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ZDROWIE

• 17 maja (środa), Enrique Iglesias,  
godz. 19.00, Ergo Arena

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

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

• 20 maja (sobota), Kuban, godz. 20.00, 
Protokultura w Gdańsku,  
ul. Niterów 298 (teren stoczni)

• 20 maja (sobota), Rajd na Orientację 
„Kaszubska Włóczęga”, godz. 9.00, Przywidz

• 21 maja (niedziela), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska, godz. 10.30,  
Kiełpino Górne

• 24 maja (środa), Hard Rock Rising, godz. 
19.00, Hard Rock Cafe w Gdańsku, 
 ul. Długi Targ 35/38

• 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

• 3 czerwca (sobota), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic, Gdańsk Zaspa

• 3 – 4 czerwca (sobota – niedziela), Weteran 
Bazar Gdańsk, godz. 7.00, SKS Polonia 
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 177

• 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

• 18 czerwca (niedziela), mecz piłki ręcznej 
Polska – Rumunia, godz. 18.00, Ergo Arena

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

• 24 czerwca (sobota), Zucchero, godz. 18.30, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 25 czerwca (niedziela), Kabaret Smile, godz. 
20.00, Tarasy przy Aquaparku w Sopocie, 
Zamkowa Góra 3/5

• 28 czerwca – 1 lipca (środa – sobota),  
Open’er Festiwal

• 30 czerwca – 2 lipca (piątek – niedziela),  
48. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd 
Piosenki Studenckiej „Bazuna”, Przywidz

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 20 maja (sobota), MTB Pomerania 
Maraton, godz. 10.30, Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

• 17 czerwca (sobota), Powitanie Lata, Robert 
Janowski – godz. 19.30, Krzysztof Krawczyk – 
godz. 21.30, Przystań Żeglarska w Kolbudach, 
ul. Adama Ważnego



MAJ 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 3WYDARZENIA/REKLAMA

RUSZYŁA BUDOWA SZKOŁY W KOWALACH

Samorządowcy chwycili za łopaty
Ruszyła budowa Szkoły Metropolitalnej w Kowalach. Swoją cegiełkę w powstanie pierwszej metropolitalnej placówki oświatowej 
w Polsce dołożyli włodarze trzech samorządów, którzy symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęli inwestycję. 

Przypomnijmy, że Szkoła Metro-
politalna w Kowalach budowana 
jest przy udziale trzech samo-
rządów: gmin Kolbudy i Pruszcz 
Gdański oraz miasta Gdańska.
– Dla nas jest to właściwie co-
dzienność, ponieważ szkoła w 
Kowalach będzie już siódmą pla-
cówką oświatową, którą gmina 
Pruszcz Gdański będzie budo-
wała. W tym przypadku współ-
budowała ze znakomitymi part-
nerami. Poprzednie sześć szkół 
wybudowaliśmy w ciągu 13 lat 
– mówiła podczas uroczystości 
Magdalena Kołodziejczak, wójt 
gminy Pruszcz Gdański.
Pełen determinacji w sprawie 
budowy szkoły w Kowalach był 
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska.
– Oczyma wyobraźni widzę już 
wspólną inaugurację roku szkol-
nego 2018/2019, co będzie ewe-
nementem nie tylko na skalę Po-
morza, ale i Polski. Istotą rozwoju 
jest współpraca i kooperacja, a ta 
inwestycja bardzo zbliżała nasze 
trzy samorządy. Jeszcze niedawno 
wspólna inicjatywa wydawała się 
utopijna, ale dziś udowadniamy, 
że jest to realne. Owszem, były 
między nami pewne napięcia, ale 

najważniejszy jest happy and – 
dodał Paweł Adamowicz.
Gospodarzem terenu, na którym 
powstanie Szkoła Metropolitalna 
jest gmina Kolbudy.
– Rzeczywiście iskrzyło. Ale czy 
ktoś widział, żeby piękno rodzi-
ło się bez bólu? Trzymamy wy-
konawcę inwestycji za słowo i 
już teraz wszystkich zapraszam 
na otwarcie tej szkoły 1 wrze-
śnia 2018 roku. Mam nadzie-
ję, że będziemy wtedy otwierali 
jeden z piękniejszych obiektów 

oświatowych na Pomorzu. Szko-
ła jest bezsprzecznie potrzebna i 
nad tym faktem nie ma co dysku-
tować – podkreślił Leszek Grom-
bala, wójt gminy Kolbudy.
Budową Szkoły Metropolitalnej 
zajęła się spółka Strabag, która za 
zrealizowanie inwestycji zainka-
suje blisko 36 mln zł.
– Rocznie na całym świecie reali-
zujemy około 15 tysięcy budów, z 
czego 600 wykonujemy w Polsce. 
Wartość wykonywanych w Pol-
sce inwestycji przekracza rocznie 

3 miliardy złotych. Budowa szko-
ły w Kowalach będzie realizo-
wana przy zastosowaniu systemu 
Leana, który pozwala na precy-
zyjne planowanie codziennych 
zadań, jak również kontrole ter-
minowości wykonania. Zapew-
niam, że inwestycja ukończona 
będzie w terminie, a już teraz za-
praszam wszystkich na zawiesze-
nie wiechy, które zaplanowaliśmy 
na listopad – poinformował Jacek 
Kowalski, dyrektor zarządzający 
spółki Strabag.

Dodajmy jeszcze tylko, że obiekt 
powstanie przy ulicy Apollina. 
Koszt inwestycji wyniesie blisko 
36 milionów złotych. Placówka 
pomieści 1125 uczniów i przed-
szkolaków. Obiekt składał się bę-
dzie z dwóch 3-kondygnacyjnych 
budynków. Na terenie szkoły 
znajdować się będą także boiska 
sportowe, bieżnia i skocznia do 
skoku w dal, a także plac zabaw. 
Na terenie inwestycji zlokalizo-
wane będą drogi wewnętrzne 

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

oraz miejsca parkingowe, w tym 
dla osób niepełnosprawnych. 
Wokół budynków ustawione zo-
staną elementy małej architektu-
ry, takie jak wiaty śmietnikowe, 
pergole przy placu zabaw, ławki 
typu parkowego, kosze na śmie-
ci, stojaki na rowery, wyposażenie 
placów zabaw, oświetlenie ze-
wnętrzne terenu.

Krzysztof Lubański

  W ostatni piątek kwietnia symbolicznie rozpoczęła się budowa pierwszej w Polsce Szkoły Metropolitalnej
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SEGREGACJA SIĘ OPŁACA

Śmieciowe zmiany od 1 lipca
Od 1 lipca na terenie gminy Kolbudy obowiązywać będą nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych. Stosowne uchwały w tej sprawie podjęto na ostatniej sesji 
Rady Gminy Kolbudy.

– Rozwiązania zawarte w no-
wym regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Kolbudy wprowadzają 
selektywną zbiórkę odpadów u 
źródła i ich odbiór spod posesji 
lub z miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnych. W praktyce 
oznacza to, że segregowanie i 
składowanie odpadów papiero-
wych, szklanych czy metali ra-
zem tworzywami sztucznymi 
oraz opakowaniami wielomate-
riałowymi odbywało się będzie 
na terenie posesji lub miejscu 
gromadzenia odpadów. Wyse-
lekcjonowane odpady trafią do 
worków lub pojemników dostar-
czonych przez firmę odpowie-
dzialną za utrzymanie czystości 
– informuje Roman Nowak z 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Krzysztof Hypki, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Gminy Kolbudy 
mówi nam, że ma ułatwić to 
mieszkańcom odbiór śmieci. 
– Znikną punkty selektywnej 
zbiórki odpadów i wszystkie 
śmieci odbierane będą od lipca 
bezpośrednio z posesji. Posta-
nowiliśmy wprowadzić zmiany, 

aby zachęcić mieszkańców do 
segregacji śmieci, ale też uła-
twić im nieco życie, bo nie 
każdy miał możliwość dostar-
czenia śmieci do publicznych 
punktów ich zbiórki – tłumaczy 
nam Krzysztof Hypki. – Poza 
tym wokół takich punktów 
tworzył się czasami bałagan, 
co znów wywoływało niezado-
wolenie osób mieszkających w 
sąsiedztwie. 
Bez zmian pozostaje podział na 

„suche” i „mokre”. W zabudowie 
wielorodzinnej do worków wy-
rzucać będzie trzeba oddzielnie 
papier, szkoło, metale i plastiki. 
Z kolei przy budynkach jedno-
rodzinnych pojawią się odpo-
wiednio oznaczone pojemniki. 
– Zorganizowaliśmy właśnie 
przetarg i czekamy na oferty. 
Dopiero po jego rozstrzygnię-
ciu wiedzieć będziemy dokład-
nie ile za śmieci zapłacą miesz-
kańcy gminy Kolbudy. Myślę, 

PRZESŁUCHANO ŚWIADKÓW

Radny z zarzutami

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Kolbudy pojawił się 
dość niespodziewanie temat 
procesu sądowego, w którym 
oskarżonym jest Krzysztof Su-
chocki, radny z Bielkówka.
Radny oskarżony jest o upu-
blicznianie dokumentów na 
swoim profilu facebookowym, 
co miałoby powodować straty 
finansowe jeden z firm, działa-
jącej na terenie gminy Kolbu-
dy. To właśnie przedsiębiorca 
wniósł pozew przeciw radne-
mu, a prokurator po zapozna-
niu się ze sprawą zdecydował się 
wnieść do sądu akt oskarżenia.
W miniony piątek w gdańskim 
sądzie odbyła się rozprawa, 
podczas której przesłuchano 

świadków. Poza właściciela-
mi firmy, przed sądem zezna-
wał również Wiesław Rusiecki, 
przewodniczący Rady Gminy 
Kolbudy.
– Przed każdą sesją przypomi-
nam radnym, żeby dwa razy 
zastanowili się, nim opubliku-
ją jakikolwiek dokument. Sami 
radni odpowiadają za to, co robią 
z otrzymanymi dokumentami – 
mówi nam Wiesław Rusiecki.
Oskarżony Krzysztof Suchocki 
nie czuje się winny.
– W pewnym sensie proces ten 
uderza we mnie, jako radnego – 
funkcjonariusza publicznego, po-
nieważ działam na rzecz lokalnej 
społeczności. Mam czyste sumie-
nie i uważam, że nie naruszyłem 

przepisów prawa. Moim obo-
wiązkiem było informowanie 
mieszkańców o tym, co dzieje 
się na terenie gminy. Wierzę, 
że sąd mnie uniewinni i uzna, 
że to, co robiłem, jest w ra-
mach mandatu otrzymanego od 
mieszkańców – mówi „Panora-
mie” Krzysztof Suchocki.
Krzysztof Suchocki oskarżony 
jest z artykułu 231§1 (kara po-
zbawienia wolności do lat 3) i 
266§1 (kara grzywny lub ogra-
niczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2)
Kodeksu Karnego.
O końcowym werdykcie oczy-
wiście poinformujemy na na-
szych łamach.

(lubek)

REKLAMA

PODARUJ DZIECKU SERCE

Zostań rodziną 
zastępczą
Rozpoczęła się kampania „Po-
daruj dziecku serce – zostań ro-
dziną zastępczą”. Jej celem jest 
pozyskanie kandydatów na ro-
dziny zastępcze, uwrażliwienie 
na problematykę rodzicielstwa 
zastępczego i przełamywanie 
stereotypów dotyczących tej for-
my opieki. 
Do rodziny zastępczej dzieci tra-
fiają na określony czas, potrzeb-
ny rodzicom naturalnym na 
rozwiązanie swoich problemów 
(np. podjęcia terapii uzależnień, 
znalezienia pracy, polepszenia 
warunków mieszkaniowych 
itd.). To również nadzieja na 
bezpieczny, ciepły dom dla dzie-
ci, które mają małe szanse na ad-
opcję, np. nie mają uregulowanej 
sytuacji prawnej, dla dzieci cho-
rych i niepełnosprawnych.
– Rodziny zastępcze mogą liczyć 
na wiele form pomocy ze strony 
sopockiego MOPS – zapewnia 
Urszula Szymańska, kierow-
nik Działu Pieczy Zastępczej. – 
Wsparcia udzielają m.in. specja-
liści ds. rodziny, pracownicy so-
cjalni, pedagodzy, psycholodzy i 
prawnicy. Rodzice zastępczy po-
nadto mogą uczestniczyć w bez-
płatnych szkoleniach oraz gru-
pach wsparcia, a także otrzymać 
dofinansowanie do wypoczynku 
dzieci czy remontu mieszkania. 
Dla rodzin zastępczych prze-
widziana jest ustawowa comie-
sięczna pomoc pieniężna na 
częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania każdego dziecka, 
a rodziny zastępcze zawodowe 
otrzymują ponadto comiesięcz-
ne wynagrodzenie na podstawie 
umowy z MOPS.
Aby zostać rodzicem zastęp-
czym należy spełnić kilka wy-
mogów, m.in. posiadać stałe 
miejsce zamieszkania w Polsce, 
odpowiednie warunki mieszka-
niowe, stałe źródło utrzymania, 
odbyć szkolenie, przedstawić 
zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia umożliwiającym opiekę 
nad dzieckiem. 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, co roku – już 
od 14 lat – organizuje kampanię 
„Podaruj dziecku serce – zo-
stań rodziną zastępczą”. Celem 
kampanii jest pozyskanie kan-
dydatów na rodziny zastępcze, 
uwrażliwienie na problematykę 
rodzicielstwa zastępczego i prze-
łamywanie stereotypów doty-
czących tej formy opieki. 
– Poszukujemy osób, które 
chciałyby stworzyć rodzinę za-
stępczą i zachęcamy do podjęcia 
tej pięknej misji – mówi Urszula 
Szymańska. 
Osoby, które chciałyby stworzyć 
rodzinę zastępczą, zachęcamy do 
kontaktu z Działem Pieczy Za-
stępczej sopockiego MOPS, al. 
Niepodległości 759 a, tel. 58 555 
10 22, dpz@mopssopot.pl.

Agnieszka Niedałtowska

  12 maja w gdańskim sądzie przesłuchiwano świadków
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że konkrety poznamy w poło-
wie czerwca – dodaje Krzysztof 
Hypki. – Oczywiście zakup po-
jemników i worków gmina bie-
rze na siebie.
Przypomnijmy, że teraz miesz-
kańcy gminy Kolbudy płacą od 
ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość i jest to 24 
zł za śmieci niesegregowane 
oraz 12 zł za segregowane. 
O nowych stawkach i konkret-
nych zasadach gospodarowania 
odpadami komunalnymi poin-
formujemy w czerwcowym wy-
daniu naszej gazety.

(lubek)
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WIEŚCI Z SESJI RADY GMINY

Buszkowy szkołą filialną 
Ostatnia sesja Rady Gminy Kolbudy przebiegła dość spokojnie. Podjęto kilka ważnych uchwał, w tym dotyczącą 
gospodarki odpadami komunalnymi.

Restauracja u Bartka
Upiorny Zajazd w Kolbudach  położony nad brzegiem urokliwego jeziora, zatopiony
w zieleni,przepojony atmosferą nieskażonej przyrody i naszej serdeczności
oferuje gościom:

- pokoje
- imprezy wszelakiej maści

- wesela
- catering

ul.Adama Ważnego 1
Kolbudy

tel. 58 682 76 74

REKLAMA

Podczas posiedzenia mówiono 
o oświacie, a ściślej rzecz uj-
mując, o szkole w Buszkowach, 
gdzie – jak poinformował Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy – już zaczęto przepro-
wadzać pewne remonty.
Przypomnijmy, że kilka tygo-
dni temu gmina wypowiedzia-
ła umowę dzierżawy budynku 
szkolnego w Buszkowach Sto-
warzyszeniu Centrum Aktyw-
ności Społecznej.
– Wszystko na to wskazuje, że 
od września nie będzie tam kla-
sy I, ponieważ w tej chwili ma 
się tam uczyć … jedno dziecko. 
Co więcej, do klasy II uczęsz-
czać będzie 8 osób, a do klasy 
III siedmioro dzieci. Tak więc 
od września klasy I nie będzie, 
a dzięki temu mamy czas, żeby 
jak najlepiej przygotować się 
do kolejnego roku szkolnego. 
Mam jednak dobrą informa-
cję. Szkoła rokuje. W tej chwi-
li do przedszkola zapisano 34 

maluchy, a wszystko wskazu-
je na to, że liczba ta może być 
jeszcze większa. Tak więc za 
rok przestaniemy się martwić o 
nabór do klasy I – mówił Le-
szek Grombala.
Dodajmy, że radni podjęli 
uchwałę o utworzeniu szkoły 
filialnej w miejscowości Busz-
kowy podporządkowanej Ze-
społowi Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach. Filię tworzyć będą 
oddziały I – III, a dla uczniów 
klas IV – VIII zorganizowany 
zostanie dojazd do szkoły pod-
stawowej w Kolbudach. 
Wśród wielu tematów pojawił 
się wracający jak bumerang 
problem komunikacyjny wę-
zła Kowale. Wiesław Rusiecki, 
przewodniczący kolbudzkiej 
rady gminy rozmawiał z przed-
stawicielami urzędu marszał-
kowskiego, którzy przyznali, 
że środki na inwestycje drogo-
we się wyczerpały. 

– Według moich skromnych 
szacunków rozbudowa tego 
węzła mogłaby kosztować ok. 
200 milionów złotych i bez 
pomocy finansowej z War-
szawy inwestycji tej nie da się 

zrealizować. Chcę się spotkać z 
wojewodą, aby i on włączył się 
w szukanie środków na tę jakże 
potrzebną inwestycję – mówił 
przewodniczący Rusiecki.
Podczas sesji uchwalono 

miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla wsi 
Buszkowy Górne. Przyjęto tak-
że uchwałę o zasadach i trybie 
przeprowadzania fakultatyw-
nych konsultacji społecznych 

na terenie gminy Kolbudy. W 
wielu krajach zachodniej Euro-
py o ugruntowanej demokracji 
na szczeblu lokalnym rozpo-
wszechniona praktyka konsul-
tacji społecznych jest nieod-
łącznym elementem partycy-
pacji obywatelskiej. W Polsce 
idea ta zaczyna być coraz czę-
ściej dostrzegana i akceptowa-
na. Dzięki podjętej uchwale 
konsultacje takie będzie można 
przeprowadzać również w na-
szej gminie.
Radni przyjęli nowy regulamin 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Kolbudy – 
o czym szerzej informujemy na 
stronie 4. 
Podjęto także decyzję o nada-
niu nazwy ulicy na terenie Ko-
wal. Od niedawna w tej miej-
scowości mamy ulicę Magazy-
nową, a z wnioskiem o nadanie 
takiej nazwy wystąpili sami 
mieszkańcy. 

(lubek)
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  Ostatnie posiedzenie Rady Gminy Kolbudy
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ZAMKNIĘTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Przebudują palmiarnię 
Lada dzień ogłoszony zosta-
nie przetarg, który wyłonić 
ma wykonawcę pierwszego 
etapu przebudowy oliwskiej 
palmiarni. W związku z pla-
nowaną inwestycją, do czasu 
zakończenia robót palmiar-
nia będzie zamknięta dla 
odwiedzających. 
W czasie zimy palmiarnia 
była ocieplona od zewnętrz-
nej strony specjalną folią 
ochronną ze względu na za-
bezpieczenie przed przemar-
znięciem rosnących w niej 
roślin, zwłaszcza 180-letniej 
palmy daktylowej.
– Folia została już zdjęta i 
palmiarnia czeka na rozpo-
częcie prac budowlanych. W 
trakcie ostatnich uzgodnień 
jest projekt budowlany pal-
miarni. Wszystko wskazuje 
na to, że rotunda będzie w 
całości przeszklona i będzie 

miała formę nowoczesnej, cy-
lindrycznej bryły – informuje 
Maria Jaźwińska z Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdańsku. 
W tym roku planowana jest 
budowa tymczasowej drogi 
dojazdowej na czas trwania 
robót budowlanych, rozbiór-
ka istniejącej rotundy wraz z 
zabezpieczeniem roślin oraz 
budowa nowej rotundy.
– Nowa rotunda będzie mia-
ła wysokość 24 metrów. Jej 
powierzchnia użytkowa wy-
niesie 200 metrów kwadra-
towych. Przebudowa ma być 
zakończona do końca listo-
pada. Z kolei w drugim etapie 
inwestycji, planowanym na 
przyszły rok, przebudowany 
zostanie budynek oranżerii – 
dodaje Maria Jaźwińska.

(GR)

 Palmiarnia w Parku Oliwskim będzie przebudowana
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  Basen w Szczecinie wywarł duże wrażenie na kolbudzkiej delegacji

PŁYWALNIA Z RUCHOMĄ NIECKĄ

Za rok ruszy budowa basenu
Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę budowy basenu przy 
szkole w Kolbudach. Podpisano już umowę na wykonanie projektu budowlanego.

Nad przygotowaniem pro-
jektu budowlanego pra-
cuje firma Archimedia 
Architekci&Inżynierowie. 
– Projekt ma być gotowy do 
końca sierpnia. Po jego otrzy-
maniu występujemy z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę. 
Myślę, że w listopadzie ogłosi-
libyśmy przetarg, który miałby 
wyłonić wykonawcę budowy, a 
pierwsze prace ziemne ruszy-
łyby wiosną 2018 roku – mówi 
nam Adam Babkiewicz, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Pływalnia wybudowana zosta-
nie przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach. Koszt inwe-
stycji szacuje się na ok. 12 mln 
zł. 
– Pływalnia, z ruchomym 
dnem, będzie miała 6 pełnowy-
miarowych torów. Nie będzie 
niecki dla dzieci. W to miejsce 
zaplanowaliśmy mikro plażę 
z leżakami hydromasażu. W 
obiekcie znajdzie się też część 
z saunami, jacuzzi – dodaje 
Adam Babkiewicz.

Aby obejrzeć inne, podobne 
inwestycje niewielka delegacja 
udała się do Szczecina, gdzie 
zwiedziła Centrum Kształce-
nia Sportowego w Szczecinie.
– Nowoczesna infrastruktu-
ra, którą przedstawił kierow-
nik pływalni wywarła na nas 
ogromne wrażenie. Obiekt 
zlokalizowany przy szko-
le na co dzień służy dzieciom 

i młodzieży, a po zajęciach 
szkolnych dostępny jest dla po-
zostałych mieszkańców dziel-
nicy Szczecin – Dąbie – mówi 
nam Robert Aszyk, dyrektor 
Zespołu Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach.
Zdaniem dyrektora szkoły re-
gulowana głębokość niecki 
basenowej umożliwia w pełni 

wykorzystanie pływalni, gdyż 
niweluje barierę strachu, która 
towarzyszy podczas pierwszych 
kroków w nauce pływania oraz 
podnosi poziom bezpieczeń-
stwa pływających. 
Do tematu oczywiście wrócimy 
w jednym z następnych nume-
rów „Panoramy”.

(lubek)

POMORSKIE OSKARY ROZDANE

Wręczono Pomorskie Nagrody Artystyczne 
Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, której patronuje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
tradycyjnie odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej. 

Honorowy tytuł Mecenasa Kul-
tury otrzymała Elżbieta Ber-
nacka-Hanus za powołanie do 
życia Galerii Kolorów Liz B-H 
w Smołdzinie oraz Smołdziń-
skiej Pracowni Rysunku i Ma-
larstwa, za organizację koncertu 
charytatywnego Muzyczne Mi-
kołajki u Bernackich na rzecz 
dzieci z najuboższych rodzin 
oraz sponsorowanie nagród w 
konkursach plastycznych dla 
dzieci. Laureatka otrzymała 
statuetkę Gryfa Pomorskiego.
Laureatem Pomorskiej Na-
dziei Artystycznej – nagrody 

przyznawanej młodym uzdol-
nionym artystom – a tym sa-
mym właścicielem statuetki 
Gryfa Pomorskiego i 10 tys. 
złotych, został Szymon Mo-
rus. Wyróżnienie przyznano za 
kierownictwo muzyczne opery 
Czarna Maska Krzysztofa Pen-
dereckiego, którą mistrzowsko 
poprowadził w Operze Bałtyc-
kiej w Gdańsku oraz w Teatrze 
Wielkim Operze Narodowej w 
Warszawie.
Najważniejszym i najbardziej 
oczekiwanym przez zgro-
madzonych gości punktem 

programu był werdykt doty-
czący trzech laureatów PNA w 
kategorii Kreacje Artystyczne. 
Zdobywcami Nagrody zosta-
li: Jacek Kornacki za kurator-
stwo i organizację wystawy Fête 
Funèbre w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, która łą-
czy różne wizje i interpretacje 
upływu czasu oraz prowokuje 
do refleksji nad ludzką egzy-
stencją; Antoni Pawlak za nowy 
tom poetycki Walizka światła, 
nasycony sarkazmem, ironią 
oraz dystansem do świata i sa-
mego siebie; Mikołaj Trzaska za 

skomponowanie monumental-
nej ścieżki dźwiękowej do filmu 
Wołyń Wojciecha Smarzow-
skiego. Laureaci otrzymali sta-
tuetki Gryfa Pomorskiego oraz 
nagrody finansowe w wysokości 
15 tys. złotych każda.
Ponadto Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego rokrocznie 
przyznaje Wielką Pomorską 
Nagrodę Artystyczną w wy-
sokości 20 tys. złotych za ca-
łokształt wybitnych osiągnięć 
artystycznych lub dokonań na 
rzecz kultury. W tym roku lau-
reatem tego wyróżnienia został 
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  Laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Paweł Huelle za wybitną twór-
czość literacką – powieści, opo-
wiadania, sztuki teatralne, ese-
je – zawsze mocno związane 
z Gdańskiem i Pomorzem; za 
mistrzowskie konstruowanie 
wątków wiążących nasz region 
z kulturą europejską; za twór-
czość, która pomaga nam lepiej 
zrozumieć samych siebie.
Patronat medialny nad galą 
objęła TVP Gdańsk, Radio 
Gdańsk S.A., Dziennik Bałtyc-
ki oraz Portal trojmiasto.pl.

(MP)
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KWITNIE POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA

Trzecia majówka na Wileńszczyźnie
Już po raz trzeci liczna grupa gimnazjalistów z klas drugich Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  
w Kolbudach spędziła majówkę na Wileńszczyźnie. Tym razem pogoda dopisała.

 Pamiątkowa fotografia na tle panoramy Wilna

  Gimnazjaliści złożyli też kwiaty na grobie  
“Matki i serce syna”
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Program, jak co roku boga-
ty i obfity, pozwolił uczestni-
kom poznać Wilno i okolice 
w sposób różnorodny. Cały 
pierwszy dzień pobytu spę-
dzili w zaprzyjaźnionej szkole 
im. Konstantego Parczewskie-
go (powstaniec listopadowy) w 
Niemenczynie, miejscowości 
oddalonej o ponad 20 km od 
Wilna. Współpraca obu szkół 
możliwa jest dzięki podpisa-
nemu partnerstwu gminy Kol-
budy z Niemenczynem. Nasi 
gimnazjaliści znajomość z ró-
wieśnikami z Wileńszczyzny 
rozpoczęli od uczestnictwa 
w kilku lekcjach, następnie 

zajęciach plastycznych, mu-
zycznych, rozgrywkach sporto-
wych, warsztatach tanecznych, 
wspólnym spacerze po miejsco-
wości oraz dyskotece.
Młodzi Polacy udali się naj-
pierw do Zułowa – miejsca 
urodzenia marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie obecnie 
znajduje się 28 steli, poświę-
conych pamięci o ważnych po-
staciach i wydarzeniach w hi-
storii Polski. Następnie do Po-
wiewiórki, gdzie w malutkim, 
drewnianym, pełnym histo-
rycznych pamiątek kościółku, 
został ochrzczony Ziuk oraz 
do Bezdan – miejscowości, w 

której na dworcu kolejowym 
w 1908 roku przeprowadzono 
śmiałą akcję przejęcia carskich 
pieniędzy (ponad 200 tys. ru-
bli), by później wykorzystać je 
do wsparcia powstających pol-
skich organizacji wojskowych. 
Gimnazjaliści byli też na Ros-
sie, gdzie wzięli udział w ofi-
cjalnych obchodach rocznicy 
uchwalenia Konstytucji. Poczet 
sztandarowy, reprezentujący 
nasze gimnazjum, pełnił wartę 
honorową przy grobie „Matki i 
serca syna”, a delegacja złoży-
ła wieniec. Była też okazja do 
zwiedzania litewskiej stolicy: 
Ostra Brama z cudownym ob-
razem Najświętszej Marii Pan-
ny, Cela Konrada, w której od 
października 1823 do kwietnia 
1824 roku więzieni byli filoma-
ci i gdzie rozgrywa się jedna z 
ważniejszych scen „Dziadów” 
cz. III, jedyny w swoim rodza-
ju kościół św. Piotra i Pawła, 
znany w Europie dzięki wyjąt-
kowemu barokowemu wnętrzu, 
pełnym białych stiukowych 
rzeźb i płaskorzeźb, domek 
siostry Faustyny na Antokolu, 
sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia z oryginalnym obrazem 
„Jezu, Ufam Tobie”. W kościele 
św. Ducha, w którym nabożeń-
stwa odprawiane są wyłącznie 
w języku polskim, uczestniczy-
liśmy wraz z ambasadorem RP 
i konsulem w uroczystej mszy 
św. za ojczyznę.
Uczniowie odwiedzili jedyne 

na Litwie hospicjum, założo-
ne i prowadzone przez polskie 
siostry. Tu w 1934 roku Euge-
niusz Kazimirowski namalo-
wał według wizji św. Faustyny 
obraz Jezusa Miłosiernego. Po-
nownie udaliśmy się na Rossę, 
by bliżej poznać nekropolię, 
na której pochowani są pol-
scy żołnierze polegli w wojnie 
polsko–bolszewickiej, podczas 
kampanii wrześniowej 1939 
roku i akcji „Ostra Brama” w 
roku 1944 roku. Na starówce 
zwiedziliśmy katedrę z kapli-
cą św. Kazimierza, robiliśmy 

pamiątkowe zdjęcia przed Pa-
łacem Wielkich Książąt Litew-
skich i pod pomnikiem Giedy-
mina, wysłuchaliśmy wykładu 
w muzeum Adama Mickie-
wicza i obejrzeliśmy pamiątki 
po wieszczu, wspięliśmy się na 
Górę Trzech Krzyży, by podzi-
wiać piękną panoramę miasta.
W drodze powrotnej zatrzyma-
liśmy się w Ponarach, miejscu 
kaźni, w którym w latach 1941-
44 zamordowano ponad 100 
tysięcy obywateli II RP, ciała 
spalono, a prochy rozrzucono 
w pobliskim lesie. Uczniowie 

złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze. Przejeżdżając przez Troki 
– dawną stolicę Litwy, obejrze-
liśmy gotycki zamek na wyspie, 
a w karczmie skosztowaliśmy 
kibinów – tradycyjnej potrawy 
karaimskiej. 
Każdy wyjazd na Wileńszczy-
znę, choć krótki, jest bardzo 
bogaty we wrażenia turystycz-
ne, edukacyjne i duchowe. Za 
rok, na majówkę, uda się tam 
kolejna grupa gimnazjalistów z 
kolbudzkiej szkoły

Izabela Frączek

W SKRÓCIE
NOWY SEZON
Rozpoczął się nowy sezon w Gdańskim Ogrodzie Zoolo-
gicznym. Ogród będzie teraz czynny od godziny 9.00 do 
19.00 (bilety w kasach będzie można nabyć do godziny 
18.00). Zaś parking przy ZOO działać będzie w godzinach 
9.00 – 19.00. Szczegółowe informacje o cenach biletów oraz 
opłatach parkingowych znajdują się na stronie internetowej 
zoo.gda.pl/about/cennik. Specjalnie z myślą o odwiedzają-
cych uruchomiona zostanie dodatkowa, sezonowa linia au-
tobusowa nr 622.

BEZPŁATNE PORADY 
W Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie kobiety w cią-
ży i mamy niemowląt będą mogły skorzystać z bezpłatnych 
porad laktacyjnych. Uzyskają też pomoc psychologiczną.
Będą mogły uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia ma-
tek karmiących. Projekt „Macierzyństwo krok po kroku” bę-
dzie realizowany do końca roku.
– Działalność poradni nie jest finansowana z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Środki na jej funkcjonowanie – prawie 
120 tysięcy złotych – w ramach konkursu, przekaże Urząd 
Miejski w Gdańsku – informuje Małgorzata Pisarewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
Poradnia laktacyjna w szpitalu na Zaspie będzie czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. Możliwe 
będą też konsultacje w soboty.

(GR)

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ

Wybieramy nauczyciela Pomorza
Już po raz drugi wyłoniony 
zostanie najlepszy pedagog na 
Pomorzu. Kandydatury zgła-
szać można tylko do końca 
maja.
Organizatorem konkursu jest 
Departament Edukacji i Spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.
– Wniosek o nadanie tytułu 
mogą złożyć: dyrektor przed-
szkola, szkoły lub placówki 
oświatowej, rada szkoły lub 
placówki, rada rodziców, sa-
morząd uczniowski lub orga-
nizacja pozarządowa. Kan-
dydat powinien mieć świetny 
kontakt z uczniami, pomagać 
im rozwijać talenty i zachę-
cać do działalności społecz-
nej – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Przypomnijmy, że jest to 

druga edycja konkursu. W roku 
ubiegłym zwyciężył Piotr Si-
korski – nauczyciel geografii ze 
Słupska.
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go podkreśla, że konkurs zo-
stał ogłoszony z myślą o naj-
wybitniejszych pedagogach, 
których umiejętność wszech-
stronnego kształtowania oso-
bowości uczniów zasługuje na 
wyróżnienie.
– Chcemy uhonorować nauczy-
cieli, wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w przedszko-
lach, szkołach i placówkach 
oświatowych na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Tych, 
którzy wpływają na wszech-
stronny rozwój psychofizyczny: 
intelektualny, fizyczny i oso-
bowościowy dzieci oraz mło-
dzieży, wyróżniają się w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i przyczyniają się 
do budowania kapitału społecz-
nego całego regionu – zaznacza 
Mieczysław Struk. 
Spośród zgłoszonych nauczy-
cieli komisja konkursowa za-
rekomenduje 10 kandydatów 
do tytułu, z których zostanie 
wybranych 5 laureatów. Jeden 
z nich otrzyma tytuł Nauczy-
ciel Pomorza Roku 2017 oraz 
statuetkę, zaś czterej pozostali 
– wyróżnienia. 
Aby zgłosić swojego kandydata 
do konkursu należy wypełnić 
odpowiedni wniosek, a następ-
nie wydrukować, podpisać i 
przesłać w zamkniętych koper-
tach, z dopiskiem: „Konkurs 
Nauczyciel Pomorza w 2017 
roku” na adres biblioteki (odpo-
wiedzialnej w imieniu marszał-
ka województwa pomorskiego 
za organizację konkursu):

Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka im. Gdańskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Gdańsku, 
al. gen. J. Hallera 14, 80-401 
Gdańsk. Wnioski można 
składać do 31 maja. 
– Wyłonienie zwycięzcy i wy-
różnionych osób odbędzie się 
w drugiej połowie września, 
natomiast uroczyste nadanie 
tytułu Nauczyciel Pomorza 
oraz wręczenie nagród będzie 
miało miejsce podczas VI Fo-
rum Pomorskiej Edukacji w li-
stopadzie – dodaje Małgorzata 
Pisarewicz.
Wszystkie niezbędne infor-
macje znajdują się na stronie:
www.pomorskie.eu/-/kto-be-
dzie-nauczycielem-pomorza-
-2017-kandydatow-mozna-
-zglaszac-do-konca-maja.

(GR)
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GDAŃSK

Winda  
w ratuszu 
Przedstawiciele Muzeum 
Historycznego Miasta 
Gdańska podpisali umowę 
na budowę windy w Ra-
tuszu Głównego Miasta. 
– Inwestycja zostanie sfi-
nansowana ze środków 
gdańskiego magistratu oraz 
naszego muzeum. To nie 
wszystko, ponieważ 30 proc. 
wartości projektu zostanie 
dofinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Prace mają 
potrwać do końca tego roku 
– informuje dr Andrzej 
Gierszewski, rzecznik pra-
sowy Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdańska.
Montaż windy jest ukłonem 
w kierunku osób starszych, 
ale przede wszystkim nie-
pełnosprawnych. Waldemar 
Ossowski, dyrektor gdań-
skiego muzeum przypomi-
na, że jest to drugi etap prac 
nad przeobrażeniem zabyt-
kowego budynku w kierun-
ku jego pełnego otwarcia 
dla osób niepełnospraw-
nych i ułatwienia zwiedza-
nia obiektu turystom. 

(GR)

NA TYROLCE PO DOBRĄ ZABAWĘ

Park już podbija serca mieszkańców
Mimo że trwają wciąż prace przy budowie Parku Rekreacyjnego w Kolbudach, to najmłodsi mieszkańcy już 
cieszą się z przygotowanych dla nich atrakcji. Furorę robi na razie kolejka tyrolska.

Park rekreacyjny przy drodze 
wojewódzkiej Gdańsk – Ko-
ścierzyna powstaje sukcesyw-
nie, ale gros urządzeń jest 
już zamontowanych i można 
z nich korzystać (ślizgawki, 
kolejka tyrolska, siłownia ze-
wnętrzna). Mieszkańcy korzy-
stają również z grillowiska.
Warto jeszcze wspomnieć, że 
jedyne bezpieczne dojście do 
parku możliwe jest jedynie od 
ulicy Tysiąclecia. Wszystko 
wskazuje zaś na to, że nieba-
wem bezpieczne dojście pojawi 
się od ulicy Wybickiego.
– Mieszkam bardzo blisko par-
ku, dlatego zaglądam tu dość 
często z moją 8-miesięczną 
Zuzią. Miejsce mi się podo-
ba, a dobrym rozwiązaniem 
są ławeczki, na których można 
odpocząć. Jak będzie ładna po-
goda, to na pewno skorzystamy 
też z grillowiska – mówi Karo-
lina Fik.
Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy sam wypróbo-
wał możliwości kolejki tyrol-
skiej, ale najczęściej korzystają 
z niej jednak dzieci.
– Najbardziej podoba mi się 

tyrolka. Lubię też zjeżdżać na 
zjeżdżalni. Mieszkam blisko i 
jak będę miał czas, to będę się 
tu bawił – mówi nam 9-letni 
Konrad Dębiński.
Budowa parku prowadzona 
jest etapami, a jak mówi Adam 
Babkiewicz, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Remontów 

Urzędu Gminy Kolbudy jesz-
cze w tym roku ma być wy-
czyszczony zbiornik wodny. 
Planowane jest też zasadze-
nie roślin i krzewów. Jeszcze 
w tym roku powinien powstać 
projekt ścieżek dookoła zbior-
nika i opracowana dokumenta-
cja dotycząca wykonania boiska 

trawiastego
– Mimo że jest zimno, a park 
nie jest w pełni zakończony, 
to w każdy weekend przeży-
wa on totalne oblężenie. Za-
uważyłem, że do zjeżdżalni 
są wręcz kolejki. Nawet gril-
lowisko cieszy się zaintereso-
waniem mieszkańców Kolbud. 
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KURSANTKI W STOLICY SŁOWENIIWAKACJE NAD CHARZYKOWSKIM

Doskonaliły umiejętności 
pedagogiczne

Zapisz się na obóz żeglarski 

Nauczycielki z Zespołu 
Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbu-
dach wybrały się do Lublany 
– stolicy Słowenii, gdzie bra-
ły udział w kursie „Teaching 
Creativity in Schools Inspired 
by Edward de Bono”, w ra-
mach programu „Erasmus+”. 
– W 2016 r. Lublana została 
uznana za Europejską Stolicę 
Europy i naprawdę zasługuje 
na to miano. Jest to wyjątko-
wy, czysty kraj, który żyje z 
szeroko rozwiniętej tam tury-
styki. W naszej grupie było 19 
uczestników z 7 krajów – 11 
osób z Turcji, po dwie z Hisz-
panii, Szwecji i Polski oraz po 
przedstawicielu Chorwacji i 
Finlandii. Kurs był bardzo 
intensywny i ciekawy. Po-
znałyśmy techniki twórczego 
myślenia oraz narzędzia, któ-
re służą rozwojowi kreatyw-
nego myślenia – mówi jedna 
z uczestniczek, Anna Szlufik.
– Mamy nadzieję, że zdoby-
te tam umiejętności pozwolą 
zarówno nam, pracownikom, 
jak i naszym uczniom wpro-
wadzić zmiany, które przy-
czynią się do poprawy sytuacji 

Tydzień temu ruszyły zapisy 
na obóz żeglarski w Bacho-
rzu nad Jeziorem Charzy-
kowskim, który tradycyjnie 
organizuje Urząd Gminy 
Kolbudy. Z wypoczynku 
mogą korzystać mieszkańcy 
naszej gminy, uczący się w 
szkołach podstawowych oraz 
gimnazjach.
Obóz zorganizowany zosta-
nie w Ośrodku Wypoczyn-
kowym Natura w Bachorzu 
(gmina Chojnice) nad Jezio-
rem Charzykowskim, gdzie 
panuje cisza i spokój. Jezioro 
jest akwenem z wodą pierw-
szej klasy czystości, a jedno-
cześnie umożliwia uprawia-
nie sportów motorowodnych 
i żeglarskich. Dzieci i mło-
dzież zakwaterowana będzie 
w pawilonie hotelowym, a 
smaczne wyżywienie zapew-
ni stołówka położona na te-
renie ośrodka (cztery posiłki 
dziennie).
Obiekt gwarantuje dosko-
nałe warunki wypoczynku 
z dostępem do strzeżonego 
kąpieliska, boiska, świetlicy 
oraz pięknych szlaków ro-
werowych. Co najważniej-
sze, położony jest w jednym 
z największych akwenów 
żeglarskich województwa 
pomorskiego.

w naszej szkole. Poza tym kurs 
był dla nas szansą doskonale-
nia umiejętności językowych. 
Miałyśmy okazję podzielić się 
własną wiedzą z koleżanka-
mi i kolegami z innych krajów 
oraz korzystać z ich doświad-
czeń podczas prac w grupach. 
Po zajęciach w szkole miały-
śmy również okazję zwiedzić 
to piękne miasto, poznać jego 
mieszkańców i poczuć jego at-
mosferę. Zorganizowano nam 
wycieczkę nad jezioro Bled, 50 
km od Lublany, w Triglavskim 
Parku Narodowym oraz do 

Podczas dwóch turnusów obo-
zu (I turnus: 28 czerwca – 7 
lipca 2017, II turnus: 7 lipca – 
16 lipca 2017) uczestnicy będą 
doskonalić swoje umiejętności 
żeglarskie na gminnym sprzę-
cie, w skład którego wchodzą: 
Ancory, Optymisty, Omegi, 
Sasanka, kajaki, deski wind-
surfingowe, skuter wodny oraz 
RIB ratowniczy.
Oprócz zajęć żeglarskich oraz 
spływów kajakowych, uczest-
nicy będą mieli możliwość po-
znania innych form spędzania 
wolnego czasu.
Dla mieszkańców gminy 

miejscowości Bohinj. Mogły-
śmy też zobaczyć szkołę pod-
stawową, w której pracuje się 
metodami Edwarda de Bono 
– dodaje Teresa Czajkowska, 
która też uczestniczyła w wy-
jeździe do Słowenii. 
Nie było to pierwszy i na 
pewno nie ostatni wyjazd 
nauczycieli z gminy Kolbudy 
na zagraniczne kursy, gdzie 
mogą podnosić swoje pedago-
giczne umiejętności.

(GR)

Kolbudy koszt jednego turnu-
su rekreacyjnego to 900 zło-
tych. Zapisy na obóz przyj-
mowane są: w Szkole Pod-
stawowej w Pręgowie (Piotr 
Skwirowski, tel. 608 430 
002), Zespole Kształcenia i 
Wychowania w Bielkówku 
(Żaneta Magulska-Aszyk, 
tel. 502 168 206) oraz Zespo-
le Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbu-
dach (Marek Zaradkiewicz, 
tel. 600 273 975 oraz Hen-
ryk Skwirowski, tel. 508 071 
415).

(RN)

  Teresa Czajkowska i Anna Szlufik brały udział w kursie, 
który odbywał się w Lublanie

  Obozy żeglarskie zawsze cieszą się dużym 
zainteresowaniem młodych mieszkańców gminy Kolbudy
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Na wszystkie prace nie ma pie-
niędzy, dlatego park powsta-
je etapami – mówi nam radny 
Andrzej Sosiński, który jest 
jednocześnie sołtysem Kolbud.

(lubek)
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BĘDZIE WESOŁO!!!

Old Spice Girls  
w Kolbudach
Fanów dobrego humoru zapraszamy 
28 maja (niedziela) do sali koncertowej 
Urzędu Gminy Kolbudy przy ulicy 
Staromłyńskiej 1, gdzie wystąpi „Old 
Spice Girls”.

„Old Spice Girls” to oczywiście 
grupa kabaretowa, którą stwo-
rzyły znane aktorki: Lidia Sta-
nisławska, Emilia Krakowska 
oraz Barbara Wrzesińska.
– Śmiech przedłuża życie, za-
pewnia zdrowie i poprawia 
samopoczucie, stąd stały jego 
deficyt! Porcję szczerego śmie-
chu zapewni Państwu spektakl 
kabaretowy „Old Spice Girls”, 
czyli Babski Kabaret. To kaba-
ret z kobietami, dla kobiet i o 
kobietach, ale zapewne pano-
wie również nie będą się nu-
dzić. W rolach głównych wy-
stępują: Lidia Stanisławska, 
Emilia Krakowska oraz Barba-
ra Wrzesińska – mówi Daniel 
Piechnik z Referatu Kultury 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Program kabaretowy pełen jest 
zabawnych monologów, dowci-
pów, piosenek i improwizacji, 

obfituje w świetne dialogi au-
torstwa Marii Czubaszek, na-
czelnej satyryczki naszego kra-
ju. Skecze uzupełnione zostały 
także o teksty Zbigniewa Kor-
polewskiego (autora tekstów 
m.in. dla Hanki Bielickiej i ka-
baretu „Dudek”) oraz Krzysz-
tofa Jaroszyńskiego (satyryka 
i scenarzysty piszącego m.in. 
dla Krystyny Sienkiewicz, Jana 
Kobuszewskiego).
– Dwugodzinny program jest 
znakomitym pomysłem na spę-
dzenie wspaniałego wieczoru, 
nawiązuje do tradycji klasycz-
nego literackiego kabaretu, 
gdzie skecz i monolog prze-
platany jest piosenką czasem 
gorzką, częściej dowcipną, i 
gdzie zawsze można liczyć na 
dobrą puentę – dodaje Daniel 
Piechnik.

(GR)

KOWALE

Pierwsza na 
gminnej drodze
Na gminnej drodze w Ko-
walach zainstalowano pierw-
szą w gminie sygnalizację 
świetlną. 
Na terenie gminy zlokalizo-
wane są oczywiście sygnali-
zacje świetlne, ale żadna nie 
stoi na drodze gminnej.
– Sygnalizacja w Kowa-
lach została zainstalowa-
na na koszt firmy Bricoman 
i przekazana naszej gmi-
nie. Zlokalizowana jest na 

skrzyżowaniu Starowiejskiej 
z Kominkową – mówi Adam 
Babkiewicz, kierownik Wy-
działu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy. – W 
innych miejscach nie ma po-
trzeby instalowania sygnali-
zacji świetlnych. Nawet ruch 
w Kolbudach nie jest na tyle 
poważny, aby istniała taka 
potrzeba.

(GR)

  Sygnalizacja na skrzyżowaniu Kominkowej i StarowiejskiejFo
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TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy 

BIALL-NET
Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Wtorek: 8:00 - 14:00

Czwartek: 12:00 - 18:00

tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany  
w technologii światłowodowej! 

Światłowód do domu 
Bogata Oferta Telewizji Cyfrowej 

Nowoczesna Technologia

Najszybszy Internet

Zgłoś się do nas Już w tym roku w Trąbkach Wielkich
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Bezpłatne 
porady 
W Szpitalu św. Wojciecha 
na gdańskiej Zaspie kobie-
ty w ciąży i mamy niemow-
ląt będą mogły skorzystać z 
bezpłatnych porad laktacyj-
nych. Uzyskają też pomoc 
psychologiczną.
Będą mogły uczestniczyć w 
spotkaniach grup wsparcia 
matek karmiących. Projekt 
„Macierzyństwo krok po 
kroku” będzie realizowany 
do końca roku.
– Działalność poradni nie 
jest finansowana z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 
Środki na jej funkcjonowa-
nie – prawie 120 tysięcy zło-
tych – w ramach konkursu, 
przekaże Urząd Miejski w 
Gdańsku – informuje Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.
Poradnia laktacyjna w szpi-
talu na Zaspie będzie czyn-
na od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 15.00 – 19.00. 
Możliwe będą też konsulta-
cje w soboty.

(GR)

NOWA PUBLIKACJA REKLAMA

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

NAFRI TRUCK – ZLOT SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Wszystkie drogi prowadzą do 
Pruszcza Gdańskiego
Takiej imprezy na Pomorzu jeszcze nie było. W najbliższy weekend 19 – 20 maja na terenach giełdy 
w Pruszczu Gdańskim odbędzie się Nafri Truck – Zlot Samochodów Ciężarowych. Jest to jedyna tego 
typu impreza w północnej Polsce i druga co do wielkości w kraju.

Inicjatorem motoryzacyjnej 
imprezy w Pruszczu Gdań-
skim jest Piotr Robak, mena-
ger pruszczańskiej giełdy, któ-
ry zapowiada, że atrakcji dla 
młodych i starszych miłośni-
ków tuningowanych maszyn na 
pewno nie zabraknie.
– Na naszym zlocie zaprezen-
tują się firmy, które bardzo 
wiele znaczą na polskim rynku 
oraz zdobywają nagrody w kra-
ju i za granicą na najlepiej stu-
ningowane pojazdy. Wstęp na 
imprezę jest darmowy, ale na-
szym celem jest przede wszyst-
kim wypromowanie bezpie-
czeństwa w ruchu lądowym. 
Dlatego też będą chociażby 
pokazy ratownictwa medycz-
nego – mówi „Panoramie” Piotr 
Robak, podkreślając przy tym, 
że impreza ma również wy-
promować Pruszcz Gdański i 
Pomorze.
Piotr Robak słusznie zauwa-
ża, że wypadków w ruchu 

lądowym jest bardzo dużo.
– Zadziwia również ludzka 
znieczulica. Kiedy widzimy 
kogoś leżącego na przystanku 
to od razu zakładamy, że jest 
to bezdomny, a nikt nie zwró-
ci uwagi na to, że może to być 
osoba chora. Każdy jest czło-
wiekiem i każdemu trzeba po-
magać – apeluje Piotr Robak.
Organizatorzy zlotu ogłosili 
konkurs dla przedszkolaków i 
uczniów szkół podstawowych. 
Jego uczestnicy mieli za zada-
nie narysować ciężarówkę swo-
ich marzeń. Najlepsi zostaną 
nagrodzeni podczas imprezy, 
na której również nie zabraknie 
licznych konkursów z nagro-
dami. Dla uczestników przy-
gotowano konkurs na najlepiej 
oświetloną ciężarówkę. Dodaj-
my, że nagrodę w tej kategorii 
wręczy Cezary Makiewicz.
– Specjalnie na nasz zlot przy-
jedzie amerykańska ciężarów-
ka KenworthW900L z firmy 

Łęczyńscy z Gniezna. Na za-
kończenie zlotu, 20 maja od 
godziny 17.30, zaplanowaliśmy 
przejazd wszystkich ciężaró-
wek ulicami Pruszcza Gdań-
skiego. Pierwszego dnia o godz. 
19.30 odbędzie się koncert Ce-
zarego Makiewicza, znanego z 
przeboju „Wszystkie drogi pro-
wadzą do Mrągowa”. Wszystko 
wskazuje na to, że z koncertem 
wystąpi także Mariusz Kalaga 
– dodaje Piotr Robak.
Niektórzy szczęśliwcy będą 
mogli przejechać się podra-
sowanymi ciężarówkami albo 
„Złomkiem” – samochodem z 
bajki „Auta”, które przygoto-
wano specjalnie na pruszczań-
ski zlot.
Mimo że pierwszy zlot jeszcze 
się nie odbył, to Piotr Robak 
zajmuje się już przygotowania-
mi do przyszłorocznej edycji 
imprezy. Tym razem jej krąg 
będzie znacznie szerszy.
– W tym roku przewidujemy 

  Miłośników ciężarówek zapraszamy na zlot Nafri Truck do 
Pruszcza Gdańskiego

ponad 100 samochodów, a już 
teraz prowadzimy zapisy na 
przyszły rok. Zlot Nafri Truck 
będzie miał charakter między-
narodowy. Zgłosiło się już ok. 
80 zagranicznych uczestników, 
a nie zapominajmy jeszcze o 
Polakach. W związku z tym 
będziemy chcieli zorganizować 
imprezę trzydniową z jeszcze 

ciekawszymi atrakcjami – za-
powiada Piotr Robak.
Osoby, które chcą uczestni-
czyć w Nafri Truck w Pruszczu 
Gdańskim, odsyłamy do strony 
internetowej www.nafritruck.
pl, gdzie znaleźć można do-
kładny rozkład jazdy imprezy.

(lubek)

IMPREZA POŁĄCZONA Z EDUKACJĄ 

Zabawa i ekologia

Kineskopowe telewizory, 
komputerowe monitory, lo-
dówki i mnóstwo zalegające-
go w mieszkaniach sprzętu 
grającego wypełniło kontener 
ustawiony na parkingu przed 
Urzędem Gminy Kolbudy, 
gdzie odbywał się pierwszy 
Festyn Ekologiczny. Zebra-
no również wiele plastiku, 
makulatury i książek, które 
„zyskają drugie życie”. Część 
przyniesionej przez miesz-
kańców literatury znajdowała 
się w idealnym wręcz stanie.
Pierwszy Festyn Ekologiczny 

w Kolbudach spotkał się z du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców naszej gminy. W ciągu 
czterech godzin trwania impre-
zy przez plac przed urzędem 
przewinęło się wiele osób. W 
zbiórce odpadów udział brały 
często całe rodziny. Worki wy-
pełnione makulaturą i plastiko-
wymi butelkami nosili zarów-
no dorośli, jak i nasi najmłodsi 
mieszkańcy. 
– Festyn chyba się udał. Z za-
dowoleniem przyjęliśmy fakt, 
że w wydarzeniu wzięło udział 
tak wiele dzieci. Impreza miała 

charakter edukacyjny. Miło 
patrzeć, jak rodzice uczą 
swoje kilkuletnie pociechy 
segregacji odpadów. Przygo-
towaliśmy wiele atrakcji dla 
najmłodszych. Dorośli mogli 
skorzystać z wiedzy eksper-
tów w dziedzinie utylizacji 
odpadów. Pojawiały się też 
pytania dotyczące zmian, ja-
kie czekają gminę Kolbudy w 
zakresie selektywnej zbiórki – 
mówi Marek Goliński, wice-
wójt gminy Kolbudy.

(RN)

  Stare książki zyskały nowe życie
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CHCĄ BYĆ LIDEREM W SWOJEJ BRANŻY

W Kowalach mamy największy 
Bricoman w Polsce
W Kowalach, tuż przy obwodnicy Trójmiasta, otwarto największy w Polsce sklep-skład Bricoman. Z inwestycji na pewno 
ucieszą się wszyscy fachowcy od murarzy, po dekarzy, malarzy, hydraulików czy elektryków. Szeroka oferta, skierowana 
zarówno do fachowców, jak i klientów indywidualnych, obejmuje wysokiej jakości materiały do budowy, remontu oraz 
wykończenia, w najlepszych cenach. 

Arnaud Boule, dyrektor gene-
ralny Bricoman Polska zazna-
cza, że nie jest to zwykły market 
budowlany.
– W naszym sklepie-składzie 
znaleźć można profesjonalne 
materiały dla fachowców, które 
często nie są dostępne w zwy-
kłych marketach budowlanych. 
Jest to właśnie szansa dla nas. To 
nie wszystko. Cen, które propo-
nujemy, nie spotkamy w marke-
tach budowlanych – podkreśla 
Arnaud Boule.
Artykuły przeznaczone są jed-
nak nie tylko dla fachowców, 
ale również klientów indywidu-
alnych. Oferta została przygo-
towana z myślą o mieszkańcach 
Trójmiasta i powstała w rezulta-
cie spotkań i rozmów przedsta-
wicieli Bricoman z potencjalny-
mi klientami z tego regionu. 
– Novum w tej branży jest sala 
spotkań, gdzie każdy klient 

spotkać się może z naszym fa-
chowcem i porozmawiać na 
temat konkretnego projektu 
budowlanego. Będziemy orga-
nizować tu szkolenia produkto-
we, a także pokazy i wystawy. 
Jako pierwszy Bricoman w Pol-
sce uruchomiliśmy BricoCaffe, 
gdzie przy okazji zakupów moż-
na wstąpić na kawę albo przeką-
skę. Nastawiamy się na sprzedaż 
hurtową. W niedługim czasie 
chcemy być liderem pod wzglę-
dem ilości sprzedanych produk-
tów – mówi Krzysztof Gilewski, 
dyrektor Bricoman w Kowalach.
W sklepie-składzie w Kowa-
lach zatrudnionych jest ponad 
70 osób. Nowy obiekt ma po-
wierzchnię całkowitą 9,5 tys. 
m kw., co czyni go najwięk-
szym z sieci Bricoman w Pol-
sce. Do dyspozycji klientów 
jest ponad 230 miejsc parkin-
gowych, w tym także dla osób 

niepełnosprawnych. 
– Ważne jest dla nas, aby sklep-
-skład był łatwo dostępny i wi-
doczny. Lepszego miejsca od 
Kowal nie znajdziemy. W całej 
aglomeracji trójmiejskiej znaleź-
liśmy teren, który odpowiadał 
nam pod każdym względem. 
Współpraca z gminą Kolbudy 
była bardzo konstruktywna, ale 
nie ukrywam, że być może w 
Trójmieście otworzymy jeszcze 
jeden sklep-skład Bricoman. Sa-
morządy różnie podchodzą do 
takich spraw, ale tu nie natrafi-
liśmy na żadne problemy – mówi 
„Panoramie” Arnaud Boule.
Ponadto klienci będą mogli 
korzystać z samoobsługowe-
go systemu „Order & Collect” 
(„zamów i odbierz”). W ramach 
tej opcji klient składa zamówie-
nie on-line lub przez telefon, 
a następnie samodzielnie od-
biera przygotowane dla niego 

produkty. Bricoman, na życze-
nie klienta, może je dostarczyć 
pod wskazany adres (łącznie z 
HDS), z możliwością zapłaty u 
kierowcy gotówką lub kartą. Dla 
mieszkańców Trójmiasta będzie 
dostępne również rozwiązanie 
„Drive-In”, umożliwiające klien-
tom wjazd na plac materiałów 
budowlanych (sześciometrowa 
droga pomieści równolegle obok 
siebie dwa samochody) i załado-
wanie tam towarów na samocho-
dy oraz dokonanie płatności. 
Co ciekawe, Bricoman pro-
wadzi również wiele działań 
społecznych.
– Współpracujemy z lokalnymi 
szkołami. Nawiązaliśmy już kon-
takt z Zespołem Szkół Budow-
lanych we Wrzeszczu. Uczniom 
tej szkoły zaproponujemy płatne 
praktyki w naszym sklepie-skła-
dzie. Niektórzy z nich znajdą być 
może u nas zatrudnienie – doda-
je Arnaud Boule.

Bricoman współpracuje także z 
organizacjami pozarządowymi.
– Każdego roku mamy kolej-
ną edycję wolontariatu. Nasi 
pracownicy zgłaszają projekty 
lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, a później wybierają je-
den, który wspólnie realizujemy. 
Dotyczyć one muszą oczywiście 

tego, czym się zajmujemy. Pro-
dukty do realizacji projektu po-
chodzą z naszego sklepu-składu, 
a nad realizacją projektu również 
pracują nasi pracownicy – tłuma-
czy nam dyrektor Bricoman w 
Kowalach.

Krzysztof Lubański
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   Symboliczne otwarcie Bricoman w Kowalach

   Bogaty wybór towarów powinien zadowolić najwybredniejszego klienta
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  Arnaud Boule, dyrektor generalny Bricoman Polska (z lewej) oraz 
Krzysztof Gilewski, dyrektor Bricoman w Kowalach dumni są z największego  

w Polsce sklepu-skadu
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WYSTAWY
 „POZNAJ ŚWIAT ZE SKAN” 07/05-30/06
 WYSTAWA FOTOGRAFII PODRÓŻNICZEJ 
FOYER GŁÓWNE

 PIOTR KONCA 11/05-02/06,  
 WERNISAŻ 11/05, CZWARTEK, 18:00 
FOYER OD STRONY ROZETY

 RAJMUND SZCZEPAŃSKI 19/05-02/06,  
 WERNISAŻ 19/05, PIĄTEK, 17:30 
FOYER OD STRONY MOTŁAWY

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW  
MIASTA GDAŃSKA

27 27/05 SOBOTA 19:00 
MISTRZOWSKIE SYMFONIE  
– NOWOWIEJSKI 2017

Roman Perucki – organy
Maciej Zakrzewski – organy
Program: F. Nowowiejski
Symfonia organowa nr 1 a-moll op. 45 
Symfonia organowa nr 7 A-dur op. 45
Symfonia organowa nr 8 C-dur op. 45

02 2/06/2017 PIĄTEK 19:00 
ZAKOŃCZENIE SEZONU
ARTYSTYCZNEGO 2016/2017
ORAZ I KONCERT PROMENADOWY. 
CARMINA BURANA

Massimiliano Caldi – dyrygent
Agnes Molnár – sopran
Gabriele Ribis – baryton
Akademicki Chór Uniwersytetu  
Gdańskiego – prowadzenie Marcin Tomczak
Chór Dziecięcy „Canzonetta” przy Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia  
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku  
- prowadzenie Teresa Pabjańczyk
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie m.in.: Carl Orff „Carmina Burana”

SPONSOR KONCERTU::

22 22/05 PONIEDZIAŁEK 9:00, 11:15 
 23/05 WTOREK 9:00, 11:15, 13:00 
KONCERT EDUKACYJNY  
– MUZYCZNE ŚCIEŻKI  
DŹWIĘKOWE  
– „MAM TĘ MOC”

Marta Burdynowicz, Joanna Knitter,  
Krzysztof Majda – wokal
Marek Jurski – instrument klawiszowy
Adam Żuchowski – kontrabas
Piotr Góra – perkusja
Robert Jakubiec – trąbka
Marek Romanowski – puzon
Darek Herbasz – saksofon
Grupa taneczna – studenci  
Akademii Muzycznej w Gdańsku
Tancerze Teatru Muzycznego w Gdyni  
– przygotowanie Karol Drzewoszewski
Barbara Żurowska-Sutt – opracowanie  
i prowadzenie koncertów
W trakcie koncertu przedstawimy rolę tapera w niemych 
filmach. Pokażemy także stepowanie i inne formy tańca 
stworzone specjalnie  do filmów. Posłuchamy utworów 
napisanych do pierwszych muzycznych filmów, takich jak 
„Deszczowa piosenka” czy hitów z produkcji Disneya – 
„Król Lew”, „Kraina lodu”. Pojawią się też m.in. motywy ze 
„Shreka”, „Piratów z Karaibów” i „Pana Tadeusza”. 

21 21/05 NIEDZIELA 18:00 
OPERA EUROPY – KONCERT W 
RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO 
BURSZTYNOWEGO FESTIWALU

Orkiestra Dęta i soliści Filharmonii w Kaliningradzie:
Soliści: A. Mkrtchyan, A. Dudnitsky,  
A. Hachiyants, S. Pola
V. Bobkov – dyrygent oraz Soliści operowi  
rosyjskich i europejskich teatrów  
I. Bagele – mezzosopran

20 20/05-21/05 SOBOTA/NIEDZIELA  
 21:00–01:00 
WYDARZENIA W RAMACH  
EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW

W ramach tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów Pol-
ska Filharmonia Bałtycka zaprasza gdańszczan i tury-
stów do zajrzenia w niedostępne na co dzień miejsca 
dawnej Hali Turbin na Ołowiance – siedziby Centrum 
Muzyczno-Kongresowego!
Aleksander Masłowski przy dźwiękach muzyki kla-
sycznej opowie uczestnikom o historii miejsca, które 
będą mieli okazję zwiedzić.
Możliwość wejścia do budynku od 20:30.

19 19/05 PIĄTEK 19:00 
KONCERT SYMFONICZNY  
– 500 LAT REFORMACJI

Daniel Smith – dyrygent
Stefan Tarara – skrzypce
Agata Szymczewska – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna PFB
Krzysztof Zanussi – prowadzenie
W programie m.in.:  
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy

14 14/05 NIEDZIELA 19:00 
KONCERT SYMFONICZNY  
POMORSKIE TALENTY.  
DYPLOMANCI AKADEMII  
MUZYCZNEJ W PFB

George Tchitchinadze – dyrygent
Julia Pruszak – sopran 
Szymon Sutor – kompozycja i aranżacja jazzowa 
Kamila Olas – akordeon 
Adam Piórkowski – fortepian 
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: V. Trojan, S. Rachmaninow,  
V. Bellini, S. Sutor

KONCERTY ORGANOWE  
Z CYKLU „BLIŻEJ BACHA”

BAZYLIKA ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU

 WTORKI, 20:00 

9/05 
Jörg-Hannes Hahn – organy

16/05
Krzysztof Urbaniak – organy

23/05
Jan Bokszczanin – organy

30/05
Karolina Karkucińska – organy
Maciej Wota – organy

6/06
Błażej Musiałczyk – organy
Paweł Hulisz – trąbka

13/06 
Karol Hilla – organy
Dorota Pawlus – flet

Współorganizacja:
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra

07 7/05 NIEDZIELA 19:00 
MISTRZOWSKIE SYMFONIE  
– NOWOWIEJSKI 2017

Rudolf Innig – organy

Program:
F. Nowowiejski
Symfonia organowa nr 5 e-moll op. 45
Symfonia organowa nr 6 a-moll op. 45

07 7/05 NIEDZIELA 12:00 
KONCERT FAMILIJNY  
– MUZYKA FILMOWA DISNEYA

Sławomir Chrzanowski – dyrygent
Orkiestra PFB

W programie m.in.: Hanna „Flinstonowie”,  
Healey „Disney overture”, Shore „Władca  
pierścieni”, Zimmer „Król lew”

Koncert jest połączeniem wykonywanej na żywo 
muzyki symfonicznej do najpiękniejszych filmów  
Disneya. Widzowie wyruszą w muzyczną podróż  
z bohaterami takich filmów, jak: ,,Alladyn”, ,,Piękna  
i bestia’’, ,,Król Lew’’.

Koncert połączony będzie z projekcją „Orkiestrow-
nika”, aplikacji poświęconej instrumentom orkiestry 
symfonicznej.

Prezentacja odbędzie się po zakończeniu koncertu.

Patronat medialny:
  

Współpraca:

Dyrektor 
prof. Roman Perucki
Dyrektor Artystyczny Orkiestry

George Tchitchinadze

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

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

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

Zatosowanie zapisu
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 Powietrzna pompa ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u.

Odnawialne źródła energii w naszych domach
Wraz z rozwojem technologii odnawialne źródła energii (OZE) coraz śmielej pukają do naszych drzwi. W tym krótkim 
artykule skupimy się na wykorzystaniu ekologicznych technologii w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej  
(c.w.u.) w gospodarstwach domowych. 

Od pewnego czasu naturalne dla 
nas jest to, że w naszych kranach 
płynie ciepła woda i nie wyobraża-
my sobie już zmywania, czy mycia 
się w zimnej wodzie. Nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę z kosztów jej 
przygotowania. Te wynoszą około 
20% naszych rocznych wydatków 
na ogrzewanie budynku. Najczę-
ściej woda jest przygotowywana 
w tradycyjnych bojlerach elek-
trycznych lub zasobnikach podłą-
czonych do kotła węglowego czy 
gazowego. W nielicznych domach 
w ostatnich latach zainstalowano 
tzw. solary (termiczne kolektory 
słoneczne) i to przede wszystkim 
one kojarzą nam się z ekologią
 w kontekście c.w.u.. Warto zwró-
cić uwagę na rozwiązanie zyskują-
ce na popularności w naszym kra-
ju - powietrzną pompę ciepła.
Zanim przejdziemy do wspo-
mnianego urządzenia usys-
tematyzujmy naszą wiedzę 
o kolektorach słonecznych.  
W naszym kraju słońce niestety 
nie świeci codziennie i to powodu-
je podstawowy problem z komfor-
tem przy zastosowaniu termicz-
nych kolektorów słonecznych.  
Z badań wynika, że najlepiej 

nasłonecznione w Polsce są oko-
lice Lublina. Tam zamontowane 
„solary” dadzą nam około 60% 
rocznego zapotrzebowania na  
ciepłą wodę. 
W dniach kiedy słońca nie ma 
musimy podgrzewać wodę innym 
źródłem (minimum 40% rocz-
nego zapotrzebowania) i tu znów 
pojawia się grzałka elektryczna 
lub kocioł węglowy. Drugim „mi-
nusem” jest też dosyć inwazyjny 
montaż, ponieważ kolektory sło-
neczne muszą zostać zamonto-
wane na dachu, a to wiąże się np.  
z odpowiednim zabezpieczeniem 
otworów montażowych itp. Są też 
plusy, a właściwie  jeden podsta-
wowy - wtedy gdy świeci słońce 
produkują nam ciepłą wodę pra-
wie za darmo.
Pompy ciepła powietrze-wo-
da to urządzenia kompaktowe  
i praktycznie bezobsługowe. Taki 
zestaw ma najczęściej 200-300 li-
trów pojemności, około 2 metrów 
wysokości i średnicę około 60 cm. 
Można je zamontować praktycz-
nie w każdym pomieszczeniu np. 
piwnica czy garaż. Montaż zajmu-
je hydraulikowi zazwyczaj kilka 
godzin i nie wymaga znaczących 

ingerencji w budynek i instala-
cję grzewczą. Zasadę działania 
powietrznej sprężarkowej pom-
py ciepła można w uproszcze-
niu przedstawić tak:  energia po-
trzebna do przygotowania ciepłej 
wody w zbiorniku w 2/3 pocho-
dzi z powietrza (wentylacyjnego 
lub zewnętrznego), a tylko 1/3 
z energii elektrycznej pobranej 
przez sprężarkę. Nie będzie więc 
przekłamaniem stwierdzenie, że 
koszt przygotowania ciepłej wody 
za pomocą pompy ciepła jest trzy-
krotnie niższy od kosztów bojlera 
elektrycznego i około połowę niż-
szy niż z gazu ziemnego.
Średnie miesięczne zużycie energii 
elektrycznej przy zastosowaniu ta-
kiego urządzenia, przy założeniu, 
że komfortowo z ciepłej wody ko-
rzysta w domu czteroosobowa ro-
dzina to 75kWh, w przeliczeniu – 
około 40 zł.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, 
jeżeli energię elektryczną potrzeb-
ną do zasilenia sprężarki pracują-
cej w pompie wytwarzali byśmy 
również z wykorzystaniem OZE, 
co ograniczyłoby koszty eksplo-
atacyjne urządzenia do minimum. 
Dlatego montaż pompy ciepła 

najlepiej połączyć z instalacją elek-
trowni fotowoltaicznej, co pozwoli 
ograniczyć nam koszty eksploata-
cji tego urządzenia do minimum.
Wszelkie porównania nie miał-
by sensu gdyby nie uwzględ-
nić kosztów inwestycyjnych 
dla omawianych urządzeń. 

Poniżej szacunkowe zestawienie dla   
4 osobowej rodziny:
-powietrzna pompa ciepła z za-
sobnikiem c.w.u. o pojemności 
260 l  ok. 10.000 zł
- zestaw 3 kolektorów słonecznych 
z zasobnikiem o pojemności 300 l 
ok. 11 500 zł

Warto pamiętać, że wszelkie in-
westycje związane z OZE są ob-
jęte szerokim wachlarzem dofi-
nansowań ze środków Unii Eu-
ropejskiej (do 85%)  w ramach 
konkursów prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej czy Agencję 
Rozwoju Pomorza. Programy ta-
kie często realizowane są w imie-
niu mieszkańców przez Urzędy 
Gminy i to tam powinni Państwo 
zasięgnąć informacji na ten temat.

al. Zwycięstwa 96/98, 
blok IV E/223 
81-451 Gdynia

tel.  58 746 99 00

e-mail: 
biuro@globaleco.pl

 
www.globaleco.pl

tel.  502 757 003
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ZAPRASZAMY NA PIŁKARSKI FESTYN

Kowale Summer Cup 2017
Pod patronatem „Panoramy Pomorza” na boisku w Kowalach odbędzie się dwudnio-
wy turniej piłkarski. W zawodach, które zaplanowano 24 i 25 czerwca, wystartują 
młodzi adepci futbolu rocznika 2005 i młodsi.

Kowale Summer Cup 2017 – bo 
tak nazywać się będzie impreza – 
to tak naprawdę festyn piłkarski, 
organizowany przez klub GKS 
Kowale (rocznik 2005/2006).
– Spodziewamy się udziału oko-
ło 20 zawodników z całego wo-
jewództwa pomorskiego. Swój 
udział potwierdziły już zespo-
ły: Kaszubia Kościerzyna, Ra-
dunia Stężyca, Jaguar Gdańsk, 
Sokół Ełganowo, Gedania 
Gdańsk, AP KP Gdynia, Olim-
pic Gdańsk oraz GTS Pruszcz 
Gdański – mówi „Panoramie” 
Maciej Sikorski z GKS Kowale. 
– Oprócz rozgrywek piłkarskich 
na uczestników turnieju będzie 
czekało wiele atrakcji. Nie za-
braknie dmuchanych zabawek, 
loterii fantowej, w której wygrać 
będzie można koszulkę z pod-
pisami reprezentantów Polski 
w piłce nożnej plażowej. Zapla-
nowaliśmy również pokaz tańca 
nowoczesnego oraz pokaz sztuk 
walki i konkursy z nagrodami. 
Dwudniowe zmagania młodych 
adeptów futbolu zwieńczy uro-
czyste wręczenie nagród.

ZAPISY DO 20 MAJA

INWESTYCJA DLA MŁODZIEŻY

Rodzinny Bieg 
Gdańszczan

Pumptruck w Kolbudach  
i Bąkowie

Już niebawem czekają nas 
kolejne biegowe emocje, w 
których uczestniczyć mogą 
całe rodziny. Tym razem 27 
maja o godz. 11.00 wystar-
tuje kolejna edycja Rodzin-
nego Biegu Gdańszczan. W 
tym roku będzie to już 12. 
biegowa impreza, która or-
ganizowana jest w ramach 
Święta Miasta.
Jak informuje organizator 
– Gdański Ośrodek Kultu-
ry Fizycznej – start i meta 
zlokalizowane będą na Tar-
gu Węglowym, a cała trasa 
liczy ok. 2500 m i prowa-
dzi urokliwymi uliczkami 
Gdańska. 
– Podstawową ideą biegu 
jest udział, nie ma podzia-
łu na kategorie wiekowe, 
nie ma klasyf ikacji koń-
cowej. Wszyscy uczestni-
cy na mecie otrzymają pa-
miątkowe medale. Najlicz-
niej reprezentowana szko-
ła uhonorowana zostanie 
nagrodą, a trzy najliczniej 
reprezentowane dzielnice 
Gdańska uhonorowane zo-
staną pucharami oraz na-
grodą w postaci bonów na 

W gminie Kolbudy nadszedł 
czas na budowę obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. 
Niedawno oddano do użyt-
ku halę sportową w Pręgowie, 
kolejna budowana jest w Lu-
blewie. Za rok ruszy budowa 
basenu, a w planach jest kolej-
na inwestycja, która powinna 
ucieszyć młodzież.
Już niebawem ruszy budo-
wa pumptrucka. Co to jest? 
Pumptrack jest to specjal-
nie przygotowany niewielki 
tor, łączący jazdę rowerem i 

zrealizowanie dzielnico-
wych zajęć sportowych. Dla 
szczęśliwców czekają cenne 
narody rzeczowe – infor-
muje organizator. 
Zapisy indywidualne i gru-
powe na bieg możliwe są 
przez wypełnienie formu-
larza rejestracyjnego, któ-
ry znajduje się na stronie 
w w w.elektronicznezapisy.
pl w wydarzeniu „XII Ro-
dzinny Bieg Gdańszczan”. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
do 20 maja. Przy zgłosze-
niu należy podać taką samą 
przynależność dla wszyst-
kich reprezentujących. Li-
czebność szkoły będzie wy-
liczana na podstawie pro-
centowego udziału uczniów 
startujących do ogólnej 
liczby uczniów szkoły.
Szczegółowe informacje 
dotyczące XII Rodzinnego 
Biegu Gdańszczan znaleźć 
można na stronie interne-
towej Gdańskiego Ośrodka 
Kultury Fizycznej – www.
gokf.gda.pl.

(GR)

wszechstronny trening. Zbu-
dowany jest on z szybkich za-
krętów i muld. Wyrabia on u 
użytkowników refleks, zmysł 
równowagi oraz kondycję. Tor 
zbudowany jest z użyciem as-
faltu lub innej nawierzchni 
pozwalającej na długotrwałe 
użytkowanie bez konieczności 
częstej konserwacji. Pumptruck 
ma kształt zamkniętej pętli z 
delikatnymi muldami, które 
powodują, że jazda na rowerze 
nie wymaga pedałowania. 
– Po drodze do Szczecina 

 Pumptruck w Słupsku cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży
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REKLAMA

odwiedziliśmy Słupsk, gdzie 
oglądaliśmy oddany niedaw-
no do użytku pumptruck. 
Gmina Kolbudy pozyskała 
na tego rodzaju inwestycję 
środki finansowe i taki sam 
pumptrack powstanie nieba-
wem w Bąkowie i Kolbudach 
– informuje Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjal-
nego w Kolbudach.

(KL)

– Zaszczytu tego dokonają zna-
ne osobistości ze świata trójmiej-
skiego sportu. Już teraz zaprasza-
my całe rodziny do odwiedzenia 
stadionu w Kowalach – zaprasza 

Marcin Sikorski.
Dodajmy jeszcze tylko, że na-
grodę dla młodych piłkarzy 
przygotowała również „Panora-
ma Pomorza”. Będzie to puchar 

ufundowany przez naszą redak-
cję, który trafi do jednej z drużyn. 
Puchar zaś nie będzie wypełnio-
ny szampanem, ale inną ciekawą 
nagrodą – niespodzianką. 

(lubek)
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REKLAMA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. MAT-BUD Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. od wielu lat należy do wiodących firm w regionie 
kujawsko-pomorskim zajmujących się handlem i produkcją materiałów 
budowlanych. Firma stawia na rozwój i zadowolenie pracowników  
z wykonywanej pracy co skutkuje profesjonalnym podejściem do 
obsługi klienta. Nasz harmonijny rozwój w ostatnich lata oraz ciągła chęć 
podejmowania to nowych wyzwań była bodźcem do powstania  dwóch 
oddziałów na rynku trójmiejskim w Gdyni oraz Kowalach.

MAT-BUD 7 - GDAŃSK - KOWALE

MAT-BUD 8 - GDYNIA

WWW.MATBUD-TORUN.PL WWW.ESKLEPMATBUD.PL

Mat-Bud 7
ul. Glazurowa 9,
80-180 Kowale

tel. 517-627-291, 506-844-075, 510-168-586 
e-mail: matbud7@matbud-torun.pl

Krzysztof Marcinkowski - Dyrektor oddziału
tel. 517-627-291 

e-mail: marcinkowskik@matbud-torun.pl

Mat-Bud 8
ul. Hutnicza 25a,
81-061 Gdynia

tel. 510-168-392, 510-168-565, 510-169-067
e-mail: matbud8@matbud-torun.pl

Kamil Tryk - Dyrektor Oddziału
tel. 517-627-296

e-mail: trykk@matbud-torun.pl

Z nami warto budować swoją przyszłość 
Zapraszamy do zakupów


