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FlashFlash

STR. 4

O puchar wójta
Zawodowi narciarze walczą o Kryształową 
Kulę. Swoje trofeum mają też młodzi 
mieszkańcy gminy Kolbudy. W Trzepowie 
walczyli oni o puchar wójta gminy Kolbudy.

Uczniowie i mieszkańcy Pręgowa mają wreszcie powody 

do radości. W połowie stycznia odbyła się tu uroczystość, 

podczas której dokonano uroczystego otwarcia hali 

sportowej przy miejscowej podstawówce.

Doczekaliśmy dnia, o którym 
marzyły dzieci ze szkoły  
w Pręgowie - Leszek Grombala.

Największy Bricoman u nas 
Na terenie Kowal działa wiele znanych marek. 
Niebawem dołączą do nich kolejni. W drugiej 
połowie kwietnia swoje podwoje otworzy naj-
większy w Polsce sklep Bricoman.

Łakomy kąsek dla budowlańców 
Szkoła Metropolitalna w Kowalach będzie bu-
dowana. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdań-
ska ogłosiła, które firmy przeszły pierwszy etap 
procedury przetargowej.

Drogowe remanenty  
W tym roku w budżecie gminy Kolbudy na 
inwestycje drogowe zabezpieczono ok. 8,5 
mln zł. Zdecydowana większość środków na 
inwestycje drogowe to finanse gminne.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 19 stycznia (czwartek), mecz Trefl Sopot – 
Anwil Włocławek, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 19 – 21 stycznia (czwartek – sobota), Smerfy, 
godz. 11.00, 15.00, 16.00 i 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 26 stycznia (czwartek), Błażej Król, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski, 
 ul. Bogusławskiego 1

• 27 stycznia (piątek), Vavamuffin, godz. 
20.00, Klub Żak w Gdańsku,  
al. Grunwaldzka 195/197

• 29 stycznia (niedziela), Ale Kino! 
Największe przeboje muzyki filmowej, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
 ul. Ołowianka 1

• 1 lutego (środa), José González & The String 
Theory, godz. 20.00, Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 3 lutego (piątek), 4. Gala Stand up Comedy, 
godz. 19.30, Hala Ergo Arena

• 4 lutego (sobota), Koncert Gwiazd –  
10 lat Przemek Dzieciom, godz. 18.00, scena 
teatralna NOT w Gdańsku, ul. Rajska

• 4 lutego (sobota), Eddie Martin Blues Band, 
godz. 20.00, Sala koncertowa UG Kolbudy  
ul. Staromłyńska 1

• 12 lutego (niedziela), Urszula Dudziak z 
zespołem, godz. 19.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 12 lutego (niedziela), Lechia Gdańsk – 
Jagiellonia Białystok, godz. 18.00,  
stadion Energa Gdańsk

• 14 lutego (wtorek), Kabaret Smile, godz. 
17.30 i 20.30, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9

• 17 lutego (piątek), Maciej Balcar, godz. 
20.00, Sala Koncertowa UG Kolbudy,  
ul. Staromłyńska 1

• 21 lutego (wtorek), Rod Stewart,  
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

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

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

• 10 – 12 marca, Ogólnopolskie Spotkania 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów –  
Kolosy w Gdyni

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

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

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert, 
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia,  
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  Pierwsze testowanie hali już za nami

  Hala w Pręgowie prezentuje się całkiem okazale   Nowy sportowy obiekt został oczywiście poświęcony

  Na uroczystości obecni byli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale też lokalni samorządowcy  
i mieszkańcy Pręgowa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Od 6 do 24 lutego zostanie przeprowadzona na terenie po-
wiatu gdańskiego kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komi-
sja Lekarska mieścić się będzie na terenie Międzynarodowe-
go Bałtyckiego Parku Kulturowego „Faktoria” w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Zastawnej 2 (wejście od strony ul. Grun-
waldzkiej), tel. 58 325 25 05. Komisja pracować będzie w dni 
robocze od godz. 8.00. 
Zainteresowane osoby otrzymały już wezwania do stawienia 
się przez komisją lekarską.

KONCERT W KOŚCIELE
W kościele pw. św. Floriana w Kolbudach miało miejsce 
kolejne wydarzenie muzyczne. Z koncertem świąteczno-
-noworocznym „Christmas Time” wystąpił Szymon Sutor 
Orchestra. Szymon Sutor Orchestra to orkiestra rozrywko-
wa, specjalizująca się w rytmach: pop, latino, jazz czy funk.  
W orkiestrze grają absolwenci wyższych uczelni muzycz-
nych, na co dzień koncertujący zarówno na scenach krajo-
wych, jak i międzynarodowych. 

KONKURS DLA OSP I SAMORZĄDÓW
Trwa Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla 
Społeczności Lokalnych „Floriany”, który dedykowany jest 
ochotniczym strażom pożarnym i samorządom. Głównym 
celem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie 
działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, eduka-
cji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń. 
Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 31 stycznia. Szczegóło-
we informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie 
www.floriany.pl.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Nauczyciele z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego w Kolbudach zaangażowali się w projekt „Erasmus 
+”. W związku z tym część z nich miała okazję uczestni-
czyć w szkoleniach zagranicznych, które organizowane były  
w Oksfordzie i Londynie. Kolejne wyjazdy zaplanowano 
również na ten rok.
Dodajmy jeszcze tylko, że celem uczestnictwa w projek-
cie jest podniesienie jakości pracy nauczycieli z kolbudzkiej 
szkoły, a przy okazji poznanie nowych metod pracy twórczej 
stosowanych w innych krajach. 

ZGODA NIE BĘDZIE POTRZEBNA 
Od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące procedury uzy-
skiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów na własnej 
działce. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przy-
rody, wycinka taka będzie możliwa bez zgody urzędu gmi-
ny, jeśli nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

SYSTEM OCHRONI 
System „dokumenty zastrzeżone” chroni osoby, które utraciły 
swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich póź-
niejszego wykorzystania do celów przestępczych, popełnia-
nych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
Należy pamiętać, że wobec licznych prób wyłudzeń z wyko-
rzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty doku-
mentów na policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno 
się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochro-
ny swojego mienia, zgłosić to w banku, składając stosowny 
wniosek o dokonanie zastrzeżenia w systemie „dokumenty 
zastrzeżone”.
Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście – w kilku-
nastu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie –  
o ile ktoś jest klientem banku, który wdrożył już taką usługę), 
a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile zało-
żono je jeszcze przed utratą dokumentów).

GASTRONOMICZNE TARGI
Targi Wyposażenia i Produktów dla Gastronomii Food-to-
-Go od początku kusiły możliwością poznania kuchni z naj-
dalszych zakątków świata. Potrawy przygotowywali kucha-
rze i cukiernicy z Armenii, Kanady, Turcji i Włoch. Podczas 
7. edycji kuchnie świata będą połączone z tradycyjną kuchnią 
kaszubską. W AmberExpo w Gdańsku, 8 i 9 lutego, będzie 
można poznać sekrety tradycyjnych dań kaszubskich.

(GR)
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Pręgowo cieszy się z hali sportowej
Uczniowie i mieszkańcy Pręgowa mają wreszcie powody do radości. W połowie stycz-
nia odbyła się tu uroczystość, podczas której dokonano uroczystego otwarcia hali spor-
towej przy miejscowej podstawówce.

Na terenie gminy tylko ucznio-
wie Zespołu Kształcenia Pod-
stawowego i Gimnazjalnego 
w Kolbudach mogą ćwiczyć w 
hali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia. Samorządowcy po-
stanowili jednak nie zwlekać 
dłużej i zainwestowali w ko-
lejną halę, którą wybudowa-
no przy Szkole Podstawowej 
w Pręgowie, gdzie łącznie z 
przedszkolami uczy się około 
200 dzieci.
– Powstanie tej hali jest dowo-
dem, że nasza szkoła się roz-
wija. Jej budowa była dla nas 
priorytetem. Główną ideą tego 
przedsięwzięcia był wszech-
stronny rozwój naszych dzieci, 
aby rozwijały nie tylko swoje 
umiejętności edukacyjne, ale 
również artystyczne, a przede 
wszystkim sportowe. Do har-
monijnego rozwoju człowie-
ka potrzebne jest nie tylko 
ćwiczenie umysłu, ale rów-
nież ciała. Wybudowanie tego 
obiektu znacznie przybliża do 
celu – mówiła podczas uroczy-
stości Małgorzata Kroll, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Pręgowie.
Prowadzenie zajęć wychowa-
nia fizycznego, szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym, nie 
było prostym zadaniem. Te-
raz warunki do pracy są kom-
fortowe, bo poza salą do ćwi-
czeń powstało pełne zaplecze 
sanitarne. 
– Doczekaliśmy dnia, o któ-
rym marzyły dzieci ze szkoły 

w Pręgowie. Najpierw szkoła 
została wyremontowana, ale do 
pełni szczęścia jeszcze czegoś 
brakowało. Tym czymś była 
hala sportowa. Przepiękne Prę-
gowo, które jest dynamicznie 
rozwijającą się miejscowością, 
potrzebowało tego obiektu, 
a jego powstanie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie zaangażo-
wanie wielu osób – podkreślał 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. – Mam nadzieję, że 

dzięki tej inwestycji spowo-
dowaliśmy, że niektóre osoby 
oderwą się od laptopów i zawi-
tają na hale sportowe. Chciał-
bym, aby wszystkie nasze spor-
towe obiekty tętniły życiem.
– Sport uczy i kształtuje osobo-
wość. Mam nadzieję, że będzie 
służył wszystkim mieszkań-
com Pręgowa – dodał Maciej 
Kowalczuk z Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku, bez za-
angażowania którego nie uda-
łoby się pozyskać ministerial-
nego dofinansowania.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
szkoła powiększyła się o dwie 
sale dydaktyczne, co szczegól-
nie jest istotne w dobie refor-
my oświaty, a inwestycja zo-
stała sfinansowana ze środków 
gminnych oraz Ministerstwa 

Sportu i Turystyki.
– Nim wybudowana zosta-
ła nowa hala, ćwiczyliśmy na 
dworze albo na hallu. Teraz 
mamy dużą salę, więc warunki 
będą na pewno lepsze, dzięki 
czemu będziemy mieli lepsze 
szanse na rozwój – mówi nam 
Agata Dudek z pręgowskiej 
podstawówki.
Korzystając z okazji warto jesz-
cze przypomnieć, że niebawem 
rozpocznie się budowa podob-
nego obiektu sportowego, któ-
ry zaplanowano przy szkole 
w Lublewie. O inwestycji na 
pewno będziemy informować 
w kolejnych numerach naszego 
miesięcznika.

Krzysztof Lubański
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  Wizualizacja Szkoły Metropolitalnej w Kowalach 

WIOSNĄ RUSZY BUDOWA W KOWALACH

Łakomy kąsek dla budowlańców
Reforma oświaty nic nie zmienia. Szkoła Metropolitalna w Kowalach będzie budowana. Niedawno Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska ogłosiła, które firmy przeszły pierwszy etap procedury przetargowej.

Kilka tygodni temu poznaliśmy 
firmy, które były zainteresowa-
ne budową szkoły w Kowalach. 
Chętnych do realizacji inwe-
stycji nie brakowało. Wnioski 
o dopuszczenia do udziału w 
postępowaniu przetargowym 
złożyło aż 13 firm.
– Nie ma się czemu dziwić. 
Koszt inwestycji oszacowali-
śmy na kilkadziesiąt milionów 
złotych. Niewątpliwie jest to 
łakomy kąsek, stąd też zain-
teresowanie aż 13 firm, wśród 
których znalazło się kilku 
poważnych graczy w branży 
budowlanej – mówi nam Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Procedury poprzedzające bu-
dowę szkoły metropolitalnej 
w Kowalach przy ul. Apollina 
nabierają tempa. Jeszcze w lu-
tym powinniśmy poznać koszt 
inwestycji, ponieważ właśnie 
w tym miesiącu zaintereso-
wane firmy powinny złożyć 
swoje oferty. Jeśli dotrzymane 
zostaną wszystkie terminy, to 

pierwsze prace ruszą na wiosnę.
– Wnioski złożyło 13 firm, 
które miały jeszcze czas na 
uzupełnienie złożonych doku-
mentów. Przetarg ma formę 
ograniczoną, co oznacza, że 
tylko wybrani wykonawcy, po 
złożeniu wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępo-
waniu oraz ich weryfikacji, zo-
stali zaproszeni do składania 
ofert przetargowych. Całe po-
stępowanie – w imieniu miasta 
Gdańska oraz gmin Kolbudy i 
Pruszcz Gdański – prowadzi 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska – wyjaśnia Michał 
Piotrowski z Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.
Wykonawcy na złożenie ofert 
mają 30 dni od daty przeka-
zania zaproszeń. Natomiast po 
upływie 10 dni od daty otwar-
cia ofert przetargowych moż-
liwe będzie zawarcie umowy i 
przekazanie placu budowy wy-
łonionemu wykonawcy.
– Współpraca między zain-
teresowanymi samorządami 

układa się bardzo dobrze. 
Mimo że postępowanie prowa-
dzi Dyrekcja Rozbudowy Mia-
sta Gdańska, to od nas zależało 
będzie bardzo dużo. To nasz 
urząd zajmować się będzie cho-
ciażby zatrudnieniem kadry, 
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SIR STEWART WYSTĄPI W TRÓJMIEŚCIE

Nie zamierzam przejść na emeryturę
Sir Rod Stewart, ikona rocka, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla kultury i działalność charytatywną, 
niezwykle oddany swojej pasji, nie potrafi sobie wyobrazić jak wyglądałoby jego życie bez muzyki. Może byłby zawodowym 
piłkarzem? Może projektowałby ogrody? Kto wie... Podczas rozmowy zdradza tajniki swojej kariery i plany na rok 2017.

– To nie będzie Twoja pierwsza 
wizyta w Polsce, zdążyłeś już 
utożsamić nasz kraj z jakimiś 
wspomnieniami?
– Oczywiście! Ogromnie entu-
zjastyczna publiczność. Polska 
kojarzy mi się przede wszystkim 
z przepięknym Krakowem, który 
udało mi się zwiedzić, a nie mia-
łem nigdy wcześniej takiej okazji. 
Pamiętam jedną szczególną wy-
prawę do Starbucksa…. (śmiech). 
Nie mogę się doczekać kolejnej 
wizyty!
– Zapewne było dużo więcej 
takich szczególnych sytuacji 
przy okazji wizyty w Polsce, 
pamiętasz inne?
– Oooo tak, tak, było ich wiele, ale 
nie mogę Ci o nich opowiedzieć 
(śmiech).
– Jesteś artystą, który odniósł 
ogromny sukces. Zapewne 
większość Twoich marzeń już 
się spełniła. Ja jednak wierzę, 
że nigdy nie przestajemy ma-
rzyć. Masz wciąż jakieś wielkie 
marzenia?
– Hmm… raczej nie. Jestem bar-
dzo zadowolony ze swojego życia 
w tym momencie. Ogromnie lubię 
to, co robię. Uważam, że jestem 
niezwykłym szczęściarzem przez 

to, jaką pracę wykonuję. Lubię 
to, naprawdę to lubię. Tak sobie 
myślę, że jedyne, o co mógłbym 
prosić, to zdrowie i szczęście, rów-
nież dla mojej żony i wspaniałych 
dzieci.
– Życzenia z pewnością się 
spełnią. Czy otrzymanie tytułu 
szlacheckiego było również w 
jakimś stopniu Twoim marze-
niem?
– Nigdy nie myślałem, że to się 
stanie. Dostałem tak zwane CBE, 
Order Imperium Brytyjskiego z 

rąk księcia Williama. Na początku 
myślałem, że może to nie do koń-
ca dla mnie, ale teraz jestem z tego 
ogromnie dumny. Zamierzam za-
brać order ze sobą i pokazać go ze 
sceny.
– Zmieniło się coś w Twoim 
życiu od tego momentu?
– Nieee… nic się nie zmieni-
ło. Chociaż wiesz jak to jest, lu-
dzie nazywają mnie teraz „Sir” 
(śmiech), a moją żonę „Lady”. Nic 
się nie zmieniło, nadal jestem tym 
samym Rodem Stewartem.

– Jesteś na scenie już strasznie 
długo. Co motywuje Cię do 
tego, żeby wciąż być w tym 
miejscu?
– Motywacja… wiesz, to jest moja 
praca. Żyję z tego. Ale to oczywi-
ście nie jest jedyny powód. Wyda-
je mi się, że to jest coś, do czego 
jestem przeznaczony. Uważam 
się za niebywałego szczęściarza i 
podkreślę, że naprawdę to lubię, 
totalnie to lubię! Zobaczysz jak 
przyjadę do Polski, że naprawdę 
to uwielbiam. Mam nadzieję, że 
sporym echem odbije się ta pozy-
tywna energia, którą chcę każde-
mu przekazać. 
– Pojawiają się momenty 
zwątpienia?
– O tak, oczywiście. Wydaję mi 
się, że każdy artysta, niezależnie 
od tego czy jesteś malarzem, ak-
torem czy właśnie piosenkarzem, 
ma momenty zwątpienia. Nie ma 
reguły, cokolwiek robisz – zawsze 
są momenty zwątpienia, nawet, 
kiedy zajmujesz się czymś tak 
długo, jak robię to ja. Czasami po 
prostu patrzysz na siebie w lustrze i 
myślisz sobie „ohh...”. To jest ludz-
ka natura.
– Jak sobie z nimi radzisz?
– Z kieliszkiem wina (śmiech)!

– Mamy coś wspólnego!
– Widzisz, wiesz dobrze, o czym 
mówię!
– Potrafisz sobie wyobrazić sie-
bie bez sceny, bez mikrofonu? 
Kim byłby Rod Stewart, jeśli 
nie muzykiem?
– Oooo… ciężko powiedzieć. 
Gdybym nie był muzykiem, pew-
nie wykorzystałbym szansę, aby 
być zawodowym piłkarzem. Oso-
biście jednak nie uważam, żebym 
się do tego w pełni nadawał. Nie 
wiem… może zdecydowałbym się 
być projektantem ogrodów, ciężko 
stwierdzić. Wierzę, że pojawiłem 
się na tym świecie, żeby robić to, 
co robię właśnie teraz. Myślę, że 
to dotyczy nas wszystkich. Do-
stajemy pewien talent, dar, który 
musimy oszlifować po swojemu i 
ciężko nad nim pracować. Cokol-
wiek robimy, róbmy to najlepiej jak 
potrafimy.

– Rok 2016 był zdecydowanie 
rokiem Roda Stewarta. Na-
danie tytułu szlacheckiego za 
zasługi dla kultury i działal-
ność charytatywną, autorski 
album, ponad 60 koncertów 
i wypełnione po brzegi hale. 
Jakie są Twoje plany na rok 
2017? Zamierzasz zaskoczyć 
swoich fanów?
– Nie, nie wydaje mi się, abym ich 
zaskoczył. Nie zamierzam prze-
chodzić na emeryturę, ani nic w 
tym stylu (śmiech). Zamierzam 
robić to, co robiłem do tej pory. 
Ludzie wydają się to lubić, więc 
nie chcę zbyt wiele zmieniać. Pra-
cuję obecnie nad dwoma nowymi 
albumami. To dość pracowity czas 
dla mnie. Mam dwójkę małych 
dzieci, jedno ma 11 lat, a drugie 5 
lat. Wypełniają mój czas po brzegi 
i nie pozwalają mi się nudzić. Ży-
cie jest naprawdę fajne…

Rozmawiała: Izabela Olek.

Rod Stewart wystąpi w krakowskiej hali TAURON Arena Kraków  
w niedzielę, 19 lutego oraz w gdańsko-sopockiej hali ERGO ARENA 

we wtorek, 21 lutego. Wejściówki na koncerty można nabywać 
poprzez stronę prestigemjm.com, eBilet.pl oraz w sieci salonów 

Empik na terenie całego kraju. 

 Rod Stewart już 21 lutego wystąpi w Ergo Arenie
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czy wyborem dyrekcji szkoły – 
dodaje Leszek Grombala.
Jeszcze niedawno wydawało 
się, że budowa szkoły może być 
wstrzymana. Wszystko przez 
reformę oświatową. 
– Reforma nic nie zmienia. 

Jesteśmy zdeterminowani i 
szkoła zostanie wybudowana. 
Korzystając z okazji i łamów 
„Panoramy” mogę zapewnić, 
że w naszej gminie reforma nie 
wprowadzi wielkich rewolucji – 
zapewnia wójt Grombala.

Przypomnijmy jeszcze tylko, 
że szacunkowy koszt inwesty-
cji to około 40 mln zł. Łącznie 
obiekt pomieści 1125 dzieci,  
w tym 125 przedszkolaków. 

(KL)
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  W roku ubiegłym wyremontowano ulicę m.in. Ukośną w Kolbudach

  Pierwszy zakończony etap drogi Pręgowo – Bielkówko

DROGOWE INWESTYCJE W GMINIE KOLBUDY

Droga Pręgowo – Bielkówko będzie 
gotowa w tym roku
W tym roku w budżecie gminy Kolbudy na inwestycje drogowe zabezpieczono ok. 8,5 mln zł. To prawie 1,3 mln zł więcej 
niż w roku ubiegłym. Zdecydowana większość środków na inwestycje drogowe to finanse gminne.

Na inwestycje drogowe w roku 
poprzednim wydano 7,2 mln 
zł. Najważniejszym zadaniem 
było dokończenie trasy Busz-
kowy – Ostróżki. 
– Drugi etap tej inwestycji, czy-
li 850-metrowy odcinek drogi, 
kosztował nas ok. 1 mln zł. 
Istotnym zadaniem, szczegól-
nie dla mieszkańców Kolbud, 
była natomiast modernizacja aż 
pięciu ulic: Na Piaskach, Osie-
dlowej, Bocznej, Spacerowej 
oraz Ukośnej. W ramach in-
westycji modernizowane były: 

instalacje podziemne, oświe-
tlenie oraz chodniki. Wylany 
został też dywanik asfaltowy 
na wszystkich tych ulicach. 
Zajęliśmy się właśnie tymi cią-
gami komunikacyjnymi, po-
nieważ ich stan nie był najlep-
szy, a poza tym w niektórych 
miejscach brakowało chociażby 
chodników i istniał problem z 
odwodnieniem – mówi nam 
Adam Babkiewicz, kierownik 
Referatu Inwestycji i Remon-
tów Urzędu Gminy Kolbudy.
Dodajmy, że cała inwestycja 

kosztowała ok. 1,6 mln zł. 
Warto powiedzieć również, że 
w ubiegłym roku przebudo-
wano ulice Zagłoby i Kmicica 
w Łapinie, wyremontowano 
jeszcze drogi w Lisewcu, Bą-
kowie oraz dojazdy do użytków 
rolnych. Ważnym zadaniem, 
szczególnie dla pieszych, jest 
budowa chodnika od ronda na 
drodze wojewódzkiej do Jan-
kowa. Prace rozpoczęły się 
jeszcze w roku poprzednim, a 
dokończone mają być w ciągu 
trzech najbliższych miesięcy. 
– Niebawem rozpocznie się z 
kolei remont drogi w Czapiel-
sku, gdzie przy okazji wybudo-
wany zostanie chodnik. Jednak 
najważniejszym zadaniem na 
ten roku jest dokończenie bu-
dowy drogi Bielkówko – Prę-
gowo. Przypomnę, że pierwszy 
etap tej inwestycji został zre-
alizowany przed dwoma laty. 
Inwestycja jest poważna i kosz-
towna, ale jesteśmy przekona-
ni, że otrzymamy dofinanso-
wanie ze środków rządowych 
– dodaje Adam Babkiewicz. 
Tylko na dokończenie tej drogi 
potrzeba ok. 3 mln zł, a przy-
pomnijmy, że pierwszy etap 
tej inwestycji pochłonął już 
ok. 3,2 mln zł. Jak mówi nam 

Adam Babkiewicz prace po-
trwać mogą pół roku, a wszyst-
ko wskazuje na to, że drogowcy 
zaczną działać jeszcze w mar-
cu (lada dzień ma być ogło-
szony przetarg, który wyłoni 
wykonawcę).
– Bardzo ważną inwestycją 

jest również przebudowa ulicy 
Podgórnej w Jankowie. Zależy 
nam przede wszystkim na ka-
nalizacji deszczowej, ponieważ 
w czasie intensywnych opadów 
deszczu podtapiane są niektóre 
domostwa. Myślę, że do poło-
wy roku gotową będziemy mieli 
dokumentację techniczną, aby 
od jesieni rozpocząć prace na 

odcinku Rzeźnicka – Straszyń-
ska. Inwestycja ta kosztować 
będzie ok. 2 mln zł i całość sfi-
nansujemy z własnych środków 
– tłumaczy Adam Babkiewicz.
O inwestycjach, nie tylko tych 
drogowych, będziemy na bie-
żąco informować na łamach 
„Panoramy”.

(lubek)

ul. Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk 
(wejście od Świętojańskiej, vis a vis 

kościoła św. Mikołaja)

tel: 58 301 46 95
starysklep@gmail.com

www.starysklep.pl

REKLAMA
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SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wykorzystaj europejskie fundusze
Spotkanie informacyjne pt. 
„Przedsiębiorco skorzystaj! 
Fundusze Europejskie 2014-
2020 dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw”.
Lokalny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich w 
Gdańsku zaprasza na bezpłatne 

spotkanie informacyjne organi-
zowane 7 lutego, które odbędzie 
się w Urzędzie Gminy w Kol-
budach przy ul. Staromłyńskiej 
1 (sala GOK) w godz. 10.00 
– 12.30. Spotkanie przezna-
czone jest głównie dla przedsię-
biorców z powiatu gdańskiego 

(gminy: Cedry Wielkie, Kol-
budy, Pruszcz Gdański, Przy-
widz, Pszczółki, Suchy Dąb, 
Trąbki Wielkie). Po spotkaniu, 
w ramach Mobilnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich w Urzędzie Gminy 
Kolbudy (godz. 12.30 – 15.30), 
specjalista ds. funduszy euro-
pejskich będzie odpowiadał na 
pytania osób zainteresowanych 

skorzystaniem z funduszy 
europejskich.
Szczegóły spotkania (program 
oraz formularz zgłoszeniowy) 
znajdują się na stronie: www.
arp.gda.pl /index.php?wie-
cej=4351&wiecej_news=1.

(AT)

HISTORYCZNE CZWARTKI

Gdańskie srebra – bez tajemnic 
Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańska oferuje miłośni-
kom dawnego rzemiosła cykl 
wykładów o gdańskich sre-
brach. W ramach cyklu zo-
staną przeprowadzone jeszcze 
dwa bezpłatne zajęcia dla za-
mkniętej grupy 12 osób. 
– W ramach dwóch ostat-
nich zajęć, zaprezentowane 
zostaną mało znane zbiory z 
muzealnych magazynów – in-
formuje Andrzej Gierszew-
ski, rzecznik prasowy Mu-
zeum Historycznego Miasta 
Gdańska. 
Dawni mistrzowie, w prze-
ciwieństwie do obecnie wy-
specjalizowanych jubilerów, 
zajmowali się produkcją wy-
robów i biżuterii ze złota, 
stopów metali szlachetnych i 
szlachetnych kamieni. 
– Zdarzało się tak, że produk-
cja jednego tylko przedmiotu 
pochłaniała okres kilku lat. 
Uczestnicy naszych szkoleń 

dowiedzą się w prosty i przy-
stępny sposób jak wyglądał 
cały ten proces, a ponadto 
będą mogli zobaczyć zabyt-
kowe przedmioty z bliska – 
bez muzealnych szyb. W ten 
sposób nauczą się rozróżniać 
poszczególne techniki daw-
nych mistrzów nie na po-
stawie zdjęć, a konkretnych 
przykładów. Nie zabraknie 
też materiałów filmowych 
– mówi Anna Frąckowska 
z Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska. 
Andrzej Gierszewski zazna-
cza, że zajęcia są przeznaczo-
ne dla osób powyżej 15 lat. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
pod adresem a.frackowska@
mhmg.pl. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Każde zajęcia będą 
trwały ok. 45 min. Najbliż-
sze zajęcia odbędą 30 marca o 
godz. 17.00 i 27 kwietnia.

(GR)
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  Sygnatariusze listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia na obszarze 
 województwa pomorskiego wspólnego biletu.

 Przemek Szaliński zbiera również maskotki, które trafiają do dzieci przebywających w szpitalach

Wspólny bilet na Pomorzu w 2020 r.
W 2020 r. na terenie woje-
wództwa pomorskiego osoby 
korzystające ze środków ko-
munikacji zbiorowej pojadą 
na podstawie jednego wspól-
nego biletu. To efekt rozpo-
czętego z inicjatywy władz 
województwa pomorskiego 
programu, dzięki któremu 
powstanie regionalny, ujed-
nolicony system poboru opłat 
za przewozy w transporcie 
pasażerskim oraz jednolita 
informacja pasażerska.  

Wdrożenie programu nastąpi 
do 30 czerwca 2020 r., a jego 
szacowany całkowity koszt 
wynosi 55 mln zł (bez kwot 
na wyposażenie autobusów 
przewoźników prywatnych). 
Budżet programu został okre-
ślony na postawie wstępnych 
wywiadów rynkowych, a więc 
jego wartość może się zmienić 
w ostatecznym trybie udziele-
nia zamówienia publicznego. 
Założono, iż poziom dofinan-
sowania ze środków zagra-
nicznych wyniesie 85 proc. 

– Regionalny system poboru 
opłat za przewozy w transpo-
rcie pasażerskim oraz jednoli-
tej informacji pasażerskiej jest 
jednym z elementów szerszej 
polityki promowania publicz-
nego transportu zbiorowego 

w regionie – mówi marszałek 
Mieczysław Struk. – Wdro-
żenie w województwie po-
morskim tego wspólnego, dla 
wszystkich organizatorów 
transportu i przewoźników, 
systemu jest kolejnym, można 
wręcz powiedzieć, że ostatecz-
nym krokiem do uproszczenia 
sposobu uiszczania opłat za 
przejazd komunikacją zbioro-
wą w regionie, a w szczególno-
ści Aglomeracji Trójmiejskiej.

Jednym z elementów wspo-
mnianej polityki w zakresie 
zwiększania atrakcyjności pu-
blicznego transportu zbioro-
wego było wybudowanie przez 
Województwo Pomorskie cał-
kowicie nowej linii kolejowej 
– Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej, łączącej Gdańsk i 
Gdynię z Portem Lotniczym 
oraz „tzw. korytarzem kościer-
skim”. Towarzyszące temu in-
westycje miast w infrastruktu-
rę dojazdową oraz tabor w ko-
munikacji miejskiej, powodu-
ją, iż wspólny cel samorządów 
staje się realny.  

– Obecnie, przy wykorzysta-
niu środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 planuje się re-
alizację inwestycji dotyczą-
cych węzłów transportowych 

na terenie zarówno Gmin Ob-
szaru Metropolitalnego oraz 
Miejskich Obszarów Funk-
cjonalnych województwa. Jed-
nocześnie chcemy pozyskać 
środki ujęte w tzw. „progra-
mach krajowych”, a dotyczą-
ce jakże ważnych dla rozwoju 
województwa: zakupu taboru 
kolejowego, elektryfikacji li-
nii PKM oraz dalszej moder-
nizacji podstawowej sieci linii 
kolejowych – mówi Ryszard 
Świlski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego.  

Naczelnym celem uruchamia-
nego Programu jest wdroże-
nie na obszarze wojewódz-
twa pomorskiego wspólnego 
dla wszystkich organizatorów 
transportu i przewoźników – 
systemu poboru opłat za prze-
wozy w transporcie pasażer-
skim oraz jednolitej informacji 
pasażerskiej. W konsekwencji 
zintegrowania poszczególnych 
podsystemów transportu, za-
rządzanych przez organizato-
rów wszystkich szczebli (wo-
jewództwo, powiaty i gminy), 
oczekiwane jest zwiększenie 
korzystania z udziału publicz-
nego transportu zbiorowe-
go w ogólnej liczbie podróży 
mieszkańców.  

MP

CELE PROGRAMU:
– uproszczenie procedur za-
kupu biletów jednorazowych, 
okresowych, łączonych w ko-
munikacji pasażerskiej;
– niskokosztowe zwiększenie 
sieci i kanałów dystrybucji 
wszystkich rodzajów biletów;
– wprowadzenie pełnej moż-
liwości precyzyjnego rozli-
czania przychodów z opłat 
pomiędzy poszczególnych 
organizatorów, operatorów i 
przewoźników; 
– umożliwienie pozyskiwania 
danych dotyczących przewo-
zów przydatnych dla organi-
zatorów, m.in. na temat poto-
ków pasażerskich, położenia 

pojazdów w danej chwili itd.;
– wprowadzenie zintegrowanej 
informacji pasażerskiej, dostęp-
nej na całym obszarze objętym 
integracją.

FORMY DOKONYWANIA PŁAT-
NOŚCI PRZEZ PASAŻERA:
– za pomocą urządzenia mobilne-
go (smartfon);
– gotówką – w dedykowanych au-
tomatach na peronach i węzłach 
integracyjnych  
– kartą płatniczą (bankową kartą 
zbliżeniową);
– kartą dedykowaną 
(zbliżeniową).
 

INNE UDOGODNIENIA DLA 
PASAŻERÓW: 
– informacja pasażerska zintegro-
wana dla woj. pomorskiego – pa-
sażer komunikacji publicznej w 
będzie miał dostęp do regionalnej 
informacji pasażerskiej wszyst-
kich organizatorów transportu 
publicznego i przewoźników w 
regionie wraz z możliwością pla-
nowania oraz optymalizacji tary-
fowej podróży,
– planer podróży, w tym dla osób 
niepełnosprawnych,
– oferowanie produktów tury-
stycznych komercyjnych (np. łą-
czone opłaty za przejazd i usługi 
turystyczne).
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OD 10 LAT POMAGA DZIECIOM 

Gwiazdy na jubileuszu Przemka
Już 4 lutego, w sali teatralnej gdańskiego NOT, odbędzie się gala jubileuszowa dzia-
łalności charytatywnej Przemka Szalińskiego. Podczas 3-godzinnej imprezy wystąpią 
znani artyści, a spotkanie będzie okazją do przeprowadzenia kilku licytacji, z których 
dochód przeznaczony będzie oczywiście na cele charytatywne.

Przemek Szaliński już od 10 
lat stara się pomagać potrzebu-
jącym dzieciom. Na jego apel 
odpowiadają nawet najbardziej 
znani polscy artyści.
– Przez 10 lat mojej działalno-
ści żadna z gwiazd nie zaży-
czyła sobie nawet minimalnego 
honorarium. Podobnie będzie 
z galą jubileuszową, na której 
spodziewać się można wielu 
nieoczekiwanych wydarzeń – 
zapewnia Przemek Szaliński, 
który nie chciał nam jednak 
zdradzić zbyt wielu szczegółów.
W koncercie wystąpią: Halina 
Kunicka, Grażyna Wolszczak, 
Mateusz Damięcki, Homo-
-Homini, Edward Hulewicz, 
Janusz Panasewicz z Michałem 
Sitarskim, Andrzej Rybiński z 
Kacprem Rybińskim, Andrzej 
Seweryn. Koncert poprowa-
dzą Zygmunt Chajzer i Roman 
Czejarek, a licytację – Krzysz-
tof Skiba.
Koncert rozpocznie się o godz. 
18.00 i potrwa co najmniej 3 

godziny. Niemal wszystkie z 
500 biletów zostały już sprze-
dane. Kolejne wejściówki cze-
kają na nabywców. Dodajmy, 
że do wylicytowania będzie 
koszulka z autografem Roberta 

Lewandowskiego, biżuteria 
Maryli Rodowicz czy książka 
podpisana przez Lecha Wa-
łęsę lub niecodzienne dzieło –  
mozaikę ceramiczną „Tajemni-
czy ogród”.

Więcej na temat imprezy na 
facebookowej stronie Fundacji 
Przemek Dzieciom.

(lubek)

SKORZYSTAJ Z PORAD

Obroń się przed oszustami 
Nie ma tygodnia, aby media nie 
donosiły o kolejnych oszuka-
nych seniorach, którzy często 
stracili dorobek swojego życia. 
W tym numerze „Panoramy” 
podajemy kilka rad, aby w po-
dobnej sytuacji nie znaleźli 
się starsi mieszkańcy gminy 
Kolbudy.
Seniorzy to grupa społeczna 
szczególnie narażona na dzia-
łania przestępców. To osoby 
starsze najczęściej padają ofiarą 
fałszywych wnuczków, inka-
sentów czy też pracowników 
wodociągów. Pozbawieni skru-
pułów przestępcy wykorzystują 
ich dobroć i chęć bezinteresow-
nego niesienia pomocy. Spraw-
cy przestępstw dokonywanych 
na seniorach działają w różny 
sposób, wykorzystując przy tym 
zaufanie i dobre serce tych ludzi. 
Bardzo często oszuści pukają do 
drzwi mieszkań pod różnymi 
pretekstami. Uważajmy na to, 
kogo wpuszczamy do domu. 
Policjanci apelują do osób star-
szych, samotnie mieszkających, 
o ostrożność w kontaktach z 
nieznajomymi odwiedzający-
mi nasze domy. Jeżeli mamy 
jakiekolwiek wątpliwości co do 
intencji osób, które nas odwie-
dzają, powinniśmy o tym fakcie 
natychmiast powiadomić po-
licję, przekazując jak najwięcej 

zapamiętanych szczegółów.
My również apelujemy do osób 
starszych, samotnie mieszka-
jących, aby łatwowiernie nie 
odnosili się do nieznajomych. 
Prosimy o ostrożność i zdrowy 
rozsądek w kontaktach z oso-
bami pukającymi do naszych 
mieszkań.
Jednocześnie przypominamy:
– nie wpuszczajmy do mieszka-
nia osób nieznajomych,
– zawsze zamykajmy drzwi na 
zamek,
– nie wierzmy w życiowe 
okazje,
– upewnijmy się, kogo wpusz-
czamy do domu, poprośmy o le-
gitymację, bądź inny dokument 
potwierdzający tożsamość,
– jeżeli już kogoś wpuści-
my do lokalu, nie możemy 
ani na chwilę zostawić go bez 
nadzoru,
– nie przekazujmy żadnych 
informacji przez telefon oso-
bie podającej się za członka 
rodziny,
– nie dawajmy żadnych pienię-
dzy inkasentom i nie podpisuj-
my żadnych umów,
– gdy podejrzewamy, że mamy 
do czynienia z oszustem, nie 
wahajmy się zadzwonić po 
policję.

(GR)
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ZAPRASZAMY NA KONCERT

Maciej Balcar wystąpi w Kolbudach

SKLEP LIDLA W KOWALACH

Największy w Polsce Bricoman też u nas
Kowale – jedyne sołectwo w powiecie gdańskim, które bardziej przypomina miejską dzielnicę czy wiejską miejscowość. O miej-
skim charakterze tej wsi świadczą nie tylko szeroko zakrojone inwestycje mieszkaniowe, ale również ekspansja tych terenów 
przez największe polskie i światowe marki.

Na terenie Kowal działa wiele 
znanych marek. Niebawem do-
łączą do nich kolejni. W dru-
giej połowie kwietnia swoje 
podwoje otworzy największy w 
Polsce sklep Bricoman.
– Będzie to nasz największy 
sklep w Polsce, jedyny taki for-
mat na Pomorzu, innowacyjny 

w stosunku do istniejących 
dystrybutorów w tym regionie, 
z wieloma udogodnieniami, 
szczególnie dla profesjonali-
stów – mówi „Panoramie” Ar-
naud Boule, dyrektor generalny 
Bricoman Polska. 
Budowa obiektu została ukoń-
czona. Teraz trwają odbiory i 

zatowarowanie. W pomorskim 
Bricomanie zatrudnienie znaj-
dzie docelowo ok. 70 osób, a 
będą to pracownicy zamieszku-
jący głównie najbliższą okolicę.
– Wybór Kowal na miejsce na-
szego sklepu nie był przypad-
kowy. Plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty przez 
miejscowy samorząd zezwalał 
na takie inwestycje. Znakomita 
jest również lokalizacja sklepu, 
który sąsiaduje z węzłem ko-
munikacyjnym w Kowalach – 
dodaje Arnaud Boule. 
Drugim wielkim graczem – 
działającym na rynku dyskon-
towym – który niebawem za-
cznie funkcjonować w Kowa-
lach, jest sieć sklepów Lidl.
– Naszą strategią jest umożli-
wienie dostępu do naszej ofer-
ty wszystkim zainteresowanym 
klientom, również w woje-
wództwie pomorskim. Aktu-
alnie trwa budowa sklepu Lidl 
w Kowalach przy ul. Staropol-
skiej. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na przełomie 
pierwszego i drugiego kwartału 

2017 roku. Obiekt budowa-
ny jest zgodnie z najnowszymi 
standardami firmy Lidl, zasto-
sowane zostaną w nim ekolo-
giczne rozwiązania architek-
toniczne. W nowym sklepie 

zatrudnionych zostanie ok. 25 
pracowników – informuje nas 
Aleksandra Robaszkiewicz, PR 
manager Lidl Polska.
Tereny sąsiadujące z obwodni-
cą, a szczególnie z węzłem w 

Kowalach, są niezwykle łako-
mym kąskiem dla przedsiębior-
ców i spodziewać się można, że 
niebawem pojawią się tu kolejni 
poważni inwestorzy.

(lubek)
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Miłośników artystycznego ta-
lentu Macieja Balcara zapra-
szamy już dziś na jego koncert, 
który 17 lutego (godz. 20.00) 
odbędzie się 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 ostrow-
skiej Szkoły Muzycznej im. 
Komedy, skończył tę szkołę w 
klasie fortepianu. W młodo-
ści grał z wieloma zespołami 

bluesowymi, a także z grupą 
punk rockową i thrashmetalową. 
W 1995 został wokalistą ostrow-
skiego zespołu Blues Forever, 
współpraca zaowocowała licz-
nymi występami na festiwalach 
w Polsce, a także płytą o tym 
samym tytule, wydaną w 2011 
roku. Album ten był dedykowa-
ny 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 któ-
rej gościnnie wystąpili m.in. bra-
cia Golec i Mateusz Pospieszal-
ski. W tym samym roku został 
zaproszony do wzięcia udziału 
w festiwalu w Opolu, w konkur-
sie premier. W 2000 roku roz-
począł współpracę z zespołem 
Harlem, którego owocem była 
płyta „Amulet”. Również w tym 
samym roku została mu powie-
rzona tytułowa rola w musicalu 
autorstwa Andrew Lloyd We-
bbera „Jesus Christ Superstar”, 
wystawianym 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 występuje 
z kapelą. Oprócz licznych kon-
certów, które gra z zespołem 
Dżem oraz przedsięwzięć te-
atralnych, Maciek Balcar jest 
często zapraszany do gościn-
nych udziałów w różnorodnych 
projektach muzycznych.

(GR)

  Maciej Balcar 
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ROCKBLUE PRZYWIDZ FESTIWAL

Zagra Dżem lub TSA
Tegoroczny Rockblue Przy-
widz Festiwal odbędzie się 
jednak na świeżym powie-
trzu. Dzięki temu muzyczne 

widowisko będzie mógł zoba-
czyć każdy chętny.
Jeszcze kilka miesięcy temu mó-
wiono, że po wybudowaniu hali 

sportowej w Przywidzu festiwal 
przeniesiony zostanie właśnie 
tam. 
– Po sukcesie, jaki odnieśliśmy w 
roku ubiegłym nie możemy orga-
nizować imprezy w pomieszcze-
niu, ponieważ wtedy ograniczy-
my ilość osób, która będzie mo-
gła obejrzeć koncert. Nasza hala 
może pomieścić maksymalnie 
dwa tysiące osób, a przypomnę, 
że ubiegłoroczny koncert oglą-
dało około 5 tysięcy osób. Poza 
tym przy organizacji imprezy w 
hali zwiększą nam się koszty – 
mówi nam Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Gospodarz przywidzkiej gminy 
wierzy, że w tym roku również 
może paść rekord frekwencji. Jest 

to możliwe, ponieważ koncert 
nie będzie biletowany. Jednak 
największy wpływ na frekwen-
cję będzie miała gwiazda, która 
zagra w Przywidzu.
– W tej chwili nie mamy jesz-
cze żadnych konkretnych de-
klaracji. Niedawno zawitał do 
Przywidza Marek Piekarczyk, 
lider zespołu TSA. Muzyk 
bardzo chętnie wystąpiłby na 
naszym festiwalu. W kręgu 
naszych zainteresowań jest 
również zespół Dżem. Myślę, 
że w ciągu kilku najbliższych 
tygodni zdecydujemy, kto wy-
stąpi na Rockblue Przywidz 
Festiwal – zdradza Marek 
Zimakowski.

(KL) Niedawno do Przywidza zawitał Marek Piekarczyk z zespołu TSA
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Bal Seniora   w Kolbudach
Sala sportowa Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach zamieniła się na kilka 
godzin w salę... balową. W sobotnie popołudnie, za ustawionymi na parkiecie stołami - w doskonałych 
nastrojach - zasiedli starsi mieszkańcy Gminy Kolbudy. Liczba uczestników Noworocznego Spotkania 
Seniorów dowiodła, że nasza „starsza młodzież” naprawdę potrafi i chce się bawić. Choć bal zorganizowano  
w Dniu Babci, jego uczestnicy imponowali energią i pogodą ducha. Przekonaliśmy się, że metryka to 
wyłącznie liczby. Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. (RN)
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Bal Seniora   w Kolbudach

Zapraszamy za rok!
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ZAPRASZAMY DO SĄSIADÓW

Święto Gdańskiej Nauki
Tegoroczne obchody Święta 
Gdańskiej Nauki odbywają 
się pod hasłem „Gdańsk się 
uczy…”.
– Czego więc będziemy mie-
li okazję nauczyć się w tym 
roku podczas Święta Gdań-
skiej Nauki? Przed nami 
m.in. warsztaty z krymino-
logii, kosmiczny lot z Hewe-
liuszem, wieczory otwarte w 
obserwatorium czy nauka gry 
na bębnach – informuje Mi-
lena Mieczkowska z Fundacji 
Gdańskiej.
Święto Gdańskiej Nauki to 
organizowana cyklicznie im-
preza, odkrywająca pasję 
do szeroko rozumianej na-
uki wśród wszystkich poko-
leń oraz przypominająca o 
dorobku naukowym takich 
postaci, jak Jan Heweliusz, 
Daniel Fahrenheit czy Artur 
Schopenhauer – wybitnych 
gdańskich naukowców. 
– Wydarzenie to angażu-
je wielu partnerów, którzy 
wszystkim żądnym posze-
rzania swoich umiejętności i 
wiedzy proponują swoją boga-
tą ofertę. W tym roku Święto 
Gdańskiej Nauki rozpocznie 
się w sobotę, 28 stycznia i po-
trwa kolejnych 8 dni, do 4 lu-
tego – dodaje Milena Miecz-
kowska. – Święto rozpocznie  Urodziny Heweliusza

się 28 stycznia tradycyjnym 
przedstawieniem plenerowym 
na Zieleńcu, w ramach cele-
browania urodzin gdańskiego 
astronoma – Jana Heweliusza. 
Widowisko przedstawiać bę-
dzie dorobek i życie jubilata, 
wielkiego gdańskiego astro-
noma. Artyści, naukowcy, 
gdańszczanie w dniu urodzin 
Heweliusza wspominać będą 
jego dokonania. To dobry 

początek tego, co czeka nas w 
kolejne dni. 
Na zakończenie, w sobotę 4 lu-
tego, wszyscy spotykają się na 
placu przed Ratuszem Staro-
miejskim (ul. Korzenna 33/35). 
Tego wieczoru odbędą się efek-
towne pokazy multimedial-
ne – Video Mapping, łączące 
światło, obraz i dźwięk, które 
zmienią Ratusz Staromiejski w 
ciekawą opowieść o gdańskich 

naukowcach, nawiązującą do 
nowoczesności. Premierowy 
pokaz odbędzie się o godz. 
18.00. Pokazy potrwają do 
22.30 i odbywać się będą co 
15 min. 
Pełen program i zapisy na za-
jęcia na stronie fundacjagdan-
ska.pl. 

(GR)

Flash

Najtańsza reklama!

zadzwoń 790 486 988

IT-Consulting Broker
NAPRAWA, SERWIS EKSPERTYZY

PRZY NAPRAWIE DOJAZD GRATIS

609 24 94 78 

508 60 01 96

CAŁODOBOWO

TV LCD, plazma, kineskopy, monitory, Hi-Fi, DVD, 
magnetowidy, video, audio, radia samochodowe, 

komputery stacjonarne, laptopy, software, hardware

NAJTAŃSZY W TRÓJMIEŚCIE

 SERWIS RTV

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
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Intensywne prace prowadzone 
są w tej chwili w miejscowości 
Pręgowo. Z kolei przedstawi-
ciele spółki przygotowują się do 
podpisywania  umów w Trąb-
kach Wielkich.
- W tej miejscowości widzimy 
duży potencjał. Część umów 
została już sporządzona, a nie-
bawem podpisane będą kolejne. 
Podejrzewam, że prace ziem-
ne rozpoczną się tam wczesną 
wiosną. Z kolei w Przywidzu 
do naszej sieci światłowodowej 
podłączyliśmy właśnie nowa 
hala widowiskowo-sportowa. 
Światłowód jest już położony 
przy ulicy Jesionowej, a nieba-
wem prace rozpoczną się przy 
Narcyzowej, Chabrowej, Sło-
necznej, Na Wzgórzu i Ło-
kietka. W miejscach takich 

jak osiedla domów jednoro-
dzinnych, gdzie jest słaby za-
sięg usług mobilnych doskonale 
sprawdza się sieć światłowodowa  
– mówi nam Tomasz Wólczyń-
ski ze spółki BIALL-NET.
Warto skorzystać z oferty 
BIALL-NETU nie tylko z po-
wodu atrakcyjnej oferty tele-
wizyjnej czy internetowej. Na-
wiązując współpracę ze spółką 
z Otomina mamy pewność, że 
pracownicy działu techniczne-
go będą podchodzić do naszego 
ewentualnego problemu w spo-
sób profesjonalny i indywidual-
ny. BIALL-NET nie jest wielką 
korporacją, dlatego reakcja ser-
wisu technicznego jest bardzo 
szybka. 

(GR)

ŚWIATŁOWÓD NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Szybki internet, profesjonalna
obsługa klienta
Na terenie trzech gmin powiatu gdańskiego: 
Kolbudy, Przywidza i Trąbek Wielkich pro-
wadzona są już dość zaawansowane prace 
związane z budową sieci światłowodowej. 
Przypomnijmy, że projekt jest finansowany 
ze środków unijnych, a realizacją inwestycji 
zajmuje się spółka BIALL-NET z Otomina.

Marek Koper
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 12-20
od poniedziałku do piątku

Telefon: 571-335-547
e-mail: marek.koper@biall-net.pl

Tomasz Wólczyński
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00
tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany w technologii światłowodowej! 
Nasi handlowcy czekają na Ciebie!

WRACAJĄ DO POMYSŁU

Konkurs na plakat FETY 
Po rocznej przerwie organiza-
torzy Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatrów Plenerowych 
i Ulicznych FETA wracają do 
pomysłu wyłaniania projektu 
plakatu festiwalu w drodze 
konkursu. Termin nadsyła-
nia prac mija 22 lutego, nato-
miast zwycięzcę poznamy do 
10 marca. 
– Plakat festiwalu to waż-
ny element całego wyda-
rzenia, jakim jest festiwal 
FETA. Nadaje imprezie cha-
rakter, odróżnia go od in-
nych działań kulturalnych 

 Od lat festiwal FETA przyciąga do Gdańska tysiące widzów

realizowanych w mieście. Za-
wsze jest inny. Zawsze opraco-
wany jest na nowo. Zawsze nas 
zaskakuje i staje się punktem 
wyjścia do projektowania kolej-
nych elementów promocyjnych 
festiwalu. Zawsze jesteśmy z 
niego dumni – podkreśla Szy-
mon Wróblewski, organizator 
festiwalu FETA, kierownik 
„Plama” Gdański Archipelag 
Kultury. 
Wszyscy pamiętamy różową 
muchę, którą widywaliśmy na 
gdańskich lampach, latarniach, 
drzewach.

– Była elementem plakatu 
Agnieszki Ziemiszewskiej – 
laureatki konkursu na plakat 
FETA 2012. Była sygnałem, 
który mówił mieszkańcom 
Gdańska – nadchodzi FETA 
– miasto na chwilę stanie się 
sceną i scenografią działań 
teatralnych – mówi Szymon 
Wróblewski.
Regulamin konkursu znaleźć 
można m.in. na stronie inter-
netowej www.feta.pl.

(GR)
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Lodowisko Miejskie w Gdań-
sku to bardzo popularny w se-
zonie zimowym obiekt miej-
ski zarządzany od roku 2008 
przez Scenę Muzyczną Gdań-
skiego Archipelagu Kultury. 
Każdego roku z myślą o miesz-
kańcach Gdańska i okolic prze-
kazujemy do dyspozycji miło-
śników zimowego szaleństwa 
pełnowymiarową taflę, miejsce 
wspaniałej zabawy
i rekreacji dla całych rodzin  
i grup zorganizowanych. Sta-
tystyki mówią same za siebie 
– obiekt w sezonie zimowym 
odwiedza od 100 000 do 150 
000 tysięcy osób. Wykorzy-
stując możliwości techniczne 
i potencjał przestrzeni, oprócz 
działalności stałej, pod czaszą 
pneumatyczną popularnie zwa-
ną: „gdańskim balonem” orga-
nizowane są również cyklicz-
ne imprezy okolicznościowe  
m. in.: Mikołajki i Walentynki 
na Lodowisku. 
Obiekt zyskuje specjalnie na te 
okazje przygotowywane stylo-
we dekoracje, efektowne świetl-
ne aranżacje a w jego wnętrzu 
rozbrzmiewa muzyka na żywo. 
Zauważyliśmy również, że  
w ostatnim czasie, popular-
ne stały się firmowe imprezy 
integracyjne.
Na szczególną uwagę zasługu-
ją również, prowadzone przez 
Gdański Curling Club na 
specjalnie

w tym celu wybudowanym torze, 
zajęcia z curlingu, inaczej zwane 
„szachami na lodzie”.
Tę wyjątkową dyscyplinę uprawia 
zarówno młodzież, jak i dorośli. 
Nasz obiekt zlokalizowany jest 
w samym centrum miasta (Plac 
Zebrań Ludowych), co zapewnia 
idealne warunki dojazdu zarów-
no dla osób zmotoryzowanych 
(sąsiedztwo Ronda Ofiar Katy-
nia), dla których przygotowali-
śmy ponad 100 miejsc parkin-
gowych, jak i dla osób korzysta-
jących z transportu publicznego 
(bezpośrednia bliskość przystan-
ków tramwajowych, autobuso-
wych i dworca PKP).
W 2016 roku nasz obiekt prze-
szedł gruntowany remont w celu 
poprawienia bezpieczeństwa na-
szych gości. 
Lodowisko Miejskie działa przez 

cały sezon zimowy (od 26.11.2016 
do 05.03.2017 roku).
Wszystkich amatorów łyżew  
z Trójmiasta i okolic zapraszamy 
do stałego korzystania z naszych 
atrakcji. Ofertę naszą kierujemy 
zarówno dla osób indywidual-
nych, jak i grup zorganizowanych.
W obu przypadkach gwaran-
tujemy atrakcyjne ceny świetną 
atmosferę i profesjonalnie przy-
gotowaną taflę lodowiska. Ofe-
rujemy również wypożyczalnię 
i serwis sprzętu. W okresie ferii 
lodowisko działa przez siedem 
dni w tygodniu, w tym cza-
sie pierwsza jazda rozpoczyna 
się o godzinie 11:30 a ostatnia  
o 20:30. 

Zapraszamy.

UŁATWIA SZYBKĄ ŁĄCZNOŚĆ KOLĘDNICZY PRZEGLĄD

Nowy maszt na starostwie Zapraszamy na powiatową galę
Przy budynku Starostwa Po-
wiatowego w Pruszczu Gdań-
skim niemal cały dzień trwała 
akcja zamiany masztów trans-
misyjnych Samodzielnego 
Publicznego Pogotowia Ra-
tunkowego i Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego.
Wymiana masztu była po-
trzebna, ponieważ stary pa-
mięta jeszcze lata 70.
– Wiedzieliśmy, że stan 
techniczny masztu pozosta-
wia wiele do życzenia. Po 

Tradycją stały się już Po-
wiatowe Przeglądy Jasełek i 
Widowisk Obrzędowych, w 
których z chęcią uczestniczą 
uczniowie placówek oświa-
towych powiatu gdańskiego. 
W tym roku odbyła się już 14. 
edycja konkursu.
Uczestnicy powiatowego 
przeglądu kolędniczego po-
dzieleni zostali na kategorie 
wiekowe. Na małej scenie 
sali gimnastycznej Zespołu  Akcja wymiany masztu na budynku starostwa trwała prawie cały dzień

 Akcja wymiany masztu na budynku starostwa trwała prawie cały dzień

przeprowadzonych analizach 
i ekspertyzach okazało się, że 
musimy go niezwłocznie zde-
montować i zainstalować nowy 
maszt – mówi „Panoramie” 
Ireneusz Czernecki, naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatowe-
go w Pruszczu Gdańskim. 
Na maszcie znajdują się ante-
ny pogotowia ratunkowego i 
Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego, ale umieszczone są 
również na nim syreny, które 

Szkół Ogólnokształcących nr 
1 zaprezentowały się przed-
szkolaki. Do rywalizacji przy-
stąpiło 9 zespołów z Pruszcza 
Gdańskiego, Borkowa i Trąbek 
Wielkich.
Z kolei uczniowie szkół pod-
stawowych zaprezentowali 
się jurorom na scenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Pruszczu 
Gdańskim. W tej kategorii 
wiekowej rywalizowało 10 ze-
społów ze szkół w Lublewie, 

informują chociażby o ewen-
tualnych zagrożeniach.
– Dzięki temu mamy łączność 
ze wszystkimi niezbędnymi 
instytucjami związanymi z 
zarządzaniem kryzysowym 
i bezpieczeństwem. Ułatwia 
to nam szybki kontakt na wy-
padek zagrożenia. Nowa, so-
lidniejsza konstrukcja z pew-
nością także przetrwa kilka-
dziesiąt lat – dodaje Ireneusz 
Czernecki.

(KL)

Pszczółkach, Łęgowie, Mie-
rzeszynie, Pruszczu Gdań-
skim, Wojanowie oraz 
Straszynie.
O wynikach uczestnicy kon-
kursu dowiedzą się na uro-
czystej Gali Jasełek, podczas 
której wręczone zostaną na-
grody. Finałowa impreza od-
będzie się w sali posiedzeń 
starostwa zaraz po feriach.

(GR)
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04.02.2017 godz. 20.00
Sala koncertowa UG Kolbudy ul. Staromłyńska 1

WSTĘP WOLNY!

REKLAMA

SZYBKO NAŁADUJESZ SAMOCHÓD

Terminal dla aut elektrycznych
Energa uruchomiła w Trójmieście szósty terminal ładowania aut elektrycznych. Jest 
to jedna z pierwszych w Polsce stacji multistandardowych, która pozwala ładować 
wszystkie dostępne na rynku modele aut elektrycznych. 

Udostępniona przez Energę 
w Trójmieście sieć ładowania 
składa się obecnie z sześciu ter-
minali. Cztery z nich pozwala-
ją na szybkie ładowanie, czyli 
uzupełnienie 80 proc. baterii w 
czasie krótszym niż pół godzi-
ny. Na pozostałych dwóch, ła-
dowanie zajmuje od dwóch do 
czterech godzin. Sieć jest pu-
blicznie dostępna, a za korzy-
stanie z ładowarek Energa nie 
pobiera na razie żadnych opłat. 
– Nowo otwarty szybki termi-
nal pozwala ładować wszyst-
kie dostępne na rynku modele 
aut elektrycznych. Dzięki jego 
uruchomieniu, punkt ładowa-
nia pod kompleksem biuro-
wym Olivia Business Centre 
w Gdańsku stał się pierwszym 
w Polsce punktem ładowania, 
na który składają się dwa szyb-
kie terminale. Dzięki temu, że 
możliwe jest tam także półszyb-
kie ładowanie, z punktu mogą 
korzystać trzy auta jednocze-
śnie. Oprócz tego Energa uru-
chomiła w Trójmieście jeszcze 
dwa szybkie i dwa półszybkie 
punkty ładowania. Terminale 
te znajdują się na stacjach Lo-
tos w Gdańsku i Gdyni oraz 
przed urzędami miasta Sopotu 
i Gdańska – informuje Beata 
Ostrowska z biura prasowego 
energetycznego koncernu. 
Nowe stanowisko umożliwia 
ładowanie praktycznie wszyst-
kich pojazdów elektrycznych 
dostępnych obecnie na rynku. 
Terminal pozwala na jednocze-
sne ładowanie dwóch pojazdów, 
przy czym jeden z nich musi 
ładować się szybko prądem sta-
łym, a drugi wolniej prądem 
zmiennym. W przypadku pod-
łączenia dwóch samochodów 
do złącz prądu stałego, ładowa-
nie będzie odbywało się jedno 
po drugim, w kolejności pod-
łączenia. Wszystkie informacje 
dotyczące sposobu rozpoczęcia 

  Punkt ładowania pod kompleksem biurowym Olivia Business Centre 
w Gdańsku stał się pierwszym w Polsce punktem ładowania, na który składają się dwa szybkie terminale
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ładowania użytkownik znaj-
dzie na wyświetlaczu terminala. 
Na parkingu przed terminalem 
wydzielone zostały trzy miej-
sca parkingowe, przeznaczo-
ne do ładowania samochodów 
elektrycznych. 
– Sieć ładowania aut 

elektrycznych została urucho-
miona przez należącą do Grupy 
Energa spółkę Enspirion, która 
od czterech lat prowadzi pra-
ce badawczo-rozwojowe w ob-
szarze elektrycznej mobilności. 
Jedynym warunkiem korzysta-
nia z terminali jest wyrobienie 

karty identyfikacyjnej, którą 
można zamówić poprzez stro-
nę emobility.pl – dodaje Beata 
Ostrowska.

(GR)

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

KONKURS

Pomóż bezdomnym 
i samotnym 

„Zadbany zabytek”

Niskie, zimowe temperatury 
oraz opady śniegu to wyjąt-
kowo trudny okres, szcze-
gólnie dla osób bezdomnych 
oraz starszych, mieszkających 
samotnie. 
Dlatego należy zwrócić uwa-
gę na bezdomnych, którzy w 
mroźne dni oraz noce prze-
bywają bez dachu nad głową 
oraz na osoby, których zacho-
wanie wskazuje, że znajdują 
się pod wpływem alkoholu 
i przebywając na dworze, są 
narażone na zamarznięcie. 
Warto w takich momentach 
zatrzymać się i sprawdzić, 
czy osoba taka nie potrzebuje 
pomocy.
Należy pamiętać również o 
osobach starszych i chorych, 

Trwa kolejna edycja ogólno-
polskiego konkursu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Generalne-
go Konserwatora Zabytków 
„Zabytek zadbany”. 
Jak co roku, adresatami kon-
kursu są właściciele, posia-
dacze lub zarządcy zabytko-
wych obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków, którzy 
wzorowo wywiązują się z 
obowiązku opieki nad nimi. 
Za realizację konkursu od-
powiada Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, a jego celem 

zamieszkujących samotnie. 
Może potrzeba je odwiedzić 
i zapytać, czy dobrze się czu-
ją, czy w ich mieszkaniu jest 
ciepło. Niestety często zda-
rzają się bowiem przypadki, 
że pozostawione bez opieki 
osoby umierają z zimna we 
własnych domach.
Nie bądźmy obojętni. Wy-
konując telefon na nume-
ry alarmowe 997 lub 112, 
jak również powiadamiając 
Urząd Miasta w Pruszczu 
Gdańskim, któryś z urzędów 
gminy lub Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, może-
my uratować osobę przed 
zamarznięciem.

(AT)

jest promocja opieki nad za-
bytkami, poprzez propago-
wanie najlepszych wzorów 
konserwacji, utrzymania i ich 
zagospodarowania. 
Od 2017 roku konkurs „Za-
bytek zadbany” odbywa się 
na podstawie nowego regu-
laminu. W tegorocznej edy-
cji zabytkowe obiekty można 
zgłaszać aż w 6 kategoriach. 
Szczegółowe informacje zna-
leźć można w załączniku oraz 
na stronie Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa.

(GR)

UWAGA HODOWCY

Zagraża ptasia grypa
Główny Lekarz Weteryna-
rii informuje o występowa-
niu wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI), podtypu 
H5N8. Choroba wystąpiła 
dotychczas u ptaków dzikich i 
u drobiu w Polsce, Chorwacji, 
Szwajcarii, Danii, Holandii, 
Austrii, Bułgarii, w Niem-
czech oraz na Węgrzech.
W związku z zagrożeniem, 
hodowcy drobiu powinni za-
chowywać szczególną ostroż-
ność i stosować odpowiednie 
środki bioasekuracji minima-
lizujące ryzyko przeniesienia 
wirusa grypy ptaków do go-
spodarstwa. W szczególności 
należy wstrzymać się od wy-
puszczania ptaków na wybieg 
i pozostawić je w budynkach, 
w których są utrzymywa-
ne. Należy zabezpieczyć pa-
szę przed dostępem zwierząt 
dzikich i nie karmić drobiu 
na zewnątrz budynków, w 
których jest on utrzymywa-
ny. W gospodarstwie należy 
korzystać z odzieży i obuwia 

ochronnego, a po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzi-
kimi ptakami umyć ręce wodą 
z mydłem. Stosować należy 
również maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z bu-
dynków, w których utrzymy-
wany jest drób.
Pamiętać należy o niezwłocz-
nym zgłaszaniu do odpo-
wiednich osób i instytucji 
(lekarz weterynarii prywatnej 
praktyki, powiatowy lekarz 
weterynarii lub wójt) podej-
rzenia wystąpienia choroby 
zakaźnej drobiu.
Objawy kliniczne wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (HPAI) 
u drobiu objawiają się: zwięk-
szoną śmiertelnością, zna-
czącym spadkiem pobierania 
paszy i wody. Pojawiają się 
też objawy nerwowe: drgaw-
ki, skręt szyi, paraliż nóg i 
skrzydeł, niezborność ruchów 
oraz duszności, sinica, wybro-
czyny, biegunki, nagły spadek 
nieśności.

(AT)
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JUBILEUSZ, REKORDY I INWESTYCJE

Wyjątkowy rok Teatru Wybrzeże
To był znakomity rok dla naszego Teatru Wybrzeże. W 2016 roku zaprezentowaliśmy 47 tytułów, zagraliśmy 
blisko 500 spektakli, w tym 12 premier, 31 „Lekcji Niegrzeczności” i 41 spektakli wyjazdowych. 

Odwiedziło nas ponad 100 ty-
sięcy widzów. Miło nam po-
informować, że w 2016 roku 
nasza frekwencja na pięciu 
scenach wyniosła 100 procent. 
W minionym roku zorgani-
zowaliśmy także 258 dzia-
łań edukacyjnych, w których 
udział wzięło ponad 4 tysiące 
osób – podsumowuje Grze-
gorz Kwiatkowski, rzecznik 
prasowy Teatru Wybrzeże w 
Gdańsku.
Rok 2016 był dla gdańskiego 
teatru rekordowy zarówno je-
śli chodzi o ilość nagród (m.in. 
prestiżowe Nagrody im. Zel-
werowicza dla Doroty Kolak i 
Mirosława Baki oraz Paszport 
„Polityki” dla naszej etatowej 
reżyserki Eweliny Marciniak), 
jak i wysokie noty krytyków 
teatralnych dla poszczególnych 
spektakli.
– Miniony rok to także czas 
przebudowy gdańskiego bu-
dynku. Dzięki tej inwestycji 
powstanie nowa scena Sta-
ra Apteka. W minionym roku 
prowadziliśmy także prace 
przygotowawcze do inwestycji 

polegającej na modernizacji 
Sceny Malarnia, Dużej Sceny 
oraz przestrzeni ulicy Teatral-
nej – przypomina Grzegorz 
Kwiatkowski.
Jednak poprzedni rok upłynął 
pod znakiem jubileuszy. 
– 20 listopada 2016 roku minę-
ło 70 lat od inauguracji działal-
ności Teatru Wybrzeże prapre-
mierą sztuki Tadeusza Gajcego 
„Homer i Orchidea” w reżyserii 
Iwo Galla. 7 stycznia upłynę-
ło z kolei 50 lat od premiery 
„Zmierzchu demonów” Ro-
mana Brandstaettera w reżyse-
rii Jerzego Golińskiego, która 
otworzyła nowe dzieje Teatru 
Wybrzeże – w nowo wybudo-
wanym gmachu na Targu Wę-
glowym. Za nami jubileuszowa 
premiera „Wiśniowego sadu” 
Antona Czechowa w reżyserii 
Anny Augustynowicz, uroczy-
sta gala, podczas której zostały 
wręczone jubileuszowe nagro-
dy i wyróżnienia, otwarcie wy-
stawy „Teatr Wybrzeże 1946-
2016.Twórcy”, wydanie jubi-
leuszowego tomu „Teatr Wy-
brzeże 1946-2016. Premiery” 

REKLAMA REKLAMA

MONIKA  MACIASZ
Wilków 2010 

przemóc do duszy 
nasiąknąć wilgocią 
tak moknąć że znikniesz 
chodnik zwierciadło 
odbija 

spacery 

liść się leje i 
cieknie 
kałuża 
kontynenty (całe ameryki 
południowe) 
studnie peru i chile 
prze – móc się 
wziąć ciało tożsamość z 
imieniem 
i ruszyć bo ulice są puste 
całe moje od granic do nieba 

deszcz to też śmierci 
ludzie się topią 
toną ich domy 
nerwowych zakończeń 
powodzie 
nerwowych zakończeń 
organizm 
wypłyną twoje trupy i 
porcelany i akty kościelne (ślub 
w 48 i chrzty kolejno – 54 i 
60) 
żywioł nie pyta 
on idzie i gnili ci płótna 
bieliznę 
i grzyby na ścianach co będą 
kute do szkieletu 

przemóc do wody 
przemoc wody

oraz odsłonięcie ufundowanej 
przez marszałka województwa 
pomorskiego okolicznościo-
wej tablicy, upamiętniającej 
pracowników naszego teatru 

w tym szczególnym sezonie – 
przypomina rzecznik Teatru 
Wybrzeże.
Korzystając z okazji. zachęca-
my naszych Czytelników do 

częstego odwiedzania Teatru 
Wybrzeże, co będzie najlep-
szym prezentem dla aktorów i 
pracowników tej znamienitej 
instytucji.

(GR)
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  Aktorzy Teatru Wybrzeże każdego lata występują także w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim

BALE GDAŃSKIE
2017

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ 

SOBOTĘ KARNAWAŁU NA BALE 

GDAŃSKIE W PIĘKNYM WNĘTRZU 

FILHARMONII NA OŁOWIANCE!  

PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO  

Z KONCERTÓW SALON GDAŃSKI 

ZAMIENI SIĘ W SALĘ BALOWĄ!  

DO TAŃCA PORWĄ PAŃSTWA 

SERGIEJ KRIUCZKOW, 

RIVERBOAT RAMBLERS 

ORAZ STANDARD ACOUSTIC 

PROMOTION. NA GOŚCI CZEKA 

SPECJALNIE PRZYGOTOWANE  

NA TĘ OKAZJĘ MENU.

WWW.FILHARMONIA.GDA.PL    BILETY@FILHARMONIA.GDA.PL    TEL. 58 320 62 62 • TEL. 58 323 83 62    WWW.FACEBOOK.COM/FILHARMONIA

KUP BILET www.bilety24.pl i wydrukuj na domowej drukarce, w kasach biletowych PFB Gdańsk, Ołowianka 1, w Biurze Podróży „Barkost” Gdynia, Świętojańska 100 Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

 07/01/2017 SOBOTA 19:00   
I BAL GDAŃSKI – GRUPA MOCARTA 
Filip Jaślar – skrzypce / Michał Sikorski – skrzypce  /  
Paweł Kowaluk – altówka / Bolek Błaszczyk – wiolonczela / 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: Frak&Roll 
Pełen humoru wieczór w doskonałym stylu z klasyką  
i hitami muzyki rozrywkowej

 14/01/2017 SOBOTA 19:00   
II BAL GDAŃSKI – OGNISTE TAŃCE 
Orkhan Hashimov – dyrygent / Orkiestra Symfoniczna PFB 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie
W programie m.in.: Brahms - Taniec węgierski,  
Chaczaturian - Taniec z szablami oraz suity i tematy filmowe 
 (m. im. „Titanic”, „Indiana Jones”, „Różowa pantera”)
Gorący wieczór pełen szalonego tańca w mroźną styczniową noc

 21/01/2017 SOBOTA 19:00   
III BAL GDAŃSKI – AKORDEONOWA PASJA 
Marcin Wyrostek – akordeon /  
Marcin Jajkiewicz – wokal / Piotr Zaufal – bas /  
Mateusz Adamczyk – skrzypce / Agnieszka Haase – fortepian / 
Daniel Popiałkiewicz – gitara / Krzysztof Nowakowski – 
instrumenty perkusyjne  / Krzysztof Dąbrowski prowadzenie

W programie m.in.: 
Rolska - „Nie  oczekuję dziś nikogo”, Wyrostek – „Mazurcyjek”, 
„Moladav”, „Chodzony”, Piazzolla – „Invierno Porteno”, 
„Tanguango”
Pełna pasji noc ze zwycięzcą programu „Mam Talent!” 
i akordeonem w roli głównej

 28/01/2017 SOBOTA 19:00 
IV BAL GDAŃSKI – KRZESIMIR DĘBSKI  
I PRZYJACIELE
Krzesimir Dębski – skrzypce, fortepian  / Paweł Zagańczyk – 
akordeon  / Joachim Łuczak – skrzypce  / Andrzej Wojciechowski 
– klarnet  / Jarosław Stokowski – kontrabas / 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: Zimka - „Highland Roll”, Dębski - „Country in E”, 
„Bojan Duke of Dingac”, Wiaczesław Siemionov - „Suita Bułgarska”
Krzesimir Dębski zaprasza na szykowny wieczór w starym stylu 

 04/02/2017 SOBOTA 19:00 
V BAL GDAŃSKI – KRÓLEWSKI SALON 
Królewska Orkiestra Salonowa / Natalia Walewska - skrzypce, 
prowadzenie orkiestry / Julia Iwaszkiewicz - sopran /  
Marcin Pomykała - tenor / Witalij Wydra - tenor / Zespół  
Taneczny „Rapsodia” - przygotowanie Beata Stoppa /  
Barbara Żurowska-Sutt - opracowanie i prowadzenie koncertu

W programie m. in:  kompozycje Richarda Straussa, Jaquesa 
Offenbacha, Gioacchino Pucciniego, Claude’a Francoisa

Poczuj się jak na królewskim dworze podczas balu na Ołowiance! 

 11/02/2017  SOBOTA 19:00   
VI BAL GDAŃSKI – KRZYSZTOF HERDZIN – 
STRING BIG BAND
Orkiestra Sinfonia Viva / Atom String Quartet: Dawid Lubowicz, 
Mateusz Smoczyński - skrzypce, Marcin Stefaniuk - altówka, 
Krzysztof Lenczowski - wiolonczela / Krzysztof Herdzin - 
dyrygent / gościnnie: Nika Lubowicz - wokal, Robert Kubiszyn - 
kontrabas / Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie m.in.: 
Garland/Razaf - „In the Mood”, Ellington - „Satin Doll”, 
Desmond - „Take Five”,  Rodgers/ Hart - „Blue Moon”

Magiczna noc z orkiestrą smyczkową zaklętą w big band 

 18/02/2017 SOBOTA 19:00   
VII BAL GDAŃSKI – VIOLIN SOUL.  
W KRAINIE BARONA CYGAŃSKIEGO
Anna Wandtke i Roby Lakatos – skrzypce / Magda Navarette -   
wokal / Jenő Lisztes - cymbały / Kálmán Cséki – fortepian / 
Paweł Zagańczyk - akordeon / Grzech Piotrowski - saksofon / 
Sebastian Wypych - kontrabas i kierownictwo artystyczne  
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie m.in.: 
Monti -  „Czardasz”, Bartok - „Tańce rumuńskie”,  
de Falla - Spanish Folk Songs, Sarasate - Melodie cygańskie

Roztańczony wieczór w węgierskim stylu

 25/02/2017 SOBOTA 19:00   
VIII BAL GDAŃSKI - VIVO AMORE. 
NAJPIĘKNIEJSZE DUETY I PIEŚNI O MIŁOŚCI 
Bogusław Morka - tenor / Iwona Kaczmarek - sopran / 
Orkiestra Kameralna Alla Viena  
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: pieśni, piosenki i duety miłosne, m.in. „Besame 
Mucho”, „Love Story”, „El Condor Pasa”, „Moonriver”, „Mamma”, 
„Doktor Żywago”, „Usta milczą, dusza śpiewa”

PFB zaprasza na romantyczny wieczór w duecie!
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  Brydżowy memoriał w Pruszczu Gdańskim zawsze przyciąga tłumy graczy

  Najlepsi narciarze zostali oczywiście nagrodzeni

XVI MEMORIAŁ GOCZEWSKIEGO

SLALOM GIGANT ROZSTRZYGNIĘTY

Zapraszamy do brydżowych zmagań

Puchar wójta zamiast Kryształowej Kuli

Wszystkich miłośników brydża zapraszamy na XVI Turniej Brydżowy poświęcony 
pamięci pruszczańskiego arcymistrza Mieczysława Goczewskiego – zaprasza 
Wojciech Dąbrowski z Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, które jest 
organizatorem imprezy.

Zawodowi narciarze każdego sezonu walczą o Kryształową Kulę. Swoje trofeum 
mają również młodzi mieszkańcy gminy Kolbudy. 22 stycznia na stoku w Trzepowie 
walczyli oni na trasie slalomu giganta o puchar wójta gminy Kolbudy.

Mieczysław Goczewski był 
znanym lekarzem i pierw-
szym pochodzącym z Prusz-
cza Gdańskiego arcymistrzem 
brydżowym. Jego najwięk-
szym osiągnięciem sportowym 
było wicemistrzostwo Euro-
py seniorów zdobyte w I ME 
w Monte Carlo. W 1969 roku 
Goczewski wygrał Międzyna-
rodowy Kongres Bałtycki, w 
którym uczestniczyło kilku-
set brydżystów. Był członkiem 
drużyny brydżowej, która zdo-
była I i III miejsce w Druży-
nowych Mistrzostwach Polski. 
Był również mistrzem Europy 
lekarzy brydżystów. 
– Memoriał im. Mieczysława 
Goczewskiego będzie dwuse-
ryjnym turniejem par na „mak-
sy” – 50 rozdań. Turniej jest za-
liczany do Grand Prix PWZBS 
Gdańsk – dodaje Wojciech 
Dąbrowski. 
Impreza odbędzie się 29 stycz-
nia (niedziela) w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w 
Pruszczu Gdańskim przy ulicy 
Juliana Niemcewicza 1, w małej 

Najlepszymi okazali się Mo-
nika Obarowska i Tomasz 
Jarząbek.
Jak informuje nas Roman No-
wak z Urzędu Gminy Kolbudy, 
do walki o puchar przystąpili 
zawodnicy w różnym wieku. 
– Zawody rozegrano więc w 
kilku kategoriach wiekowych. 
Osobno rywalizowały panie i 
panowie. Pretendenci do głów-
nego trofeum wykazali się nie-
małymi umiejętnościami. Tra-
sę, w najkrótszym czasie prze-
był Tomasz Jarząbek, który dy-
stans od startu do mety poko-
nał w czasie 40,89 sek. Wśród 
pań najszybsza była Monika 
Obarowska. Po jej przejeździe 
sędziowski stoper wyświe-
tlił 42,94 sek – podaje Roman 
Nowak.
Zarówno dla zawodników, jak 
i kibiców śledzących ich poczy-
nania, przygotowano kulinarne 
atrakcje. 
– W rolę szefa kuchni wcielił 
się dziennikarz radiowy i zara-
zem ekspert kulinarny Michał 
Turek. Po przygotowane przez 
niego gorące posiłki ustawiała 

hali sportowej. Zapisy przyj-
mowane są w dzień zawodów 
od godziny 9.30. Początek gier 
przewidziany jest na godzinę 
10.00.
– Turniej będzie miał otwartą 
formułę. Uczestniczyć w nim 
będzie mógł każdy chętny po 

się długa kolejka chętnych – 
dodaje Roman Nowak.
Dodajmy, że nagrody najlep-
szym zawodnikom wręczyli 
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy i wicewójt Marek 
Goliński.

(GR)

wpłaceniu wpisowego w wyso-
kości: 35 zł dla członków Pol-
skiego Związku Brydża Spor-
towego oraz zawodników z te-
renu powiatu gdańskiego, 25 zł 
dla seniorów (powyżej 65 lat), 
kobiet i juniorów (do 25 lat), 10 
zł dla młodzieży szkolnej i 45 

zł dla pozostałych. 5 zł od każ-
dego wpisowego przeznaczone 
będzie na nagrody Grand Prix 
PWZBS. W turnieju obowią-
zują przepisy MPB i regulami-
ny PZBS – informuje Wojciech 
Dąbrowski.

(GR)
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*Dziewczyny 13-16 lat: 1. Klara Pacholska.
* Kobiety 17 open: 1. Monika Obarowska, 2. Ewa Kaczorowska,  
                 3. Agata Lach.
* Chłopcy 7-12 lat: 1. Aleksander Lach, 2. Bartosz Krzemiński.
* Chłopcy 13-16 lat: 1. Jakub Haliniarz, 2. Stanisław Florczyk.
* Mężczyźni 17 open: 1. Tomasz Jarząbek, 2. Piotr Markowski, 
      3. Marcin Ożorowski.

NAJLEPSI

NOWE TRENDY W TURYSTYCE 

Zapisz się już teraz
– Panele z udziałem eksper-
tów, warsztaty prowadzone 
przez praktyków, prestiżowy 
konkurs, a przede wszystkim 
ogromna ilość użytecznej 
wiedzy. Wszystko to czeka na 
uczestników jednego z naj-
ważniejszych i największych 
wydarzeń branży turystycz-
nej w Polsce – konferencji 
Nowe Trendy w Turystyce, 
której ósma już edycja odbę-
dzie się w Gdańsku, w Euro-
pejskim Centrum Solidarno-
ści już 31 marca – zapowiada 
Michał Brandt z Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej. 
Każdego roku organizatorzy 
dostosowują program w taki 
sposób, aby jak najlepiej od-
powiedzieć na zapotrzebowa-
nie osób pracujących w szero-
ko rozumianej turystyce. 
– Największy nacisk kła-
dziony jest na zastosowanie 
nowoczesnych technologii i 
rozwiązań organizacyjnych 
– wszystko po to, aby jeszcze 
lepiej i bardziej profesjonalnie 
obsługiwać turystów i pozy-
skiwać klientów. Dodajmy, że 
konferencję poprowadzi zna-
ny podróżnik i dziennikarz, 
Jarosław Kuźniar , a organi-
zatorzy spodziewają się blisko 
1000 uczestników – dodaje 
Michał Brandt. 
Przygotowane tematy paneli 

i warsztatów są nietuzinko-
we i bardzo merytoryczne. Są 
wśród nich m.in.: „Marketing 
nieoczywisty – kolejne star-
cie”, „Case study: Marketing 
kierunku – Zagraj o miasto!”, 
„Fakty i mity o turystycznych 
aplikacjach mobilnych”, „Za-
rządzanie talentami. Jak robić 
TO dobrze?”. 
– Wśród prelegentów, któ-
rzy potwierdzili swój udział 
znalazły się m.in. takie osoby, 
jak: Mateusz Kusznierewicz, 
Jacek Rozenek, Piotr Buc-
ki, Łukasz Żelezny, Monika 
Czaplicka, Daniel Kędzier-
ski, Bjorn Troch i wielu in-
nych, uznanych praktyków. 
Zachęcamy, aby już dziś re-
jestrować swój udział w No-
wych Trendach w Turystyce 
– zachęca Michał Brandt. 
Szczegółowy program i opis 
konferencji oraz formularz 
rejestracyjny znajdują się na: 
www.trendywturystyce.pl. 
Dodajmy, że tradycyjnie, No-
wym Trendom w Turystyce 
towarzyszy prestiżowy kon-
kurs : Tourism Trends Awards 
. Informacje dotyczące kon-
kursu, zgłoszeń, nagród oraz 
regulamin udziału znajdują 
się na stronie trendywtury-
styce.pl/konkurs-tta-2017-2.

(GR)

JUŻ PONAD 2500 CHĘTNYCH

3. Maraton Gdańsk
Przed nami 3. Gdańsk Mara-
ton, który wystartuje 9 kwiet-
nia. Pierwsza edycja gdań-
skiej imprezy, dzięki głosom 
osób w niej uczestniczących, 
zdobyła tytuł Złotego Biegu 
wśród dużych maratonów. 
Plebiscyt zorganizował portal 
maratonypolskie.pl. 
Do tegorocznego marato-
nu zapisanych jest już ponad 
2500 miłośników lekkoatle-
tyki. Kolejni chętni mogą 
się zgłaszać drogą elektro-
niczną. Wszystkie szczegóły 
dotyczące zapisów i samego 
gdańskiego maratonu znaleźć 

można na stronie www.gdan-
skmaraton.pl. Odbiór pakie-
tów startowych zaplanowa-
no już na piątek, 7 kwietnia. 
Pierwsze starty w kategoriach 
najmłodszych zaplanowano 
natomiast na sobotę, 8 kwiet-
nia, na godz. 10.00, a uczest-
nicy biegu głównego ruszą na 
trasę o godz. 9.15 w niedzielę, 
9 kwietnia.
Więcej o gdańskim maratonie 
w kolejnym wydaniu naszej 
gazety.

(KL)
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WOŚP DLA DZIECI I SENIORÓW

Rekordowa orkiestra w Kolbudach 
Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się sukcesem – w całym kraju zebrano rekordową 
sumę ponad 62 mln zł. Rekord padł również na terenie naszej gminy, gdzie zebrano 25 tys. zł.

WYDARZENIA

W tym roku jubileuszowa, 
25-letnia orkiestra zagrała dla 
ratowania życia i zdrowia dzie-
ci na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnie-
nia godnej opieki medycznej 
seniorom.
– Pierwsze dźwięki orkiestry 
w gminie Kolbudy rozbrzmiały 
punktualnie o godzinie 15.00. 

Tegoroczne granie zainaugu-
rowali uczniowie gminnych 
podstawówek. Były jasełka z 
pląsającymi w nowoczesnych 
rytmach aniołami, tańce na ir-
landzką czy amerykańską nutę 
oraz popisy wokalne. Publicz-
ności zaprezentowały się rów-
nież, związane z naszą gminą, 
zespoły muzyczne „Mini Max” 

czy „Combo”. Popisy oklaski-
wali – licznie zebrani w sali 
sportowej kolbudzkiej szkoły 
– mieszkańcy, między który-
mi z puszkami krążyli liczni 
wolontariusze – informuje Ro-
man Nowak z Urzędu Gminy 
Kolbudy. 
Na imprezie, poza popisami 
artystycznymi i sportowymi 
(w wykonaniu zawodników 
Taekwon Kolbudy), królowały 
również stoiska gastronomicz-
ne, które prześcigały się w ku-
linarnych specjałach. Dodajmy 
przy okazji, że stoiska przy-
gotowali wędkarze zrzeszeni 
w lokalnym kole 58, „Zielona 
kuchnia”, strażacy i Szkolny 
Klub Wolontariusza „Nadzie-
ja”. Organizatorzy przygoto-
wali również loterię i kiermasz 
książek używanych.
– Dziękuję wszystkim tym, 
którzy ten szczególny dzień 
zechcieli spędzić z orkiestrą. 
Szczególne słowa uznania na-
leżą się wolontariuszom zaan-
gażowanym w przygotowanie 
tegorocznego finału WOŚP – 
mówi Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że kolbudzka gmina od sa-
mego początku bierze udział w 
orkiestrze dyrygowanej przez 
Jerzego Owsiaka.
– Ostatnia odsłona orkiestro-
wej niedzieli rozegrała się w 
Sali Koncertowej Urzędu Gmi-
ny Kolbudy. Gwiazdą dnia był 
zespół „Big Day”, który na 
naszej scenie zagrał swoje naj-
większe przeboje. Zaprezento-
wane w Kolbudach utwory, w 
latach 90. grano we wszystkich 
chyba dyskotekach, a dowodem 
ich popularności były wyso-
kie miejsca na listach przebo-
jów. Po koncercie mieszkańcy 

podziwiali pokaz sztucznych 
ogni – dodaje Roman Nowak. 
Tegoroczna zbiórka pokazała 
po raz kolejny, że mieszkań-
cy naszej gminy, ale też i ca-
łego kraju, chętnie wspierają 
szczytne cele, a w szczególno-
ści Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy. Kolbudzki sztab 
zebrał dokładnie 25000, 01 zł. 
W Kolbudach liczono również 
kwoty wrzucane do puszek wo-
lontariuszy przez mieszkańców 
Przywidza, w którym zebrano 
7265, 01 zł.

(GR)

  Finał w Kolbudach uświetnili mali artyści  Z orkiestrą grali też: Leszek Gromabala, wójt gminy 
Kolbudy i Robert Aszyk, dyrektor kolbudzkiej szkoły

  Orkiestrze nie odmawiają nawet najmłodsi   Gwiazdą wieczoru był w Kolbudach zespół „Big Day”

  Na łakomczuchów czekały różne pyszne smakołyki   Na kiermaszu książki używanej coś dla siebie 
znalazł Marek Goliński, wicewójt gminy Kolbudy

  Zawodnicy klubu Taekwon Kolbudy również zaprezentowali 
swoje umiejętności 


