą podawać warianty z obu płci dla dwójki maluchów. 
Ogłoszenie wyników planowane jest w pierwszy dzień kalen-
darzowej wiosny. 
Więcej szczegółów dotyczących propozycji imion jest do-
stępnych tutaj: https://www.facebook.com/zoogdansk. 
Dla autorów zwycięskich imion zoo przygotowało drobne 
niespodzianki.

CHĘTNI NA DODATKOWE LEKCJE
Ponad 2,5 miliona złotych pozyskał kolbudzki urząd na do-
datkowe zajęcia lekcyjne. Pieniądze na realizację projektu 
„Cztery razy K…” udało się pozyskać ze środków unijnych. 
Jak się dowiedzieliśmy, w dodatkowych zajęciach lekcyjnych 
bierze udział 600 uczniów, a dodatkowych 400 skorzysta ze 
wsparcia w roku następnym. Dzięki unijnym środkom prowa-
dzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematy-
ki, robotyki czy informatyki.

ZNÓW GRASUJĄ OSZUŚCI
Mieszkańców gminy Kolbudy prosimy o wyjątkową ostroż-
ność w odpowiadaniu na „wezwania do zapłaty” (nie doko-
nujmy wpłat bez dokładnego sprawdzenia ich zasadności!!!!), 
przesyłane rzekomo przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w Warszawie. Jak podaje ministerstwo, wia-
domości te przesyłają oszuści.

100 TYSIĘCY PREMII
Od 13 marca do 11 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyzna-
nie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolni-
czej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego 
ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostęp-
ny w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolni-
czej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, któ-
re finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

POMOGŁA ENERGA
Fundacja Energa wsparła kwotą 100 tys. zł remont pomiesz-
czeń Poradni Diabetologicznej przy Szpitalu im. Kopernika w 
Gdańsku, którego właścicielem jest spółka Copernicus. Ca-
łość inwestycji wyniosła 640 tys. zł. 
O znaczeniu poradni niech świadczy fakt, że pomimo remon-
tu, w ubiegłym roku w dawnych pomieszczeniach przyjęto 
jeszcze 4 tys. pacjentów, którzy – jak podkreśla kierownictwo 
placówki – znosić musieli dużą ciasnotę korytarzy i pomiesz-
czeń. Od niedawna poradnia mieści się w salach bloku ope-
racyjnego dawnego szpitala kolejowego. Po przeprowadzce do 
wyremontowanego obiektu, pacjenci liczyć mogą na znacznie 
przestronniejsze pomieszczenia, a przede wszystkim na wyż-
szy komfort podczas leczenia.

(GR)

Najtańsza reklama!

zadzwoń 790 486 988

CHĘTNYCH DO ZABAWY JUŻ NIE BRAKUJE

W maju otwarcie parku  
w Kolbudach
Rozpoczęły się kolejne prace przy tworzeniu parku rekreacyjnego w Kolbudach. 
Mimo że inwestycja nie została jeszcze ukończona, to nowe miejsce odwiedzane 
jest już przez liczne grupy mieszkańców.

Park w Kolbudach realizowany 
jest etapami. Kolejny rozpoczął 
się dość wcześnie – od wyci-
nek starych drzewostanów i 
samosiejek.
– Dzięki tym pracom chce-
my odkryć całkowicie kształt 
oczka wodnego. Zamontowa-
ne zostały już lampy solarne, a 
w tej chwili jesteśmy w trakcie 
projektowania dojścia do par-
ku od ulicy Wybickiego, gdzie 
chcemy wykonać bezpieczne 
przejście dla pieszych. W parku 
ustawione zostaną niebawem 
kolejne zabawki dla dzieci – in-
formuje nas Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy, który dodaje, że park 
zostanie oficjalnie otwarty na 
pierwszy majowy weekend.
W parku zainstalowana zosta-
nie jeszcze tyrolka oraz siłow-
nia zewnętrzna dla dorosłych. 
Nie zabraknie tu również huś-
tawek dla najmłodszych czy 
ścianek wspinaczkowych dla 
nieco starszych. W parku znaj-
dować będzie się też zaplecze 
sanitarne oraz wydzielona stre-
fa dla psów.
– Park nie jest jeszcze goto-
wy. Można powiedzieć, że wi-
dzimy tylko jego namiastkę, 
a mimo to są dni, kiedy jest 
oblegany, szczególnie przez 

najmłodszych mieszkańców 
Kolbud. Zdecydowanie naj-
większym zainteresowaniem 
milusińskich cieszy się zabawka 
– mówi „Panoramie” Andrzej 
Sosiński, radny i mieszkaniec 
Kolbud. – Dochodzą do nas 
głosy, że powinniśmy posta-
wić tam jeszcze więcej ławek, 
z których mogłyby korzystać 

matki z dziećmi. 
Zdaniem Andrzej Sosińskie-
go budowa parku to strzał w 
dziesiątkę.
– Przez wiele lat teren ten był 
zaniedbany. Teraz został za-
gospodarowany. Szczególnie 
ucieszeni z inwestycji powin-
ni być mieszkańcy pobliskich 
bloków, którzy do tej pory 

nie mieli żadnego miejsca re-
kreacyjnego – dodaje radny 
Sosiński.
Prace przy parku rozpoczęły 
się 1,5 roku temu, a przed nami 
jest jeszcze trzeci etap tej inwe-
stycji, która w całości finanso-
wana jest ze środków budżeto-
wych gminy Kolbudy.

Grzegorz Rudnicki

  Coraz wyraźniejszych kształtów nabiera kolbudzki park
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 Samorządowcy spotkali się, by rozmawiać o planach zmiany 
ordynacji wyborczej

ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ?

Kadencyjność dla wszystkich
Samorządowcy pomorscy i koledzy z kujawsko-pomorskiego spotkali się na początku 
lutego w Gdańsku, by wspólnie rozmawiać o pomyśle Jarosława Kaczyńskiego, który 
chce zmiany ordynacji wyborczej.

Przypomnijmy, że szef PiS 
chce, aby w samorządach lo-
kalnych wprowadzono zmiany. 
Chodzi o to, aby wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci miast 
nie pełnili swoich funkcji wię-
cej niż przez dwie kadencje. 
Poza tym Jarosław Kaczyński 
chce, aby w kolejnych wybo-
rach do samorządu nie mogli 
startować politycy, którzy mają 
już za sobą dwie kadencje kie-
rowania gminą lub miastem. 
Jak wyliczył Michał Piotrowski 
z gdańskiego magistratu, aż 90 
spośród zaproszonych samorzą-
dowców – gdyby zmiana ordy-
nacji wyborczej doszła do skut-
ku – nie mogłoby kandydować 

w najbliższych wyborach.
– Jeśli ordynacja wyborcza zo-
stanie zmieniona, to ma ona 
dotyczyć wszystkich – wójta, 
burmistrza, prezydenta, ale też 
posła i senatora. My, samorzą-
dowcy, jesteśmy oceniani nader 
często. Jeśli robimy coś nie tak, 
to ogłaszane jest referendum, w 
którym mieszkańcy decydują, 
czy nas odwołać. O referendach 
mających odwołać posła albo 
senatora nie słyszałem – mówi 
nam Leszek Grombala, który 
również uczestniczył w spotka-
niu samorządowców. 

(lubek)
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  Wizualizacja hali sportowej przy szkole w Lublewie 
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50-LECIE GDAŃSKIEGO 
ARCHIPELAGU KULTURY

 

2017 jest dla nas rokiem szczególnym, bo właśnie teraz Gdański Archipelag Kultury (GAK) obchodzi 50-cio lecie 
swojej pracy. 28 czerwca 2017 roku mija również 10 lat od momentu podjęcia Uchwały Rady Miasta Gdańska  
o przekształceniu Miejskiego Domu Kultury w Gdański Archipelag Kultury. 
Patronaty honorowy nad wyda-
rzeniem objął Prezydent Mia-
sta Gdańska Paweł Adamo-
wicz, a medialne www.gdańsk.
pl i Radio Gdańsk. 
GAK, wcześniej Miejski Dom 
Kultury, powstał w 1967 roku i 
od pół wieku aktywnie wspiera 
i kreuje działania artystyczne 
w Gdańsku, wychowując ko-
lejne pokolenia ludzi kochają-
cych kulturę. Zaczynaliśmy od 
jednej placówki, dzisiaj GAK 
jest siecią ośrodków pracują-
cą w środowiskach lokalnych 
Gdańska Wrzeszcza (WINDA 
GAK), Śródmieścia (SCENA 
MUZYCZNA GAK), Sto-
gów (DOM SZTUKI GAK), 
Wyspy Sobieszewskiej (WY-
SPA SKARBÓW GAK), Za-
spy (PLAMA GAK), Brzeźna 
(PROJEKTORNIA GAK), 
Letnicy  (GAMA GAK) i 
Oruni (STACJA ORUNIA 
GAK). Nasze domy kultury 

realizują projekty nie tylko o 
zasięgu lokalnym, ale rów-
nież krajowym i międzynaro-
dowym. Prowadzimy galerie, 
organizujemy liczne koncerty, 
festiwale, spektakle teatralne, 
współpracujemy z artystami z 
Gdańska, z Polski i z zagranicy. 

Nasz jubileusz świętujemy pod 
hasłem „50 imprez na 50-le-
cie”. Oficjalna inauguracja ob-
chodów planowana jest na 14 
lutego imprezą: Walentynki na 
Lodowisku Miejskim. 
Doniosłość wydarzenia pod-
kreślimy galą jubileuszową w 

postaci wspólnego świętowania 
pracowników i zaproszonych 
gości, w tym członków Komi-
tetu Honorowego obchodów, 
z uhonorowaniem najbardziej 
zasłużonych dla naszej insty-
tucji osób i uczestniczeniem w 
specjalnie przygotowanym na 
tę okazję spektaklu. 
Do największych wydarzeń 
organizowanych przez GAK 
należą: międzynarodowy, je-
dyny w Polsce i drugi w Eu-
ropie, Festiwal w całości po-
święcony kulturze tańca i mu-
zyki „GDAŃSK DŹWIGA 
MUZĘ”, Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Plenerowych 
i Ulicznych „FETA” czy cykl 
letnich koncertów w Teatrze 
Leśnym. Prowadzimy Lodo-
wisko Miejskie, jedno z naj-
większych tego typu obiektów 
w regionie, które w sezonie 
odwiedza ok. 120 000 osób. Je-
steśmy również organizatorem 

miejskiego sylwestra, wspiera-
my organizację wielu imprez 
miejskich i przygotowywa-
nych wspólnie z partnerami 
prywatnymi i organizacjami 
pozarządowymi. 
Jesteśmy dumni, że więk-
szość naszych placówek, po 
gruntownych remontach, 

dostosowano do wyzwań XXI 
wieku. Nasz zespół składa się 
z zaangażowanych profesjona-
listów i co jest niezwykle waż-
ne coraz częściej zasilają go lu-
dzie młodzi, co wobec nowych 
zadań podejmowanych przez 
domy kultury ma niebagatelne 
znaczenie. 

W PLANACH JEST JESZCZE PRZEDSZKOLE

Hala w Lublewie stanie za 2,6 miliona 
Wiadomo już, kto wybuduje halę sportową przy szkole w Lublewie. W odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Urząd Gminy 
Kolbudy, zgłosiło się 8 firm. 

W Lublewie – podobnie jak w 
Pręgowie – projekt dotyczący 
budowy hali sportowej został 
nieco zmodyfikowany. 
– Zaproponowaliśmy doda-
nie jeszcze jednej kondygna-
cji, dzięki czemu znalazło się 
miejsce na dodatkowe trzy sale 
dydaktyczne. Do ceny, jaką 
zaproponowano w przetargu, 
musimy nieco dołożyć. Nic 
niestety nie poradzimy na to, że 
w całym kraju odnotowuje się 
wzrost wszystkich cen. Mimo 
wszystko byliśmy przygotowa-
ni na taką kwotę – mówi nam 
Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy.
Budowa hali sportowej w Lu-
blewie nie powinna być żad-
nym problemem dla wyko-
nawców, dlatego też urzędnicy 
sądzą, że sportowy obiekt zo-
stanie oddany do użytku wraz 
z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. 
– Sala budowana jest na kon-
strukcji drewnianej. Myślę, że 
jest to dobre rozwiązanie cho-
ciażby ze względu na akustykę, 
ponieważ z Pręgowa dochodzą 

nas głosy, że w tamtejszej sali 
jest ona bardzo dobra – zauwa-
ża Marek Goliński.
Dzięki tej inwestycji budynek 
szkoły w Lublewie powiększy 
się. Nie oznacza to jednak, że 
podstawówka będzie ośmio-
klasowa. Jest to bowiem nie-
wielka placówka oświatowa. 
Radni podejmą niebawem de-
cyzję, czy w Lublewie nadal 
uruchomione będą trzy, czy 
może cztery oddziały. War-
to przy okazji powiedzieć, że 
przy tutejszej szkole, kolbudzki 
samorząd planuje jeszcze wy-
budować przedszkole. Projekt 
i pozwolenie na budowę już 
jest – brakuje jedynie środków 
finansowych na zrealizowanie 
przedsięwzięcia. Gmina wnio-
skowała do wojewody pomor-
skiego o dofinansowanie bu-
dowy przedszkola w Lublewie, 
ale na razie bez oczekiwanych 
rezultatów. 
– Planujemy wybudowanie 
4-oddziałowego przedszkola, 
które według naszych szacun-
ków kosztować może 3 mi-
liony złotych. Do wojewody 

wnioskowaliśmy o wsparcie z 
rezerwy prezesa Rady Mini-
strów. W przedszkolu mogło-
by się uczyć 100 dzieci. Pro-
jekt budynku zakłada oczywi-
ście pełne zaplecze kuchenne, 
salkę gimnastyczną. Obiekt 
powstałby z lekkiej, bardzo 

nowoczesnej konstrukcji. Po-
dobne przedszkola moduło-
we buduje chociażby sąsiedni 
Gdańsk – mówi nam Adam 
Babkiewicz, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Budowa hali sportowej 

kosztować będzie nieco po-
nad 2,6 mln zł. Inwestycję 
w Pręgowie w 30 procentach 
dofinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Projekt w 
Lublewie również miałby zo-
stać dofinansowany przez ten 
sam resort, ale żadna wiążąca 

decyzja w tej sprawie jeszcze 
nie zapadła. Nie czekając na 
to, urzędnicy z Kolbud szukać 
będą innego wsparcia finanso-
wego, aby zaoszczędzić gminne 
fundusze. 

(lubek)
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Białe szaleństwo     w czasie ferii
Młodzi mieszkańcy gminy Kolbudy nie mogą narzekać na brak zajęć podczas letnich wakacji 
i zimowych ferii. Latem biorą udział w obozach żeglarskich, a zimą szlifują formę narciarską. 
W tym roku 200 osób skorzystało z zimowych atrakcji zaproponowanych przez urząd. Zajęcia 
odbywały się na stoku w Trzepowie.

Fot. Roman Nowak/Jacek Grąziewicz
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Białe szaleństwo     w czasie ferii
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  W tym roku w ramach „schetynówki” wyremontowana będzie droga do Otomina

KONCERT

Jarre w Ergo 
Arenie
Ojciec chrzestny muzyki elek-
tronicznej, Jean-Michel Jarre, 
wraca do Ergo Areny. Jego 
spektakularne show będzie 
można zobaczyć 8 lipca. 
W 2016 roku Jean-Michel 
Jarre, przyjechał do Łodzi i 
Katowic ze spektakularnym 
show, które zachwyciło jego 
fanów. Muzyk znany jest z 
oszałamiających efektów wi-
zualnych stosowanych przy 
użyciu najnowocześniejszych 
technologii, które obejrzały 
miliony ludzi na całym świe-
cie. Niezwykłe show to świet-
na okazja, aby po raz kolejny 
przeżyć wciągającą, muzycz-
ną podróż z Jarrem prezentu-
jącym zarówno zupełnie nową 
muzykę ze swojego dwuczę-
ściowego albumu „Electroni-
ca”, jak i klasyczne utwory z 
krążków takich jak „Oxyge-
ne” czy „Equinoxe”.
Swymi słynnymi, spektaku-
larnymi koncertami, Jarre po-
bił światowy rekord Guinnes-
sa, w tym jeden za 2,5-milio-
nową widownię, która zgro-
madziła się w Paryżu. Następ-
nie pobił swój własny rekord 
w Moskwie, gdzie zagrał dla 
ponad 3,5 miliona osób.

(GR)

OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„POŁUDNIE”

- DOMY JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
- ATRAKCYJNA LOKALIZACJA Z ROZLEGŁĄ PANORAMĄ WIDOKOWĄ (UL. A.BRUSKIEGO)
- NOWOCZESNY PROJEKT
- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA
- WYDZIELONE OGRODZONE DZIAŁKI
- PEŁNA INFRASTRUKTURA W CENIE
- ODBIÓR II PÓŁROCZE 2017 ROK
- ILOŚĆ OGRANICZONA
 

INFORMACJA:
 www.smpoludnie.pl 

tel. 508 462 257  
tel.58 670 42 36

ZNÓW OTRZYMAJĄ KASĘ ZE SCHETYNÓWKI

Zrobią drogę do Otomina
Od kilku lat informujemy o szeregu inwestycji drogowych, które w ramach tzw. „schetynówki” realizował 
powiat gdański. Od tego roku zmieniły się jednak pewne zasady, co spowodowało, że otrzymać można 
dofinansowanie jedynie na trzy zadania.

– Do tej pory było tak, że w 
ramach rządowego programu 
realizowaliśmy zadania drogo-
we w różnych miejscach nasze-
go powiatu. Od tego roku jest 
inaczej. Musieliśmy wybrać 
trzy najważniejsze zadania 
– mówi nam Jerzy Świs, na-
czelnik Wydziału Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim. – Nie 
oznacza to jednak, że na tere-
nie pozostałych gmin nic nie 
będziemy robić. Starostowie 
podpisali bowiem porozumie-
nie z wójtami, w myśl którego 
na terenie każdej gminy wyko-
nywać będziemy także zadania 
drogowe. Jednak do końca lu-
tego odpowiednią uchwałę w 
tej sprawie muszą podjąć zain-
teresowane samorządy.
Uchwała z wojewodą w spra-
wie dofinansowania inwestycji 
drogowych nie została jesz-
cze podpisana, dlatego trud-
no mówić o rozpoczęciu prac. 
Wiadomo jednak, że do koń-
ca października wszystkie trzy 

zadania mają zostać wykonane.
Pierwszym zadaniem, jakie 
będzie realizowane jest remont 
– wraz z chodnikiem – drogi 
od granic miasta Gdańska do 
Otomina (do granicy powia-
tu). W tym roku kontynuowa-
na będzie z kolei przebudo-
wa ulicy Korzeniowskiego w 
Pruszczu Gdańskim. Trzecim 
zadaniem jest natomiast re-
mont drogi z Domachowa do 
Zakoszyna. 
– Koszt całego projektu osza-
cowaliśmy na ok. 7 milionów 
złotych. W ramach rządowego 
programu możemy otrzymać 
do 3 milionów złotych. Nato-
miast pozostałe środki pocho-
dzą ze środków powiatu i za-
interesowanych gmin – dodaje 
Jerzy Świs.
Z kolei w ramach porozumie-
nia z gminami prowadzone 
będą nieco mniejsze, ale rów-
nież ważne dla lokalnej spo-
łeczności, inwestycje drogowe.
W gminie Przywidz remonto-
wany ma być kolejny fragment 

drogi Borowina – Guzy. Na 
terenie gminy Pszczółki prze-
widziano budowę chodnika we 
wsi Ulkowy. Również chod-
nik wybudowany zostanie w 
Wojanowie (gmina Pruszcz 
Gdański) oraz Suchym Dębie, 
natomiast na terenie gminy 
Cedry Wielkie zaplanowano 

remont odcinka drogi Koszwa-
ły – Miłocin.
– Na ten rok zaplanowali-
śmy jeszcze budowę mostu 
w Borzęcinie. Staramy się o 
zewnętrzne dofinansowanie 
tej inwestycji, która według 
naszych szacunków koszto-
wać może około 400 tysięcy 

złotych – dodaje Jerzy Świs.
W tegorocznym planie inwe-
stycji drogowych zaplanowano 
jeszcze szereg mniejszych za-
dań, których celem jest popra-
wa bezpieczeństwa kierowców 
oraz pieszych.

(lubek)
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ZYSKAJĄ PACJENCI

Remont szpitala 
zakończony
– Nowe pomieszczenia dla 
chorych, wymieniona in-
stalacja elektryczna to m.in. 
efekty modernizacji oddziału 
ogólnopsychiatrycznego dla 
dorosłych w Wojewódzkim 
Szpitalu Psychiatrycznym w 
Gdańsku – informuje Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Na oddziale zostały wyre-
montowane sale zajęciowe dla 
pacjentów, gabinety lekarskie 
i zabiegowe, łazienki.
– Remont przyczynił się do 
podniesienia jakości pobytu 
i bezpieczeństwa pacjentów 
– podkreśla Paweł Orłowski, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Małgorzata Pisarewicz do-
daje, że kupiono nowe łóżka 
i szafki dla chorych, a także 
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6500 MIEJSC PRACY W KILKA LAT

Z sukcesem promują Pomorze
wśród inwestorów
Pomorze to jeden z najprężniej rozwijających się regionów Polski. Coraz chętniej inwestują tu nie tylko rodzimi przedsiębiorcy, 
ale również firmy z zagranicy. Nieopisaną pracę nad ich przyciągnięciem na Pomorze prowadzi Agencja Rozwoju Pomorza, 
która realizuje projekt Invest in Pomerania.

Invest in Pomerania to projekt, 
którego celem jest nie tylko 
ściąganie zagranicznych in-
westorów na Pomorze, ale też 
wspieranie firm, które są tu już 
zlokalizowane.
– Przygotowaliśmy nowy, wie-
loletni projekt, który oparty jest 
na trzech głównych filarach. 
Jego celem jest  dalsza popra-
wa oferty inwestycyjnej, którą 
my, jako region, możemy zapre-
zentować. Chcielibyśmy, aby na 
Pomorzu powstały minimum 
trzy strefy przemysłowe, które 
kumulowały będą w sobie dzia-
łalność produkcyjną. Planujemy 
również budowę systemu zachęt 
na poziomie regionu. Prowadzić 
będziemy dalej intensywną pro-
mocję regionu, skierowaną do 
konkretnych branż i sektorów 
– mówi Marcin Piątkowski, dy-
rektor Invest in Pomerania.
Projekt ten realizowany będzie 
do czerwca 2023 roku, a jego 
wartość całkowita to prawie 200 
mln zł, przy czym na uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych zabez-
pieczono 126 mln zł, zachęty 
inwestycyjne 17,5 mln zł, pro-
mocję inwestycyjną ok. 50 mln 
zł.
– Największym komponentem 

tego projektu są strefy przemy-
słowe. Naszą ideą jest powstanie 
minimum trzech takich stref 
w naszym regionie. Chodzi o 
uzbrojenie minimum 70-hek-
tarów terenów i przygotowanie 
ich pod budowę nowych fa-
bryk lub centrów logistycznych. 
Wybrany zostanie zewnętrzny 
podmiot, który przygotuje ana-
lizę lokalizacyjną, czyli ziden-
tyfikuje i sklasyfikuje wszystkie 
tereny, które spełniają wartości 
wejściowe. Chodzi o to, że ana-
lizowane działki muszą mieć 
powierzchnię minimum 20 ha 
i znajdować się w sąsiedztwie 
głównych szlaków komuni-
kacyjnych – tłumaczy Marcin 
Piątkowski.
Można zatem powiedzieć, że na 
naszym terenie warunki takie 
spełniają chociażby gminy: Kol-
budy, Pruszcz Gdański, Cedry 
Wielkie czy też miasta Gdańsk 
oraz Pruszcz Gdański.
– Potem wszystkie tereny pod-
legały będą czterostopniowej 
analizie, a więc analizie atrak-
cyjności, przy której pod uwa-
gę będzie brana wielkość tere-
nu i możliwości jego ewentu-
alnego poszerzenia. Pod uwagę 
brany będzie też poziom jego 

uzbrojenia, struktura własności 
oraz zapisy w planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Przy 
analizie będziemy starali się 
wyłapać wszystkie ewentualne 
ryzyka, które mogą zablokować 
proces inwestycyjny. Analizo-
wać będziemy również czaso-
chłonność i kosztochłonność 
uzbrojenia terenu – kontynuuje 
dyrektor Piątkowski.
Dodać jeszcze musimy, że te-
reny te muszą być skomercjali-
zowane, a musi to nastąpić do 
2028 roku. Uzbrojenie nie bę-
dzie dofinansowane w całości. 
Program, w którym uczestni-
czyć mogą zarówno samorządy, 
jak i podmioty prywatne, zakła-
da wsparcie tego przedsięwzię-
cia w wysokości 35 proc.
– System zachęt nie jest, jak 
informuje prasa ogólnopolska, 
zwolnieniem zagranicznych 
koncernów z podatków i dre-
nowaniem rynku pracy. Jest to 
pomoc pośrednia, a więc przede 
wszystkim szkolenia, które 
będą odpowiedzią na potrzeby 
przedsiębiorców i będą dokład-
nie w punkt trafiały w zapotrze-
bowanie na rynku pracy w da-
nym subregionie. Zakładamy, 
że w ramach nowego projektu 

przeszkolimy około 1200 osób, 
co będzie oczywiście poprze-
dzone badaniami rynku. Dzię-
ki temu pracodawcy będą mieli 
dostęp do wykwalifikowanych 
pracowników – mówi Marcin 
Piątkowski.
Dotychczasowe efekty działa-
nia Invest in Pomerania są zna-
komite. W ciągu kilku lat udało 
się zrealizować 67 projektów, 
dzięki czemu pracodawcy za-
deklarowali utworzenie prawie 

11500 miejsc pracy, a co ważne, 
6500 osób już pracuje.
– Zdarza się niestety, że przy 
bardzo dużych inwestycjach 
województwo pomorskie jest 
pomijane. Są czynniki, na któ-
re nie mamy wpływu, ponieważ 
część decyzji jest podejmowa-
na na poziomie ministerstwa 
w Warszawie.  Do czynienia 
mamy też ze stereotypowym 
postrzeganiem naszego regionu. 
Z punktu widzenia Warszawy 

nasze Pomorze postrzegane 
jest jako region rolniczy, pope-
geerowski, położony z dala od 
głównych szlaków komunika-
cyjnych, bez tradycji przemysło-
wych. Wpłynąć na to możemy 
poprzez intensywną promocję, 
kierowaną do konkretnych grup 
przedsiębiorców – podkreśla 
Marcin Piątkowski.

Krzysztof Lubański

sprzęt do dezynfekcji. Odno-
wiono kuchnie i stworzono 
pomieszczenie socjalne dla 
personelu. Dodatkowo na ca-
łym oddziale zamontowano 
nowe oświetlenie i gniazd-
ka elektryczne z blokadami. 
W ten sposób dostosowano 
go do wymogów przepisów 
pożarowych. Na nowym od-
dziale jest 35 łóżek, a w całym 
szpitalu może się leczyć 406 
pacjentów.
– Inwestycja kosztowała ok. 
1,2 mln zł, z czego 300 tys. zł 
pochodziło z budżetu pomor-
skiego samorządu. Dodatko-
wo urząd przekazał ponad 30 
tys. zł na zakup specjalistycz-
nego sprzętu oraz wyposaże-
nia gabinetu zabiegowego – 
mówi rzecznik.

(GR)

WYSOKI RANKING KOLBUD

Są bogaci i muszą płacić „janosikowe”
Gmina Kolbudy to kraina mio-
dem i mlekiem płynąca. Tak 
przynajmniej powinno być, 
patrząc na ranking dochodów 
podatkowych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. W kla-
syfikacji tej nasza gmina plasu-
je się na 46. miejscu, a w ran-
kingu głównym na 70. miejscu.
Ranking bogactwa gmin przy-
gotowywany jest każdego roku 
przez Ministerstwo Finansów. 
Dochód podatkowy, czyli tzw. 
wskaźnik G wyliczany i pre-
zentowany przez Ministerstwo 
Finansów jest podstawą do 
wyliczenia subwencji rządo-
wych dla gmin biedniejszych, 
kosztem oczywiście gmin 
zamożniejszych. 
W rankingu sklasyfikowa-
no 2478 gmin. Wśród samo-
rządów powiatu gdańskiego 
najwyżej sklasyfikowane są 
właśnie Kolbudy, a na 2. miej-
scu plasuje się gmina Cedry 
Wielkie.

– Według danych ministerstwa 
wpływ z podatków w przeli-
czeniu na jednego mieszkań-
ca gminy Kolbudy wyniósł 2 
627,79 złotych. Na wysokie 
dochody składają się między 
innymi niemałe wpływy podat-
kowe wnoszone przez przed-
siębiorców, którzy chętnie in-
westują w naszej gminie – po-
daje Roman Nowak z Urzędu 
Gminy Kolbudy.
Wydawać by się mogło, że tak 
wysokie miejsce w tym ran-
kingu powinno cieszyć władze 
naszego samorządu. Wyróż-
nienie, jakim jest tak wysokie 
miejsce w rankingu, jest sym-
boliczne i poprawia wizerunek 
gminy.
– Cieszymy się, że mamy więk-
sze przychody do budżetu. Jed-
nak z drugiej strony przysparza 
nam to pewnych problemów. 
Przez to, że jesteśmy tak bo-
gaci, musimy płacić „janosiko-
we”. Po ostatnich wyliczeniach 

ministerstwa będziemy musieli 
wydać z naszego budżetu po-
nad 740 tysięcy złotych „janosi-
kowego”. To nie wszystko. Tak 
wysoki wskaźnik G powoduje, 
że jesteśmy „dyskryminowani” 
w pozyskiwaniu środków po-
zabudżetowych – mówi „Pano-
ramie” Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.

Dodajmy jeszcze tylko, że w 
identycznym rankingu, który 
ogłoszono w roku poprzed-
nim, nasza gmina sklasyfiko-
wana była o 11 pozycji niżej, 
a wpływ z podatków w przeli-
czeniu na jednego mieszkań-
ca gminy Kolbudy wyniósł 
dokładnie 2411,28 zł.

(KL)

OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„POŁUDNIE”

  Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania Agencji Rozwoju Pomorza
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NOWA PUBLIKACJA 2 MARCA W AMBEREXPO
O pomorskim aparacie 
bezpieczeństwa

Metropolitalne Targi Pracy 

W Wielkiej Sali Ratusza 
Staromiejskiego w Gdańsku 
odbyła się promocja książ-
ki „Pierwsza dekada. Apa-
rat bezpieczeństwa w woje-
wództwie gdańskim w latach 
1945–1956”. Autorem książki 
jest dr Daniel Czerwiński, 
pracownik Oddziałowego 
Biura Badań Historycznych 
IPN w Gdańsku. 
Twórca związany jest z gmi-
ną Suchy Dąb. Mieszka we 
Wróblewie, a w miejscowości 
Grabiny-Zameczek uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej. 
Dr Daniel Czerwiński jest 
autorem kilkunastu publikacji 
naukowych i popularnonau-
kowych, członkiem zespołu 
redakcyjnego albumu „Mapa 
terroru. Śladami zbrodni 
komunistycznych w woje-
wództwie gdańskim w latach 
1945–1956” (Gdańsk 2016). 
W swojej ostatniej publi-
kacji skupił się na aparacie 
bezpieczeństwa w latach 40. 
i 50. minionego wieku. Jest 
to pierwsza publikacja opi-
sująca działalność Urzędu 
Bezpieczeństwa na Pomo-
rzu. Autor zaprezentował 
również struktury tej zbrod-
niczej organizacji na terenie 

Największe wydarzenie HR 
w północnej Polsce! Praw-
dziwy festiwal pracy, gdzie 
będzie czekać niemal 150 
wystawców z całej metropolii 
oraz kilka tysięcy ofert pracy. 
Jeśli ktoś szuka pracy, myśli o 
zmianie obecnej albo dopiero 
rozpoczyna swoją karierę za-
wodową, koniecznie musi od-
wiedzić Metropolitalne Targi 
Pracy.
– Przyjdź i przekonaj się sam, 
jakich kandydatów poszukują 
firmy oraz jak wygląda oferta 
trójmiejskich pracodawców. 
Na targach będziesz miał 
nie tylko możliwość bezpo-
średniej rozmowy ze swoim 
przyszłym szefem, ale także 
zdobędziesz sporo praktycz-
nych wskazówek na temat 
rekrutacji. Dowiesz się, jak 
wykorzystać monitoring sieci 
i social media w rekrutacji, jak 
tworzyć interaktywne aplika-
cje oraz strategię biznesową. 
W tym miejscu zapoznasz 
się również z bogatą ofertą 
bezpłatnych szkoleń, staży, 
dofinansowań do wynagro-
dzeń czy Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego, dzięki 
którym zdobędziesz nowe 
umiejętności albo poszerzysz 
dotychczasowe.
W Alei Rekrutacji eksperci 

Pruszcza Gdańskiego oraz 
powiatu gdańskiego. Przed-
stawiono ludzi, którzy zasilali 
w pierwszych latach UB. Za-
prezentowano ich pochodze-
nie, wykształcenie i motywa-
cje, jakimi się kierowali, przy-
wdziewając mundury ubeckich 
funkcjonariuszy. O sile i potę-
dze UB niech świadczy fakt, 
że pracownikom przysługiwały 

własne przychodnie lekar-
skie, żłobki, przedszkola, 
sklepy czy ośrodki wczasowe. 
Warto sięgnąć po tę pozycję, 
aby poznać mroczne dzieje 
czasów stalinowskich w PRL, 
a w szczególności zbroj-
ne ramię, jakim był Urząd 
Bezpieczeństwa.

(TJ)

  Autorem publikacji jest dr Daniel Czerwiński z Wróblewa
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podpowiedzą jakie błędy po-
pełniane są przy wysyłaniu CV 
oraz co powinno się zrobić, aby 
ustrzec się wielomiesięcznych 
poszukiwań i zdobyć pracę ma-
rzeń od razu. Na targach moż-
na będzie zrobić
też zdjęcie do dokumentów 
aplikacyjnych oraz profesjonal-
ną fotografię biznesową. – Je-
żeli w Twojej pracy wymagana 
jest znajomość języka obcego, 
przed rozmową z pracodawcą z 
pewnością przyda Ci się krótki 
trening, w którym pomogą Ci 
nasi lektorzy. Dla tych, którzy 
marzą o byciu własnym szefem, 
przygotowaliśmy specjalną 
Strefę Przedsiębiorczości. Tu-
taj dowiesz się skąd wziąć środ-
ki na rozpoczęcie działalności, 
jak rozwinąć swój pomysł w 
dobrze prosperujący biznes, a 
także gdzie szukać niedrogie-
go i profesjonalnego miejsca na 
siedzibę dla swojej firmy. Bę-
dziesz mógł także spróbować 
swoich sił jako przyszły przed-
siębiorca w specjalnej grze 
fabularnej, gdzie odkryjemy 
przed Tobą tajniki marketingu, 
negocjacji i zarządzania.
Organizatorzy targów nie za-
pomnieli także o młodszych 
uczestnikach. Dla uczniów 
i studentów przygotowano 
specjalne stoisko Centrum 

Rozwoju Talentów, na któ-
rym będzie można odkryć 
zawodowe predyspozycje i 
określić dalszą ścieżkę karie-
ry. Za pomocą interaktywne-
go Informatora Zawodowego 
pokazane zostaną także kie-
runki kształcenia cieszące się 
największą popularnością i 
branże, w których najłatwiej 
o atrakcyjną pracę.
– Jeżeli po tym intensywnym 
wysiłku będziesz potrze-
bował chwili wytchnienia i 
relaksu zapraszamy Cię do 
Strefy Gamifikacji. Tam nie 
tylko odpoczniesz, ale bę-
dziesz mógł na własne oczy 
zobaczyć czym jest rozsze-
rzona rzeczywistość i w jakim 
kierunku zmierza dzisiejsza 
technologia, jak w ciekawy 
i kreatywny sposób rozwi-
jać swoje zawodowe talenty, 
a także dowiedzieć się na ja-
kich stanowiskach zastąpią 
nas... roboty.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
targi odbędą się 2 marca 
(czwartek) w godz. 10.00 – 
16.00 w Amberexpo przy 
ul. Żaglowej 11 w Gdańsku. 
Wstęp jest bezpłatny. 

(KL)

Swarovski otwiera globalne centrum usług 
Decyzję ogłoszono w czwartek, 
2 lutego 2017 r. podczas spo-
tkania w Ratuszu Głównomiej-
skim w Gdańsku, na którym 
obecni byli m.in. Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego i Paweł Adamo-
wicz, przezydent Gdańska.

Dlaczego Gdańsk?
– Decyzja o budowie nowe-
go globalnego centrum usług  
w Gdańsku jest wynikiem wni-
kliwej ewaluacji tej lokalizacji. 
Profesjonalizm i ogromne za-
angażowanie przedstawicieli 
władz stworzyło solidną pod-
stawę do długotrwałych zobo-
wiązań z naszej strony – stwier-
dził Marcel Angst, wicepre-
zes ds. operacyjnych finansów  
i administracji.

Gdańsk wybrano po komplek-
sowej analizie różnych lokali-
zacji z całej Europy. Gdańsk 
zaprezentował najlepsze wa-
runki do budowy globalnego 
centrum. Największe znaczenie 
miały: wykwalifikowane kadry, 
uczelnie chętnie współpracu-
jące z biznesem, doskonała in-
frastruktura, w tym wysokiej 
jakości przestrzeń biurowa.

Rozwój i ciekawe wyzwania 
zawodowe czekają na kadry 
nowego centrum
– Dzięki tej inwestycji prace 
znajdzie kilkaset osób. Wybór 
Gdańska przez tak cenioną na 
świecie firmę potwierdza, że 
jesteśmy wiarygodnym i sza-
lenie atrakcyjnym partnerem. 
Z dumą witamy firmę Swa-
rovski na Pomorzu – mówił 
Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego. – 
Jest to również wynik udanej 
współpracy pomiędzy przed-
stawicielami władz krajowych 
i lokalnych, koordynowanej 
przez inicjatywę Invest in Po-
merania – dodał marszałek.

Centrum w Gdańsku zajmie się 
m.in. obsługą finsowa-księgo-
wą i zakupami dla wszystkich 
oddziałów firmy.

– Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z decyzji firmy Swarovski.  
Ta inwestycja pokazuje, że nasz 
region jest w stanie dostarczyć 
utalentowanych pracowników, 
którzy świetnie poradzą sobie 
w takiej firmie, jak Swarovski – 
powiedział Paweł Adamowicz, 
prezydent miasta Gdańska.

Bożena Micun-Gusman

O firmie Swarovski
Firma Swarovski zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzeda-
żą kryształów, kamieni szlachetnych, kamieni sztucznych i goto-
wych produktów, takich jak akcesoria oraz systemy oświetleniowe. 
Firma zaczynała swoją działalność w 1895 roku jako małe przedsię-
biorstwo produkujące kryształy w Wattens w Austrii. Przez kolejne 
dekady firma nieustannie się rozwijała, osiągając pozycję wiodącego 
producenta kryształów na świecie. Czerpiąc ze swojej tradycji, hi-
storii i olbrzymich pokładów kreatywności, firma nie przestaje się 
rozwijać, zachowując jednocześnie swoje miejsce w ścisłej światowej 
czołówce w zakresie projektowania, kreatywności i technologicznej 
innowacyjności. Na czele firmy Swarovski stoi pięcioro członków 
rodziny – przedstawicieli już piątego pokolenia. Firma ma globalny 
zasięg, zatrudniając ponad 26 000 pracowników w 2 680 sklepach 
w 170 krajach, a jej dochód w 2015 roku przekroczył 2,6 mld euro. 

O Invest in Pomerania
Od samego początku inwestycja wspierana była przez inicjatywę 
Invest in Pomerania, szczególności przez Agencję Rozwoju Pomo-
rza oraz Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). 
Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą, która w oparciu 
o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizo-
wać projekty inwestycyjne na Pomorzu. Partnerami inicjatywy 
są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: 
Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, 
Powiat Wejherowski, Gmina Miejska Tczew, Gmina Słupsk, Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która 
koordynuje działania inicjatywy. Invest in Pomerania oferuje sze-
rokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także komplek-
sową opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie 
One-Stop-Shop.

www.investinpomerania.pl
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GDAŃSKIE SPOTKANIA TŁUMACZY 
Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłu-
maczeniu”, organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej, to 
jedyny w Polsce festiwal literacki poświęcony w całości sztuce 
translacji. Podczas trzeciej edycji wydarzenia, które zaplanowa-
no w dniach 6 – 8 kwietnia, będzie okazja do porozmawiania  
o wielkiej literaturze, która powstaje w językach pozacentral-
nych. Poznamy też laureatów Nagrody Prezydenta Miasta 
Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. 

DAVID GARRETT W ERGO ARENIE
27 października 2017 w hali Ergo Arena na granicy Gdańska  
i Sopotu wystąpi David Garrett z zespołem. 

(GR)

WOJEWODA WRĘCZYŁ CERTYFIKATY

Europejski Dzień Numeru 112
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski, wręczył certyfika-
ty Operatora Numeru Alar-
mowego nowym pracowni-
kom Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego w Gdań-
sku, którzy zdali pozytywnie 
egzaminy. 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Gdańsku  
w 2016 roku obsłużyło 1 
376266 zgłoszeń – z tego do 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego przekazano 
95010 zdarzeń, policji 101601 
zdarzeń, straży pożarnej 
32481 zdarzeń, a do innych 
służb (energetyczne, gazowe, 
wodno-kanalizacyjne, służby 
leśne, sanitarne, weteryna-
ryjne, graniczne, straże miej-
skie) 28251. 
– Fałszywych i niezasad-
nych zgłoszeń odnotowa-
no 1109449, co stanowi 
80,6 proc. Ponadto przyjęto  

NA FILMY PRZYJEŻDŻA CAŁY REGION

Najmniejsze kino na Pomorzu 
Najmniejsze kino w województwie pomorskim zostało uroczyście otwarte w Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie. Ka-
meralną, 20-osobową salę otworzyli Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański i Grzegorz Cwaliński, dyrektor OKSiBP, a gośćmi specjalnymi wydarzenia 
były Joanna Jasińska-Koronkiewicz, reżyserka filmów animowanych i Ewa Sobolew-
ska, producentka bajek artystycznych i animatorka kultury. 

Od kilku lat ośrodek w Cie-
plewie aktywnie promuje sztu-
kę teatralną i filmową wśród 
mieszkańców wsi. Działające 
tu „Kino za Rogiem” przy-
wróciło mieszkańcom gminy 
Pruszcz Gdański i okolicznych 
miejscowości dostęp do fil-
mów na dużym ekranie. Kino 
w Cieplewie nie wyświetla 
wprawdzie najnowszych super-
produkcji hollywoodzkich, ale 
widzowie mogą tu poznawać 
najciekawsze tytuły polskiej i 
europejskiej kinematografii, w 
tym także obrazy nagradzane 
na międzynarodowych festi-
walach. Dzięki współpracy z 
łódzką Filmówką, OKSiBP 
cyklicznie prezentuje dorobek 
jej studentów. Wiejskie kino 
jest też doskonałą alternatywą 
dla trójmiejskich multiplek-
sów, gdyż bilety na każdy film 
w Cieplewie kosztują zaledwie 
5 zł, z czego chętnie korzystają 
zorganizowane grupy uczniów, 
nawet z gdańskich szkół. Naj-
młodsi i nastolatki chętnie ko-
rzystają też z organizowanych 
w placówce warsztatów filmo-
wych i okołofilmowych, reali-
zowanych przy współpracy np. 
z organizatorem najstarszego i 
największego polskiego festi-
walu twórczości dla dzieci – 
poznańskiego Ale Kino!

   Najmniejsze kino na Pomorzu nie świeci pustkami 

   Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku 
wręczył certyfikaty operatorom numeru alarmowego
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– W nowo zaaranżowanej sali, 
od lutego będzie funkcjonować 
najmniejsze w Pomorskiem 
kino repertuarowe – zapowia-
da Grzegorz Cwaliński. – W 
każdą niedzielę będą się tu 
odbywały otwarte, familijne 
seanse artystycznych filmów 
młodego widza, w tym pro-
jekcje najwspanialszych krót-
kometrażowych baśni i bajek 
polskich, wyprodukowanych 
przez TV Studio Filmów Ani-
mowanych w Poznaniu. Nie-
wielkie pomieszczenie będzie 
też ogromnym atutem w pre-
zentacji monodramów i lal-
kowych spektakli teatralnych 

dla najmłodszych. Widzów i 
scenę dzieli tu minimalna od-
ległość, więc każde dziecko bę-
dzie miało lalki i aktorów do-
słownie na wyciągnięcie ręki. 
Ułatwi to również prowadze-
nie warsztatów teatralnych dla 
niewielkich grup uczestników. 
Ponadto będzie to sala debiu-
tów scenicznych uczestników 
zajęć z zakresu edukacji arty-
stycznej organizowanych w na-
szym ośrodku: muzycznych – 
wokalnych i instrumentalnych 
czy teatralnych.
Patronką nowej sali kinowej 
w OKSiBP została Apolejka 
– bohaterka animowanej bajki 

„Apolejka i jej osiołek”. Nawią-
zań do treści filmowej bajki w 
programie gali było więcej, np. 
drewniany wózek wypełniony 
po brzegi czerwonymi jabłka-
mi i straganiarka, częstująca 
owocami gości przybyłych na 
pierwsze seanse w nowej sali. 
Jeszcze tego samego dnia moż-
na było poznać w całości histo-
rię Apolejki w reżyserii Joanny 
Jasińskiej-Koronkiewicz, wy-
produkowaną przez TV Stu-
dio Filmów Animowanych z 
Poznania. Była to pomorska 
premiera tego filmu na dużym 
ekranie.

Anna Sychta

ODZYSKA DAWNY WYGLĄD

Remont dworca  
w tym roku
Spółka PKP informuje, że 
jeszcze w tym roku rozpoczną 
się prace remontowe dworca 
Gdańsk Główny. Gruntow-
na modernizacja zabytkowe-
go obiektu ma zapewnić naj-
wyższą jakość obsługi i do-
stosować budynek do potrzeb 
wszystkich grup pasażerów.

Jak dowiadujemy się z komu-
nikatu, PKP S.A. otrzymała 
już wszelkie niezbędne zgody 
od wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków do przygoto-
wania kompleksowej doku-
mentacji projektowej. 
– Spółka, wraz z wyłonionym 
zewnętrznym wykonawcą, fi-
nalizuje obecnie prace w tym 
zakresie. Po ich zakończeniu i 
uzyskaniu pozwolenia na bu-
dowę, ogłosimy przetarg na 
wybór wykonawcy inwestycji. 
Planowany termin urucho-
mienia postępowania to drugi 
kwartał tego roku – informu-
je Maciej Bułtowicz z Biura 
Prasowego PKP SA. 
Przypomnijmy, że w ramach 
modernizacji dworca Gdańsk 
Główny gruntownie prze-
budowane zostanie wnętrze 
obiektu. 
– Planowane jest m.in. od-
tworzenie historycznego wy-
glądu holu głównego i do-
stosowanie budynku do po-
trzeb osób o ograniczonej 

mobilności. Inwestycja za-
kłada także utworzenie no-
wej części tunelu podziem-
nego, która połączy istniejące 
przejścia na perony z budyn-
kiem dworca oraz dojścia do 
przystanków tramwajowych 
i przejście pod ulicą Podwa-
le Grodzkie – dodaje Maciej 
Bułtowicz. 
Inwestor planuje, że inwesty-
cja zostanie dofinansowana z 
funduszy unijnych, w ramach 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, a 
także ze środków własnych 
PKP i budżetu państwa.
Przebudowa gdańskiego 
dworca ma być realizowana 
w podobnym horyzoncie cza-
sowym, co inwestycja PKP 
Polskich Linii Kolejowych 
S.A. Zarządca infrastruk-
tury planuje zmodernizować 
perony i przejścia podziem-
ne na stacji. Nad projektami 
czuwać będzie ten sam zespół 
Inżyniera Kontraktu. Pozwo-
li to na skoordynowanie dzia-
łań wykonawców obu inwe-
stycji oraz zminimalizowa-
nie ewentualnych utrudnień 
dla pasażerów podczas prac 
budowlanych.
O rozpoczęciu inwestycji 
na pewno poinformujemy w 
jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(GR)

i obsłużono 4940 zgłoszeń alar-
mowych z telefonów zarejestro-
wanych poza granicami kraju 
– podaje Małgorzata Sworobo-
wicz, rzecznik prasowy Urzę-
du Wojewódzkiego w Gdań-
sku. – W CPR Gdańsk pracuje  
w chwili obecnej 70 opera-
torów numeru alarmowego.  

W Polsce, w systemie zare-
jestrowanych jest 14 języków 
obcych, jakimi władają opera-
torzy numerów alarmowych. 
Gdańscy operatorzy władają 
językami: niemieckim, angiel-
skim, włoskim, rosyjskim. 
Każdy operator numeru alar-
mowego posiada certyfikat, 

który uzyskuje po zdaniu eg-
zaminu teoretycznego i prak-
tycznego w ośrodku szkole-
nia w Poznaniu. Certyfikat 
jest odnawiany przez każde-
go operatora co 3 lata, w ra-
mach szkolenia i egzaminu 
recertyfikującego.

(GR)
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ZAPRASZAMY NA KONCERT

Maciej Balcar w weekend  
wystąpi w Kolbudach
Miłośników artystycznego talentu Macieja Balcara zapraszamy w najbliższy weekend do Kolbud. Koncert 
muzyka odbędzie się 17 lutego (godz. 20.00) w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy przy ul. Staromłyńskiej 
1. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.

Maciej Balcar pochodzi  
z Ostrowa Wielkopolskiego, 
a z zawodu jest architektem, 
ale od dziecka uczęszczał do 
ostrowskiej Szkoły Muzycz-
nej im. Komedy, skończył tę 
szkołę w klasie fortepianu.  
W młodości grał z wieloma ze-
społami bluesowymi, a także z 
grupą punk rockową i thra-
shmetalową. W 1995 został 
wokalistą ostrowskiego zespo-
łu Blues Forever, współpraca 
zaowocowała licznymi wystę-
pami na festiwalach w Polsce, 
a także płytą o tym samym 
tytule, wydaną w 2011 roku. 
Album ten był dedykowany 
pamięci zmarłego gitarzysty 
grupy, Janusza Szkudlarka.
W 1996 roku zadebiutował 
jako aktor w filmie historycz-
nym „Marion du Faouet”. W 
1998 roku została wydana 
pierwsza solowa płyta artysty, 

zatytułowana „Czarno”, na 
której gościnnie wystąpili 
m.in. bracia Golec i Mateusz 

Pospieszalski. W tym samym 
roku został zaproszony do 
wzięcia udziału w festiwalu 

w Opolu, w konkursie pre-
mier. W 2000 roku rozpo-
czął współpracę z zespołem 

Harlem, którego owocem 
była płyta „Amulet”. Również  
w tym samym roku została 
mu powierzona tytułowa rola 
w musicalu autorstwa An-
drew Lloyd Webbera „Jesus 
Christ Superstar”, wystawia-
nym przez Chorzowski Teatr 
Rozrywki. 
Pod koniec 2000 roku dostał 
propozycję objęcia roli woka-
listy, legendy polskiej sceny 
rockowo-bluesowej – zespołu 
Dżem. Już od ponad piętnastu 
lat Maciek tworzy i występu-
je z kapelą. Oprócz licznych 
koncertów, które gra z zespo-
łem Dżem oraz przedsięwzięć 
teatralnych, Maciek Balcar jest 
często zapraszany do gościn-
nych udziałów w różnorod-
nych projektach muzycznych.

(GR)
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  Maciej Balcar 17 lutego wystąpi w Kolbudach

EWA KREFFT

Opowieść dymem

jestem tylko zapachem 
kadzidła drażniącego 
nocami 
tylko wspomnieniem 
tętniącej żywicy 
tęsknotą za tymi których 
nie znałam

mogę tylko wirować w 
korowodzie nut 
tam gorycz miesza się z 
duchotą 
zamknięta za grubym 
szkłem w amoku 
obojętnym na tumany 
palącego dymu

orgiastyczne tańce z 
każdym kręgiem szybsze 
wirują wichrem do 
wybuchu na śmierć czy 
życie 
bez zmysłów bez pamięci 
w rozpaczy w pożądaniu 
mieszają się i goreją szałem

eksplozja uwalnia

po drugiej stronie strachu 
zostaje tylko 
obłęd

REKLAMA REKLAMA
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CHCĄ PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY

Ambitne plany w Przywidzu
Otwarta na jesieni hala wido-
wiskowo-sportowa w Przywi-
dzu wykorzystywana jest już 
niemal w 100 procentach. La-
tem na zgrupowanie przyjadą 
tu też młodzi sportowcy, a ope-
rator hali chciałby, aby za kilka 
lat Przywidz miał zespół spor-
towy na poziomie ekstraklasy.
Od kilku tygodni operatorem 
Areny Przywidz jest Michał 
Szulta, który od wysokiego C 
rozpoczął swoją pracę. Na po-
czątek powołał do życia klub 
piłkarski Cygnus Przywidz, 
który jest swego rodzaju szkół-
ką dla najmłodszych adeptów 
futbolu.
– Chciałbym, aby Arena Przy-
widz i cała miejscowość stały 
się rozpoznawalnym ośrod-
kiem treningowym na Pomo-
rzu. Już teraz mogę powie-
dzieć, że pierwsze zgrupowa-
nie odbędzie się latem – mówi 
nam Michał Szulta.
Pierwsza wielka impreza w 

Arena Przywidz już za nami. 
Z wielką pompą zorganizowa-
no chociażby akcję WOŚP, w 
ramach której przeprowadzono 
turniej siatkówki, do którego 
zgłosiło się aż kilkanaście zespo-
łów z Pomorza. Część kultural-
na odbyła się w patio, a w biurze 
zorganizowano komputerowy 
turniej FIFA.
– Nasza Akademia Piłkarska 
również cieszy się dużym zainte-
resowaniem dzieci i młodzieży. 
Zajęcia prowadzą szkoleniow-
cy z licencjami UEFA, którzy 
na swoim koncie mają sukcesy 
z gdańskimi piłkarzami. Tre-
nujemy zawodników w roczni-
kach 2011 – 2003. W grudniu 
na zajęcia otwarte przyszło ok. 
40 dzieci, a teraz na zajęcia stałe 
przychodzi już ponad 50 chłop-
ców. Dodam, że nasza szkół-
ka otwarta jest dla wszystkich 
chętnych – również spoza przy-
widzkiej gminy. Chętni mogą się 
jeszcze zgłaszać, ale miejsc jest 

już niewiele. Zajęcia prowadzo-
ne są w niewielkich grupach, aby 
nasi wychowankowie czegoś się 
nauczyli i zostali zawodowymi 
piłkarzami – tłumaczy operator 
Arena Przywidz.
Dodajmy, że w ramach Akade-
mii Piłkarskiej prowadzone są 
nie tylko zajęcia z piłką. Organi-
zowane będą również spotkania 
z psychologiem, dydaktykiem, 
dietetykiem, a nawet prawni-
kiem, aby rodzice zrozumieli, 
jaka jest różnica między kon-
traktem piłkarskim a prawem 
piłkarskim.
– Mam nadzieję, że od sezonu 
2017/2018 uda nam się zgłosić 
drużynę do futsalowych rozgry-
wek Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Chcielibyśmy wystarto-
wać od II ligi północnej, ale nie 
wiem, czy będzie aż tyle chęt-
nych drużyn, aby rozgrywki w 
ogóle wystartowały. Jeżeli II liga 
nie wystartuje, to będziemy pró-
bować swoich sił w rozgrywkach 

SPORT

IV LIGA

Niska pozycja GKS
Już za miesiąc ligowe roz-
grywki wznawia IV liga. 
Pierwsze mecze rundy wio-
sennej zaplanowano na 12 
marca. Nasz rodzynek – GKS 
Kolbudy rundę rewanżową 
rozpocznie od meczu ze słup-
skim Gryfem. Spotkanie od-
będzie się w Kolbudach.
Po rundzie jesiennej miny ki-
biców kolbudzkich piłkarzy 
są raczej minorowe. Na pół-
metku rozgrywek nasza dru-
żyna plasuje się dopiero na 
15. miejscu, mając na swoim 
koncie zaledwie 15-punktowy 
dorobek. Liderem z 41 punk-
tami jest natomiast Wierzyca 
Pelplin, a tabelę zamyka Car-
tusia Kartuzy (9 pkt). 
Do rozpoczęcia rundy wio-
sennej pozostał jeszcze mie-
siąc, więc nasi czwartoli-
gowcy mają jeszcze trochę 
czasu, żeby przygotować od-
powiednią formę na kolejne 

   Drużyna GKS Kowale nie składa broni i walczyć będzie o IV ligę
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ZA MIESIĄC RUSZA V LIGA

GKS Kowale powalczą o mistrza 
Po rundzie jesiennej drużyna GKS Kowale zajmuje 3. miejsce w gdańskiej grupie  
V ligi. Liderem jest zespół z Luzina, do którego nasza drużyna traci 8 punktów. 

Ligowe rozgrywki w „okrę-
gówce” wznowione zostaną ty-
dzień później od IV ligi. Mecze 
pierwszej kolejki rundy wio-
sennej zaplanowano na 18 i 19 
marca. Na inaugurację nasi za-
wodnicy zagrają na wyjeździe 
w Sierakowicach, gdzie zmie-
rzą się 18 marca z miejscowym 
GKS. Faworytem rozgrywek 
jest ekipa z Kowal, ale słusz-
ność tej tezy zweryfikuje dopie-
ro boisko. 
– Mimo straty ośmiu punktów 
do lidera będziemy starali się 
wywalczyć awans do IV ligi. 
Takie cele stawialiśmy sobie 
zresztą jeszcze przed sezonem 
i w tej materii nic się nie zmie-
niło. Drużynę wzmocni jeszcze 
kilku zawodników, którzy do 
niedawna bronili barw kościer-
skiej Kaszubi. Jeśli nie uda nam 
się awansować w tym sezonie, 
to zrobimy wszystko, aby stało 

się tak w kolejnym – mówi nam 
Mirosław Bogdański, prezes 
GKS Kowale.
Organizacyjnie i finansowo 
klub z Kowal przygotowany 
jest na rywalizację w wyższej 
lidze.
– Tak naprawdę już teraz dys-
ponujemy budżetem na IV-li-
gowym poziomie. Działalność 
klubu wspiera Urząd Gminy 
Kolbudy, a również trzech po-
ważnych sponsorów i grupa 
nieco mniejszych. Nasze me-
cze rozgrywamy na boisku w 
Kowalach, natomiast wszystkie 
treningi odbywać się będą na 
obiekcie w Jankowie Gdańskim 
– dodaje prezes GKS.
Do szlagieru dojdzie na pewno 
w 17. rundzie spotkań, w któ-
rej drużyna z Kowal podejmo-
wać będzie zespół lidera. Już 
teraz wiadomo, że spotkanie 
rozegrane będzie na boisku 

V LIGA
1. Wikęd/GOSRiT Luzino   15  41 49:9
2. MKS Władysławowo          15  37 59:17
3. GKS Kowale            15  33 53:33
4. KS Kamienica Królewska   14 31 51:19
5. Czarni Pruszcz Gdański     15  30 36:16
6. KS Mściszewice            15 23 27:31
7. Orlęta Reda            15 20 24:25
8. Orzeł Trąbki Wielkie 15 19 28:25
9. Polonia Gdańsk            15 19 36:39
10. GKS Sierakowice 15 18 18:18
11. Kaszuby Połchowo 15 17 34:45
12. Eko-Prod Szmud 14 15 26:41
13. Sokół Ełganowo 15 15 13:32
14. Sztorm Mosty            15 14 12:35
15. Sparta Mrzezino 15   6 11:57
16. Olimpia Osowa            15   2 10:45

regionalnych, a dopiero od 
kolejnego sezonu będziemy 
próbować dostać się do I ligi. 
Moim celem jest najwyższa 
liga rozgrywkowa w futsalu. 
Takie drużyny są już w Gdań-
sku, ale tam kibice nie intere-
sują się ich wynikami. Jestem 
przekonany, że jeśli będziemy 
grać w ekstraklasie, to pod-
czas naszych meczów trybuny 
zapełnione będą do ostatniego 
miejsca. Są to oczywiście moje 
ambitne plany, ale wierzę moc-
no, że uda mi się wcielić je w 
życie – zdradza nam Michał 
Szulta.
To nie koniec ambitnych pla-
nów. Jak się dowiedzieliśmy, 
w Przywidzu powstać ma za 
kilka lat jeden z nielicznych, je-
śli nie jedyny w naszym kraju, 
ośrodek szkoleniowy futsalu. 
O działaniach sportowych w 
Przywidzu będziemy oczywi-
ście informować na naszych 
łamach. Krzysztof Lubański

spotkania, by poprawić nieco 
swoją pozycję w tabeli IV ligi. 
Optymizmem nie napawa 
na pewno mecz z lokalnym 
rywalem GKS Kowale, któ-
ry okazał się lepszy w meczu 
sparingowym. W najbliższą 
sobotę na boisku gdańskiej 
Politechniki GKS Kolbudy 
zmierzy się ze swoim imien-
nikiem z Sierakowic. 
Do końca rozgrywek po-
zostało jeszcze 17 spotkań. 
Ostatni mecz przed własną 
publicznością nasi piłkarze 
rozegrają 15 czerwca. Rywa-
lem GKS będzie zespół ze 
Starogardu Gdańskiego. Po 
drodze kolbudzka drużyna 
będzie jeszcze musiała roze-
grać mecz Pucharu Polski.
O zmaganiach kolbudzkich 
piłkarzy będziemy oczywi-
ście informować na naszych 
łamach.

 IV LIGA
1. Wierzyca Pelplin           17  41 52:18
2. Arka II Gdynia            17  33 46:16
3. Powiśle Dzierzgoń        17  33 27:22
4. Kaszubia Kościerzyna   17  32 39:29
5. Grom Nowy Staw         17  31 37:29
6. Centrum Pelplin            16  30 23:14
7. KP Starogard Gdański  17  30 27:22
8. Jaguar Gdańsk            16  26 30:23
9. Gryf Słupsk            17  24 27:22
10. Orkan Rumia            17  23 26:26
11. Stolem Gniewino        17  23 19:22
12. Gedania Gdańsk         16  19 20:29
13. Anioły Garczegorze    17  19 19:28
14. Bytovia II Bytów         16  16 19:31
15. GKS Kolbudy                17  15 26:34
16. Rodło Kwidzyn           17  13   8:28
17. Sokół Wyczechy          17  11 26:50
18. Cartusia Kartuzy        17    9 18:46 
 

gdańskiej Politechniki. 
– Sądzę, że mamy realne szan-
se, aby pokonać lidera i tym sa-
mym odrobić nieco strat – uwa-
ża Mirosław Bogdański.
Dodajmy jeszcze tylko, że z 

dalszych rozgrywek wycofano 
zespół z Osowej, która zajmo-
wała po rundzie jesiennej ostat-
nie miejsce.

(lubek)
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