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Nasze kalendarium
• 13 kwietnia (czwartek), Leburn Maddox, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

• 17 kwietnia (poniedziałek), Lechia Gdańsk – 
Arka Gdynia, godz. 18.00, Energa Gdańsk

• 21 kwietnia (piątek), Kaliber 44, godz. 19.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 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. Słowackiego 23

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

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

• 26 kwietnia (środa), Divergent, godz. 20.00, 
Hard Rock Cafe, ul. Długi Targ 35/38

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

• 30 kwietnia (niedziela), Wyścig Kolarski Cyklo 
Gniewino, godz. 7.30, Czymanowo – Plac 
Koncertowy 

• 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 

• 13 maja (sobota), Natalia Kukulska,  
godz. 20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23 

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

• 19 maja (piątek), Piotr Rubik, godz. 20.00, 
Ergo Arena

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

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

• 29 – 30 maja, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Autostopowe 

• 2 czerwca (piątek), Ludovico Einaudi, godz. 
18.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 6 czerwca (środa), Gojira, godz. 19.00,  
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 7 – 9 czerwca (czwartek – sobota), Polfish 
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i 
Produktów Rybnych, godz. 10.00, EmberExpo 
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

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

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12
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MOKRY DWÓR DO PRZEDSZKOLI I ZERÓWKI

KOLBUDY

Zakochany Żuławski 
Tulipan

Rekrutacja rozpoczęta

Będą mieć swoją 
strzelnicę

Wójt gminy Pruszcz Gdański 
Magdalena Kołodziejczak, Go-
spodarstwo Rolne Zbroińscy, 
Sołectwo Mokry Dwór oraz 
Ośrodek Kultury, Sportu i Bi-
blioteki Publicznej w Cieplewie 
serdecznie zapraszają na dorocz-
ne tulipanowe święto.
Motyw tegorocznej edycji to 
„Kraina łagodności – kochajmy 
się!”.
– Zabieraliśmy mieszkańców 
i turystów do krainy bajek, na 
mistrzostwa piłki nożnej oraz w 
podróż dookoła świata. Na „tu-
lipanowo” uczciliśmy razem rok 
Chopina, Sienkiewicza, Forste-
ra i beatyfikację Jana Pawła II. 
Tym razem nie zaglądamy do 
kalendarza ważnych wydarzeń, 
a zabieramy wszystkich do peł-
nej miłości „Krainy łagodności” 
– zapowiada Wiesław Zbroiński, 
producent tulipanów, sołtys Mo-
krego Dworu i współgospodarz 

Pod koniec marca poznaliśmy 
terminy rekrutacji do przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
oraz klas pierwszych w pod-
stawówkach na terenie gminy 
Kolbudy.
– Rodzice dzieci ubiegających 
się o miejsce w przedszkolu 
lub oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej, dla któ-
rych organem założycielskim 
jest gmina Kolbudy, powinni 
składać wnioski do 21 kwiet-
nia. Wypełnione formularze 
przyjmowane będą w poszcze-
gólnych placówkach. Do wnio-
sku dołączyć należy dokumen-
ty potwierdzające spełnianie 
przez kandydata określonych 
warunków i kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym – informuje Ro-
man Nowak z Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Rekrutacja do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych składa 

Strzelectwo to jedna z mniej 
popularnych dyscyplin spor-
towych w naszym kraju. Do 
jej rozwoju nie przyczyniły 
się nawet olimpijskie sukcesy 
Renaty Mauer-Różanskiej.
Na strzelectwo sportowe 
chcą jednak postawić w Kol-
budach. W niedalekiej przy-
szłości w miejscowym Zespo-
le Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego powstać ma 
profesjonalna strzelnica.
– Miejsce na strzelnicę mamy 
już wybrane. W tej chwili 
można powiedzieć, że nie w 
pełni wykorzystane pozosta-
ją dawne magazyny na wę-
giel. Rozmawialiśmy już z 
naszymi urzędnikami na te-
mat możliwości ich zaadapto-
wania na strzelnicę. Miejsce 
to pokazaliśmy przedstawi-
cielom Ligi Ochrony Kraju, 
którzy są zachwyceni naszym 
pomysłem – mówi nam Ro-
bert Aszyk, dyrektor Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach.
– Warto rozwijać strzelec-
two sportowe wśród mło-
dych ludzi, szczególnie te-
raz, gdzie zagrożenia płyną z 
każdej strony. Kiedyś ta dys-
cyplina sportu była bardziej 

Żuławskiego Tulipana.
Impreza odbędzie w majowy 
weekend, ale jej dokładny termin 
zależy od zakwitnięcia tulipanów. 
Tym samym zapraszamy do śle-
dzenia Facebooka gminy Pruszcz 
Gdański lub Żuławskiego Tuli-
pana, gdzie pojawią się szczegóły.
Na sobotę zaplanowano wszyst-
kie atrakcje, jak np.: koncerty, 
spektakle, czy pokaz sztucznych 
ogni. Nie zabraknie stoisk han-
dlowych i punktów gastrono-
micznych. W niedzielę zaś za-
praszamy na samo zwiedzanie. 
Tradycyjnie już, kwiatowe kom-
pozycje będzie można oglądać z 
platformy widokowej.
Żuławski Tulipan jest zdobywcą 
prestiżowej nagrody specjalnej 
Welcome Festiwal – Międzyna-
rodowego Festiwalu Marketingu 
Miejsc.

(MB)

się z dwóch etapów. Podczas 
pierwszego brane są pod uwagę 
kryteria ustawowe, natomiast 
w drugim decydują kryteria 
lokalne, ustalone przez organ 
prowadzący.
– Również do 21 kwietnia skła-
dać należy formularze zgłosze-
nia dziecka do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej. Dotyczy 
to dzieci zamieszkałych w ob-
wodzie danej szkoły. Rekru-
tację, w tym samym terminie, 
przeprowadza się natomiast na 
wolne miejsca dla dzieci spoza 
obwodu danej szkoły – dodaje 
Roman Nowak, który informu-
je przy okazji, że we wszystkich 
przypadkach lista kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych zo-
stanie ogłoszona przez komisję 
rekrutacyjną 19 maja.
Z kolei w sierpniu zaplanowa-
no przeprowadzenie rekrutacji 
uzupełniających.

(GR)

dofinansowana. Dodatkowo 
pozamykano wiele strzelnic, 
które zlokalizowane były w 
różnych miejscach. Na szczę-
ście moda na strzelectwo 
sportowe ponownie wraca – 
mówi „Panoramie” Krzysz-
tof Tomczak, prezes zarzą-
du miejskiego Ligi Ochrony 
Kraju w Gdańsku.
Pomysł na budowę strzelni-
cy nie jest przypadkowy. W 
kolbudzkiej szkole działa bo-
wiem sekcja strzelectwa spor-
towego, które prowadzi Miro-
sława Szenkin-Chmielewska.
–Są to na razie plany. Musi-
my spotkać się z władzami 
gminy, aby przeanalizować 
każdy szczegół tej inwesty-
cji. Dopiero wtedy będziemy 
znać więcej szczegółów na ten 
temat – dodaje Robert Aszyk. 
– Na działanie sekcji strze-
lectwa sportowego otrzymać 
można dotację z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. A dodam, 
że w naszej szkole nie braku-
je chętnych, którzy trenują 
strzelectwo. 
Do tematu oczywiście wróci-
my w jednym z kolejnych wy-
dań „Panoramy”.

(lubek)
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  Dyrektor Robert Aszyk osobiście sprawdził, czy byłe 
magazyny nadawałyby się na miejsce do treningu łuczniczego

SZKOŁA W KOWALACH

Wykonawca wyłoniony
Po dość długiej procedurze prze-
targowej poznaliśmy w końcu wy-
konawcę budowy Metropolitalnej 
Szkoły Podstawowej w Kowa-
lach, w której uczyć się będą dzieci 
z Gdańska oraz gmin Kolbudy i 
Pruszcz Gdański.
W minionym tygodniu Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, któ-
ra działa w imieniu trzech samorzą-
dów, ogłosiła zwycięzcę przetargu. 
Szkołę w Kowalach wybuduje kon-
sorcjum, którego liderem jest spółka 
Strabag.
Umowa na realizację robót podpi-
sana zostanie po uprawomocnie-
niu informacji o wyborze, a więc w 

drugiej połowie kwietnia. Według 
harmonogramu inwestycji, szkoła 
w Kowalach ma być gotowa już na 
1 września przyszłego roku.
Przypomnijmy jeszcze tylko, że 
szacunkowy koszt inwestycji to 
około 40 mln zł. Za projekt pla-
cówki posłuży wybudowana przed 
dwoma laty szkoła w Kokoszkach. 
Wszystkie trzy gminy mają zabez-
pieczone środki na tę inwestycję. 
Łącznie obiekt pomieści 1125 dzie-
ci, w tym 125 przedszkolaków.
Do tematu na pewno wracać bę-
dziemy w kolejnych wydaniach 
„Panoramy”.

(KL)

DARMOWA USŁUGA DLA SENIORÓW

Przycisk uratuje życie
Samorządy coraz chętniej po-
dejmują różnego rodzaju działa-
nia, które mają pomóc w życiu 
codziennym osobom starszym 
oraz chorym. Wprowadzany 
jest system teleopieki, a w nie-
których gminach czy miastach 
funkcjonują również „koperty 
życia”.
Już kilka lat temu gmina Kolbu-
dy – jako jedna z pierwszych na 
Pomorzu – uruchomiła system 
teleopieki. Roman Nowak z 
Urzędu Gminy Kolbudy mówi 
nam, że od niedawna usługa 

została rozbudowana o teleopie-
kuna, który udziela podopiecz-
nemu wsparcia psychicznego i 
pomaga w rozwiązywaniu zgła-
szanych problemów. 
– W miarę możliwości pomoże 
w zamówieniu wizyty lekarza czy 
pielęgniarki. Korzystając z okazji 
przypominam, że osoby korzy-
stające z „przycisku ratującego 
życie” nie ponoszą z tego tytułu 
żadnych kosztów – wyjaśnia Ro-
man Nowak.
Przycisk ratujący życie pomógł 
i uratował życie już niejednej 

osobie. Ale w gminie Kolbudy za-
interesowanie systemem teleopie-
ki nie jest zbyt duże. Dlatego ape-
lujemy do naszych Czytelników, 
aby skorzystali z możliwości i za-
opatrzyli się w takie urządzenia. 
Zainteresowani mogą kontakto-
wać się z naszym urzędem gminy.
– Staramy się docierać do miesz-
kańców w różny sposób. Infor-
macje publikujemy na Facebooku 
i naszej stronie internetowej, żeby 
przez dzieci i wnuków dotrzeć do 
naszych seniorów – mówi nam 
Roman Nowak.
Dodajmy, że usługa adresowana 
jest do osób starszych, samotnych, 
schorowanych, o małym stopniu 
samodzielności. Chcąc uzyskać 
wszelkie wiadomości związane z 

systemem teleopieki. wystarczy 
zadzwonić do Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Kolbudy (58 691 05 73).
– Chcielibyśmy, aby specjalne 
bransoletki z „przyciskiem ra-
tującym życie” trafiły do osób 
starszych lub cierpiących na 
schorzenia w znacznym stopniu 
ograniczające samodzielność 
chorego. Zachęcamy naszych 
seniorów, ale również rodziny 
i bliskich osób wymagających 
wzmożonej opieki, do zainte-
resowania się naszą propozycją 
– podkreśla Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.

(GR)
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  Robert Aszyk, radny powiatu gdańskiego, wręcza jedną z wielu nagród paniom 
 z Koła Gospodyń Wiejskich „Lisewianki”
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JEDYNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Pierwsze sukcesy 
„Lisewianek”
„Lisewianki” to jedyne Koło Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy 
Kolbudy. Organizacja zarejestrowana była wiele lat temu, ale przez pewien okres nie 
prowadziła żadnej działalności. Koło reaktywowane zostało w 2014 roku.

  Mieszkańcy Czapielska cieszyć się już mogą  
z przebudowanej drogi

DROGOWCY W AKCJI

Pierwsze inwestycje 
zakończone 
Mimo że za nami dopiero 
pierwszy kwartał tego roku, 
niektóre drogowe inwestycje 
na terenie gminy Kolbudy zo-
stały już zrealizowane. 
Dla przykładu nowy dy-
wan asfaltowy wylany został 
w miejscowości Czapielsk, 
gdzie wybudowano również 
chodnik. 
– W tej chwili drogowcy zaj-
mują się pracami wykończe-
niowymi, które mogą potrwać 
jeszcze maksymalnie kilka 
dni. Natomiast w czerwcu 
zajmiemy się budową kładki 
dla pieszych. Połączony bę-
dzie również chodnik z pętlą 
autobusową – mówi „Panora-
mie” Adam Babkiewicz, kie-
rownik Referatu Inwestycji 

i Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy. 
Niedawno zakończono bu-
dowę chodnika w Jankowie 
Gdańskim, a w pierwszych 
dniach kwietnia urucho-
miono nowe oświetlenie 
przy ulicach Szlacheckiej i 
Conradiego.
– To nie wszystko, ponieważ 
na ukończeniu jest również 
ponad kilometrowy odcinek 
chodnika łączący Kowale z 
Jankowem. 4 kwietnia na plac 
budowy wszedł wykonawca 
przebudowy drogi Pręgowo 
– Bielkówko – dodaje Adam 
Babkiewicz.

(KL)

Koło Gospodyń Wiejskich po-
wstało w Lisewcu w 1983 roku i 
funkcjonowało przy nieistnieją-
cych już Kółkach Rolniczych aż 
do lat 90.
– Starsze pokolenie z czasem wy-
kruszało się, młodsze mieszkanki 
Lisewca zajmowały się dziećmi, 
dlatego nie było zbyt wiele czasu na 
KGW. Dopiero w 2014 roku po-
stanowiłyśmy reaktywować koło. 
Nasza wieś to przede wszystkim 
ludność napływowa. W tej chwili 
w kole działa 12 pań, ale mam na-
dzieję, że z czasem dołączą do nas 
również pozostałe mieszkanki wsi 
oraz panowie – mówi „Panoramie” 
Ewa Moskwa, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich „Lise-
wianki” z Lisewca.
W 2015 roku KGW „Lisewianki” 
działało jedynie na terenie Lisew-
ca, aktywnie wspierając organiza-
cję Dnia Dziecka czy Dnia Senio-
ra. A już w roku ubiegłym panie 
wzięły udział w powiatowym kon-
kursie „Stół Bożonarodzeniowy”, 

który odbył się w Czerniewie. 
Swoje prace rękodzielnicze poka-
zywały chociażby na targach zor-
ganizowanych w Lubaniu.
Pierwszy sukces nasze panie od-
niosły w zorganizowanym nie-
dawno powiatowym konkursie 

kół gospodyń wiejskich, który od-
był się w Wiślince.
– Jury przyznało nam nagrodę za 
wykonanie tablicy pokoleń. Znaj-
duje się ona teraz w naszej świe-
tlicy, a będzie można ją obejrzeć 
chociażby podczas najbliższego 

zebrania sołeckiego – dodaje sze-
fowa „Lisewianek”.
Panie z KGW chciałyby, aby 
również młodzież uczestniczyła 
w zajęciach „Lisewianek”, dzięki 
czemu mogłaby przejąć umiejęt-
ności rękodzielnicze od swoich 
starszych koleżanek. 
– Wymieniamy się doświadcze-
niami i przy okazji uczymy się no-
wych rzeczy. Spotkania KGW to 
nie tylko ploteczki przy kawie, ale 
także rozmowy na różne ciekawe 
tematy. Owszem, organizujemy 
spotkania przy różnych okazjach, 
gdzie jest miejsce i czas na dobrą 
zabawę. Każda z nas daje coś dla 
innej osoby – mówi Ewa Moskwa.
KGW „Lisewianki” napisały rów-
nież projekt, na realizację którego 
uzyskały dofinansowanie z Urzę-
du Gminy Kolbudy. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną na zakup 
strojów oraz naczyń, które wyko-
rzystywane będą podczas prezen-
tacji koła na różnego rodzaju prze-
glądach czy konkursach.
– Boli nas jednak fakt, że podczas 
tych imprez nie towarzyszą nam 
przedstawiciele kolbudzkiego sa-
morządu. Wszystkim kołom to-
warzyszą wójtowie, a my jesteśmy 
same i wyglądamy trochę jak sie-
rotki – przyznaje z żalem prze-
wodnicząca koła z Lisewca.

(lubek)

KGW „LISEWIANKI”

Przewodnicząca – 
Ewa Moskwa, Terasa 

Szymańska, Renata Sałek, 
Aleksandra Romanowska, 
Janina Moskwa, Jadwiga 

Saldzień, Kamila Chomicz, 
Anna Chomicz, Marta 

Goździewska, Anna 
Henterek, Mirosława 

Liberska, Terasa Potraz.

GMINA KOLBUDY

MIŁOŚNIK DROBIU
W ubiegłym tygodniu dyżurny Straży Miejskiej w Kolbudach 
otrzymał informację o bezpańskim psie, który wpadł na jedną 
z miejscowych posesji i zagryzł kilka kur. Wiadomość o ama-
torze drobiu pojawiła się na urzędowym Facebooku, dzięki 
czemu w ciągu kilku godzin odnalazł się jego właściciel. Zo-
stał on ukarany mandatem, a dodatkowo musiał pokryć straty, 
które wyrządził jego czworonożny przyjaciel.

NIEWYBUCHY W LUBLEWIE
Jeden ze spacerowiczów natrafił w niedzielę (9 kwietnia) na 
niewybuchy. Przez całą noc miejsce znaleziska zabezpieczali 
strażacy OSP, a potem strażnicy gminni.
– Nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Najwięcej zgło-
szeń związanych z niewybuchami mamy w okresie grzy-
bobrania. Teren gminy Kolbudy był szczególnie narażony na 
działania wojenne, dlatego nie dziwimy się takim znalezi-
skom. Najwięcej niewybuchów, które są pozostałością po II 
wojnie światowej, znajduje się właśnie w okolicach Lublewa 
– mówi nam Mirosław Mudlaff, komendant Straży Gminnej 
w Kolbudach.

(KL)
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WYJĄTKOWE OSIĄGNIĘCIE NASZYCH UCZNIÓW

Kolbudy stały się pomorską 
stolicą historii
Na jeden dzień Kolbudy stały się pomorską stolicą historii. Tu bowiem, w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego odbył 
się Ogólnopolski Konkurs i Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Do zmagań przystąpiło kilkudziesięciu młodych 
mieszkańców różnych stron Pomorza, którzy reprezentowali podstawówki, gimnazja i szkoły średnie.

Kolbudzka szkoła już po raz 
drugi organizowała olimpia-
dę historyczną. Do zmagań 
przystąpiło 61 osób. O randze 
wydarzenia może świadczyć 
chociażby fakt, że w Kolbu-
dach pojawił się wicewojewo-
da pomorski Mariusz Łuczyk.
– To już 22. edycja konkur-
su, który miał swoje upadki i 
wzloty, a jego laureaci osią-
gnęli wiele sukcesów. Te-
goroczna edycja jest bardzo 
trudna, dlatego podziwiam 
was, że tak wielu zaanga-
żowało się w ten konkurs. 
Podziwiam was i waszych 
opiekunów, że wspólnie po-
święciliście prywatny czas, 
aby wziąć udział w tym jak-
że trudnym konkursie – mó-
wił do uczestników konkursu 
Mariusz Łuczyk.

Pełen podziwu dla uczniów 
był również Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy.
– To my jesteśmy zaszczyce-
ni, że przyjęliście zaproszenie 
i przyjechaliście do Kolbud, 
aby wziąć udział w historycz-
nym konkursie. Mam nadzie-
ję, że wasze wyniki, które pro-
pagować będziemy na każdym 
kroku, przysłużą się do tego, 
by wszystkich nachodziła re-
fleksja. Zróbmy wszystko, by 
następne pokolenia nie mu-
siały startować w podobnych 
konkursach i odpowiadać na 
pytania co się stało, że dzielny 
i dumny naród polski na długi 
okres czasu przestał się liczyć 
w naszej Europie – mówił Le-
szek Grombala. 
W konkursie startowali oczy-
wiście uczniowie Zespołu 

Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach, 
którzy swój udział mogą zali-
czyć do bardzo udanych. 
– W konkursie tym uczest-
niczyliśmy już od kilku lat, 
ale dobrych wyników nasi 
uczniowie jeszcze nie osiąga-
li. Konkurs zachęca kolejnych 

uczniów do poznania histo-
rii. Dla wielu z nich staje się 
ona pasją – mówi nam Robert 
Aszyk, dyrektor kolbudzkiego 
zespołu szkół.
Michał Ostaszewski i Cy-
prian Obrycki uzyskali tytuł 
laureata, natomiast finalistą 
został Maciej Baranowski.

– Cieszymy się, że po raz dru-
gi konkurs ten odbywa się w 
naszej szkole. Wiele rzeczy 
dzieje się z inicjatywy ludzi i 
ich zaangażowania. To dzięki 
inicjatywie nauczycieli histo-
rii i dobrej współpracy z Po-
morskim Kuratorem Oświaty 
zmagania miłośników historii 

mogliśmy oglądać właśnie 
tu. Do organizacji konkursu 
przyczynili się historycy: Ja-
nina Linstedt, Jolanta Waryś 
i Jerzy Szurdak – dodaje Ro-
bert Aszyk.

(lubek)

LATO POWITAMY Z GWIAZDAMI

Krawczyk i Janowski 
w Kolbudach
Na lato wszyscy wyczekują z 
utęsknieniem. Nic dziwne-
go, bo dla dzieci i młodzieży 
jest to czas wakacji i odpo-
czynku od szkoły, a dla star-
szych również długo wycze-
kiwany okres urlopowy. Z 
hukiem więc każdego roku 
witamy lato.

Tegoroczna impreza, podczas 
której przywitamy lato zapo-
wiada się – jak zwykle zresz-
tą – wystrzałowo. Tym razem 
„Powitanie lata” zaplanowano 
na 17 czerwca.
– Dokładnego programu im-
prezy jeszcze nie możemy 
podać, ponieważ nie mamy 
dopiętych szczegółów. Już 
dziś zdradzić jednak mogę, 
że na naszej scenie wystą-
pią Krzysztof Krawczyk oraz 
Robert Janowski – zdradza 
„Panoramie” Daniel Piechnik 
z Referatu Kultury Urzędu 
Gminy Kolbudy.
Krzysztofa Krawczyka nie 
trzeba chyba zbyt długo 
przedstawiać. Jego hity „Jak 
minął dzień”, „Mój przyjacie-
lu”, „Rysunek na szkle”, „To, 

co dał nam świat”, „Byle było 
tak…” czy „Chciałem być” zna-
ją zapewne niemal wszyscy nasi 
Czytelnicy.
Postać Roberta Janowskiego 
również nie jest nam obca. Ar-
tysta na co dzień prowadzi zna-
ny i lubiany program „Jaka to 
melodia”, ale jest również zna-
nym i cenionym piosenkarzem, 
kompozytorem oraz aktorem.
Czerwcowa impreza odbędzie 

się na Przystani Żeglarskiej w 
Kolbudach. Koncert Roberta 
Janowskiego zaplanowano na 
godz. 19.30, natomiast dwie 
godziny później na scenie po-
jawi się Krzysztof Krawczyk.
Więcej o czerwcowym „Po-
witaniu lata” już w kolej-
nym wydaniu „Panoramy 
Pomorza”.

(KL)

  Gwiazdą tegorocznego „Powitania lata” w Kolbudach będzie 
Krzysztof Krawczyk
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KWITNIE WSPÓŁPRACA GIMNAZJÓW MIEJSCA DO ODPOCZYNKU I RELAKSU

Goście z Niemenczyna 
w Kolbudach 

W Kolbudach powstają 
parki

Coraz bardziej rozwija się współpraca kolbudzkiego 
gimnazjum z polskim gimnazjum w Niemenczynie, mieście 
położonym niedaleko Wilna. 

Prawdopodobnie w ostatni weekend kwietnia odbędzie się 
otwarcie parku rekreacyjnego w Kolbudach. Z kolei przy tzw. 
„błotku” trwają prace przy budowie deptaka wokół stawu.

  Trwają prace nad rewitalizacją terenu wokół stawu 

  Taneczne popisy zespołu „Perła” z Niemenczyna
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Niedawno w ramach partner-
stwa obu gmin gościliśmy w 
naszej szkole grupę młodych 
tancerzy z zespołu „Perła” 
pod opieką dyrektora szko-
ły Tadeusza Grygorowicza i 
dyrektora zespołu Germana 
Komarowskiego. 
Tancerze wystąpili z bogatym 
programem tańców ludowych 
polskich, litewskich, rosyjskich 
i ukraińskich. Zachwycili nas 
wykonaniem, choreografią i 
strojami. Otrzymali wielkie 
brawa. 
Zespół istnieje ponad dziesięć 
lat, liczy 150 tancerzy w wieku 
od sześciu do dwudziestu lat. 
Na Litwie jest popularny, uty-
tułowany i znany wśród Polonii 
różnych krajów. Współpracuje 
z profesjonalnymi choreogra-
fami, specjalizującymi się w 
tańcach ludowych. Tancerze 
spotykają się na trzech dwu-
godzinnych treningach tygo-
dniowo, a tuż przed ważnymi 
występami odbywają treningi 

bardziej intensywne. Są dobry-
mi uczniami i studentami, go-
dzą naukę z zainteresowania-
mi. Na sukces pracują ciężko, 
wylewając pot i łzy. Środki na 
utrzymanie zespołu pozysku-
ją dzięki funduszom unijnym 
i samorządowym oraz wspar-
ciu polskiego Ministerstwa 
Kultury.
Tancerzom towarzyszyły pa-
nie, które uczyły najmłod-
szych uczniów naszej szkoły 
wić wielkanocne palmy oraz 
gawędziarz, który z wileńskim 
akcentem opowiadał humory-
styczne historie i dowcipy. 
Goście udali się na wycieczkę 
po Trójmieście – krótką, zaled-
wie kilkugodzinną, ale bardzo 
intensywną i różnorodną. Roz-
poczęli ją od gdyńskiego Skwe-
ru Kościuszki, przez sopockie 
molo i Monciak, na którym 
odpoczęli przy słodkim dese-
rze, by zakończyć ją na gdań-
skiej starówce. Ważnym punk-
tem wycieczki, odmiennym 

w nastroju, było odwiedzenie 
cmentarza garnizonowego i za-
palenie zniczy przy mogiłach 
Inki i Zagończyka.
Następnego dnia na placu 
przed urzędem gminy goście 
z Niemenczyna byli gospoda-
rzami „Kaziuczka” – jarmarku, 
na którym można było zaku-
pić specjały wileńskiej kuchni 
(mięsa, wyroby wędliniarskie, 
ciasta, nalewki, słodycze) i 
oczywiście wielkanocne palmy, 
inne niż te, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni (fotorelacja na 
str. 8 – 9). Wieczorem w sali 
koncertowej dali koncert dla 
mieszkańców gminy. 
Na początku maja uczniowie 
klas drugich naszego gimna-
zjum udadzą się z kilkudnio-
wą wizytą do Niemenczyna, a 
podczas wakacji znów spotkają 
się w Kolbudach. 

Izabela Frączek
O budowie parku rekreacyjne-
go przy drodze wojewódzkiej 
informowaliśmy już naszych 
Czytelników.
– W tej chwili trwają ostatnie 
prace wykończeniowe. Usta-
wione zostaną kolejne zabaw-
ki oraz siłownia zewnętrzna. 
Mam nadzieję, że najmłodsi 
oraz nieco starsi mieszkańcy 
Kolbud zadowoleni będą z no-
wego miejsca, w którym będą 
mogli odpocząć i zrelaksować 
się po trudach dnia codzienne-
go – mówi nam Leszek Grom-
bala, wójt gminy Kolbudy.
Z kolei do połowy maja ma być 
ukończony pierwszy etap rewi-
talizacji stawu przy stadionie, 
dzięki czemu rejon ulic Topo-
lowej i Polnej nie będzie już 
straszył swoim wyglądem.
– Przez wiele lat staw ten był 
zarośnięty i zaśmiecony, a 

wokół mieszkańcy wydeptali 
prowizoryczną ścieżkę. Posta-
nowiliśmy uporządkować cały 
teren i wybudować ścieżkę pie-
szo-rowerową. Cała inwestycja 
będzie podzielona na kilka eta-
pów – informuje Adam Bab-
kiewicz, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Gminy Kolbudy.
W ramach inwestycji wybudo-
wana zostanie ścieżka, z której 
korzystać będą mogli rolka-
rze oraz rowerzyści. Najpierw 
wybudowana zostanie ona od 
mostku przy Zbiorniku Biel-
kowskim do ulicy Polnej – dal-
sze prace prowadzone będą w 
terminie późniejszym. Według 
harmonogramu prac inwesty-
cja powinna być ukończona do 
końca maja. 
– Zaraz potem ogłoszony zo-
stanie przetarg na drugi etap 

prac. Zakładamy, że zostanie 
on zrealizowany jeszcze w tym 
roku. Poza ścieżką pojawi się 
także mała architektura. Nie 
zabraknie więc ławek, koszy 
na śmieci czy oświetlenia. Poza 
tym zajmiemy się uporządko-
waniem trawników i krzewów 
– dodaje Adam Babkiewicz.
Nad stawem, niemal każdego 
dnia w dobrą pogodę, spotkać 
można wędkarzy. Nic zatem 
dziwnego, że urzędnicy za-
stanawiają się, czy w ramach 
inwestycji nie wybudować po-
mostów wędkarskich. To nie 
wszystko, ponieważ w planach 
jest również modernizacja lub 
też budowa od podstaw mostku 
przy Zbiorniku Bielkowskim.

(lubek)
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Kaziuczek Niemenczyński    w Kolbudach
WILEŃSKIE PALMY I SMAKOŁYKI, CZYLI

Na placu przed Urzędem Gminy Kolbudy, nabyć można było wileńskie palmy oraz 
skosztować specjałów litewskiej kuchni. Chleb, wędliny, czy wyjątkowy kwas chlebowy  
z pewnością zadowoliły podniebienia nawet  najbardziej wybrednych smakoszy.

Tradycja kiermaszu Kaziuki sięga czterech stuleci i jest pewnym nawiązaniem 
do przeszłości Litwy. Kaziuki Wileńskie są wizytówką sztuki ludowej krainy 
nad Wilią, a nazwa wywodzi się od imienia patrona Litwy – św. Kazimierza, 
kanonizowanego na świętego w 1602 roku. Targi są piękną tradycją, która 
pokazuje bogactwo ziemi litewskiej i twórczość jej narodu. Jarmark, dowodzi, 
że są jeszcze obszary, w których maszyny nie wyparły wytworów rąk 
ludzkich, a wytwarzane od wieków tą samą techniką produkty, cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem.
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Kaziuczek Niemenczyński    w Kolbudach
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„REKNICA” PRAWIE JAK ORGANIZACJA NON PROFIT

Wodę bez obaw można pić z kranu
Kolbudzka spółka „Reknica” zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków na terenie gminy Kolbudy. Za 
rok spółka w nowej formie obchodzić będzie 15-lecie swojej działalności. Z Ireneuszem Olejnikiem, prezesem „Reknicy”, 
rozmawia Krzysztof Lubański.

– Może na początek powiedzmy 
kilka słów o historii. Jak doszło 
do powstania „Reknicy”?
– Spółka Reknica powstała  
w momencie, kiedy tworzo-
no strefę ochronną ujęcia po-
wierzchniowego wody pitnej 
dla Gdańska. Wtedy to należa-
ło uporządkować gospodarkę 
ściekową na terenie gminy Kol-
budy. Nasza gmina partycypo-
wała nawet w kosztach budowy 
oczyszczalni ścieków „Wschód” 
w Gdańsku, bo właśnie tam tra-
fiają nieczystości płynne z naszej 
gminy. „Reknica” była od począt-
ku spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, która zajmuje się 
dostarczaniem wody i odbiorem 
ścieków. Wszystkie podejmowa-
ne przez nas działania konsul-
towane są oczywiście z urzędem 
gminy, który jest większościo-
wym udziałowcem naszej spółki. 
– Spółka nie zajmuje się in-
westycjami. Jedynie zarządza 
sieciami wodociągowymi i 
kanalizacyjnymi.
– Inwestorem w dalszym ciągu 
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jest gmina, bo są to jej zadania 
własne. Niemal wszystkie go-
spodarstwa posiadają podłącze-
nie do wodociągu i kanalizacji. 
Procentowo nasza gmina jest le-
piej kanalizowana od Gdańska.  
W tej chwili mamy ok. 150 kilo-
metrów sieci wodociągowej i 150 
km sieci kanalizacyjnej, za które 
odprowadzamy do gminy poda-
tek w wysokości ponad 650 tysię-
cy złotych. Można powiedzieć, że 
jesteśmy organizacją non profit, 
bo nasza działalność jest na po-
ziomie inflacji. Chciałbym za-
znaczyć, że nie jest to działalność, 
która ma przynosić zyski. Stawki 
za wodę i ścieki konsultowane,  
a przede wszystkich akceptowane 
są przez Radę Gminy Kolbudy. 
Nawet wypracowany z dodatko-
wej działalności dochód nie ma 
być wypłacany w postaci dywi-
dendy, ale inwestowany w dalszy 
rozwój „Reknicy”.
– Wcześniej wspomniał Pan 
o oczyszczalni ścieków w 
Gdańsku, gdzie trafiają ścieki 
z gminy Kolbudy. Czy własna 

oczyszczalnia ścieków nie 
byłaby ekonomiczniejszym 
rozwiązaniem?
– Zbieramy ścieki z naszej gminy 
i szczelnym układem kanalizacyj-
nym odprowadzamy je do Gdań-
ska. Na terenie gminy mamy trzy 
przepompownie przesyłowe, 
które kolektorami zbierają ścieki  
i tłoczą je do Straszyna, skąd dalej 

transportowane są do oczyszczal-
ni „Wschód”. Oczyszczalnia 
ścieków jest niewątpliwie uciąż-
liwością dla mieszkańców. U nas 
taki problem nie występuje. W tej 
chwili ponosimy jedynie koszty 
przetłoczenia ścieków i ich tran-
zyt przez gminę Pruszcz Gdań-
ski oraz przyjęcie do gdańskiego 
układu kanalizacyjnego. Rocznie 

płacimy za odprowadzenie ok. 
700 tysięcy metrów sześciennych 
ścieków, bo mniej więcej właśnie 
tyle wody sprzedajemy. Z uwagi 
na położenie naszej gminy, ko-
rzystniejszym rozwiązaniem jest 
tranzyt ścieków do Gdańska. 
Poza tym dostosowanie oczysz-
czalni ścieków do unijnych wy-
mogów też stanowi niebagatelne 

wyzwanie finansowe. Wiem to 
od przedstawicieli naszej branży, 
którzy prowadzą podobne spółki 
na terenie Pomorza.
– A jaka jest jakość wody,  
z której korzystają mieszkańcy 
gminy Kolbudy?
– Posiadamy 10 ujęć wody, z cze-
go aż 9 to ujęcia głębinowe i jedno 
drenażowe. Wodę mamy może 
twardą, ale spełniającą wszelkie 
wymagania. Bez obaw można ją 
pić z kranu, a badania wody prze-
prowadzamy co miesiąc. Udo-
wadniają one, że woda jest dobra. 
Pilotażowo zainstalowaliśmy na-
wet zdroje w kolbudzkiej szkole,  
z których korzystać można  
w każdej chwili.
– Dziękuję za rozmowę.

Reknica Sp. z o.o.
83-050 Kolbudy,

ul. Leśna 12,
tel. 0 58 682 74 11, 

0 58 682 66 40

e-mail: reknica@reknica.pl
www.reknica.pl
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NIEBAWEM DROGOWCY RUSZĄ DO AKCJI

„Schetynówki” w nowej odsłonie
Powiat gdański ogłosił już przetarg na realizację zadań w ramach tzw. „schetynówki”. Od tego roku zmieniają się nieco 
zasady związane z przyznawaniem rządowych dotacji, w związku z czym dofinansowane zostaną tylko trzy inwestycje.

Według kosztorysu realizacja 
trzech drogowych inwestycji po-
chłonąć może ok. 7 mln zł. Do-
dajmy, że w kosztach przedsię-
wzięcia partycypuje rząd, powiat 
oraz gmina, na terenie której re-
alizowane jest zadanie.
– Przy wyborze trzech zadań 
braliśmy pod uwagę znaczenie 
inwestycji i jej zakres. Zdecy-
dowaliśmy się na przebudowę 
drogi w Otominie – od granicy z 
Gdańskiem do granicy z powia-
tem kartuskim. Jeszcze niedaw-
no nie byliśmy zainteresowani 
przebudową drogi na odcinku 
leśnym między Otominem a 
Sulminem. Gdańsk chce popro-
wadzić linię autobusową przez 
Otomin do Niestępowa, dlatego 
zasadnym jest przebudowa tego 
ciągu komunikacyjnego – mówi 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
Kolejna inwestycja to przebudo-
wa drogi z Domachowa do Za-
skoczyna. Z kolei trzecim zada-
niem będzie dokończenie ulicy 
Korzeniowskiego w Pruszczu 
Gdańskim. Przypomnijmy, że 

pierwszy etap rozpoczął się w 
ubiegłym roku, a drogowcy zajęli 
się fragmentem ulicy od Koper-
nika do Emilii Plater. 
– Wylany został nie tylko nowy 
asfalt, ale wybudowano też 
chodniki, ścieżkę pieszo-rowe-
rową i kilka dodatkowych miejsc 
parkingowych. Przy okazji wy-
konane zostało odwodnienie 
ulicy Korzeniowskiego – mówi 
Jerzy Świs, naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim.
Po przebudowie tego ciągu ko-
munikacyjnego ulica Korze-
niowskiego na początku przy-
szłego roku stanie się drogą 
miejską.
– Podobnie ma się sytuacja z 
ulicą Emilii Plater. Drogami 
tymi zarządzał powiat, ale swój 
powiatowy charakter obie uli-
ce straciły już dawno, dlatego 
porozumieliśmy się z władza-
mi Pruszcza Gdańskiego, że 
po zakończeniu remontu ulica 
przekazana będzie miastu. W 
Pruszczu Gdańskim na swoją 
kolej czeka jeszcze Słowackiego 

i Gałczyńskiego – wyjaśnia Ma-
rian Cichon.
Jak zaznacza Jerzy Świs przebu-
dowa ulicy Słowackiego też wy-
magać będzie sporych nakładów 
finansowych, ponieważ należy 
tam również wykonać odwod-
nienie drogi.
Poza tym zrealizowanych będzie 
w tym roku jeszcze sześć kolej-
nych – nieco mniejszych inwe-
stycji – w kosztach których par-
tycypować będą gminy i powiat.
– Chodniki będą budowane w 
miejscowościach: Wojanowo, 
Ulkowo, Suchy Dąb oraz przy 
drodze Koszwały – Miłocin, 
natomiast między Kolbudami a 
Pręgowem utwardzimy w tym 
roku pobocze, aby w przyszło-
ści wybudować tam chodnik. Z 
kolei w gminie Przywidz konty-
nuować będziemy remont drogi 
Borowina – Guzy – podaje Jerzy 
Świs.
Na wszystkie te prace przetarg 
ma być ogłoszony do końca 
kwietnia.
– „Schetynówki” to nie jedyne 
drogowe zadania, które w tym 

roku realizować będzie powiat. 
Przygotowany ma być projekt 
przebudowy mostu w Kolbudach 
w ciągu ulicy Przemysłowej. W 
tym roku przebudować chcemy 
gruntowanie most na drodze z 
Juszkowa do Borzęcina, aby przy 
okazji zwiększyć jego nośność 
do 40 ton. W ubiegłym roku z 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich otrzymaliśmy środki 
finansowe na remont na jedną z 
ulic w Kleszczewie. Plac budo-
wy został przekazany, więc prace 
powinny ruszyć lada dzień – do-
daje Marian Cichon.
Tylko w tym roku na inwesty-
cje drogowe wydanych zostanie 

grubo ponad 11 mln zł. Do tego 
powiat wydaje od 2 do 3 mln zł 
na utrzymanie dróg, a więc wy-
cinkę krzaków, koszenie traw, 
pogłębienie przydrożnych ro-
wów czy łatanie dziur w jezdni.

Krzysztof Lubański
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  W tym roku przebudowana będzie droga z Otomina do Sulmina
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CZEKA ICH TRUDNY WYBÓR

Targi Szkół Ponadgimnazjalnych 
Po raz kolejny w Zespole 
Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbu-
dach odbyły się Targi Szkół 
Ponadgimnazjalnych. 
– W tym roku odwiedziło 
nas 27 szkół z Gdańska, po-
wiatów: gdańskiego i staro-
gardzkiego oraz przedstawi-
ciele firmy BMTI należącej do 
koncernu Strabag, oferującej 
uczniom praktyki w zawodzie 
mechatronik.
Na podstawie przeprowa-
dzonej wcześniej diagnozy 
uczniowie klas trzecich gim-
nazjum zostali podzieleni na 
grupy zainteresowane określo-
nym typem szkół i w różnych 
salach zostali zapoznani z ich 
ofertą edukacyjną – informuje 
Aleksandra Naderza ze szkoły 
w Kolbudach. 
W korytarzach szkolnych 
przedstawiciele szkół przygo-
towali ciekawe stanowiska, na 

których można było uzyskać 
dodatkowe informacje, otrzy-
mać ulotkę, a czasem nawet coś 
słodkiego. Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się stanowi-
sko Zespołu Szkół Rolniczych 
w Bolesławowie, na którym 
dodatkową atrakcją był żywy 
królik. 

Zarówno uczniowie, jak i go-
ście uważają taką formę promo-
cji szkół za ciekawą i pomocną 
w wyborze kierunku dalszego 
kształcenia.
– W podjęciu decyzji dotyczą-
cej przyszłości uczniom klas 
trzecich gimnazjum mają też 
pomóc warsztaty prowadzone 

NOWA PUBLIKACJA

W SKRÓCIE
10 STACJI 
Do połowy grudnia urucho-
mionych ma być w Gdańsku 
10 stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych. Inwe-
stycja będzie realizowana w 
ramach zadania „E–mobil-
ność” w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Stacje mają po-
wstać przy: al. Jana Pawła 
II, Placu Inwalidów Wo-
jennych przy ul. Opata Jac-
ka Rybińskiego, na parkin-
gach przy: ul. Klonowej, ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie, 
ul. Heweliusza oraz przy: 
ul. Wypoczynkowej, ul. 
Długie Ogrody, ul. Szafar-
nia, ul. Bogusławskiego i 
na pętli tramwajowej przy 
skrzyżowaniu ul. Havla i 
Świętokrzyskiej.

3,5 MLN ZŁ NA POMOC 
Zarząd Województwa Po-
morskiego przyznał środki 
finansowe PFRON na do-
finansowanie robót budow-
lanych obiektów służących 
rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych. Pieniądze prze-
kazane zostaną 8 wniosko-
dawcom. Na ten cel pomor-
skie władze przeznaczyły 
3,65 mln zł.

WYSTAWA 
Moshe Kupferman i Marek 
Chlanda to dwaj artyści, 
których prace są pokazy-
wane w Gdańskiej Galerii 
Güntera Grassa, przy ulicy 
Szerokiej 34–35/37. Wysta-
wa dostępna jest w nowych 
godzinach otwarcia galerii: 
od wtorku do niedzieli, w 
godzinach 12.00 – 19.00 i 
potrwa do 3 czerwca. Wstęp 
na wystawę i wernisaż jest 
bezpłatny.

(GR)
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NA BUDOWIE PRACA WRE

Od września większe 
przedszkole

  Do 13 lipca rozbudowa przedszkola w Kolbudach ma być ukończona

  Na targach można było nie tylko poznać edukacyjną ofertę szkoły średniej

Jak mówi nam Damian Kop-
czyński, kierownik budowy, 
prace przebiegają zgodnie z 
harmonogramem.
– Póki co nie widzimy żadnych 
utrudnień w realizacji inwesty-
cji. Owszem, każda budowa jest 
trudnym i nowym zadaniem, 
ale jak widzimy, radzimy sobie 
całkiem nieźle – mówi „Pano-
ramie” Damian Kopczyński. 
– Wykonane są również sie-
ci kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej.
Przy rozbudowie przedszkola 
każdego dnia pracuje od 15 do 
20 osób – co jest zależne od prac 
realizowanych na budowie.

– Zgodnie z harmonogramem 
wszystkie roboty budowla-
ne mają być zakończone do 13 
lipca, abyśmy potem mieli jesz-
cze czas na odbiory technicz-
ne – dodaje Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji i 
Remontów Urzędu Gminy Kol-
budy. – Inwestycja przebiega 
zgodnie z planem, a problemy, 
które występują, rozwiązywane 
są na bieżąco.
Przypomnijmy, że rozbudowa 
przedszkola w Kolbudach kosz-
tuje ok. 1,7 mln zł, a zostanie 
ona w całości pokryta ze środ-
ków budżetowych miejscowego 
samorządu. 
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– W dobudowanej części przed-
szkola znajdować się będzie 
mała sala gimnastyczna wraz 
z zapleczem oraz dwie sale dy-
daktyczne z zapleczami i po-
mieszczenia dla logopedy i pe-
dagoga. Przypomnę, że jest to 
tak naprawdę drugi etap roz-
budowy tego obiektu. W roku 
ubiegłym salę gimnastyczną 
zaadaptowaliśmy na salę dy-
daktyczną. Po zakończeniu tej 
inwestycji przedszkole będzie 
mogło przyjąć 175 dzieci – do-
daje Adam Babkiewicz.

(lubek)

W iście ekspresowym tempie przebiega rozbudowa przedszkola 
w Kolbudach. Prace rozpoczęto w lutym, a ich koniec 
przewidziano na lipiec.

przez pedagoga i psychologa 
szkolnego, test na osobowość 
i zainteresowania oraz porady 
udzielane na bieżąco uczniom 
najbardziej niezdecydowanym 
– dodaje Marzanna Grota tak-
że z ZKPiG w Kolbudach.

(GR)

OWOCNA WSPÓŁPRACA

Większe możliwości 
szkoły
Zespół Szkół Specjalnych w 
Warczu to jedyna taka pla-
cówka w powiecie gdańskim. 
Jako jedna z nielicznych ob-
chodziła też Dzień Jedności 
Kaszubów. W tym roku uro-
czystość była szczególna, po-
nieważ była to również oka-
zja do otwarcia nowych sal 
terapeutycznych. 
Dzięki poczynionym inwe-
stycjom zmodernizowana zo-
stała sala do integracji senso-
rycznej. Uruchomiono salę do 
rehabilitacji, pracownię kom-
puterową i bibliotekę.
– Mam nadzieję, że współ-
praca ze Szkołą Specjalną w 
Warczu nadal będzie owocna. 
Gmina Kolbudy gościła już 
uczniów z tej placówki, którzy 
odwiedzili Muzeum Staroci 
w Pręgowie oraz mieli przy-
jemność być uczestnikami 

seansu w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury – mówi 
„Panoramie” Natalia Błońska 
ze Szkoły Specjalnej w War-
czu, która jest również radną 
gminy Kolbudy.
Inwestycja jest jak najbar-
dziej słuszna, szczególnie że 
od przyszłego roku w Warczu 
uczyć się będzie jeszcze wię-
cej dzieci. Obchody Jedności 
Kaszubów również nie były 
przypadkowe, ponieważ w 
Warczu dzieci uczą się języ-
ka kaszubskiego, co stanowi 
zapewne wyjątek wśród szkół 
powiatu gdańskiego.
– Placówka stwarza coraz 
większe możliwości rozwoju 
dla dzieci niepełnosprawnych 
z powiatu gdańskiego – doda-
je Natalia Błońska.

(lubek)

NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ

Poszukiwane 
bursztynowe pary 
– Wszyscy mieszkańcy, którzy 
zawarli związek małżeński w 
1973 roku, będą mogli świę-
tować bursztynowy jubileusz. 
Gdańsk jako pierwszy obcho-
dzić będzie Bursztynowe Gody, 
czyli 44. rocznicę ślubu, pod-
czas tegorocznego Światowego 
Dnia Bursztynu – informuje 
Olimpia Schneider z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
W uroczystościach mogą 
uczestniczyć małżeństwa, które 
ślub brały w 1973 roku. Co cie-
kawe, jubilaci nie muszą miesz-
kać w Gdańsku. Zgłoszenia z 
hasłem „Bursztynowe gody” 
dokonać można w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Gdańsku 
przy ul. Nowe Ogrody 8/12. 
Można to robić osobiście w 
pokojach 138, 151 i 152. Moż-
na też to zrobić telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer 58 323 
61 38, 58 323 61 51, 58 323 61 
52, 58 323 61 53, 58 323 65 09. 

Zgłoszenia można też wysyłać 
na adres usc@gdansk.gda.pl.
– Uroczyste obchody Burszty-
nowych Godów odbędą się 28 
czerwca w ramach Światowego 
Dnia Bursztynu w Gdańsku. 
Na bursztynowe pary czeka-
ją zaproszenia 2-osobowe na 
koncert z okazji ŚDB, który 
odbędzie się 28 czerwca w Fil-
harmonii na Ołowiance o godz. 
20.00. Każda para otrzyma 
specjalny dyplom potwierdza-
jący Bursztynowe Gody, czyli 
44-lecie zawarcia małżeństwa 
oraz bursztynowy upominek 
– dodaje Olimpia Schneider, 
przypominając jednocześnie, 
że Światowa Rada Bursztynu w 
zeszłym roku, podczas uroczy-
stości dziesięciolecia istnienia 
Muzeum Bursztynu, ustanowi-
ła 44. rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego w Gdańsku – 
Bursztynowymi Godami.

(GR)
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Jachtem do Nowego Dworu Gdańskiego. 
Powstanie dwanaście kilometrów nowego 
szlaku wodnego
„Żeglarski raj” będzie rozbudowywany. Kolejne inwestycje na Pętli Żuławskiej będą kosztować 92 miliony 
złotych. Dzięki temu powstaną nowe szlaki wodne oraz przystanie i mosty zwodzone. 

- Modernizacja Pętli Żuław-
skiej to dla samorządu po-
morskiego przedsięwzięcie 
strategiczne. Realizując sze-
reg nowych inwestycji, chce-
my aby akweny wodne Żuław 
i Zalewu Wiślanego stały się 
jeszcze bardziej atrakcyjne dla 
turystów. Będziemy moder-
nizować istniejące przystanie 
oraz zlikwidujemy bariery 
na szlakach wodnych takich 
jak na przykład rzeka Tuga – 
mówi o planach nowych in-
westycji na Pętli Żuławskiej 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego Ryszard Świlski.

TUGĄ DO NOWEGO DWORU 
GDAŃSKIEGO
Ważną inwestycją będzie 
otwarcie trasy żeglugowej na 
Tudze.
–  Za prawie 2,5 miliona zło-
tych zostanie przebudowany 
most w Żelichowie - wyjaśnia 
Rafał Wasil z Departamentu 

Infrastruktury Urzędu Mar-
szałkowskiego. - Obecna sta-
ła konstrukcja zostanie zastą-
piona nowym mostem zwo-
dzonym. Dzięki temu, oraz 
dzięki remontowi mostu w 
Tujsku, będzie można dopły-
nąć do budowanej przystani 
żeglarskiej w stolicy Żuław 

– Nowym Dworze Gdań-
skim. Zakończenie wszyst-
kich inwestycji zaplanowano 
w 2018 roku. 

WIĘKSZY PORT W KRYNICY 
MORSKIEJ
- Prawie 5 milionów złotych 
będzie kosztowała rozbudowa 

portu jachtowego w Krynicy 
Morskiej. Port zyska zaple-
cze sanitarne i socjalne. Bę-
dzie też dźwig do wodowania 
jachtów. Dzięki wybudowa-
niu nowych pomostów pływa-
jących zwiększy się do ponad 
100 liczba miejsc do cumowa-
nia jachtów – dodaje Wasil.

DOBRA WIADOMOŚĆ NA ROK 
WISŁY
Bardzo dobre informacje dla 
wodniaków przekazał również 
Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku. Plano-
wany na lato remont Śluzy w 
Przegalinie zostanie przełożo-
ny  i rozpocznie się pod koniec 

roku. Pierwotnie plan zakła-
dał zamknięcie śluzy na cały 
sezon żeglarski. Jak informuje 
RZGW – na prośbę wodnia-
ków, remont został przełożony. 
Zacznie się on jesienią 2017 r. i 
zakończy przed startem sezonu 
żeglarskiego 2018.

PĘTLA ŻUŁAWSKA
To projekt drogi wodnej łą-
czącej szlaki żeglugowe Wi-
sły, Martwej Wisły, Nogatu, 
Szkarpawy, Tugi, Motławy. 
Jest częścią międzynarodo-
wej trasy wodnej E70 Holan-
dia – Litwa. Przebiega przez 
liczne obszary Natura 2000.  
Najważniejsze liczby Pętli 
Żuławskiej to:
• 303 kilometry szlaków 
wodnych
• 4 porty żeglarskie
• 7 przystani
• 130 tysięcy żeglarzy w roku 
2016.
 

(MP)
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  Sadzonka tegoroczna, 
dwutygodniowa 54 cm

  Plantacja w Kazimierzowie ok. 2 miesięczne drzewa

  Wykonane przedmioty  
z naszego drzewa

  Prezes firmy GlobalEcoAgro

PIERWSZA PLANTACJA W POWIECIE GDAŃSKIM?

Bezkonkurencyjne  
pod każdym względem
Szerokim echem odbił się w powiecie gdańskim artykuł z poprzedniego wydania „Panoramy”, dotyczący drzew Oxytree. 
Znaleźli się nawet zainteresowani, którzy skłonni są zainwestować w 10-hektarowe plantacje. W 2016 roku powstała 
plantacja w Kazimierzowie pod Elblągiem oraz kilka mniejszych. Z Tomaszem Zabrockim, prezesem firmy GlobalECOAgro, 
który jest wyłącznym dystrybutorem sadzonek Oxytree w naszym województwie rozmawia Grzegorz Rudnicki.

- Oxytree to zupełna nowość w 
naszym kraju. Czy mógłby Pan 
powiedzieć naszym Czytelni-
kom coś więcej o tej roślinie?
-  Są to szybko rosnące drzewa, 
które w Polsce zaczęto sadzić do-
piero dwa lata temu. Paulownia 
przywędrowała z Azji, natomiast 
w hiszpanii , na Uniwersytecie 
Castilla la Mancha dokonano po-
łączenia dwóch jej odmian i tam 
hodują sadzonki Oxytree dla na-
szych klientów. 
Drzewo to można ścinać już po 6 
latach od momentu posadzenia. 
Jego wysokość wówczas docho-
dzi nawet do 16 metrów, a średni-
ca pnia średnio wynosi 35 cm. To 
nie jedyny atut tego nietypowego 
drzewa. Po ścięciu Oxytree odra-
sta ponownie, a więc nie potrzeba 
kolejnych nasadzeń i następnych 
wydatków związanych z zakupem 
sadzonek. Dodać warto, że drze-
wo do tej pory odrosło już cztero-
krotnie. Poza tym Oxytree jest ro-
śliną odporną i mało wymagającą. 
Bez trudu znosi temperatury w za-
kresie od -25 do +45° C. Drzewo 
jest bezpłodne - samo nie rozprze-
strzenia się, zatem nie jest zagro-
żeniem dla naszego ekosystemu.
- A na jakich glebach najlepiej 
zaplanować plantację Oxytree?
- Drzewa Oxytree dobrze się czują 
na glebach luźnych, przepuszczal-
nych, dlatego można je sadzić m.in. 
na piaszczystych ugorach i nie-
użytkach. Ale na lepszych glebach 
nie musimy wykluczać plantacji. 
Przed założeniem plantacji należy 
wziąć pod uwagę warunki glebo-
we danego obszaru. Najlepsza gle-
ba pod plantację to taka, która jest 
luźna i przepuszczalna, a której pH 
mieści się w zakresie od 5,5 do 8,9. 
Ważne jest również, aby dany teren 
nie był podmokły, a poziom wód 
gruntowych znajdował się poniżej 
2 metrów. W związku z intensyw-
nym wzrostem, drzewa potrze-
bują stosunkowo dużo wody – ok. 
800 mm/m² wody rocznie, z tego 
względu dystrybutorzy sadzonek 
zalecają założenie systemu nawad-
niającego, np. kropelkowy. Najlep-
szym okresem na sadzenie drzew 
Oxytree jest przełom maja i czerw-
ca, kiedy będziemy mieli pewność, 
że młode sadzonki nie będą zagro-
żone przez polskie przymrozki.
- Podejrzewam, że naszych 
Czytelników równie mocno 
interesują kwestie związane z 
finansami...

- Plantacja Oxytree to bardzo do-
bra inwestycja. Do obsadzenia 1 
ha potrzebujemy 500 sadzonek, co 
daje od 15 do 20 tysięcy złotych,  
w zależności od tego kiedy kupuje-
my sadzonki. Sadzonki sadzimy w 
rozstawie 4-5 metrów. 
To jednak nie wszystkie koszty, 
które wiążą się z uruchomieniem 
plantacji, ponieważ warto byłoby ją 
jeszcze ogrodzić i zamontować sys-
tem nawadniający, gdyż w naszym 
klimacie nie zawsze możemy liczyć 
na przychylność natury. Sumując 
zatem wszystkie koszty, na założe-
nie plantacji Oxytree wydamy od 

20-do 25 tysięcy złotych za 1 ha.
- Rozumiem, że kiedy plantacja 
powstanie, przyjdzie nam już 
właściwie tylko czekać aż inwe-
stycja nam się najpierw zwróci, 
a potem przynosić będzie 
oczekiwane zyski?
- Tak, ale nie do końca. Pamiętaj-
my że to plantacja, a nie las. Należy 
pamiętać o pielęgnacji drzew, pod-
lewaniu, nawożeniu, odchwaszcza-
niu i usuwaniu pędów bocznych. 
Zabiegi te mają bardzo duże zna-
czenie, ponieważ wpływają na ja-
kość pozyskanego drewna, a tym 
samym zysk z jego sprzedaży.

- Wspomniał już Pan o kosz-
tach, więc może teraz dowiemy 
się teraz czegoś przyjemniej-
szego. Jakie zyski można osią-
gnąć uprawiając Oxytree?
- Jak już wspominałem, pierwsza 
wycinka drzew przeprowadzona 
może być już po 6 latach. Plantator 
nie będzie miał żadnego problemu 
ze sprzedażą drewna, gdyż nasza 
firma zapewnia odbiór drewna 
w umowie. W tej chwili za jed-
no drzewo oferuje się ok. 50 euro. 
Mnożąc to przez 500 sztuk i przez 
obecny kurs Euro, z 1 hektara 
otrzymamy przychód w wysoko-
ści ok. 110 tysięcy złotych. Pamię-
tajmy, że kolejne odcięcie drzewa 
nastąpi już po 4 latach i nie będzie 
wymagało już kosztów sadzonek, 
dlatego zysk z inwestycji będzie 
dużo większy. Drzewo rosnąc w 
ukształtowanego systemu korze-
niowego rośnie jeszcze szybciej niż 
na początku. 
- Po naszym pierwszym mate-
riale mówiono nam, że drzewo, 
które tak szybko rośnie, nie 
może być zbyt twarde. Do czego 
zatem może ono posłużyć?
- Drewno jest lekkie, wodood-
porne i wytrzymałe, co powoduję 
że znajduje zastosowanie w wie-
lu gałęziach przemysłu, główne 
w przemyśle: budowlanym, me-
blarskim i jachtowym. Niektórzy 
nazywają je „drewnianym alumi-
nium”, więc nic dziwnego, że jest 
to bardzo chętnie poszukiwany 
materiał. Jednak, na ten moment 
jest jego jeszcze bardzo mało.
- Wiemy, że Oxytree uprawia 
się w Hiszpanii, na Węgrzech, 
Słowacji, Rosji, Turcji, Cze-
chach i w Rumuni, a gdzie w 

Polsce spotkać można planta-
cje tych drzew?
- W Polsce do końca 2016 roku 
powstało ponad 600 ha plantacji 
Oxytree. W województwie po-
morskim tez mamy kilka. Jednak, 
aby na własne oczy zobaczyć jak 
rosną drzewa, zapraszam na naszą 
2 hektarową plantację - w Kazi-
mierzowie pod Elblągiem. Moż-
na ją zobaczyć po prawej stronie 
przy samej „siódemce”, jadąc w 
kierunku Warszawy, za Jazową 6 
km przed Elblągiem. Na Pomorzu 
nasadzenia znajdują się w Nowym 
Dworze Gdańskim i kilkadziesiąt 
drzew w gminie Kolbudy - przy 
pętli autobusowej obok miejscowej 
szkoły oraz w parku przy drodze 
wojewódzkiej Gdańsk – Koście-
rzyna. Obecnie trwają rozmowy 
nad założeniem plantacji w po-
wiecie wejherowskim.

- Niektórym naszym Czytelni-
kom, wydaje się być może, że 
jest to kolejny chwyt marketin-
gowy?
- Warto wiedzieć, że nad tą nie-
typową rośliną nieustannie pra-
cują naukowcy na polskich uczel-
niach, by wspomnieć chociażby 
o wrocławskim Uniwersytecie 

Przyrodniczym, czy innych uczel-
niach w Lublinie, Łomży, Olsz-
tynie, Krakowie czy Warszawie. 
Dzięki tym badaniom Oxytree 
staje się coraz mniej tajemnicze 
i nieznane, a to powoduje, że za-
interesowanie tym drzewem staje 
się w naszym kraju coraz większe. 
Istnieją również plantacje prowa-
dzone przez Lasy Państwowe. 
Dodatkowo, jako ciekawostkę do-
dam, że poddane ponad 20-letnim 
badaniom Oxytree zostało wpisa-
ne do Wspólnotowego Urzędu 
Ochrony Odmian Roślin UE i 
zdobyło zezwolenie na handel 
międzynarodowy.
Do „pochylenia” się nad utworze-
niem plantacji Oxytree zachęcam 
szczególnie tych, którzy posiada-
ją minimum 1 ha wolnego grun-
tu lub nieużytku rolnego i nie do 
końca wiedzą jak go zagospodaro-
wać, a dodatkowo – i co chyba naj-
ważniejsze – inwestycja w Oxy-
tree może okazać się dobrą lokatą 
kapitału.
- Dziękuję za rozmowę.

AL. ZWYCIĘSTWA 96/98, 
BLOK IV E/223 
81-451 GDYNIA

tel. +48 58 746 99 00, 502 757 001 
e-mail: plantacja@globaleco.pl 

/globalecoagro.drzewkatlenowe 
www.globalecoagro.pl
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KOLBUDZKI KLUB Z SUKCESAMI

Medalowe żniwa taekwondoków 
Klub Sportowy Taekwon Kolbudy zorganizował Międzywojewódzkie Eliminacje do 
Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych oraz Otwarte Mistrzostwa Młodzi-
ków o Puchar Wójta Gminy Kolbudy. 

W eliminacjach rywalizowało 
37 juniorów i 52 młodzików z 
6 klubów. Natomiast KS Ta-
ekwon Kolbudy reprezentowa-
ło 9 juniorów i 12 młodzików. 
Kolbudzcy młodzicy i juniorzy 
wywalczyli dla swojego klu-
bu 3. miejsce w klasyfikacji 
generalnej.
Srebrne medale wywalczyli: 
Zofia Stanisławek w konkuren-
cji układów dziewcząt stopni 
kup oraz w konkurencji walk 
dziewcząt powyżej 60 kg, Bo-
gumiła Szymendera w konku-
rencji walk dziewcząt do 60 kg 
, która zdobyła też brąz w kon-
kurencji technik specjalnych. 2. 
miejsce w konkurencji układów 
mężczyzn stopni kup wywal-
czył Marcin Lubotzki, zdoby-
wając jeszcze brąz w konkuren-
cji technik specjalnych. Na 2. 
pozycji konkurencję walk do 47 
kg ukończył Jakub Woźniak. 
Najlepszym juniorem młod-
szym zawodów w Kolbudach 
okazał się Antoni Kukawka, 
który w kategorii wagowej do 
46 kg okazał się bezkonkuren-
cyjny, a w konkurencji układów 
mężczyzn stopni kup zajął 3. 

miejsce. Dodajmy jeszcze, że 
dwa 3. miejsca w konkuren-
cji walk (do 46 kg) i układach 
stopni kup wywalczył Adam 
Niemirowicz-Szczytt. Z kolei 
Jakub Woźniak zajął 2. pozycję 

w konkurencji walk mężczyzn 
do 46 kg, a Aleksander Nowa-
kowski 3. miejsce.
Wśród juniorów trzy medale 
wywalczył Mateusz Woźniak 
(srebro w konkurencji walk 

do 68 kg i dwa brąze w indy-
widualnym układzie i technik 
specjalnych). Natomiast Ma-
teusz Wittstock zajął 3. miej-
sce w konkurencji walk do 68 
kg. Srebro wśród młodzików 
(techniki specjalne) wywalczy-
ła Aleksandra Miotk, brązowy 
medal w układach zdobył Na-
tan Pożoga. 
Dodajmy, że 8-osobowa re-
prezentacja klubu, w składzie: 
Bogusława Szymendera, Mag-
da Frączak, Martyna Ober-
lan, Marcin Lubotzki, Mak-
symilian Wittstock, Mateusz 
Woźniak oraz trenerzy Daniel 
i Joanna Nowakowscy, uczest-
niczyła w Grand Prix Polski 
Seniorów i Juniorów w Ta-
ekwon-do w Bartoszycach. W 
turnieju udział wzięło 237 za-
wodników i zawodniczek z 32 
polskich klubów.
Zawodnicy kolbudzkiego klu-
bu pokazali się z najlepszej 
strony, zdobywając kilka me-
dali. Brązowe medale przypa-
dły w udziale Magdzie Frączak 
(układy stopni uczniowskich 
seniorek), Martynie Oberan 
(techniki specjalne seniorek), 
Mateuszowi Woźniakowi 
(układy stopni uczniowskich, 
walki junior do 68 kg). Z ko-
lei trener Daniel Nowakowski 
wrócił z kompletem medali 
wszystkich konkurencji, zdo-
bywając srebro w technikach 
specjalnych, brąz w układach 
stopni IV dan i brąz w walkach 
do 70 kg w kategorii senior 
starszy. Trenerka Joanna No-
wakowska otrzymała tytuł naj-
lepszej seniorki starszej (złoto 
w układach oraz technikach 
specjalnych).

(GR)

V LIGA

Wciąż z dużą stratą
Wciąż 8 punktów tracą do li-
dera piłkarze GKS Kowale, 
którzy walczą o mistrzostwo V 
ligi. W ostatnim ligowym spo-
tkaniu nasza drużyna pokonała 
na własnym terenie 2:1 Kaszu-
by Połchowo.
Za nami 4 kolejki rewanżowej 
rundy rozgrywek. Walczący o 
mistrzostwo grupy gdańskiej 
V ligi GKS Kowale znakomi-
cie rozpoczął tę część sezonu. 
Na początek drużyna z Kowal 
pokonała na wyjeździe GKS 
Sierakowice (2:1). W kolejnej 
rundzie doszło z kolei do po-
jedynku na szczycie, w którym 
nasz zespół podejmował głów-
nego kandydata do awansu – 
drużynę Wikęd/GOKSRiT 
Luzino. Lider miał tego dnia 
słabe strony, co skrzętnie wy-
korzystali miejscowi, pokonu-
jąc faworyta 2:0. Dzięki tej wy-
granej strata piłkarzy z Kowal 
do lidera zmniejszyła się tylko 

do pięciu oczek. Wcześniejszy 
sukces zniweczyła jednak nie-
spodziewana porażka z lokal-
nym rywalem Orłem Trąbki 
Wielkie (1:2).
Następne spotkanie zawodnicy 
z Kowal rozegrają na wyjeździe 
w Wielką Sobotę (15 kwietnia) 
o godz. 15.00. Tym razem ich 
przeciwnikiem będzie zespół 
KS Mściszewice. Z kolei 22 
kwietnia (sobota) o godz. 14.00 
dojdzie do spotkania GKS Ko-
wale ze Sztormem Mosty. 
Po meczu Luzina z Kowalami 
widać, że lider jest do pokona-
nia. Jednak, czy kogoś jeszcze 
w tej lidze stać, aby zabrać mu 
punkty? To jednak nie wystar-
czy, żeby zostać mistrzem, bo 
GKS musiałby nie tracić żad-
nych punktów, a mecz z Orłem 
pokazał, że Kowale też mają 
słabe strony. 

(GR)
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IV LIGA

GKS Kolbudy 
wciąż nisko
Za nami pięć serii spotkań w 
piłkarskiej IV lidze. Nasz ro-
dzynek, GKS Kolbudy, prze-
grał dotychczas tylko jeden 
mecz, ale miejsca w ligowej 
tabeli nie poprawił. Kolbudz-
ki zespół po 22. kolejkach 
plasuje się na odległej pozycji.
O mistrzostwo IV ligi wal-
czy już tylko 17 zespołów, 
ponieważ Rodło Kwidzyn 
zostało wycofane z dalszych 
rozgrywek. To właśnie z nim 
w miniony weekend walczyć 
miał nasz zespół. Ostatecz-
nie GKS otrzymał 3 punkty 
walkowerem. 
Tydzień wcześniej nasi pił-
karze pojechali walczyć o li-
gowe punkty na gorący teren 
lidera rozgrywek – Wierzy-
cy Pelplin. Lider udowod-
nił, że nie bez powodu jest 
głównym kandydatem do 
mistrzostwa i awansu do III 
ligi, wygrywając z GKS 3:0. 

Warto powiedzieć, że poraż-
ka z Wierzycą była pierwszą 
w rundzie wiosennej. Wcze-
śniej zawodnicy z Kolbud 1:1 
zremisowali z gdańskim Ja-
guarem, 4:2 ograli Cartusię 
Kartuzy i 1:1 zremisowali ze 
słupskim Gryfem.
W Wielką Sobotę, 15 kwiet-
nia, GKS Kolbudy (godz. 
15.00) zagra na wyjeździe z 
Aniołami Garczegorze, na-
tomiast tydzień później (22 
kwietnia) do Kolbud przy-
jedzie drużyna Powiśla z 
Dzierzgonia – początek spo-
tkania również o godz. 15.00. 
Również w Kolbudach ro-
zegrany zostanie mecz 25 
kolejki spotkań, w której 
nasi zawodnicy podejmować 
będą Centrum Pelplin. Mecz 
zaplanowano w sobotę 29 
kwietnia o godz. 15.00

(GR)

1. Wierzyca Pelplin 22 53 66:21
2. Centrum Pelplin   22 43 38:17
3. Grom Nowy Staw 22 41 46:33
4. Powiśle Dzierzgoń 22 40 32:26
5. KP Starogard Gdański  22 40 44:29
6. Arka II Gdynia  22 37 50:22
7. Jaguar Gdańsk  22 35 37:27
8. Kaszubia Kościerzyna 22 35  45:40
9. Gryf Słupsk  22 31 35:28
10. Stolem Gniewino 22 28 24:27
11. Orkan Rumia MKS 22 27 32:34
12. Bytovia II Bytów 22 25 26:37
13. Anioły Garczegorze 22 22 26:37
14. Gedania Gdańsk 22 21 26:40
15. GKS Kolbudy  22 20 32:41
16. Cartusia Kartuzy 22 12 22:53
17. Sokół Wyczechy 22 11 29:66
18. Rodło Kwidzyn 22 13 8:40

TABELA IV LIGA
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Zawsze, 
      gdy budujesz 
   i remontujesz 

Gdańsk Kowale
ul. Kominkowa 21
godz. otwarcia:
pn.–sob.  6.00–21.00, niedz. 9.00–19.00 

tel.: 504 933 402, 58 770 20 60 

e-mail: gdansk@bricoman.pl

Moc atrakcji 
•  Akcja Pędzel: przynieś stary  

pędzel, a nowy dostaniesz GRATIS

•  Konkursy z nagrodami  
dla Klientów

• Licytacje produktów od 1 zł

• Poczęstunek dla Klientów

•  Drabina aluminiowa GRATIS 
dla 300 pierwszych osób,  
które zrobią zakupy o wartości 

powyżej 500 zł 

•  Wiadro Bricoman GRATIS 
dla 4800 pierwszych osób,  

które zrobią zakupy o wartości 

powyżej 100 zł

21–23 kwietnia

21 kwietnia
OTWARCIE!

Zapraszamy 

Transport do 30 km GRATIS 
za zakupy powyżej 1000 zł,  

do 1,5 tony (bez HDS)  

21–30 kwietnia

21–30 kwietnia

Transport z HDS 50% taniej
za zakupy powyżej 1000 zł, do 30 km

21 kwietnia – 7 maja

Kredyt 0%
Szczegóły w sklepie.
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