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Sala już powstaje 
Rozpoczęła się budowa sali sportowej przy 
szkole w Lublewie. Miejscowi uczniowie 
z nowego sportowego obiektu będą mogli 
cieszyć się już we wrześniu.

Już po raz drugi odbędą się w Kolbudach Kaziuki. Będzie zatem nie lada 

gratka dla smakoszy litewskich wiktuałów, bo na jarmarku kupić będzie 

można chociażby chleby, kwas chlebowy, wędliny czy piwo i miód. Nie 

zabraknie również stoisk z litewskimi palmami wielkanocnymi, a imprezę 

uświetni występ zespołu ludowego „Perła” z Niemenczyna.

Cieszymy się, że nasi litewscy przyjaciele 
ponownie odwiedzą Kolbudy, a nasi 
mieszkańcy będą mogli poczuć namiastkę 
wyjątkowych i niepowtarzalnych 
klimatów Wileńszczyzny – dodaje wójt 
Leszek Grombala.

Rusza budowa drogi  
Inwestycje drogowe szczególne cieszą kierow-
ców. Powody do zadowolenia mogą mieć rów-
nież piesi, bo gmina inwestuje także w piesze 
ciągi komunikacyjne.

Poznaliśmy cenę 
Jak informuje Michał Piotrowski z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku trzy firmy są zaintere-
sowane budową szkoły metropolitalnej w Ko-
walach. 10 marca otwarto oferty

Pracowity rok Straży Gminnej 
Minął rok od utworzenia Straży Gminnej w 
Kolbudach. O pracowitych 12 miesiącach, 
z komendantem Mirosławem Mudlaffem, 
rozmawia Krzysztof Lubański..
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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

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

• 26 marca (niedziela), Najpiękniejsze Polskie 
Piosenki, godz. 18.00,  Sala Koncertowa UG 
Kolbudy

• 31 marca (piątek), Narodowy Balet Gruzji – 
Sukhishvili, godz. 19.00, Ergo Arena

• 1 kwietnia (sobota), Lao Che, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 1 – 2 kwietnia (sobota – niedziela), IX 
Festiwal Smaków – Food Trucków, godz. 10.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

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

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

• 6 kwietnia (czwartek), Dzień otwarty 
Uniwersytetu Gdańskiego, godz. 9.00 – 14.00, 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3A

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

• 8 kwietnia (sobota), Dezerter, godz. 20.00, klub 
Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 9 kwietnia (niedziela), 3. Gdańsk Maraton

• 9 kwietnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, klub 
Pokład w Gdyni (Skwer Kościuszki)

• 15 kwietnia (sobota), Asseco Gdynia – 
Trefl Sopot, godz. 18.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 21 – 23 kwietnia (piątek – niedziela), Siesta 
Festiwal, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

• 22 kwietnia (sobota), Lady Punk Akustycznie, 
godz. 19.00, Stary Maneż, ul. łowackiego 23

• 22 kwietnia (sobota). Gooral, godz. 20.00, Sala 
Koncertowa UG Kolbudy

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

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

• 28 kwietnia (piątek), spektakl “Skazany na 
Bluesa”, godz. 20.00, Sala Koncertowa UG 
Kolbudy

• 29 kwietnia (sobota), Martyna Jakubowicz, 
godz. 19.00, NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 30 kwietnia (niedziela), Roy-Einar Dreng 
& Friends. godz. 18.00, Sala Koncertowa UG 
Kolbudy

• 4 maja (czwartek), Kings of Convenience, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski, ul. 
Bogusławskiego 1

• 12 maja (piątek), Nigel Kennedy & Capella 
Gedanensis, godz. 20.00, Stary Maneż, ul. 
Słowackiego 23 

• 29 – 30 maja, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Autostopowe 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi Infoshare 
2017, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11
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ZATRUDNILI 25 OSÓB

Otworzono Lidla 
w Kowalach
W styczniowym numerze 
informowaliśmy o otwarciu 
dwóch dużych sklepów. Jeden 
z nich właśnie otworzył swoje 
podwoje. W miniony czwar-
tek otworzono w Kowalach 
przy ulicy Staropolskiej dys-
kont Lidla.
Jak poinformowała nas Alek-
sandra Robaszkiewicz, PR 
Manager Lidl Polska, stra-
tegią firmy jest umożliwie-
nie dostępu do oferty Lidla 
wszystkim zainteresowanym 
klientom, również w woje-
wództwie pomorskim. 

  W imieniu władz gminy uroczystego przecięcia symbolicznej 
wstęgi dokonał Marek Goliński, wicewójt gminy Kolbudy

– Obiekt wybudowany został 
zgodnie z najnowszymi stan-
dardami firmy Lidl, zastoso-
wane zostały w nim ekolo-
giczne rozwiązania architek-
toniczne. W nowym sklepie 
zatrudnionych zostało 25 
pracowników – dodała Alek-
sandra Robaszkiewicz.
Sklep w Kowalach ma 1400 
m² powierzchni sprzedaży. 
Dla zmotoryzowanych klien-
tów przygotowano 100 miejsc 
postojowych.

(GR)
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 Ubiegłoroczne Kaziuki cieszyły się ogromnym zainteresowani-
em mieszkańców naszej gminy

POCZUĆ KLIMAT WILEŃSZCZYZNY

II Kaziuczek Niemenczyński 
w Kolbudach
Już po raz drugi odbędą się w Kolbudach Kaziuki. Będzie zatem nie lada gratka dla 
smakoszy litewskich wiktuałów, bo na jarmarku kupić będzie można chociażby chleby, 
kwas chlebowy, wędliny czy piwo i miód. Nie zabraknie również stoisk z litewskimi palmami 
wielkanocnymi, a imprezę uświetni występ zespołu ludowego „Perła” z Niemenczyna.

Ubiegłoroczne Kaziuki cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem mieszkańców naszej gminy. 
Nic więc dziwnego, że również 
w tym roku nasi rodacy z Litwy 
przyjadą pochwalić się swoimi 
nietuzinkowymi zdolnościami 
kulinarnymi i rękodzielniczymi. 
– Kaziuczek Niemenczyński od-
będzie się w sobotę, 25 marca. 
Na placu przed Urzędem Gmi-
ny Kolbudy nabyć będzie można 
wileńskie palmy oraz skoszto-
wać specjałów litewskiej kuchni. 
Chleb, wędliny, czy wyjątkowy 
kwas chlebowy z pewnością za-
dowolą podniebienia nawet naj-
bardziej wybrednych smakoszy 
– zapewnia Jacek Grąziewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Gminy 
Kolbudy.
W tym roku – oprócz palmiarek 
oraz sprzedawców – zawita do 
Kolbud Zespół Tańca Ludowego 
„Perła”.
PROGRAM
– godz. 10.00 – Otwarcie 

Jarmarku Kaziukowego.
– godz. 10.00 – 14.00 – Jarmark 
Kaziukowy.
– godz. 16.00 – 17.30 – Wy-
stęp „Perły” oraz pokaz wicia 
palm, prezentacja historii Nie-
menczyna, opowieść o Kaziuku 
Wileńskim.
– godz. 18.00 – Msza św. w 
kościele pw. św. Floriana w 

Kolbudach.
– Cieszymy się, że nasi litewscy 
przyjaciele ponownie odwiedzą 
Kolbudy, a nasi mieszkańcy będą 
mogli poczuć namiastkę wyjąt-
kowych i niepowtarzalnych kli-
matów Wileńszczyzny – dodaje 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.

(lubek)

PERŁA
Zespół Tańca Ludowego „Per-
ła” został założony w 2005 roku 
w Niemenczynie. Zespół działa 
przy polskim Stowarzyszeniu 
„Hobby Folk” oraz przy Cen-
trum Kultury i Gimnazjum 
im. K. Parczewskiego w Nie-
menczynie. „Perła” ma za sobą 
występy na Wileńszczyźnie, w 
Polsce, na Litwie i Białorusi. 
Zespól dwa razy uczestniczył 
w międzynarodowym festiwa-
lu „Kwiaty Polskie”, trzykrot-
nie brał udział w warsztatach 
tanecznych w Węgorzewie. Jest 
trzykrotnym laureatem konkur-
su tańca wśród szkół i ośrodków 
kultury rejonu wileńskiego. Jest 
także laureatem Przeglądu Ze-
społów Polonijnych na Litwie, 
który był organizowany przez 
Dom Polski w Wilnie. Reper-
tuar zespołu tworzą polskie, 
rosyjskie, ukraińskie i litewskie 
tańce ludowe.

MISTRZOWIE Z KOLBUD

Awansowali do półfinału

  Młodzi adepci koszykówki ze szkoły w Kolbudach

Na powiatowej gimnazjadzie 
szkolnej chłopców w koszy-
kówce , która odbyła się w 
Zespole Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach, bezkonkuren-
cyjni okazali się gospodarze 
imprezy.
Jak informuje nas Mariusz 
Włodarski z kolbudzkiej 
szkoły w zawodach uczest-
niczyły zespoły: Gimnazjum 
Łęgowo, Gimnazjum Trąb-
ki Wielkie, Pruszcz Gdański 

nr 4, Gimnazjum Pszczółki i 
ZKPiG Kolbudy. 
– Poziom rozgrywek był w 
tym roku wyrównany, a o mi-
strzostwo powiatu walczyły 
drużyny z Pruszcza Gdań-
skiego oraz Kolbud. Spotkanie 
było niezwykle emocjonujące, 
ale zwycięsko wyszedł z nich 
nasz zespół – mówi Mariusz 
Włodarski. 
Dodajmy, że brązowymi meda-
lami musieli zadowolić się ko-
szykarze z Łęgowa. 
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– W minionym tygodniu 
również w naszej szkole od-
były się finały koszykarskich 
zmagań wśród dziewcząt i 
chłopców szkół podstawo-
wych. Chłopcy zajęli 1. miej-
sce, a dziewczęta uplasowały 
się na 2. pozycji – dodaje Ma-
riusz Włodarski.
Zwycięstwo młodym koszy-
karzom z podstawówki za-
pewniło udział w wojewódz-
kim półfinale.

(GR)

BUDOWA SZKOŁY

Poznaliśmy cenę

Jak informuje Michał Pio-
trowski z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku trzy firmy są za-
interesowane budową szkoły 
metropolitalnej w Kowalach. 
10 marca w siedzibie Dyrek-
cji Rozbudowy Miasta Gdań-
ska otwarto oferty złożone w 
drugim etapie przetargu na tę 
inwestycję. 
– Pierwszy etap przetargu 
polegał na wyłonieniu pięciu 
firm, które uzyskały najwięk-
szą liczbę punktów, spośród 
trzynastu zainteresowanych 
budową obiektu. Wybrani 
wykonawcy zostali zapro-
szeni do składania ofert ce-
nowych. W wyznaczonym 

terminie oferty złożyło trzech 
wykonawców – przypomina 
Michał Piotrowski. 
Najwyższą cenę (40,7 mln zł) 
zaproponowała spółka Erbud 
z Warszawy. Z kolei najniższą 
zaoferowało konsorcjum, któ-
rego liderem jest spółka Stra-
bag (35,6 mln zł). Trzeci ofe-
rent – konsorcjum, któremu 
lideruje Mostostal za wybudo-
wanie szkoły oczekuje 37,5 mln 
zł.
– Zaskoczony jestem cena-
mi, które padły w przetargu. 
Jest to niestety zaskoczenie 
negatywne, bo sądziliśmy, że 
koszt budowy szkoły w Ko-
walach będzie nieco mniejszy. 

  Już niebawem rozpocznie się tu wielka budowa

Zakładając, że przetarg wy-
gra spółka Strabag to część 
kosztów, która przypada na 
naszą gminę, będzie o 1 mi-
lion złotych większa od kwo-
ty, którą zakładaliśmy na po-
czątku. Nie jest to mała suma, 
dlatego będziemy rozmawiać 
z naszymi partnerami jak 
wyjść z tego impasu – mówi 
nam Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
O ostatecznym rozstrzygnię-
ciu poinformujemy w kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.

(lubek)
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 Szatnie nie były remon-
towane od początku istnienia 
szkoły – mówi Robert Aszyk, 
dyrektor szkoły w Kolbudach 

OWOCNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I GMINĄ

Nowe szatnie od września 
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach to jedna z 
największych szkół powiatu gdańskiego, w której uczy się ponad 1000 osób. Obiekt 
nie należy do najmłodszych, a jego wielkość nie pozwala przeprowadzić gruntownego 
remontu w jednym czasie, bo jest to zwyczajnie zbyt drogie przedsięwzięcie.

– Systematycznie staramy się 
remontować najpotrzebniej-
sze rzeczy – mówi nam Robert 
Aszyk, dyrektor kolbudzkiej 
szkoły. – Tym razem prowadzo-
ny będzie remont szatni, któ-
re pozostały nienaruszone od 
otwarcia szkoły, a więc od 1986 
roku. Wcześniej mieliśmy inne 
priorytety, by wspomnieć cho-
ciażby o wyposażeniu sal dy-
daktycznych, remoncie parkietu 
w hali sportowej czy instalacji 
windy i budowie podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych.
Dodajmy przy okazji, że w ubie-
głym roku wykonany został 
także parking pomiędzy szko-
łą a kompleksem sportowym. 
Otworzony został gabinet den-
tystyczny. W jednym z bloków 
dydaktycznych wyremontowane 
zostały podłogi. Większość po-
czynionych w szkolne inwestycji 
finansowanych jest przez gminę, 
ale warto tu wspomnieć, że wy-
posażenie gabinetów pielęgniar-
ki i dentystycznego finansowane 
było przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

– Pomagają nam również ro-
dzice. Bez dobrej współpracy z 
jednostką prowadzącą, a więc 
gminą oraz rodzicami nie było-
by tak dobrych efektów – pod-
kreśla Robert Aszyk.
Remont szatni, który kosztować 
będzie 500 tys. zł, rozpocznie 
się w czerwcu, a przedsięwzięcie 
zostanie sfinansowane ze środ-
ków gminnych. Projekt prac i 
pozwolenie na remont już są. 
– Z rozpoczęciem prac czekamy 
do zakończenia roku szkolne-
go. Do przetargu, który wyłonił 
wykonawcę zadania, zgłosiło się 

sześć firm. Szatnie zostaną cał-
kowicie przebudowane – oczy-
wiście na tyle, na ile pozwalają 
wymogi budowlane. Chcemy, 
aby szatnie były funkcjonalne, a 
przy tym estetyczne – po prostu 
na miarę XXI wieku – podkre-
śla dyrektor Aszyk.
Wszystkie prace remontowe 
mają zostać ukończone do koń-
ca lipca, aby jeszcze w sierpniu 
był czas na zagospodarowanie 
szatni i ich posprzątanie. 

(lubek)

SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

W parku stanie fontanna
Park przed urzędem staje się 
wizytówką Kolbud. Prace 
nad jego zagospodarowaniem 
prowadzono już w roku ubie-
głym. Niedawno pojawiły się 
tu urządzenia fitness, z któ-
rych korzystać mogą amato-
rzy tężyzny fizycznej.
– Jest to kolejny etap prac 
związanych z zagospodaro-
waniem terenu przed urzę-
dem gminy. W tym roku 
planujemy przeprowadzić 
tu kolejne działania – mówi 
nam Jacek Grąziewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Gminy 
Kolbudy. 
Przypomnijmy, że w roku 
ubiegłym cały teren uporząd-
kowano, a dla dzieci zainsta-
lowano drewnianą zabawkę w 
kształcie statku.
– Zamontowane będzie jesz-
cze oświetlenie statku i si-
łowni. Lampy, które zostaną 
tam zainstalowane nie będą 

standardowe. Tych, którzy cie-
kawi są ich wyjątkowości, za-
praszam do odwiedzenia tego 
miejsca wieczorową porą – za-
chęca Adam Babkiewicz, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy.

To jednak nie wszystkie pra-
ce, które wykonane zostaną w 
parku. Urzędnicy zaplanowa-
li w nim jeszcze fontannę. Jak 
będzie ona wyglądać, przeko-
namy się w połowie roku.

(GR)

  Statek w parku przy urzędzie upodobali sobie 
najmłodsi mieszkańcy
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REKLAMA

KOLBUDY

Młodzież osiąga 
sukcesy
Ku końcowi zbliża się rok 
szkolny. Można więc powoli 
zacząć podsumowywać nie-
które osiągnięcia kolbudz-
kiej młodzieży. Dosyć spo-
ra grupa uczniów Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach 
osiągnęła sukcesy w konkur-
sach przedmiotowych organi-
zowanych przez Pomorskiego 
Kuratora Oświaty.
– W przeciągu kilku ostat-
nich lat nasi uczniowie w 
konkursach przedmiotowych 
osiągają bardzo dobre wyni-
ki. Wśród nich są laureaci i 
finaliści, a jak wiadomo zwy-
cięzca takiego konkursu ma 
otwarte drzwi do każdej wy-
marzonej szkoły ponadgim-
nazjalnej – mówi nam Ro-
bert Aszyk, dyrektor Zespołu 

Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach.
W tej chwili na wyniki kon-
kursu czeka trzech uczniów 
kolbudzkiej szkoły. W fina-
łach wojewódzkich uczestni-
czyli: Sara Ordowska (język 
niemiecki), Jakub Wdowicz 
(historia) oraz Przemysław 
Zawiślak (język angielski). 
Dodajmy przy okazji, że fi-
nalistami konkursów woje-
wódzkich byli w tym roku 
szkolnym: Julia Średzińska 
(język polski), Jakub Wdo-
wicz (geografia). Z kolei Mi-
riam Grot i Cezary Trelewski 
uczestniczyli w Wojewódz-
kim Konkursie Matematycz-
nym dla szkół podstawowych 
klasy IV-V.

(GR)

RODACY BOHATEROM

Pamiętają o Polakach na Kresach 
Stowarzyszenie Traugutt.
org z Pruszcza Gdańskie-
go nie ustaje w niesieniu 
pomocy naszym rodakom 
na Wschodzie. Niedaw-
no jego członkowie odwie-
dzili kombatantów Armii 
Krajowej na Białorusi, w 
Wołkowysku.
– Mieszka tam sporo star-
szych osób, które pomimo 
wielu lat rozłąki z ojczy-
zną, nadal krzewią pol-
skość na Kresach i są z niej 
dumni. Jesteśmy szczęśliwi, 

że mogliśmy przekazać 
paczki – ten skromny sym-
bol pamięci – mówi Jacek 
Świs, prezes Stowarzyszenia  
Traugutt.org.
Kolejnym etapem na mapie 
działalności wolontariuszy 
z Pruszcza Gdańskiego była 
wizyta na Wileńszczyźnie. 
Podczas eskapady doszło do 
spotkania z merem rejonu 
wileńskiego – Marią Rekść. 
Wszyscy zgodnie uzna-
li, iż należy kontynuować 

współpracę i dalej ją rozwi-
jać w zakresie edukacji, wy-
miany uczniów i kolejnych 
projektów. 
– Spotkani rodacy prosili o 
przekazanie podziękowań 
dla wszystkich darczyńców 
i zaangażowanych osób, 
dzięki którym akcja „Roda-
cy Bohaterom” rozwija się w 
takiej formie – przekazuje 
Jacek Świs.

(TJ)
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  Mirosław Mudlaff, komendant Straży Gminnej w Kolbudach
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EFEKTY ICH PRACY SĄ JUŻ WIDOCZNE

Pracowity rok Straży Gminnej
Minął rok od utworzenia Straży Gminnej w Kolbudach. O pracowitych 12 miesiącach, z komendantem Mirosławem Mudlaffem, roz-
mawia Krzysztof Lubański.

– W ubiegłym roku powoła-
no do życia Straż Gminną w 
Kolbudach. Jak minęło tych 
12 miesięcy?
– O dziwo, bardzo pracowicie. 
Na początku sporo czasu mu-
sieliśmy poświęcić kwestiom 
organizacyjnym, bo przecież 
dopiero co powołana zosta-
ła do życia nasza jednostka. 
Znacznie więcej wysiłku mu-
sieliśmy jednak poświęcić na 
prace w terenie. Z perspektywy 
roku mogę już powiedzieć, że 
mieszkańcy gminy nam zaufa-
li, a tego zaufania postaramy się 
nie zawieść w kolejnych latach. 
Po ilości zgłoszeń dostrzegam 
fakt, że mieszkańcy oczekują 
naszej pomocy. Zwracają się do 
nas z różnymi sprawami. 
– Jakimi zatem sprawami 
zajmuje się Straż Gminna w 
Kolbudach?
– Są to tematy prozaiczne, ale 
i poważne. Niektórymi z nich 
nie możemy się zająć, bo do-
tyczą przestępstw, nad który-
mi pracuje Policja. Dokonu-
jąc analizy struktury zgłoszeń 
mogę powiedzieć, że dominują 
dwie kategorie spraw, z który-
mi mieszkańcy nie mogą sobie 
za bardzo poradzić. Pierwszą z 
nich jest kwestia bezpańskich 
psów, które w ubiegłym roku 
stanowiły istną plagę. W tej 
chwili odnotowujemy już tylko 
incydentalne przypadki. Drugą 
sprawą jest ruch samochodów, 
szczególnie ciężarowych, ale 
też problem źle zaparkowanych 

aut, który dotyczy przede 
wszystkim Kowal.
– W tej chwili wielu z nas 
robi porządki w swoich 
domach i ogrodach. Trzeba 
jednak wiedzieć, że pewne 
działania należy wykonywać 
zgodnie z literą prawa, żeby 
nie narazić się na mandat…
– Istnieje jeszcze problem z wy-
rzucaniem śmieci przy śmietni-
kach i punktach selektywnej 
zbiórki odpadów. Zdarzało 
się, że w miejsca te podrzuca-
no wszystko, ale przypomnę, 
że nie takie jest przeznaczenie 
tych pojemników. Wspólnie z 
Referatem Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Gminy Kolbudy 
ustawiliśmy fotopułapkę, dzię-
ki której złapaliśmy kilka osób 
na podrzucaniu śmieci. Więk-
szość z nich została już ukara-
na. Za nielegalne pozbywanie 
się śmieci sąd może nałożyć 
karę w wysokości nawet 5 ty-
sięcy złotych. 
Robiąc porządki w ogrodzie, 
można palić cząstki roślinne, a 
więc suche liście, trawy, czy też 
gałęzie. Jednak wcześniej trze-
ba zgłosić zamiar rozpalenia 
ogniska do Komendy Powiato-
wej Straży Pożarnej w Prusz-
czu Gdańskim. Należy też za-
chować zasadę współżycia spo-
łecznego. Chodzi o to, aby dym 
nie leciał sąsiadom prosto w 
okna, nie można też zadymiać 
większego obszaru, ponieważ 
można zostać za to ukaranym. 
– Jak bumerang co roku 

wraca na pewno temat wy-
palania traw. Czy na terenie 
gminy Kolbudy jest to duży 
problem?
– Jest to niepotrzebne działa-
nie, które zmusza do akcji Straż 
Pożarną. Wypalanie traw nie 
dość, że niszczy florę, to do-
datkowo ogień może zagrażać 
lasom, czy nawet domostwom. 
Jest to zabronione. W tym roku 
takich przypadków jeszcze nie 
odnotowaliśmy, ale tylko dzię-
ki temu, że na terenie gminy 
nie ma zbyt wielu gospodarstw 
rolnych.
– W Straży Gminnej pracują 
trzy osoby. Czy jest to wy-
starczająca ilość munduro-
wych do realizacji powierzo-
nych Wam zadań?
– Część otrzymywanych przez 
nas zgłoszeń dotyczy okresu 
wieczornego i nocnego, dlate-
go nie jesteśmy w stanie zabez-
pieczyć dwóch zmian w ciągu 
dnia. Szczególnie ważne oka-
że się to niebawem, ponieważ 
dzień się wydłuży, a do tego za 
pasem mamy wiosnę i letni se-
zon, w związku z czym na na-
szym terenie pojawią się jeszcze 
turyści. W związku z tym będę 
manipulował godzinami pracy 
strażników, ale chciałbym, aby 
nasz zespół liczył pięć osób. 
– Straż Gminna to jednak nie 
tylko pilnowanie porządku i 
wlepianie mandatów. Orga-
nizujecie również różnego 
rodzaju akcje.
– Zgadza się. Niebawem 

UŁATWIENIA DLA KIEROWCÓW

Nowa organizacja ruchu przed dworcem

zajmiemy się sprawdzeniem 
numeracji posesji. Jest to ko-
nieczne, ponieważ zdarzają się 
problemy z dotarciem służb 
ratownictwa medycznego pod 
odpowiedni adres. Wszystko 
przez to, że niektóre posesje nie 
posiadają numeru porządkowe-
go. Sam GPS nie ustali numeru 

domu, dlatego niejednokrotnie 
pytano nas, gdzie znajduje się 
dany numer konkretnej ulicy, a 
czasami sami nie potrafimy na 
to odpowiedzieć. Przypomnę, 
że obowiązkiem właściciela jest 
widoczne oznakowanie posesji 
od strony frontowej, a numer 
musi być jeszcze oświetlony. 

Najpierw o takim obowiązku 
informujemy na tablicach so-
łeckich w każdej miejscowo-
ści, aby ten, kto tego nie zrobił, 
mógł nadrobić zaległości, po-
nieważ niebawem rozpocznie-
my kontrolę, czy mieszkańcy 
zastosowali się do zaleceń.
– Dziękuję za rozmowę.

ABY ZGŁOSIĆ PROBLEM STRAŻY GMINNEJ, NALEŻY ZADZWONIĆ POD 
NUMER TELEFONU 58 682 76 66. 

INTERWENCJE MOŻNA ZGŁASZAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ. 

Lada dzień powinna zmienić 
się organizacja ruchu przed 
Dworcem Głównym PKP w 
Gdańsku. 
– Tak ustalili z zarządcą 
obiektu przedstawiciele Stra-
ży Miejskiej, Zarządu Dróg i 
Zieleni, Zarządu Transportu 
Miejskiego oraz Policji. Ini-
cjatorem spotkania była nasza 
jednostka. Zdaniem naszych 
funkcjonariuszy, obecne roz-
wiązania są mało przyjazne 
dla tych, którzy korzystają z 
przydworcowego parkingu. Po 
zmianach kierowcy powinni 
odczuć poprawę. Ma też być 
bezpieczniej – zapewnia Woj-
ciech Siółkowski, rzecznik 
Straży Miejskiej w Gdańsku.
Nie trzeba być zbyt spostrze-
gawczym, aby zauważyć, że na 
parkingu przy dworcu każdy 
jeździ i parkuje według wła-
snych zasad. 
– Kilka tygodni temu niemal 

na całym terenie wprowadzo-
ny został zakaz zatrzymywania 
pojazdów. Oznakowanie jest 
zgodne z prawem i nic nie stoi 
na przeszkodzie, by funkcjona-
riusze na wezwanie podejmo-
wali tam interwencje. Jednak 
naszym zdaniem aktualne roz-
wiązanie w niewielkim stopniu 
uwzględnia potrzeby kogoś, 
kto musi zatrzymać auto przed 
dworcem. Kierowca, który 
przywozi pasażera i chce go zo-
stawić przy hali dworcowej, albo 
jest skazany na płatne miejsce 
postojowe, albo łamie przepisy 
i naraża się na mandat. Aby to 
zmienić zainicjowaliśmy spo-
tkanie, którego efektem będą 
korzystne dla kierowców zmia-
ny – tłumaczy rzecznik Straży 
Miejskiej.
Zarządcy terenu zapropono-
wano rozwiązania, które po-
lepszą sytuację komunikacyj-
ną przed dworcem i poprawią 

bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego. Wpły-
ną też korzystnie na estetykę 
otoczenia.
Sprzed wejścia głównego znik-
ną betonowe słupki, pomalowa-
ne w żółto-czarne paski. Na tym 
miejscu przygotowane będą zaś 
dwa bezpłatne i ogólnodostęp-
ne miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych. Wyzna-
czone zostaną też przynajmniej 
cztery dodatkowe miejsca, na 
których każdy będzie mógł za-
trzymać swój pojazd (nie dłużej 
niż minutę). Jeśli potrwa to dłu-
żej, służby parkingowe dworca 
pobiorą od kierowcy opłatę. 
– Podczas spotkania ustalo-
no również, że wyznaczające 

parking słupki zmienią kolor. 
Zostaną pomalowane na czar-
no, a wokół nich pojawią się 
białe linie, wytyczające skraj-
nie jezdni. Termin wykonania 
wszystkich tych prac zależy od 
warunków atmosferycznych – 
mówi Wojciech Siółkowski.

(GR)

  Przed dworcem nastąpi niebawem zmiana organizacji ruchu

TEATR WYBRZEŻE

Dni otwarte 
teatru
- Z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Teatru ser-
decznie zapraszamy na 
Drzwi Otwarte w Teatrze 
Wybrzeże. 25 i 26 marca 
po raz jedenasty odkry-
jemy przed publicznością 
na co dzień skrywane ta-
jemnice sceny i otworzy-
my podwoje teatralnych 
pracowni. W programie 
m.in.  zwiedzanie Dużej 
Sceny, gra terenowa, Esca-
pe Room i szybkie kursy 
specjalizacji teatralnych – 
zaprasza Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy 
Teatru Wybrzeże.
Więcej szczegółów na ten 
temat znaleźć można na 
stronie www.teatrwybrze-
ze.pl.

(GR)
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Świętują Rok Mariusza 
Zaruskiego – patrona szkoły
Rok 2017 jest szczególny dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. W związku z obchodami 
150. rocznicy urodzin naszego patrona, został on ogłoszony przez Polski Związek Żeglarstwa Rokiem Mariusza Zaruskiego.

W warszawskim Centrum 
Olimpijskim PKOL odbyła się 
niedawno uroczystość rozpoczy-
nająca Rok Mariusza Zaruskie-
go. Wzięli w niej udział ucznio-
wie i opiekunowie szkół imienia 
Zaruskiego z całej Polski. Nie 
mogło tam zabraknąć delegacji 
z SP w Kolbudach (17 uczniów 
z klas III – VI). Do Warszawy 
przybyli również goście związa-
ni z Mariuszem Zaruskim, m.in. 
Stefan Heinrich – syn chrzest-
ny Mariusza Zaruskiego, Maria 
Grodzicka – orędowniczka idei 
Zaruskiego z Gdyni, a także ka-
pitan żaglowca „Generał Zaru-
ski” J. Jaszczuk, przedstawiciele 
Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego oraz 
środowiska harcerskiego. Poczta 
Polska przygotowała na Rok Za-
ruskiego specjalną serię znacz-
ków. Premiera jednego z nich, 
przedstawiającego generała Za-
ruskiego za kołem sterowym na 
tle tatrzańskich szczytów, odby-
ła się w czasie gali.
W tym szczególnym dla nas cza-
sie warto odsłonić karty historii i 
przypomnieć okoliczności nada-
nia naszej szkole imienia Mariu-
sza Zaruskiego. 
W 1986 roku szkoła została 
przeniesiona do nowo wybudo-
wanego obiektu. 
– Na Radzie Pedagogicznej 
ustalono, że trzeba wybrać pa-
trona szkoły. Ogłoszono kon-
kurs wśród młodzieży szkolnej, 
w lokalnych zakładach pracy, 
instytucjach, organizacjach. Od 
dawna realizowaliśmy program 
wychowania morskiego, toteż 
patronem został Mariusz Zaru-
ski. 1 września 1986 roku miała 
miejsce uroczysta Wojewódzka 
Inauguracja Roku Szkolnego z 
udziałem najwyższych władz 
wojewódzkich i gminnych. 

Kurator oświaty nadał szko-
le imię, a zakład opiekuńczy 
POM w Kolbudach ufundował 
sztandar – wspomina Teodor 
Cejrowski.
Mariusz Zaruski urodził się 31 
stycznia 1867 r. w Dumanowie. 
Razem ze stryjem brał udział w 
działalności konspiracyjnej. Na-
stępnie wyjechał na studia. W 
wakacje pływał na Syberię, do 
Chin, Japonii, Indii, Egiptu oraz 
Syrii jako wolontariusz. Po po-
wrocie z rejsów poszedł do ode-
skiej szkoły morskiej, gdzie dzia-
łał przeciwko Rosji w organizacji 
konspiracyjnej. Później, na pole-
cenie dowództwa, zaciągnął się 
do carskiej armii. W 1894 r. zo-
stał zesłany do Archangielska za 
działalność patriotyczną. 
Kiedy wyszedł na wolność, udał 
się do Odessy, gdzie wziął ślub 
z Izabelą Kietlińską. Następ-
nie pojechał do Krakowa, tam 
ukończył malarstwo na Akade-
mii Sztuk Pięknych.
Mariusz Zaruski był też prze-
wodnikiem górskim, pracował 
w TOPR. Wstąpił też do Le-
gionów Polskich, pociągnął za 
sobą wielu górali z TOPR, któ-
rzy widzieli w nim swojego prze-
wodnika. Został komendantem 
Szkoły Narciarskiej Polskich 
Legionów. W 1919 stworzył 11. 
Pułk Ułanów i objął nad nim 
dowództwo. Został odznaczony 
orderem Virtuti Militari V kla-
sy oraz kilkakrotnie Krzyżem 
Walecznych. Już na emeryturze 
stworzył Yacht-Klub Polska, za-
jął się organizacją i koordynacją 
przedsięwzięć mających na celu 
zbudowanie polskiej floty. 
W 1934 r. harcerze kupili statek, 
który nazwano „Zawisza Czar-
ny”, a jego kapitanem został wła-
śnie Mariusz Zaruski. Kiedy wy-
buchła wojna „Zawisza Czarny” 

przestał wypływać w rejsy. Za-
ruski nie został przyjęty do woj-
ska z racji swojego podeszłego 
wieku. Udał się na Wołyń, a na-
stępnie do Lwowa, gdzie został 
aresztowany. Zmarł 8 kwietnia 
1941 r. na dezynterię w więzie-
niu w Chersoniu. W 1997 roku 
sprowadzono do kraju urnę z 
prochami generała, a symbolicz-
ny pogrzeb odbył się na Starym 
Cmentarzu w Zakopanem.
Uczniowie uczęszczający do 
szkoły w Kolbudach od 1986 
roku zapisują nowe karty kro-
niki szkolnej, doskonale pamię-
tając, kim był Mariusz Zaruski. 
Nauczyciele nie ustają w dzia-
łaniach, by uczniowie nie zapo-
mnieli o swoim Generale. Tra-
dycją jest Dzień Patrona, będący 
okazją do poszerzania wiedzy 
o wielkim Polaku, zapoznania 
z jego biografią i spuścizną du-
chową. Ten uroczysty dzień ob-
chodzony jest w formie turnie-
ju „Być jak Mariusz Zaruski”. 
Uczniowie wykazują się znajo-
mością biografii patrona, ogólnie 
pojętą wiedzą żeglarską, histo-
rią jachtów „Zawisza Czarny” i 
„Generał Zaruski”. Towarzyszą 
temu recytacje wierszy Zaruskie-
go i żeglarskie pieśni. Dodatko-
wą atrakcją są występy działają-
cego w szkole zespołu szantowe-
go i tanecznego, który uświetnia 
i ubarwia wiele imprez. W tym 
roku uczniowie przedstawili 
także film pod tytułem „Gdyby 
Mariusz Zaruski prowadził vlo-
ga”, który sami nagrali. 
W 2016 roku, w ramach realiza-
cji programu „Złap wiatr w po-
morskie żagle wiedzy”, w naszej 
szkole odbył się piknik nauko-
wo-żeglarski. Gościem specjal-
nym był wówczas Piotr Myszka 
– reprezentant Polski w wind-
surfingu, mistrz świata w żeglar-
skiej klasie RS:X. 
W ramach realizacji założeń 
edukacji morskiej uczniowie 
uczestniczą w ciekawych zaję-
ciach. Między innymi wielokrot-
nie zwiedzali jachty „Generał 
Zaruski” oraz „Zawisza Czar-
ny”. Podczas tych wizyt pozna-
wali historię kartografii, przy-
rządy nawigacyjne i ich działa-
nie, słuchali opowieści zarówno 
o patronie szkoły, jak i samych 
jachtach, snutych przez kapitana 
statku „Generał Zaruski” Jerzego 
Jaszczuka, prezesa CWM ZHP 
Rafała Klepacza czy kierowni-
ka biura armatorskiego statku 
„Generał Zaruski” Krzysztofa 
Dębskiego. Uczniowie zwiedzali 
także statek-muzeum „Sołdek”. 

Nieodłącznym elementem wy-
cieczek jest oddanie hołdu pod 
pomnikiem Mariusza Zaruskie-
go, którego statua znajduje się 
w porcie jachtowym w Gdyni. 
Taka forma zajęć cieszy się dużą 
popularnością wśród uczniów. 
– Wycieczka zaczęła się długim 
spacerem po Gdańsku, który 
zaprowadził nas nad Motławę, 
gdzie cumował piękny, stary 
jacht „Generał Zaruski”. Mój 
wzrok przykuły obrazy, świetne 
wrażenie zrobiła na mnie kon-
strukcja oraz wyposażenie stat-
ku, a nawet wypróbowałam koje 
marynarzy, bo źle się czułam i 
położyłam się. Klasa udała się 
na „Sołdka”, ale ja oglądałam go 
z zewnątrz, bo nieswojo się czuję 
na dużych statkach, lecz muszę 
przyznać, że robił on ogromne 
wrażenie. Według mnie to była 
wspaniała wycieczka, pełna cie-
kawostek o naszym patronie i o 

jego pięknym jachcie – wspo-
mina Marta Jakuta z klasy 1C 
gimnazjum. 
– Wycieczka bardzo mi się po-
dobała. Na jachcie „Generał Za-
ruski” jeden z marynarzy bardzo 
ciekawie opowiadał o przygo-
dach morskich i życiu naszego 
patrona. Każdemu poleciłbym 
tam się wybrać – dodaje Kamil 
Młyński z tej samej klasy. 
Ogromne uznanie wśród mło-
dzieży zyskały rejsy po Zatoce 
Gdańskiej jachtami „Zawisza 
Czarny” i „Generał Zaruski”. 
W ich trakcie uczniowie wyko-
nują prace na pokładzie: stawiają 
i zwijają żagle, porządkują liny, 
pracują przy sterze, manewrują 
odbijaczami. To dla nich nie-
zwykła przygoda i niezapomnia-
ne przeżycia. 
Wielu uczniów naszej szkoły pa-
sjonuje się żeglarstwem. Reali-
zację ich zamiłowań umożliwia 

działająca w Kolbudach Gmin-
na Przystań Żeglarska. W roku 
2012 windsurferka Zuzan-
na Ziemkiewicz, trenująca w 
Gdańskim Klubie Żeglarskim, 
zdobyła tytuł Najpopularniej-
szego Sportowca Pomorza, 
przyznawany przez czytelników 
„Dziennika Bałtyckiego”. Gim-
nazjalistka otrzymała ogromne 
wsparcie ze strony społeczności 
szkolnej, dla której tradycje że-
glarskie są niezwykle ważne. 
Uczniowie ZKPiG w Kolbudach 
są dumni ze swojego patrona. 
Kolejne pokolenia będą również 
poznawać dzieje i pasje tego nie-
zwykłego Polaka, pielęgnować 
jego idee i wcielać je w życie. 
Mariusz Zaruski był, jest i nadal 
będzie wspaniałym wychowaw-
cą młodzieży. 

Nauczyciele i uczniowie  
ZKPiG Kolbudy

  Uczniowie kolbudzkiej szkoły podczas rejsu jachtem Zawisza Czarny

  Turniej „Być jak Mariusz Zaruski” – Dzień Patrona   My się wiatru nie boimy… Rejs jachtem Generał Zaruski
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INWESTYCJA POTRWA 5 MIESIĘCY

Rusza budowa drogi 
Pręgowo – Bielkówko 
Inwestycje drogowe szczególne cieszą kierowców. Powody do zadowolenia mogą 
mieć również piesi, bo gmina inwestuje także w piesze ciągi komunikacyjne.

  Niebawem rozpocznie się przebudowa drogi Pręgowo – Bielkówko
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Najważniejszą inwestycją dro-
gową, która będzie zrealizowa-
na w tym roku, jest przebudo-
wa trasy Pręgowo – Bielkówko. 
Przypomnijmy, że pierwszy 
etap tej inwestycji został zreali-
zowany dwa lata temu. Zada-
nie miało zostać zakończone w 
roku ubiegłym, ale gmina Kol-
budy nie otrzymała rządowej 
dotacji.
– W tym roku również wystą-
piliśmy o dotację, ale znaleź-
liśmy się na miejscu rezerwo-
wym i jeśli pojawią się oszczęd-
ności poprzetargowe, to otrzy-
mamy rządowe pieniądze na 
realizację tej drogi – mówi nam 
Adam Babkiewicz z Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Gminy Kolbudy.
Pod koniec tego tygodnia zo-
stanie podpisana umowa ze 
spółką Budimex, która wy-
grała przetarg. Za przebu-
dowę tej drogi gmina zapłaci 

warszawskiej firmie 2937310 
złotych. 
– Myślę, że na przełomie mar-
ca i kwietnia drogowcy wezmą 
się do działania. Jest to kilo-
metrowy odcinek drogi, więc 
wydawać by się mogło, że prace 
przebiegną szybko. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że gros prac 
dotyczyć będzie przebudowy 
wodociągu, czy wykonania 

odwodnienia. Zgodnie z umo-
wą wykonawca będzie miał pięć 
miesięcy na wykonanie zadania 
– dodaje Adam Babkiewicz.
Dodajmy przy okazji, że w tej 
chwili trwa budowa chodni-
ka w miejscowości Czapielsk 
(wzdłuż ul. Słonecznikowej, 
na której wykonana zosta-
nie nakładka asfaltowa). We-
dług harmonogramu prace te 

mają być ukończone do poło-
wy kwietnia. Z kolei w Janko-
wie Gdańskim budowany jest 
chodnik wraz z oświetleniem 
wzdłuż ul. Szlacheckiej/Con-
radiego. Te wszystkie roboty 
mają być ukończone także do 
połowy kwietnia.

(KL)

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

Zapraszamy na jarmark
Kiermasze świąteczne organi-
zowane przez Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdańskim 
cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców. Nic 
zatem dziwnego, że są wycze-
kiwane z niecierpliwością przez 
wielu pruszczan.
– W tej chwili czekamy jesz-
cze na zgłoszenie wystawców, 
którzy chcieliby zaprezentować 
swoje wyroby podczas tegorocz-
nego Jarmarku Wielkanocnego, 
który tradycyjnie już odbędzie 
się na terenie Faktorii – mówi 
nam Piotr Pułkowski, dyrektor 
Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim. 
Wystawcy zgłaszać się mogą do 
24 marca. Formularz zgłosze-
niowy jest na stronie interneto-
wej CKiS (www.ckis-pruszcz.
pl) lub też w kasie Faktorii. 
– Czekamy na osoby, które zaj-
mują się rękodziełem, czy re-
stauratorów, zajmujących się 

slow foodem, ale też inne osoby, 
które chciałyby pokazać swój 
dorobek artystyczny – dodaje 
Piotr Pułkowski.
Tegoroczny Jarmark Wielka-
nocny odbędzie się w Faktorii w 
dniach 8 – 9 kwietnia. Podczas 
kiermaszu przeprowadzony zo-
stanie konkurs dla dzieci na naj-
ładniejszą palmę wielkanocną. 
– Organizowane przez nas jar-
marki wpisały się już w kalen-
darz imprez naszego miasta i 
cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców. Cieszy-
my się też z tego, że wystawcy 
chcą do nas przyjeżdżać. Już te-
raz mogę powiedzieć, że bożo-
narodzeniowy jarmark zmieni 
swą scenerię i formułę, a przede 
wszystkim rozmach. Nadal or-
ganizowany będzie jednak w 
Faktorii – uchyla rąbka tajemni-
cy dyrektor Pułkowski.

(KL)
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DRZEWNY HIT INWESTYCYJNY

Oxytree? Dobra lokata kapitału!!!
W Chinach uprawia się je od co najmniej 2600 lat, w Polsce od 2015 roku. Jednak w tym roku liczba plantacji coraz 
bardziej popularnego w Polsce drzewa Oxytree na pewno wzrośnie.

„Bohater” naszego artykułu 
to drzewo z gatunku paulow-
ni, którego uprawa przynosi 
same korzyści. Ze względu na 
swoje właściwości uprawia-
ne jest na skalę przemysłową, 
a jego plantacje znajdują się 
przede wszystkim na Dalekim 
Wschodzie, ale też w Amery-
ce Północnej, Nowej Zelandii, 
RPA czy Australii. Od nie-
dawna uprawą tego zdumie-
wającego drzewa zajmują się 
także Europejczycy. A co w 
nim takiego zdumiewającego?
Oxytree to szybko rosnące 
drzewo liściaste o wyjątko-
wych właściwościach. Jest ro-
śliną odporną i mało wymaga-
jącą. Bez trudu znosi tempe-
ratury w zakresie -25 do +45 
stopni C. Drzewa Oxytree 
dobrze się czują na glebach 
luźnych, przepuszczalnych, 
dlatego można je sadzić m.in. 
na piaszczystych ugorach  
i nieużytkach. W związku z 
intensywnym wzrostem drze-
wa potrzebują stosunkowo 
dużo wody – ok. 800 mm/m² 

rocznie, ważne jest również, aby 
poziom wód gruntowych znaj-
dował się poniżej 2 m.
W pierwszym roku drzewo do-
rasta nawet do ponad 2 m wy-
sokości, jednak taką roślinę 
przycina się na wysokości ok. 5 
cm, co wzmacnia jej system ko-
rzeniowy oraz poprawia jakość 
pozyskiwanego później drewna. 
W drugim roku drzewo dorasta 
nawet do 3 metrów wysokości. 
W wieku 6 lat drzewo osiąga ok. 
18 m wysokości i średnicę pnia 
ponad 30 cm i jest gotowe do 
pozyskania. W tym momencie 
tych, którzy nie znają tego ga-
tunku – wprawimy w osłupie-
nie. Zdumiewające jest to, że 
Oxytree odrasta, a po 4 latach 
ponownie jest gotowe do ścin-
ki. Plantatorzy mogą liczyć, że 
z jednego sadzenia będą aż czte-
rokrotnie zbierać żniwa.
Nic zatem dziwnego, że uprawa 
Oxytree jest opłacalnym przed-
sięwzięciem. Każde drzewo daje 
ok. 0,5 m³ drewna. Z jednego 
hektara uzyskamy ok. 250 m³ 
drewna o wartości ok. 100 tys. 

zł. W ciągu 18 lat (cztery cy-
kle) teoretycznie uzyskamy 
więc przychody w wysokości 
ok. 400 tys. zł. Szacowane 
koszty związane z plantacją 
w tym okresie to ok. 125 tys. 
zł. Wyliczony zysk w kwocie 
16,6 tys. rocznie nie wyglą-
da może imponująco, jednak 
przy wzroście wielkości plan-
tacji do np. 10 ha, Oxytree sta-
je się interesującą inwestycją 
długoterminową.
Mieszkańcy powiatu gdań-
skiego posiadają wiele grun-
tów, które stanowią nieużyt-
ki, bo jakakolwiek uprawa nie 
daje oczekiwanych zysków. 
Może więc warto zainwesto-
wać w Oxytree? Dzięki temu 
nasze nieużytki zostaną zale-
sione, a przy okazji może to 
być dobra lokata kapitału. 
Zapraszamy do oglądania na-
szej plantacji w Kazimierzo-
wie gdzie na miejscu można 
przekonać się jak wygląda 
uprawa.

Grzegorz Rudnicki

W razie jakichkolwiek pytań, Team Oxytree jest do Twojej dyspozycji! 
Skontaktuj się z nami! U nas każdy klient jest ważnym klientem!

Obsługa klienta: +48 (71) 726 00 16
E-mail: oxytree.pl@oxytree.com
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  Miniskarb kibica               GKS Kowale
Górny rząd od lewej:
Tomasz Czajko - trener,
Patryk Schmidtke, 
Przemysław Boś, 
Adrian Koenner, 
Łukasz Szypowicz, 
Miłosz Sieliwończyk, 
Dawid Naus, 
Mateusz Jabłonka, 
Tomasz Pierzchliński

Górny rząd od lewej:
Hubert Pawłowski,
Grzegorz Woronowicz, 
Szymon Jarząbkiewicz,
Szymon Maliszewski,
Szymon Gonera, 
Konrad Kuhn, 
Wiktor Szyca, 
Krzysztof Kloskowski -trener,
Wojciech Zając, 
Oskar Siemaszkiewicz, 
Jan Łakomiec, 
Sebastian Śmiechowski, 
Filip Tarnawski

Górny rząd od lewej:
Kacper Buśko,
Krzysztof Gielec, 
Miłosz Jaworowski, 
Oskar Jachimowski, 
Hubert Cybulski, 
Bartosz Mańka, 
Maks Lewandowski, 
Norbert Tomicki, 
Igor Bartnicki, 
Bartosz Osiński,
Wojciech Brodzki,
Michał Kul, 
Marcin Waniuga - trener

Dolny rząd od lewej:
Mateusz Bianga,
Adrian Domalewski,
Dawid Pawłowski,
Michał Kowalczyk,
Maciej Sokołowski,
Sebastian Haase, 
Adam Dombrowski, 
Nikolas Zawada, 
Paweł Butkiewicz

Dolny rząd od lewej:
Aleksandra Schmidtke, 
Miłosz Tomicki, 
Alan Rytlewski, 
Błażej Kowalczyk, 
Julia Modrzewska, 
Antoni Świąder, 
Nikodem Willich, 
Szymon Wodnicki, 
Jan Polak, 
Aleksander Zwierełło, 
Piotr Jurczak, 
Piotr Ceranowski, 
Juliusz Częścik.

Dolny rząd od lewej:
Łukasz Kowalski,
Mikołaj Kustusz,
Patryk Gabrukiewicz,
Rafał Średnicki,
Adam Żwirbliński,
Marcin Kriger,
Hubert Wilarski

GKS Kowale rocznik 2001/2002

GKS Kowale rocznik 2009/2010

GKS Kowale rocznik  2005/2006
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  Miniskarb kibica               GKS Kowale

Górny rząd od lewej:
Artur Jażdżewski (trener bramkarzy), Krzysztof Bartoszuk (trener), Wojtek Frankowski, Dominik Koenner, Mikołaj Zawaluk,
Kacper Ceranowski, Marcin Lis, Wiktor Łosowski, Krystian Miakinków, Daniel Cybulski, Maks Samujło , Maciej Zając, Jan Pawłowicz, 
Filip Zachorodny, Kacper Lipski (trener), Dariusz Borkowski (trener) 
Środkowy rząd od lewej:
Filip Sobek, Marcel Głogowski, Jakub Kozak, Jakub Maliszewski, Marcel Małyszko, Jakub Bianga, Adrian Cirkowski, Szymon Dziedzia, 
Karol Bławat, Wiktor Gurzyński, Dawid Dombrowski, Michał Bury
Dolny rząd od lewej:
Mikołaj Pokropski, Julian Umiński, Staś Cupa, Jan Gabała, Borys Lemański, Miłosz Mańka, Jacek Jażdżewski, Dawid Rohde,
Michał Rorzkowski, Karol Włodarski, Szymon Czarnobaj, Łukasz Borkowski, Krzysztof Stan
Nieobecni na zdjęciu: 
Marek Cirkowski (trener), Sebastian Stanisławski, Wilhelm Wilczyński, Mateusz Wloch, Kosma Puszkiewicz, Franek Kreft, Wiktor 
Szyca, Janek Łakomiec, Milan Jurkiewicz

Dolny rząd od lewej:
Aleksandra Schmidtke, 
Miłosz Tomicki, 
Alan Rytlewski, 
Błażej Kowalczyk, 
Julia Modrzewska, 
Antoni Świąder, 
Nikodem Willich, 
Szymon Wodnicki, 
Jan Polak, 
Aleksander Zwierełło, 
Piotr Jurczak, 
Piotr Ceranowski, 
Juliusz Częścik.

GKS Kowale rocznik 2007/2008 - zdjęcie z grudnia 2016 r.

Górny rząd od lewej:
Ryszard Górnik (trener bramkarzy),
Jan Przybyszewski,
Krzysztof Kwasny,
Kacper Lipski,
Dawid Krawcewicz(bramkarz),
Mateusz Kozłowski(bramkarz),
Stefan Kowalewski,
Łukasz Gładczuk,
Robert Kugiel(trener),
Mirosław Bogdański(Prezes).

Dolny rząd od lewej:
Daniel Sobisz,
Kamil Kloskowski,
Marek Cirkowski,
Mariusz Jary,
Łukasz Romańczuk,
Piotr Zubkowicz.

GKS Kowale - seniorzy
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  Budowa sali sportowej w Lublewie przebiega w ekspresowym tempie

INWESTYCJA ZA 10 MILIONÓW

Nowe pogotowie już w lipcu
Szybkimi krokami zbliża się 
do końca budowa siedziby 
Samodzielnego Publiczne-
go Pogotowia Ratunkowego 
przy ulicy Raciborskiego w 
Pruszczu Gdańskim. Termin 
zakończenia inwestycji nie 
jest zagrożony i budynek zo-
stanie oddany do użytku już 
w lipcu.
– Budynek ma zostać odda-
ny do użytku 10 lipca. W tej 
chwili trwają ostatnie prace 
dekarskie. Obiekt jest rów-
nocześnie docieplany, nato-
miast wewnątrz montowane 
są różnego rodzaju instalacje. 
Z kolei wokół budynku pro-
wadzone są roboty związane 
z wykonaniem drogi dojazdo-
wej oraz parkingiem – mówi 
„Panoramie” Marian Cichon, 
wicestarosta gdański.
Kosz inwestycji początko-
wo (po przetargu) wynosił 
8,3 mln zł, ale jak informuje 

  Pogotowie przy Raciborskiego otwarte zostanie już w lipcu

OTWARCIE NA POCZĄTKU WRZEŚNIA

Sala w Lublewie już powstaje
Rozpoczęła się budowa sali sportowej przy szkole w Lublewie. Zadanie nie jest 
skomplikowanym przedsięwzięciem, dlatego miejscowi uczniowie z nowego 
sportowego obiektu będą mogli cieszyć się już we wrześniu.

Przypomnijmy, że sala sporto-
wa w Lublewie będzie bliźnia-
czo podobna do obiektu, któ-
ry niedawno wybudowano w 
Pręgowie.
– Budynek sali odizoluje nieco 
teren szkolny od drogi powia-
towej, na której notujemy dość 
duże natężenie ruchu. Gmina 
Kolbudy przeznacza w budże-
cie ponad 21 milionów złotych 
na inwestycje oświatowe. Ta, 
nie licząc nakładów na budowę 
szkoły w Kowalach, jest najbar-
dziej kosztowną na liście zapla-
nowanych na ten rok inwestycji 
– przyznaje Marek Goliński, 
wicewójt gminy Kolbudy.
Obiekt powstaje w miejscu do-
tychczasowego boiska szkol-
nego. Jak dodaje Adam Bab-
kiewicz, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzę-
du Gminy Kolbudy, poza salą 
sportową powstanie oczywiście 
zaplecze. 
– Dodatkowo powstanie nad-
wieszany łącznik, który połą-
czy salę ze szkołą. Dzięki temu 
placówka powiększy się o do-
datkowe oddziały dydaktyczne 

– dodaje Adam Babkiewicz. – 
Budujemy salę o powierzchni 
ok. 12,5 na 25 metrów w tech-
nologii konstrukcji z drewna 
klejonego. W części zaplecza 
i łącznika obiekt będzie mu-
rowany. Na piętrze mieścić się 
będą trzy sale lekcyjne oraz 

sekretariat szkoły, natomiast na 
parterze zlokalizowane zosta-
nie zaplecze sanitarne.
Inwestycja w Lublewie – po-
dobnie jak w Pręgowie – kosz-
tować będzie ok. 2,7 mln zł. 
Z obiektu korzystać będą 
przede wszystkim dzieci, ale 

w godzinach popołudniowych 
będzie on również dostępny dla 
pozostałych mieszkańców Lu-
blewa, czy innych miejscowości 
gminy Kolbudy.

(GR)
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Marian Cichon, umowa była 
aneksowana i teraz – łącz-
nie z wyposażeniem – za-
danie to pochłonie ok. 10 
mln. zł. Warto powiedzieć 
w tym miejscu, że cała in-
westycja finansowana jest ze 
środków własnych powiatu 
gdańskiego.
– Część wyposażenia zosta-
nie przeniesiona z obecnej 
siedziby pogotowia. Zaraz po 
oddaniu budynku do użytku 
zajmiemy się jego umeblo-
waniem i wyposażeniem, aby 
najpóźniej pod koniec lipca 
nasze pogotowie funkcjono-
wało już w nowej siedzibie – 
dodaje Marian Cichon.
Dodajmy jeszcze tylko, że w 
budynku przy ulicy Racibor-
skiego swoją nową siedzi-
bę mieć również będzie Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie.

(KL)

Przedszkole „Wielka Przy-
goda” jest placówką niepu-
bliczną działającą w Gdańsku 
przy ul. Ujeścisko 10 (boczna 
od ul. Kartuskiej, przy Osie-
dlu Pomarańczowym) od 
września 2007 roku. Z myślą  
o naszych podopiecznych sta-
le wzbogacamy ofertę w za-
kresie dydaktyki wychowania 
i opieki, uwzględniając przy 
tym najnowsze badania z za-
kresu pedagogiki i psycho-
logii. Siedzibą przedszkola 
jest dom wolnostojący z wła-
snym ogrodem znajdujący się 
w otoczeniu małych nowych 
osiedli w Gdańsku Zaborni.

PRIORYTETY NASZEGO 
PRZEDSZKOLA
Nasz priorytet w pracy  
z dzieckiem to odkrywa-
nie oraz doskonalenie jego 

umiejętności i mocnych stron 
tak, aby w efekcie ukształto-
wać w dziecku wysokie poczu-
cie własnej wartości i uzyskać 
pełną gotowość do podjęcia 
edukacji szkolnej opuszczają-
cego placówkę wychowanka. 
W naszym przedszkolu wy-
chodzimy z założenia, że każ-
dy człowiek posiada talenty. 

Dlatego stawiamy sobie za cel 
ich odkrywanie oraz rozwija-
nie. Traktujemy jako wyzwanie 
pracę z dzieckiem szczególnie 
uzdolnionym.
W codziennej pracy skupiamy 
się również na przezwycięża-
niu słabości i dostosowywaniu 
metod oraz form pracy tak, aby 
każdy nasz Podopieczny miał 
możliwość odniesienia sukce-
su na miarę swoich możliwo-
ści. Udało nam się stworzyć 
sprawny system pomocy dzie-
ciom o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Otaczamy 

przedszkolaki opieką peda-
gogiczną i terapeutyczną do-
stosowaną do indywidualnego 
potencjału.  Zadaniem kadry 
pedagogicznej naszego przed-
szkola jest wprowadzić dzieci 
w świat wartości w duchu po-
szanowania praw wszystkich 
ludzi. Zwracamy szczególną 
uwagę na współpracę dzieci, 
nauczycieli i rodziców.
Dużo czasu  poświęcamy za-
bawie tematycznej jako pod-
stawowej formie działalności 
dziecka w wieku 3- 5 lat, co 
znajduje wyraz w Koncep-
cji Pracy Przedszkola i Planie 
Rocznym. Uważamy, że na-
ukę języka obcego warto za-
cząć od najmłodszych lat. Za-
jęcia j. angielskiego odbywają 
się codziennie w każdej grupie 
wiekowej.

KADRA PRYWATNEGO 
PRZEDSZKOLA „WIELKA 
PRZYGODA”
Kadrę naszego przedszkola 
tworzą ludzie z pasją, nauczy-
ciele nowatorzy, posiadający 

wysokie kwalifikacje w zakre-
sie dydaktyki oraz wychowania 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Mogą się 
także poszczycić dodatkowy-
mi umiejętnościami nabytymi 
w czasie studiów podyplomo-
wych, kursów i szkoleń, któ-
re wykorzystują w codziennej 
pracy, wprowadzając dzieci  

w świat literatury, matema-
tyki, fizyki, sztuki…Duża 
grupa nauczycieli ma wie-
dzę  z zakresu pedagogiki 
specjalnej.
Cała Kadra przedszkola 
„Wielka Przygoda” dba o to, 
by pierwszy etap edukacyjny 
stał się dla Dzieci oraz Rodzi-
ców Wielką Przygodą…

REKLAMA

PRZEDSZKOLE “WIELKA PRZYGODA”
UL. UJEŚCISKO 10, 80-130 GDAŃSK
TEL. 58 303 19 19, TEL. 660 913 167

E-MAIL: KASIA@WIELKAPRZYGODA.COM
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NA JASKRĘ ŻELOWY IMPLANT

Nowatorskie leczenie 
na Zaspie
Dwoje pacjentów ze Szpitala 
św. Wojciecha na gdańskiej 
Zaspie przeszło operację ja-
skry, wykonaną nowator-
ską, małoinwazyjną metodą 
wszczepienia implantu że-
lowego XEN. Zabieg bę-
dzie poprzedzony szkole-
niem dla lekarzy z Oddziału 
Okulistycznego placówki na 
Zaspie.
Podanie implantu żelowego 
XEN jest innowacyjną meto-
dą w chirurgii jaskry, zalicza-
ną do kategorii MIGS, czyli 
minimally invasive glaucoma 
burgery. Wszczepiony im-
plant ułatwia odpływ cieczy 
wodnistej z oka i zapewnia 
odpowiednie ciśnienie we-
wnątrz gałki ocznej.
Na świecie to nowa technika 
operacyjna. Pierwszy taki za-
bieg w USA został przepro-
wadzony 9 lutego tego roku.
– W Europie już kilka ta-
kich operacji było, w Polsce 
jesteśmy prekursorami meto-
dy podania chorym na jaskrę 
implantu żelowego XEN. Jej 
wielką zaletą jest mała inwa-
zyjność, pacjent po zabiegu 
nie wymaga hospitalizacji, 
zwolnień lekarskich, właści-
wie od razu wraca do nor-
malnego życia, co też jest dla 
niego korzystne. Jednak nie 

DO KOŃCA LISTOPADA

Koncepcja rozbudowy Węzła Kowale
Jak informuje nas Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku, trwają intensywne 
prace mające na celu rozwiązanie 
problemów komunikacyjnych 
w ciągu Obwodnicy Trójmiasta 
pomiędzy węzłami Południo-
wym i Szadółki oraz Węzła 
Kowale. 
Przypomnijmy, że w listopadzie 
w tej sprawie przedstawiciele 
samorządu województwa oraz 
Gdańska i gmin Pruszcz Gdań-
ski i Kolbudy podpisali list inten-
cyjny, określający współdziałanie 
samorządów w zakresie plano-
wanej inwestycji. 
– Na początku marca podpisana 
została umowa pomiędzy Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku a spółką Europrojekt 
na opracowanie koncepcji roz-
budowy Węzła Kowale. Na ten 
cel władze województwa po-
morskiego przeznaczyły blisko 
1 milion złotych – informuje 

Małgorzata Pisarewicz. – Plano-
wana inwestycja układu komu-
nikacyjnego obejmuje rozbudo-
wę Węzła Kowale, budowę dróg 
zbiorczo-rozprowadzających na 
odcinku Obwodnicy Trójmiasta 
od Węzła Południowego do Wę-
zła Szadółki oraz rozbudowę od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 221.
Celem podpisanej umowy będzie 
poznanie uwarunkowań tereno-
wych, środowiskowych, technicz-
nych, ekonomicznych, ruchowych 
i organizacyjnych kompleksowej 
rozbudowy układu komunikacyj-
nego w Kowalach w obrębie drogi 
wojewódzkiej nr 221.
– Układ komunikacyjny ma być 
analizowany wielowariantowo, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzennych relacji z obszara-
mi zabudowanymi oraz obszarami 
i obiektami objętymi ochroną na 
podstawie przepisów o ochronie 
przyrody i o ochronie zabytków. 
Projektowany układ ma uwzględ-
niać powiązania rozbudowywanej 

drogi wojewódzkiej oraz węzła w 
Kowalach z siecią dróg publicz-
nych oraz zasady obsługi terenów 
do niego przyległych – dodaje 
rzecznik urzędu.
Dokumentacja ma być gotowa do 
końca listopada.
 – Od wielu lat Węzeł Kowale 
przestał być wydolny i jest przy-
czyną gigantycznych korków, ale 
też stwarza permanentne niebez-
pieczeństwo dla podróżujących. 
Cieszymy się z podpisanego poro-
zumienia, szczególnie, że dotyczy 

ono również Węzła Szadółki 
i regulacji ruchu między nimi. 
Również nasza gmina dofinan-
suje rozbudowę Węzła Kowale, a 
jesteśmy po rozmowach z przed-
siębiorcami i wiem, że niektóre 
firmy również pomogą finan-
sowo. Liczymy, że w kosztach 
inwestycji partycypować będzie 
także Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad – mówi 
„Panoramie” Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.

(GR)

WYKORZYSTUJĄ UNIJNE PIENIĄDZE

Nowe pracownie i sprzęt 
w naszych szkołach 
Nowe pracownie, niespotykany dotąd sprzęt. Dzięki środkom pozyskanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego możemy 
realizować w podległych nam placówkach oświatowych zintegrowany projekt 
edukacyjny, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w 
powiecie gdańskim – mówi nam Piotr Kaliński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

W ramach projektu, o którym 
pisaliśmy już w jednym z po-
przednich wydań „Panoramy”, 
powstaną nowoczesne pracow-
nie kształcenia zawodowego, 
wyposażone w nowoczesny 
sprzęt i technologie – takie, 
które wykorzystywane są u 
pracodawców. 
– Rozbudowanie bazy dydak-
tyczno-szkoleniowej dla zawo-
du technik mechatronik w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Ru-
socinie obejmie utworzenie pra-
cowni pneumatyki i hydrauliki 
oraz elektrycznej i elektronicz-
nej, a także obsługi urządzeń i 
systemów mechatronicznych. 
Poza tym powstaną pracownie 
projektowania i programowa-
nia oraz komunikacji w języ-
ku obcym. Projekt przewiduje 
także utworzenie mobilnych 
stanowisk egzaminacyjnych, 
wyposażonych w odpowied-
nie elementy przyłączeniowe i 
montażowe, umożliwiających  
szkole prawidłową realizację 
egzaminów zawodowych w za-
wodzie technik mechatronik  – 
wyjaśnia Piotr Kaliński.
Projekt zakłada również 

powstanie i wyposażenie pra-
cowni dla dwóch zawodów w 
Zespole Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim (technik eko-
nomista i technik logistyk). W 
ramach rozbudowy bazy dydak-
tyczno-szkoleniowej dla zawo-
du technik ekonomista powsta-
ną pracownie: – ekonomiczna, 
– techniki biurowej, 
– komunikacji w języku obcym.
Dla zawodu technik logistyk 
powstaną pracownie:
– logistyki, środków transportu, 

gospodarki materiałowej, 
– komunikacji w języku obcym. 
– Pracownie te zostaną wypo-
sażone m.in. w sprzęt kompu-
terowy z nowoczesnym i specja-
listycznym oprogramowaniem, 
drukarki laserowe, projekto-
ry multimedialne, tablety czy 
plansze wielkoformatowe. W 
pracowniach logistyki, gospo-
darki materiałowej i środków 
transportu znajdą się także wóz-
ki widłowe, sztaplarki, wózki 
platformowe czy drukarki ety-
kiet magazynowych. Młodzież 

będzie miała również dostęp do 
nowoczesnego oprogramowa-
nia, by wspomnieć chociażby o 
wirtualnych laboratoriach logi-
styczno-spedycyjno-magazyno-
wych czy systemie monitoringu 
satelitarnego transportu drogo-
wego – mówi Stefan Skoniecz-
ny, starosta gdański.
Całkowita wartość projektu 
to 5,5 mln zł, z czego unijne 
wsparcie wynosi 4,8 mln zł. 

Grzegorz Rudnicki

wszystkim cierpiącym na ja-
skrę można pomóc w ten spo-
sób – mówi dr Witold Kokot, 
ordynator Oddziału Oku-
listycznego w Szpitalu św. 
Wojciecha.
Do przeszczepu kwalifiko-
wani są tylko chorzy z jaskrą 
z otwartym kątem przesą-
czania. Dwoje takich pacjen-
tów zostało zoperowanych w 
gdańskim szpitalu pod koniec 
lutego. Dodajmy, że bezpo-
średnio przed zabiegami dwo-
je lekarzy z Oddziału Okuli-
stycznego gdańskiej placówki 
przeszło specjalistyczne szko-
lenie. Po wstępie teoretycz-
nym „kursanci” przeszli także 
część praktyczną na sztucz-
nych gałkach ocznych, którą 
przeprowadzili specjaliści z 
Wielkiej Brytanii i Polski.
– Zabiegi wszczepiania im-
plantu żelowego XEN w 
szpitalu należącym do spółki 
Copernicus Podmiot Lecz-
niczy są dla pacjentów bez-
płatne, wykonywane w ra-
mach umowy z NFZ – in-
formuje Małgorzata Pisa-
rewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.

(GR)

CZYM JEST JASKRA?
Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku na 
świecie. To postępujące i nieodwracalne uszkodzenie nerwu 
wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, prowadzące 
do pogorszenia lub utraty wzroku. Główną tego przyczyną 
jest wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Chorobę można 
leczyć farmakologicznie i operacyjnie. Światowa Organiza-
cja Zdrowia uznała jaskrę za chorobę społeczną.

DO ZOBACZENIA W SOBOWIDZU

Zapraszamy na 
„Jajcarnię” 
Na Wyżynie Gdańskiej top-
nieją resztki śniegu, dlatego 
nabieram optymizmu i za-
praszam Was na XVIII JAJ-
CARNIĘ do Sobowidza. 
Tradycyjna IV niedziela Po-
stu przypada 26 marca, zaraz 

po skróconej o godzinkę nocy, 
ale i tak przecież nie będzie-
cie mogli spać. Godziny nie 
zmieniamy, 11.00. Do zoba-
czenia! God speed!

ks. Krzysztof Masiulanis

  Budowa sali sportowej w Lublewie przebiega 
w ekspresowym tempie

  List intencyjny w sprawie rozbudowy Węzła Kowale podpisano 
już kilka miesięcy temu. Teraz pora na kolejny krok w tym kierunku

  Przykładowe stanowisko  egzaminacyjne
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NIE BĄDŹ GORSZY – TEŻ KORZYSTAJ ZE ŚWIATŁOWODU

Telewizja kablowa również na wsi
Jeszcze kilka lat temu z do-
brodziejstw internetu świa-
tłowodowego i telewizji ka-
blowej mogli cieszyć się je-
dynie mieszkańcy miast, i to 
tych większych. Mieszkańcy 
większości polskich mia-
steczek i wsi skazani byli na 
internet słabej jakości, a tele-
wizja dostępna była jedynie  

z talerza satelitarnego.
Tendencje te zmienia jednak 
firma BIALL-NET, która wy-
budowała już główną magistra-
lę światłowodu, która biegnie 
od Otomina przez Kolbudy do 
Przywidza i dalej do Trąbek 
Wielkich. W tej chwili trwa 
podłączanie pojedynczych 
klientów do sieci w Przywidzu. 
– Z naszych usług lada 
dzień będą mogli korzystać 

mieszkańcy osiedla przy ulicy 
Jasionowej w Przywidzu. Tak 
naprawdę ci, którzy podpisa-
li umowy od 1 kwietnia, będą 
mogli korzystać z naszych 
usług – telewizji, internetu  
i telefonii. Dodam w tym miej-
scu, że zajmujemy się wszyst-
kimi sprawami związanymi  
z przeniesieniem numeru tele-
fonu stacjonarnego. Klient nie 
musi nic w tej sprawie robić,  
a wręcz ostrzegamy, aby klien-
ci sami nie wypowiadali nu-
meru, bo już go nie odzyska-
ją – mówi nam Marek Koper, 

koordynator ds. sprzedaży 
spółki BIALL-NET.
Umowy nie są standardowe, po-
nieważ BIALL-NET ze swo-
imi usługami indywidualnie 
dopasowuje się do potrzeb każ-
dego klienta i nie dotyczą tylko 
telewizji, internetu i telefonii, 
ale również telewizji przemy-
słowej czy zdalnego dostępu 
do obsługi monitoringu, czym 
szczególnie zainteresowani po-
winni być przedsiębiorcy. 
– Chcemy być transparentni 
wobec naszych klientów, dla-
tego staramy się dokładnie 
przedstawić nasze propozy-
cje. Nie jesteśmy akwizyto-
rami, którzy za wszelką cenę 
chcą sprzedać swój towar.  

W Przywidzu zorganizowali-
śmy spotkania z mieszkańca-
mi spółdzielni mieszkaniowej, 
aby przedstawić swoją ofertę. 
Dyżurowaliśmy przez dwa dni  
i mam nadzieję, że w tym czasie 
odpowiedzieliśmy na wszystkie 
nurtujące naszych przyszłych 
klientów pytania – dodaje Ma-
rek Koper.
Dodajmy, że podobne spotka-
nia organizowane będą nie-
bawem w Babim Dole, gdzie 
część mieszkańców korzysta 
już z usług BIALL-NETU,  
i być może jeszcze  
w Przywidzu.
– Z kolei już wiosną chcemy 
podłączyć do naszej sieci osie-
dle domków jednorodzinnych 
w Trąbkach Wielkich, a więc 
ulice Świerkową, Sosnową i 

M AREK 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

TOM ASZ WÓLCZ Y ŃSKI
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:
Wtorek: 8:00 - 14:00

Czwartek: 12:00 - 18:00
tel. 58-727-77-77

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

Lipową. Z naszych usług 
korzystać będzie również 
miejscowy urząd gminy oraz 
obie szkoły i podstawówka  
w Czerniewie. Na terenie 
gminy Trąbki Wielkie z na-
szych usług korzystają już 
mieszkańcy Domachowa  
i Zaskoczyna, a niebawem do 
sieci podłączony będzie Dom 
Pomocy Społecznej – infor-
muje Tomasz Wólczyński, 
koordynator ds. sprzedaży 
spółki BIALL-NET.
Na terenie gminy Kolbudy 
sieć rozbudowywana jest te-
raz w miejscowości Pręgo-
wo. Jeśli będą zainteresowa-
ni, to usługa BIALL-NETU 
dostępna będzie na osiedlu 
domków zlokalizowanych  
w sąsiedztwie stadionu pił-
karskiego w Kolbudach.

NIEMCY I FRANCUZI KUSZĄ UKRAIŃSKICH PRACOWNIKÓW 

Trudna sytuacja na rynku pracy
Powiat gdański i Gdańsk to 
rejon, gdzie jest najmniej-
sza stopa bezrobocia w wo-
jewództwie pomorskim. W 
ubiegłym roku spadła z 6,1 do 
5,6 proc., a w samym Gdań-
sku wyniosła dokładnie 3,6 
proc.
– W samym Gdańsku kan-
dydatów do pracy jest coraz 
mniej. Na rynku pracy mamy 
taką sytuację, że z jednej stro-
ny migracja naszych rodaków 
za granicę sprawia, iż poten-
cjalnych pracowników jest co-
raz mniej. Do tego przyczynia 
się również niż demograficz-
ny. Musimy się niestety do 
tego przyzwyczajać, bo jeże-
li nic się nie zmieni, to taka 
sytuacja może potrwać przez 
następnych kilkanaście lat – 
mówi Roland Budnik, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Gdańsku.
Już teraz – w niektórych za-
wodach – brakuje odpowied-
nio wykwalifikowanych pra-
cowników. Dlatego trzeba 
dbać o pracowników, których 
już mamy. Starać się zatrud-
niać najlepszych z najlepszych 
i tworzyć im dobre warunki 
do pracy. 
– Tylko w naszym wojewódz-
twie złożono zapotrzebowa-
nie na zatrudnienie 60 tysięcy 

osób z zagranicy, z czego aż 
połowę w gdańskim urzędzie 
pracy. W 90 procentach do-
tyczy to obywateli Ukrainy. 
Mieszkańcy części państw Eu-
ropy Wschodniej mogą przy-
jeżdżać do Polski i pracować 
bez zezwolenia przez okres 6 
miesięcy. Znając sytuację na 
rynku pracy, postanowiłem 
utworzyć specjalny referat do 
spraw zatrudniania cudzoziem-
ców, w którym pracuje osiem 
osób, a wśród nich Ukrainka 
i Rosjanka, aby kontakt mię-
dzy zagranicznymi pracowni-
kami, a nami i pracodawcami 
był znacznie łatwiejszy. Udało 
nam się doprowadzić do takiej 
sytuacji, że pracodawca czeka 
maksymalnie pięć dni na zare-
jestrowanie oświadczenia o po-
wierzeniu pracy cudzoziemco-
wi – tłumaczy Roland Budnik.
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że żaden inny polski 
urząd pracy nie ma w swoich 
strukturach referatu ds. za-
trudniania cudzoziemców. 
Zdaniem dyrektora Budnika 
już niebawem może być nawet 
problem z zatrudnieniem pra-
cowników również z Europy 
Wschodniej.
– Wiem, że władze niemiec-
kie i francuskie przygotowują 
odpowiednie programy, które 

mają zachęcić Ukraińców do 
osiedlania się właśnie w tych 
krajach. Są to programy, które 
dają m.in. możliwość bezpłat-
nego studiowania, czy dające 
mieszkania. Wiadomo, że cu-
dzoziemcy nie załatwią nam 
wszystkich problemów na ryn-
ku pracy, tym bardziej, że nie 
pomagają nam pracodawcy, 
którzy źle traktują zatrudnio-
ne osoby. Stracimy na tym, jeśli 
Ukraińców będziemy zatrud-
niać za niższe pieniądze niż 
Polaków. Tak samo będzie, je-
śli w miejsce polskich pracow-
ników zatrudniać będziemy za-
granicznych – tłumaczy dyrek-
tor Budnik.
W samym Gdańsku pracow-
nicy z Ukrainy wypracowali w 
ubiegłym roku dochód w wyso-
kości 500 mln zł. Natomiast w 
całym kraju 170 tysięcy Ukra-
ińców odprowadza składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 
– Sytuacja na rynku pracy nie 
jest dobra. Jeśli nie będziemy 
mieli pracowników, to pol-
skie firmy nie będą mogły się 
rozwijać. Dlatego też ważne 
jest, aby stworzyć jak najlepsze 
warunki, aby nasi sąsiedzi zza 
wschodniej granicy mogli u nas 
pracować – podsumowuje Ro-
land Budnik.

  Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdańsku ostrzega, że niebawem pomorskie firmy mogą mieć 

problem ze znalezieniem pracowników 
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Powiatowy Urząd Pracy w 
Gdańsku dysponować będzie w 
tym roku 30 mln zł, które prze-
znaczone będą na organizacje 
staży, szkoleń, przyznawanie 
dotacji i refundację ponoszo-
nych przez pracodawców kosz-
tów wynagrodzenia czy wypo-
sażenia stanowisk pracy. Do-
datkowo – przez najbliższe 5 
lat – urząd będzie dysponował 

60 mln zł, które na podobne 
działania będzie można wy-
dawać na terenie Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego. 
Po środki z tego programu 
pracodawcy będą mogli zgła-
szać się bezpośrednio do swo-
ich urzędów gmin.

Krzysztof Lubański

W SKRÓCIE

WYSTAWA PLAKATU
Do 7 maja zwiedzający 
oddział gdańskiego mu-
zeum w Ratuszu Głów-
nego Miasta Gdańska 
będą mogli zobaczyć 60 
plakatów Luigiego Ca-
stiglioniego – w tym dwa 
najważniejsze nawiązu-
jące do Solidarności. 

MASSARANDUBA NAD 
MOTŁAWĄ 
Egzotyczne drewno 
Massaranduba będzie 
budulcem z którego 
wykonane zostaną ele-
menty wykończenio-
we powstającej kładki 
nad Motławą. Projek-
tant kładki wskazał ten 
materiał ze względu na 
jego wysoką trwałość i 
naturalną odporność na 
biodegradację.

Flash

ZADZWOŃ 
PO REKLAMĘ !

tel. 790 486 988
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ZNANI PROJEKTUJĄ DLA RESERVED

LPP planuje ekspansję na wschód
Jedną z wiodących firm na Pomorzu, która intensywnie zdobywa zagraniczne rynki, jest spółka LPP, będąca 
właścicielami takich marek jak Mohito, Reserved, Cropp, House czy Sinsey.

Spółka LPP ma łącznie już ok. 
1700 sklepów, a tylko w ostat-
nim roku otworzono ich 100. 
– Staramy się budować swoją 
obecność na Bliskim Wscho-
dzie, a więc w Egipcie, Arabii 
Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie, 
czy też Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. W tej chwili 
mamy tam osiem sklepów – 
mówi Jacek Kujawa, wiceprezes 
spółki LPP. – Najważniejszym 
dla nas wydarzeniem ubiegłego 
roku było otwarcie olbrzymiego 
sklepu o powierzchni 3500 me-
trów kwadratowych przy naj-
bardziej reprezentatywnej uli-
cy Monachium. Doszły do nas 
słuchy, że jest to najpiękniejszy 
sklep na tej ulicy. Dodam, że 
zatrudniamy tam 60 osób, a jest 
to nasz 16 sklep w Niemczech. 
Do końca tego roku planujemy 
otworzyć kolejnych 20. 
Pomorska spółka odzieżowa 
ponownie chce rozpocząć eks-
pansję w Rosji, w której po-
wierzchnia sklepów wzrosnąć 
ma o 14 proc.. Otworzony został 
już sklep w prestiżowej galerii 
handlowej w Sankt Petersburgu 

oraz w Moskwie. LPP chce 
również otwierać swoje punkty 
na Ukrainie i Białorusi. 
– W zeszłym roku bardzo moc-
no postawiliśmy na naszą obec-
ność on-line, na sprzedaż wie-
lokanałową. Cztery najmłodsze 
marki, czyli Sinsey, Mohito, 
House i Cropp pojawiły się on-
-line w: Czechach, Niemczech, 
Rumunii oraz na Słowacji i Wę-
grzech, a na ten rok zaplanowa-
liśmy taką samą możliwość dla 
naszych klientów w Wielkiej 
Brytanii, Rosji oraz na Ukra-
inie, Litwie, Łotwie i w Estonii. 
W roku 2016 pojawiliśmy się 
również w Serbii, a w maju pla-
nujemy kupić tam pierwszy sa-
lon – informuje prezes Kujawa.
Po 9 miesiącach ubiegłego roku 
spółka LPP zanotowała obrót 
w wysokości ponad 4 mld zł, a 
wzrost sprzedaży na poziomie 
17 proc. W ciągu kilku najbliż-
szych lat, dzięki sprzedaży on-
-line, ma ona wzrosnąć o kolej-
nych 7 – 8 proc. 
– Inwestujemy w technologię, 
logistykę, ale również w dział 
projektantów. W ubiegłym roku 

zatrudniliśmy jednego z topo-
wych japońskich projektantów, 
który pracuje właśnie nad ko-
lekcją damską. Również dla nas 
pracuje bardzo dobry projektant 
z Australii, który pomaga nam z 
kolei przygotować kolekcję mę-
ską. Wszystko po to, aby popra-
wić atrakcyjność naszych towa-
rów. Będziemy mogli to zaob-
serwować już niebawem – wraz 
z wejściem do sklepów nowej 
kolekcji – dodaje Jacek Kujawa. 

(lubek)

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

LP
P

  W ubiegłym roku LPP otworzyło sklep Reserved  
w niemieckim Hamburgu

UMOWA PODPISANA

Będzie 
rozbudowa 
drogi wo-
jewódzkiej
W Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku podpisano 
umowę ze spółką Skanska, 
która zajmie się przebudową 
drogi wojewódzkiej Gdańsk 
– Starogard Gdański. Na 
ten cel władze wojewódz-
twa pomorskiego przeka-
żą blisko 85 mln zł. Prace 
potrwają do połowy 2019 
roku.
Inwestycja realizowana bę-
dzie z podziałem na 5 od-
cinków, a zdecydowana ich 
większość znajduje się na 
terenie powiatu gdańskiego. 
Przebudowane zostaną od-
cinki: Gdańsk – Straszyn, 
Straszyn – Żuława, Żuława 
– Trąbki Wielkie, Gołębie-
wo Wielkie – Gołębiewko 
oraz Godziszewo – Staro-
gard Gdański.
Więcej o tej inwestycji po-
damy w kolejnym numerze 
„Panoramy”.

(KL)

ZAPRASZAMY DO SOPOTU

Piosenki Marka Dutkiewicza
– Młodzieżowy Dom Kultury 
w Sopocie serdecznie zapra-
sza dzieci i młodzież z całej 
Polski do wzięcia udziału w 
V Ogólnopolskim Konkur-
sie Piosenki „Piosenki Marka 
Dutkiewicza”. Konkurs od-
będzie się 20 marca w sopoc-
kim MDK – zaprasza Edyta 
Dawidowska z Miejskiego 
Domu Kultury w Sopocie, 
która jest koordynatorem 
konkursu.
Młodych artystów oceniać 
będzie jury, w którym zasia-
dać będą: Katarzyna Rogal-
ska – skrzypaczka Cappelli 
Gedanensis, Krystyna Rej-
nowicz – muzykolog, wie-
loletnia dziennikarka Radia 
Gdańsk, Jerzy Rajczyk – wo-
kalista, muzyk i Paweł Orli-
kowski – muzyk, wokalista. 
– Gościem specjalnym kon-
kursu będzie Marek Dutkie-
wicz, który wysłucha woka-
listów, odpowie na pytania 
oraz wręczy nagrody laure-
atom. Marek Dutkiewicz jest 
autorem kilkuset tekstów pio-
senek, z których wiele stało 
się przebojami. 21 marca or-
ganizujemy także spotkanie 
z Markiem Dutkiewiczem 
promujące jego książkę „Jol-
ka, Jolka pamiętasz”, które 
odbędzie się o godzinie 17.00 

w Sopotece – II piętro nowego 
dworca – Sopot Centrum – in-
formuje Edyta Dawidowska.
Dodajmy jeszcze tylko, że mu-
zyczny konkurs przeprowadzo-
ny będzie w siedzibie MDK 
w Sopocie przy al. Niepodle-
głości 763 – początek o godz. 

9.00. Więcej wiadomości na 
temat konkursu poznać moż-
na dzwoniąc do MDK (tel. 58 
551 41 31).
Dodajmy, że patronat praso-
wy nad imprezą objęła m.in. 
„Panorama Pomorza”.

(lubek)

  Marek Dutkiewicz współpracował z wieloma gwiazdami 
polskiej sceny muzycznej

REKLAMA

Flash

PATRONAT MEDIALNY
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JAZZ I POLSKA PIOSENKA

Ciekawe koncerty w Kolbudach 
Miłośników polskiej piosenki zapraszamy do Kolbud na występ Anny Fedorowicz, który odbędzie się 26 
marca o godz. 18.00 w sali koncertowej urzędu gminy. Z kolei 8 kwietnia w tym samym miejscu wystąpi 
Piotr Lemańczyk Quart-er Pl. Wstęp na oba koncerty jest oczywiście bezpłatny.

W najbliższą niedzielę, 26 
marca, najpiękniejsze polskie 
piosenki wykona Anna Fede-
rowicz, której akompaniować 
będzie Szymon Sutora. 
Anna Federowicz od 2011 roku 
współtworzyła duet Federo-
wicz Stroynowski Duo, w któ-
rym wykonała szereg recitali w 
wielu salach koncertowych w 
Polsce i Niemczach. Szczegól-
nie ważnym doświadczeniem 
był dla niej recital w Skoli-
mowie z 2009 roku, związa-
ny z premierą filmu „Jeszcze 
nie wieczór”. W 2016 roku w 
duecie z pianistą Tomaszem 
Stroynowskim wydała płytę z 
piosenkami z repertuaru Anny 
German, zatytułowaną „W 
hołdzie Annie German”. Do 
ostatnich jej sukcesów zaliczyć 
można 1. miejsce w III Mię-
dzynarodowym Festiwalu Pio-
senki – Anna German.
Z kolei 8 kwietnia (sobota) 
o godz. 21.00 zapraszamy – 
również do Sali Koncertowej 
Urzędu Gminy Kolbudy przy 

ulicy Staromłyńskiej 1 – na 
imprezę jazzową, której boha-
terem będzie Piotr Lemańczyk 
Quart-Er Pl. Jest to najnowsze 

przedsięwzięcie czołowego 
polskiego kontrabasisty jazzo-
wego Piotra Lemańczyka. Pro-
jekt powstał z okazji 25-lecia 

aktywności artystycznej mu-
zyka. Tym razem do składu zo-
stali zaproszeni muzycy zwią-
zani z Trójmiastem, którzy 

należą do ścisłej czołówki pol-
skiego jazzu. Repertuar oparty 
na najnowszych kompozycjach 
napisanych specjalnie na oka-
zję jubileuszu, zawiera w sobie 
kwintesencję twórczości Pio-
tra, której cechą charaktery-
styczną jest nadzwyczajna me-
lodyjność, bogata harmonia i 
zmienne metra, znamienne dla 
nurtu nowoczesności, w któ-
rym jednak znalazło się miej-
sce na ukłon wobec dokonań 
wielkich mistrzów takich jak 
John Coltrane czy Miles Davis. 
Ta różnorodność brzmieniowa 
stała się inspiracją do nagrania 
tego materiału, który ukazał się 
zarówno na płycie kompakto-
wej, jak i winylowej pod nazwą 
Quart-er.
O kolejnych wydarzeniach kul-
turalnych organizowanych w 
Kolbudach będziemy sukce-
sywnie informować na naszych 
łamach.

(KL)
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  W najbliższą niedzielę, 26 marca, wystąpi w Kolbudach Anna Fedorowicz

PIOTR 
SZCZEPAŃSKI

oddaliliśmy 
się od siebie o 
przestrzeń o łzę 
niepotrzebną 
ten dramat 
w stylu lecz 
bez klasy 
podzielił nam 
codzienność lecz 
nie powinien 
dzielić nas 
ten dramat 
no cóż tak się 
wydarzyło 
wiatr 
zawiał ślady 
pogubiliśmy 
imiona to chyba 
nie była miłość



MARZEC 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 15

SREBRO NASZEJ DRUŻYNY

Futsalowe mistrzostwa powiatu
Już po raz 17. odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Gdańskie-
go w Futsalu. Gospodarzem 
zawodów były Trąbki Wiel-
kie, a z dobrej strony poka-
zała się reprezentacja gminy 
Kolbudy, która zdobyła wice-
mistrzowski tytuł.
Do zmagań przystąpiło 6 dru-
żyn, które zostały podzielone 
na dwie grupy. W półfinałach 
Trąbki Wielkie 2:1 pokonały 
miasto Pruszcz Gdański, a 
Kolbudy 1:0 ograły Pszczół-
ki. W finale pocieszenia obie 
drużyny (Pruszcz Gdań-
ski i Pszczółki) nie potrafiły 
przechylić szali zwycięstwa 
na swoją stronę, dlatego o 
wygranej decydowały rzuty 
karne. Te lepiej wykonywali 
zawodnicy z Pszczółek, zdo-
bywając tym samym brązo-
we medale powiatowych mi-
strzostw. Równie emocjonu-
jący okazał się wielki finał, 
z którego zwycięsko wyszli 

gospodarze imprezy. Nasi za-
wodnicy musieli zadowolić się 
srebrnymi medalami.
Dodajmy jeszcze tylko, że 5. 
miejsce przypadło w udzia-
le (bez walk) gminie Pruszcz 

SPORT

   W Kolbudach postawiono na sporty wodne

WODNE ATRAKCJE NAD JEZIOREM

Wyciąg wakeboardingu w Kolbudach
Gmina Kolbudy stawia na aktywną turystykę, a w szczególności na sporty wodne. 
W Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach korzystać można z jachtów, kajaków, 
łódek, desek i rowerów wodnych. 

– Dwie godziny przygody na 
naszym akwenie kosztowały w 
minionym sezonie od 2 do 5 
złotych. Najwięcej zapłacić na-
leżało za wypożyczenie jachtu 
klasy „Omega”, za który uiścić 
trzeba było 10 złotych – przy-
pomina Roman Nowak z Urzę-
du Gminy Kolbudy.
Gminne pieniądze inwesto-
wane są nie tylko w pływający 
sprzęt, ale również w plażę. 
Część prac wykonano już w 
roku ubiegłym.
– W zeszłym roku przygotowa-
liśmy kąpielisko oraz część po-
mostu. Dalsze prace zaplano-
wano na ten rok – dodaje Jacek 
Grąziewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Przed tegorocznym sezonem 
planowany jest zakup dodat-
kowego sprzętu pływającego. 
Zwiększy się liczba rowerów 
wodnych, z których bardzo 
chętnie korzystają mieszkańcy i 
turyści odwiedzający Kolbudy. 
Jednak prawdziwym hitem dla 
miłośników sportów ekstre-
malnych będzie wakeboarding, 
który cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem na świecie. 
– To sport polegający na pły-
waniu po powierzchni wody na 
desce, trzymając się liny wycią-
gu. Jesteśmy przekonani, że na 
dawkę adrenaliny decydować 
się będą nie tylko nasi najmłod-
si mieszkańcy – mówi Roman 
Nowak.
Wyciąg był czynny w godzi-
nach pracy Gminnej Przystani 

Żeglarskiej. W okresie wakacji 
z atrakcji korzystać można by 
było od rana do wieczora, przez 
siedem dni w tygodniu. 
Natalia Błońska, radna gminy 
Kolbudy mówi, że dzięki takim 
inwestycjom młodzież nie po-
winna narzekać na nudę.
– Sport, nawet ten bardziej eks-
tremalny, to doskonały sposób 
na relaks. Cieszy mnie fakt, że 
nasz samorząd jest otwarty na 

wszelkie nowości. Na Pomorzu 
nie ma zbyt wielu wyciągów do 
wakeboardingu. Przystań że-
glarska, z której możemy być 
dumni, już za kilka miesięcy 
zyska naprawdę dużą atrak-
cję. Szukamy rozwiązań, które 
umożliwią mieszkańcom ko-
rzystanie z wyciągu na prefe-
rencyjnych warunkach – pod-
kreśla radna.
Jeszcze w tym roku plaża 

zostanie poszerzona. Planowa-
ne jest również przesunięcie po-
mostu i dobudowanie 40-me-
trowego nowego fragmentu, 
który połączony z istniejącym 
elementem utworzy literę „L”. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
będzie to oczywiście strzeżone 
miejsce do kąpieli.

(GR)

Gdański, gdyż piłkarze z Przy-
widza wyjechali po rozgryw-
kach grupowych. 
Najlepszym zawodnikiem mi-
strzostw został Sebastian Bara 
(Trąbki Wielkie), najlepszym 

strzelcem – Daniel Jakuszczo-
nek (Pszczółki), a najlepszym 
bramkarzem – Łukasz Kali-
nowski (Kolbudy).

(GR)

KADRA KOLBUD

Łukasz Kalinowski – 
Szymon Bork, 

Maciej Dawidowski, 
Radosław Łaszczuk, 
Sebastian Krysiński, 

Grzegorz Silicki, 
Michał Lipski

W ROCZNICĘ POWROTU

ZOBACZ FINAŁ ELIMINACJI

Zapraszamy na 
festiwal brydżowy

W czerwcu 
Polska-Rumunia

– Z okazji 71. rocznicy powrotu 
Pruszcza Gdańskiego do Ma-
cierzy, w dniach 25-26 marca, 
w małej sali sportowej przy 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 odbędzie się XIX 
Festiwal Brydżowy o Puchar 
Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego. Turniej będzie dwu-
dniowy – informuje Wojciech 
Dąbrowski z Centrum Kultury 
i Sportu, które jest organizato-
rem brydżowej imprezy.
W sobotę 25 marca o godz. 
10.00 rozpocznie się turniej par 
na zapis maksymalny, a o godz. 
16.00 turniej par na punkty 
meczowe. Z kolei w niedzielę 
od godz. 10.00 rozpocznie się 
dwusesyjny turniej par na zapis 
maksymalny i potrwa do godz. 

Polska kadra piłkarzy ręcz-
nych przechodzi ostatnio 
kryzys. Ani igrzyska olimpij-
skie, ani mistrzostwa świata 
nie zakończyły się sukcesem 
naszych zawodników. Dobrze 
nie wyglądają również elimi-
nacje do mistrzostw Europy, 
które w przyszłym roku roze-
grane zostaną w Chorwacji. 
Eliminacje do mistrzostw w 
Chorwacji na szczęście jesz-
cze się nie skończyły i nasi 
zawodnicy wciąż mają szansę 
awansu. Grupę 2. eliminacji, 
poza Polską, tworzą jeszcze 
Rumunia, Białoruś oraz Ser-
bia. Do tej pory rozegrano 
dwie kolejki meczów. Pod-
opieczni Talanta Dujszebaje-
wa przegrali 32:37 z Serbami 
i 23:28 z Rumunami. W naj-
bliższym czasie nasza kadra 
dwukrotnie zmierzy się z Bia-
łorusią i aby myśleć o awansie, 
oba mecze trzeba wygrać. W 
przedostatniej kolejce Polacy 
pojadą na arcyważny mecz do 
Serbii, by 18 czerwca meczem 
z Rumunią w Ergo Arenie 
zakończyć eliminacje do mi-
strzostw w Chorwacji. 
– Meczem z Rumunią w Ergo 
Arenie polscy piłkarze ręcz-
ni zakończą kwalifikacje do 

18.30, o której planowane jest 
uroczyste zakończenie i wrę-
czenie nagród zwycięzcom. 
– Niedzielny turniej wchodzi 
w skład cyklu Grand Prix 2017 
PWZBS Gdańsk. Nagrody fi-
nansowe za każdy turniej będą 
wręczone zgodnie z regula-
minem PZBS. Zapraszamy 
wszystkich miłośników brydża 
do uczestnictwa w turnieju – 
mówi Wojciech Dąbrowski. 
Dodajmy, że wszystkie nagro-
dy rzeczowe i puchary ufundo-
wało miasto i CKiS. Informa-
cje dodatkowe można uzyskać 
u Tadeusza Koronowskiego 
(tel. 58 683 14 39). Sędzią za-
wodów będzie natomiast Mar-
cin Wasłowicz (504 072 129).

(KL)

Mistrzostw Europy 2018. Sy-
tuacja w polskiej grupie jest 
na tyle skomplikowana, że 
pojedynek w hali na granicy 
Gdańska i Sopotu może zde-
cydować o losach awansu do 
EHF EURO w Chorwacji. 
Do starcia biało-czerwonych 
z reprezentacją Rumunii doj-
dzie w niedzielę, 18 czerwca. 
Godzina rozpoczęcia meczu 
nie jest jeszcze znana. Bilety 
są już w sprzedaży – informu-
je Bartosz Tobieński, rzecz-
nik prasowy Ergo Areny. 
Wszystko wskazuje na to, że 
tym razem w akcji zobaczymy 
Michała Jureckiego, Kami-
la Syprzaka i Piotra Wyszo-
mirskiego, których z udziału 
w styczniowych mistrzo-
stwach świata wyeliminowały 
kontuzje.
– Z pewnością przed nami 
wielkie, sportowe emocje. 
Podopieczni Talanta Dujsze-
bajewa zrobią wszystko, żeby 
zrewanżować się Rumunom 
za porażkę na ich terenie i 
przypieczętować awans w 
Ergo Arenie, przed niesamo-
witą polską publicznością – 
dodaje Bartosz Tobieński.

(GR)

 Miłośnicy karcianej gry chętnie przyjeżdżają na brydżowe 
zawody do Pruszcza Gdańskiego
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