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Nowy sprzęt i interesujące zajęcia  
Na terenie gminy Kolbudy realizowany 
jest program „Cztery razy K”. Dzięki 
niemu zakupiono pomoce dydaktyczne  
i wprowadzono dodatkowe zajęcia 

Dzieci i młodzież z gminy Kolbudy aktywnie wypoczywają na 
obozie żeglarskim w Bachorzu nad Jeziorem Charzykowskim, 
gdzie panuje cisza i spokój. Jezioro jest akwenem z wodą 
pierwszej klasy czystości, a jednocześnie umożliwia 
uprawianie sportów motorowodnych i żeglarskich. 

Nasz samorząd zapewnił sprzęt 
żeglarski, motorowodny i rekreacyjny 
dla uczestników obozu, przez co zajęcia 
są bardzo atrakcyjne, a dzieci i młodzież 
są po prostu szczęśliwe – Henryk 
Skwirowski, kierownik obozu. 

Egzamin zaliczony  
Podczas ostatniej sesji przyznano absoluto-
rium wójtowi Leszkowi Grombali. „Za” gło-
sowało 10 osób, 2 były przeciw, a 3 wstrzyma-
ły się od głosu.

Ruch utrapieniem mieszkańców 
Gmina Kolbudy sąsiaduje z aglomeracją 
trójmiejską przez co, siłą rzeczy, ruch jest 
tu znacznie większy niż w innych częściach 
Pomorza. 

Fundamenty zalane, pora na ściany 
Na placu budowy pierwszej w Polsce Szkoły 
Metropolitalnej wszyscy uwijają się jak  
w ukropie. Inwestycja jest duża, a czasu na jej 
realizację coraz mniej.
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Wakacje pod białymi żaglami
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WODNE ATRAKCJE DLA UCZNIÓW
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• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna w Kolbudach     (58) 682 76  66

• Urząd Gminy w Kolbudach     (58) 691 05 21

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

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

• Komisariat Policji Kolbudy     (58) 682 72 70

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

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 692 09 92 

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

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

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

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

• Gminne Przedszkole w Kolbudach    (58) 682 73 63

• Urząd Pocztowy Kolbudy     (58) 682 73 90

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22 

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

 

• Przychodnia Rodzinna Kolbudy    (58) 683 83 83

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

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

• 4 lipca (wtorek), Mastodon, godz. 19.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 8 lipca (sobota), Jean-Michel Jarre,  
godz. 18.00, Ergo Arena

• 8 – 16 lipca (sobota – niedziela),  
Sopot Film Festiwal

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

• 9 lipca (niedziela), Three Days Grace, Klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 13 – 16 lipca (czwartek – niedziela), 
XXI Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA, 
Dolne Miasto w Gdańsku

• 16 lipca (niedziela), Triathlon Gdańsk, 
godz. 9.00

• 19 – 23 lipca (środa – niedziela), 
Globaltica 2017, Park Kolibki w Orłowie, 
al. Zwycięstwa 291

• 23 lipca (niedziela), Wielki Dziecięcy 
Pchli Targ, godz. 11.00 i 19.00, Teatr Leśny 
w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 45

• 24 – 29 lipca (poniedziałek – sobota), 
Żeglarskie Mistrzostwa Europy ORC, 
gdańska marina

• 27 – 30 lipca (czwartek – niedziela), Targi 
Wiatr i Woda w Gdyni

• 29  – 30 lipca (sobota – niedziela),  godz. 10.00 
-18.00 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 
Sopot 2017, Hala Pomarańczowa Hipodrom 

• 30 lipca (niedziela), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 19.00, tarasy przy 
Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 3/5

• 2 sierpnia (środa), Morbid Engel, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 – 6 sierpnia (piątek – niedziela), Cropp 
Baltic Games – 10th Year Anniversary, Plac 
Zebrań Ludowych w Gdańsku

• 5 – 6 sierpnia (sobota – niedziela),  
Duo Cacib – Podwójna Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych, godz. 10.00, 
Hipodrom w Sopocie, ul. Polna 1

• 12 sierpnia (sobota), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 19.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 14 sierpnia (poniedziałek), Mistrzostwa 
Ekstraligi na Żużlu, godz. 19.00, stadion 
żużlowy w Gdańsku, ul. Zawodników 1

• 15 sierpnia (wtorek), XXIII Maraton 
Solidarności, godz. 9.00, Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdyni

• 20 – 26 sierpnia (niedziela – sobota), XII 
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
Mozartiana 

• 26 sierpnia (sobota), Bebel Gilberto,  
godz. 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 26 – 28 sierpnia, Mistrzostwa Europy  
w Piłce Siatkowej, Ergo Arena
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Międzynarodowa Wystawa 
Kotów Rasowych   

Sopot 2017
29-30.07.2017 r

Wystawa otwarta dla zwiedzających  

w godz. 10-18

175 MIEJSC W PRZEDSZKOLU

Rozbudowa prawie zakończona

  Umowa została dotrzymana. 13 lipca zakończy się rozbudowa przedszkola w Kolbudach

  Mieszkańcom gminy Kolbudy dokucza duży ruch ciężarówek 
wożących kruszywa 

Już w połowie lipca zakończy 
się rozbudowa przedszkola 
w Kolbudach. Potem przyj-
dzie czas na odbiory, aby na 
1 września wszystko było do-
pięte na ostatni guzik.
Przypomnijmy, że prace przy 
rozbudowie kolbudzkiego 
przedszkola rozpoczęły się 
w lipcu. Inwestycja nie była 
trudnym zadaniem, dlatego 
czas jej realizacji był stosun-
kowo krótki.
– Przy rozbudowie przed-
szkola każdego dnia pra-
cowało od 15 do 20 osób 
– co było uzależnione od 

realizowanych prac – mówił 
nam Damian Kopczyński, kie-
rownik budowy.
– Zgodnie z harmonogramem 
wszystkie roboty będą zakoń-
czone do 13 lipca. Potem bę-
dziemy zajmować się odbiora-
mi i uzyskaniem pozwoleń na 
użytkowanie obiektu między 
innymi ze Straży Pożarnej i 
Sanepidu – mówi nam Adam 
Babkiewicz, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy. – 1 
września rozbudowany obiekt 
zostanie oddany do użytku.
Rozbudowa przedszkola w 
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Kolbudach kosztuje ok. 1,7 
mln zł i pieniądze w całości 
pochodzą z budżetu kolbudz-
kiego samorządu. 
Dodajmy jeszcze tylko, że w 
dobudowanej części przed-
szkola znajdować się będzie 
mała sala gimnastyczna wraz 
z zapleczem oraz dwie sale 
dydaktyczne z zapleczami i 
pomieszczenia dla logopedy i 
pedagoga. Po zakończeniu tej 
inwestycji przedszkole będzie 
mogło przyjąć 175 dzieci.

(lubek)

JEST ZNACZNIE LEPIEJ

Ruch ciężarówek 
utrapieniem mieszkańców
Gmina Kolbudy sąsiaduje z aglomeracją trójmiejską przez co, siłą 
rzeczy, ruch jest tu znacznie większy niż w innych częściach Pomorza. 
Dodatkowo na terenie gminy znajdują się kopalnie kruszyw, co 
jest w pewien sposób uciążliwe dla mieszkańców. Chodzi przede 
wszystkim o kierowców, którzy zajmują się transportem kruszyw i 
łamią przy tym przepisy m.in. ruchu drogowego.

Problem łamania prawa przez kie-
rowców ciężarówek znany jest nie 
od dziś. Chodzi przede wszyst-
kim o bezpieczeństwo na naszych 
ulicach, ale również o niszczenie 
dróg, na remont których wydawa-
ne są publiczne pieniądze.
– W roku ubiegłym wspólnie z 
władzami gminy Kolbudy zrobi-
liśmy rekonesans dróg, którymi 
poruszają się kierowcy przewożą-
cy kruszywa z pobliskich kopalni. 
Zaleciliśmy uzupełnienie znaków 
drogowych. Jeśli dobrze pamię-
tam, to ukaraliśmy wtedy kierow-
cę, który według zapisu tachografu 
przekroczył dozwoloną prędkość 
– mówi nam Janusz Staniszewski, 
p.o. Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego.
Warto jednak wiedzieć, że do 
transportu kruszyw wyznaczone 
są konkretne drogi, na których do-
puszczalna prędkość to 40 km/h. 
Poza tym trzeba mieć odpowied-
nie zezwolenia na taki transport. 
Żwir z terenu gminy Kolbudy 
transportowany jest m.in. na bu-
dowę drogi S7. Popularne „kro-
kodyle” punkt wagowy mają w 
okolicach Koszwał i tam dokonują 
pomiaru tonażu. 
– Jeśli przekroczone są przepi-
sy dotyczące tonażu, to ukara-
ny zostanie nie tylko kierowca, 
ale również firma, która zajmuje 
się załadunkiem – dodaje Janusz 
Staniszewski.
Właśnie natężonym ruchem sa-
mochodów ciężarowych zniszczo-
na została droga powiatowa Busz-
kowy – Czapielsk. Jak powiedział 
nam Marian Cichon, wicestarosta 
gdański, droga będzie naprawiana.
– Dużą część kosztów związa-
nych z remontem tej drogi pokryje 

główny wykonawca przebudowy 
trasy S7, a więc czeska firma Me-
trostav. Z różnych źródeł wiem, 
że dziennie z okolic wsi Buszko-
wy wywożono na budowę drogi 
ok. 3000 ton kruszywa. Na jesieni 
transportów tych ma być znacznie 
mniej – mówi nam wicestarosta 
Cichon. – Transport kruszyw jest 
uciążliwy dla wszystkich. Dla sa-
morządów, bo samochody niszczą 
drogi, ale też dla mieszkańców ze 
względu na natężony ruch cięża-
rówek, które są przeładowane, a 
najczęściej przekraczają dozwo-
loną prędkość. Nie ma niestety 
złotego środka, aby rozwiązać ten 
problem.
Rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim mówi nam, że poli-
cjanci z komisariatu w Kolbudach 
otrzymują zgłoszenia od miesz-
kańców, o kierowcach ciężaró-
wek przekraczających dozwoloną 
prędkość.
– Policjanci patrolują gminne 
i powiatowe drogi, ale rzadko 
udaje się udowodnić przekro-
czenie prędkości. Bardzo spora-
dycznie karano też kierowców za 

niezabezpieczony ładunek sypki 
– mówi nam asp. szt. Marzena 
Szwed-Sobańska, rzecznik praso-
wy pruszczańskiej KPP.
Marek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy podkreśla jednak, że naj-
skuteczniejszą metodą są nieozna-
kowane patrole policyjne. 
– Patrole oznakowanymi samo-
chodami nic nie dają. Były przy-
padki, że mieszkańcy sami za-
trzymywali ciężarówki, które nie 
miały odpowiednich uprawnień i 
wzywali Policję, aby ta wyciągnęła 
konsekwencje wobec kierowców – 
dodaje Marek Goliński.
Krzysztof Hypki, naczelnik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Kolbudy mówi 
zaś, że dzięki staraniom kolbudz-
kich urzędników i władz gminy, 
pewne kwestie udało się rozwią-
zać. Chodzi przede wszystkim o 
remonty zniszczonych dróg.
Dzięki działaniom gminy uda-
ło się w niektórych miejscowo-
ściach ograniczyć albo wręcz 
zlikwidować ruch samochodów 
ciężarowych. 

Grzegorz Rudnicki

MAMMOGRAFIA DLA PAŃ

Bezpłatne badania 
Mammografia to najskutecz-
niejsza metoda profilaktyki raka 
piersi, mimo to nadal mniej niż 
połowa kobiet poddała się bez-
płatnemu badaniu w ramach 
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi. 
Zachęcamy panie do profilaktyki 
związanej z rakiem piersi, gdyż 
jest to najczęściej występujący no-
wotwór złośliwy wśród Polek.
Mammografia trwa jedynie kil-
ka minut i polega na zrobieniu 4 
zdjęć rentgenowskich. Pozwala 
na rozpoznanie i wykrycie tzw. 
zmian bezobjawowych (guzków 

oraz innych nieprawidłowości w 
piersi) w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, wtedy, kiedy nie są one 
wyczuwalne przez kobietę lub le-
karza, co bardzo istotnie zwiększa 
szansę wyleczenia.
Bezpłatne badania mammogra-
ficzne w mammobusie odbędą 
się: 4, 5 i 6 lipca przy Urzędzie 
Miejskim w Pruszczu Gdańskim 
(ul. Grunwaldzka 20) oraz 12 lip-
ca w Straszynie (dom parafial-
ny) i 13 lipca w Wiślince (szkoła 
podstawowa).
Badanie w ramach Populacyj-
nego Programu Wczesnego 

Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne, refundowane kobie-
tom w wieku 50 – 69 lat co 2 
lata przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji 
Programu otrzymały odpowied-
nie pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie.
Na badania można się wcześniej 
rejestrować pod numerem telefo-
nu 58 666 24 44 lub elektronicz-
nie na stronie www.mammo.pl/
formularz. 

(NN)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL   LIPIEC 20174 ROZMAITOŚCI

GDAŃSK

Po kładce na Ołowiankę
Zakończono realizować in-
westycję, która wzbudzała 
wiele emocji wśród miesz-
kańców Gdańska i turystów 
odwiedzających nasze mia-
sto. Od dwóch tygodni moż-
na korzystać z kładki pieszej 
wiodącej z Długiego Pobrze-
ża na Ołowiankę. Jak mówią 
gdańscy urzędnicy, nowy 
most nad Motławą stanie się 
ważnym elementem komuni-
kacyjnym dla mieszkańców, a 
także atrakcją dla spacerowi-
czów i turystów. 
Tor wodny w obrębie kład-
ki będzie wyposażony w 
oznakowanie nawigacyjne 
oraz sygnalizację, która bę-
dzie informowała jednost-
ki pływające o możliwości 
przepłynięcia. 
Zanim kładka zostanie 
otwarta dla ruchu żeglugo-
wego, na obu jej końcach za-
mknięte zostaną przejścia dla 

pieszych za pomocą rogatek. 
Stanowisko sterownicze wy-
posażone jest w system sy-
gnalizacji akustycznej, który 
będzie informował użytkow-
ników o zamykaniu i otwiera-
niu kładki w języku polskim, 
angielskim i niemieckim.
Przeprawa w sezonie żeglu-
gowym będzie otwierana 
o pełnych godzinach – od 
godz. 7.00 do godz. 24.00. 
W pozostałych godzinach 
oraz poza sezonem kładka 
będzie otwierana na prośbę 
jednostki pływającej. Czas 
pozostawienia kładki otwar-
tej dla żeglugi wyniesie od 10 
do 30 minut. Dla służb takich 
jak Policja czy WOPR kładka 
będzie otwierana na żądanie. 
Co ważne – przeprawa nie 
będzie otwierana przy wie-
trze powyżej 16 m/s.
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WIEŚCI Z BUDOWY W KOWALACH

WODNE ATRAKCJE DLA UCZNIÓW

Fundamenty zalane, pora na ściany

Wakacje pod białymi żaglami

Na placu budowy pierwszej w Polsce Szkoły Metropolitalnej wszyscy uwijają się jak w 
ukropie. Inwestycja jest duża, a czasu na jej realizację coraz mniej. My sprawdziliśmy 
co udało się już zrobić, a przy okazji dowiedzieliśmy się, jakie roboty wykonywane 
będą w najbliższym czasie.

Dzieci i młodzież z gminy Kolbudy aktywnie wypoczywają na obozie żeglarskim w 
Bachorzu nad Jeziorem Charzykowskim, gdzie panuje cisza i spokój. Jezioro jest 
akwenem z wodą pierwszej klasy czystości, a jednocześnie umożliwia uprawianie 
sportów motorowodnych i żeglarskich. 

Symboliczne rozpoczęcie prac 
przy budowie szkoły nastąpiło 
w ostatnich dniach kwietnia, 
kiedy to włodarze trzech samo-
rządów wbili pierwsze łopaty. 
Przypomnijmy, że w realizację 
inwestycji zaangażowane są sa-
morządy Pruszcza Gdańskiego, 
Kolbud i Gdańska, w imieniu 
których działa Dyrekcja Roz-
budowy Miasta Gdańska.
Rzeczywiste roboty rozpoczę-
ły się nieco później. Najpierw 
należało wykarczować krzaki, 
które rosły na placu budowy.
– Należało również przygoto-
wywać i zorganizować zaplecze 
budowy, a także wyznaczenie 
dróg dojazdowych. Dopiero od 
tego momentu rozpoczęła się 
budowa. Najpierw przeprowa-
dzono prace związane z wyko-
nywaniem wykopów, zbroje-
niem oraz fundamentowaniem 
ław – informuje nas Agnieszka 
Zakrzacka z Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska. – W 
tej chwili na terenie budowy 
zakończono wykonywanie ław 
fundamentowych. Wykonawca 

– Uczestnicy obozu zakwate-
rowani są w pawilonie hotelo-
wym, a smaczne wyżywienie 
zapewnia stołówka położona na 
terenie ośrodka. Obiekt gwa-
rantuje odpowiednie warunki 
do wypoczynku z dostępem do 
przystani żeglarskiej, boiskiem, 
świetlicą oraz pięknymi szla-
kami pieszymi i rowerowymi 
na terenie Parku Narodowego 
Bory Tucholskie – mówi nam 
Robert Aszyk, dyrektor Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Co najważniejsze, baza znajdu-
je się w jednym z największych 
akwenów żeglarskich woje-
wództwa pomorskiego. Oprócz 
zajęć na wodzie uczestnicy 
obozu aktywnie uczestniczą w 
różnych formach rekreacji ru-
chowej, dużym powodzeniem 
cieszą się wycieczki rowerowe. 
– W tym roku nasz samo-
rząd zapewnił największą ilość 
sprzętu żeglarskiego, motoro-
wodnego i rekreacyjnego dla 
uczestników obozu, przez co 
zajęcia są bardzo atrakcyjne, a 

przystąpił do budowania ścian 
fundamentowych oraz wymia-
ny gruntu pod budynek B.
Obiekt powstanie przy uli-
cy Apollina. Koszt inwestycji 
wyniesie blisko 36 milionów 
złotych. Placówka pomieści 
1125 uczniów i przedszkola-
ków. Obiekt składał się będzie 
z dwóch 3-kondygnacyjnych 
budynków. Na terenie szkoły 
znajdować się będą także bo-
iska sportowe, bieżnia i skocz-
nia do skoku w dal, a także plac 

dzieci i młodzież są po prostu 
szczęśliwe – mówi kierownik 
obozu, Henryk Skwirowski. 
Obozowicze doskonalą swo-
je umiejętności żeglarskie 
na: ancorach, optymistach, 
omegach, kajakach, deskach 

zabaw. Na terenie inwestycji 
zlokalizowane będą drogi we-
wnętrzne oraz miejsca parkin-
gowe, w tym dla osób niepeł-
nosprawnych. Wokół budyn-
ków ustawione zostaną ele-
menty małej architektury, takie 
jak wiaty śmietnikowe, pergole 
przy placu zabaw, ławki typu 
parkowego, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery, wyposażenie 
placów zabaw, oświetlenie ze-
wnętrzne terenu. 
– Zapewniam, że inwestycja 

windsurfingowych, sasankach, 
skuterach wodnych, czy wake-
bordzie oraz sprzęcie ratowni-
czym do asekuracji. 
– W obozie na pierwszym tur-
nusie przebywa 80 uczestni-
ków pod opieką nauczycieli 

  Plac budowy Szkoły Metropolitalnej w Kowalach

  Wielu uczestników obozu zachowa w swoim albumie pamiątkową fotografię

PARKING PRZY ERGO ARENIE

700 darmowych 
miejsc 
Mamy dobrą wiadomość dla 
osób, które w wakacje będą 
wyjeżdżać do Sopotu. Wła-
dze trójmiejskiego kurortu 
zdecydowały się na pilotażo-
wy projekt organizacji buforo-
wego eko-parkingu miejskie-
go przy Ergo Arenie, gdzie 
będzie mogło stanąć 700 aut. 
– W lipcu i sierpniu parking 
przy hali nie jest wykorzysty-
wany tak, jak poza sezonem. 
Podjęliśmy decyzję o udostęp-
nieniu go turystom. Będzie to 
bezpłatny, całodobowy par-
king niestrzeżony. Położony 
jest blisko sopockiej plaży, do 
której prowadzi wyremonto-
wana i oświetlona alejka pie-
szo-rowerowa. Osoby, któ-
re będą chciały się dostać do 
centrum Sopotu, będą mogły 
skorzystać z kursujących wa-
hadłowo meleksów – mówi 
wiceprezydent Skwierawski.
Dwa 14-osobowe melek-
sy – wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa oraz rolety 
chroniące podróżnych przed 

deszczem – będą kursowały 7 
dni w tygodniu, w godzinach 
10.00 – 20.00 na trasie Ergo 
Arena – Plac Konstytucji 3 
Maja, co 20 minut. Bilet dla 
osoby dorosłej kosztuje 3 zł, a 
dla dzieci w wieku szkolnym 
przejazd jest darmowy. 
Miejski eko-parking będzie 
także służył turystom od-
wiedzającym gdańską plażę 
w Jelitkowie. Został ujęty w 
programie gdańskich parkin-
gów przyplażowych, dojazd 
do niego zostanie oznakowa-
ny także od strony Gdańska.
Parking będzie działał do 23 
sierpnia. Dodatkową atrakcją 
dla parkujących gości będzie 
możliwość zwiedzenia Ergo 
Areny. Oznaczenia drogowe 
kierujące na eko-parking są 
już na ulicach Gdańska i So-
potu. Na wszystkich parko-
metrach sopockich są naklej-
ki informujące o bezpłatnym 
parkingu. 

(GR)

  Przy Ergo Arenie za darmo może zaparkować 700 aut

ukończona będzie w terminie, 
a już teraz zapraszam wszyst-
kich na zawieszenie wiechy, 
które zaplanowaliśmy na listo-
pad – mówił Jacek Kowalski, 
dyrektor zarządzający spółki 
Strabag, która jest general-
nym wykonawcą oświatowej 
inwestycji.
Pierwszy dzwonek w nowej 
szkole rozbrzmieć ma już 1 
września 2018 roku.

(lubek)

– instruktorów żeglarstwa i 
ratownictwa z gminy Kolbudy, 
kolejna tak liczna grupa zawita 
tu już 7 lipca – dodaje Robert 
Aszyk.

(GR)
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KONKURS FOTOGRAFICZNY

Selfie z faktorią
Faktoria Handlowa w Prusz-
czu Gdańskim to jedno z 
bardziej urokliwych miejsc 
naszego regionu. Nic zatem 
dziwnego, że ogłoszono kon-
kurs, w którym główną boha-
terką jest właśnie pruszczań-
ska faktoria.
Uczestnicy konkursu muszą 
wykonać dwa zdjęcie. Pierw-
sza fotografia ma być auto-
portretem (selfie) z faktorią 
w tle, wykonanym na jej tere-
nie. Na drugiej fotografii ma 
znajdować się detal, obiekt, 

panorama lub fragment faktorii 
handlowej. 
W konkursie, który potrwa do 
końca sierpnia, mogą wziąć 
udział amatorzy oraz profe-
sjonaliści (zdjęcia z telefonu 
komórkowego). Wykonane 
prace (z podpisem autora) po-
winny być przesłane drogą 
elektroniczną na adres: bergi@
pruszcz-gdanski.pl lub kasa-
-faktoria@pruszcz-gdanski.pl. 
Laureatów konkursu poznamy 
10 września. 
– Fotografie biorące udział w 

REWITALIZACJA DZIELNIC MIASTA GDAŃSKA DZIĘKI FUNDUSZOM UNIJNYM

Biskupia Górka, Nowy Port, Dolne Miasto 
czeka wielka zmiana. 
Zaczyna się wielka rewitalizacja Gdańska
Ponad 76 milionów złotych z RPO wydanych zostanie na remonty i pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji. 
Będą nowe chodniki i zieleńce. Powstaną świetlice dla dorosłych i dzieci. Projekty będą realizowane w latach 
2018-2023.

–  Dziś zaczynamy kolej-
ny etap wielkiej przemiany 
dzielnic Gdańska – podkre-
śla Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomor-
skiego, który wraz z wicemar-
szałkami Wiesławem Bycz-
kowskim i Ryszardem Świl-
skim, 30 czerwca br. podpisał  
z władzami Gdańska umowę 
o dofinansowanie projektów 
kompleksowej rewitalizacji 
dzielnic Gdańska. Projekty 
będą realizowane w czterech 
obszarach miasta: Dolnym 
Mieście i Starym Przedmie-
ściu, Oruni, Biskupiej Górce 
i Starym Chełmie oraz w No-
wym Porcie wraz z Twierdzą 
Wisłoujście.
 
WALKA Z UBÓSTWEM NA 
DOLNYM MIEŚCIE
 – Cieszę się, że dzielnice 
Gdańska, które do niedawna 
uznawane były, a w niektórych 
przypadkach nadal są postrze-
gane jako dzielnice zdegrado-
wane, doczekają się rewitali-
zacji – mówił marszałek Mie-
czysław Struk. 
Dolne Miasto i Stare Przed-
mieście uzyskają całkowicie 
nowe zagospodarowanie opły-
wu Motławy i Placu Wało-
wego. Zostaną naprawione 
chodniki i instalacje podziem-
ne. Mieszkańcy będą mogli 
spędzać czas na wyremon-
towanych podwórzach. Na 
całym terenie zostaną usta-
wione ławki, kosze na śmie-
ci czy roślinność. Wsparcie 

uzyskają rodziny zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 
Centrum Wsparcia i Terapii 
Rodziny prowadzić będzie za-
jęcia psychologiczne. Dzieci  
i młodzież będą mogły uczest-
niczyć w zajęciach edukacyj-
nych. Planowane są między 
innymi zajęcia informatyczne 
i matematyczne.
 
ORUŃSKI RATUSZ OD NOWA
Największe inwestycje w in-
frastrukturę dzielnicy obejmą 

zagospodarowanie terenów 
Rynku Oruńskiego, skweru 
przy ul. Gościnnej oraz parku 
przy ul. Związkowej. Wszę-
dzie tam zostaną nasadzone 
rośliny oraz ustawione ławki  
i nowe oświetlenie. Odnowio-
ne zostaną również budynki 
i podwórza w całej dzielnicy.  
Wyremontowany, stary ratusz 
będzie służył  mieszkańcom 
dzielnicy. Stary oruński ratusz 
będzie integrował lokalną spo-
łeczność. Mieszkańcy uzyskają 

dostęp do usług społecznych. 
W ratuszu powstanie biblio-
teka i ośrodek kultury. Prowa-
dzone będą warsztaty z przed-
siębiorczości, zaangażowania 
społecznego oraz integracyjne. 
Będzie również działać świe-
tlica dla wszystkich mieszkań-
ców Oruni.
 
ZIELEŃCE I PLACE ZABAW 
NA BISKUPIEJ GÓRCE
Projekty infrastrukturalne  
i społeczne będą realizowane 

również na Biskupiej Górce  
i Starym Chełmie. Wyremon-
towane zostanie ponad 50 bu-
dynków. Prawie 2 kilometry 
ulic zyska nową nawierzchnię. 
Dzięki działalności Centrum 
Wsparcia Seniora, starsze oso-
by, będą mogły uczestniczyć  
w różnych zajęciach edukacyj-
nych, psychologicznych i re-
kreacyjnych. Wsparcie otrzy-
mają też rodziny. Będą warsz-
taty, konsultacje i treningi 
umiejętności.

 W NOWYM PORCIE PO BAZIE 
PALIW, BĘDZIE PARK
Dla Nowego Portu to będzie 
kolejny etap rewitalizacji. Naj-
większą inwestycją będzie za-
gospodarowanie Szańca Za-
chodniego. Teren po byłej bazie 
paliw zostanie uporządkowany. 
Około 50 budynków w całej 
dzielnicy zostanie wyremon-
towanych. Na ul. Floriańskiej 
powstanie Klub Aktywnego 
Mieszkańca. Dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowana będzie 
Podwórkowa Placówka Wspar-
cia Dziennego. 
– Te wszystkie projekty, nieza-
leżnie od dzielnicy przynoszą 
efekty. Najlepszym przykła-
dem są tu słowa mieszkańców, 
którzy lubią swoją dzielnice i że 
tu chce się mieszkać a ta dziel-
nica to najlepsze miejsce do ży-
cia – podsumował marszałek 
Struk.
 
KOSZT PROJEKTÓW
Łączna wartość realizowanych 
projektów rewitalizacyjnych 
to blisko 120 milionów. Dofi-
nansowanie unijne z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 wyniesie prawie 
77 milionów. Wszystkie inwe-
stycje zostały zapisane w me-
chanizmach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Jest 
to program mający na celu po-
prawę warunków życia miesz-
kańców pomorskiego obszaru 
metropolitalnego.

UMWP

  Umowę podpisano na Placu Wałowym (Stare Przedmieście), który także będzie objęty działaniami rewitalizacyjnymi.

USŁUGI BUDOWLANE
REMONTY MIESZKAŃ

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ PO REMONTACH

TEL.530 185 590

konkursie mogą być opubli-
kowane na stronach inter-
netowych Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdań-
skim oraz Faktorii Handlowej 
bez zgody autora – informują 
organizatorzy.
Na zwycięzcę czeka rejs gale-
onem „Lew” dla dwóch osób, 
darmowy udział w warszta-
tach garncarskich, zajęcia ze 
strzelenia z łuku oraz nagrody 
książkowe i albumy.

(GR)
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JUŻ W LISTOPADZIE IDZIE NOWE?

KOLBUDY

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Winda w ratuszu OSE ma odmienić szkołę

Na wakacyjną nudę

Egzamin zaliczony

Ruszyła budowa windy w Ra-
tuszu Głównego Miasta. Prace 
mają potrwać do 10 listopada. 
Dzięki inwestycji zabytkowy 
obiekt będą mogły zwiedzać 
osoby niepełnosprawne oraz 
starsze.
Koszt dostosowania zabytko-
wego budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wynosi ok. 
1,5 mln zł. Przetarg wygrała 
firma Liftprojekt z Ostrowi 
Mazowieckiej.
Winda stanie od strony dzie-
dzińca wewnętrznego przy ra-
tuszu, od strony ulicy Piwnej. 

W ciągu trzech lat wszystkie pol-
skie szkoły powinny mieć dostęp 
do szerokopasmowego interne-
tu. Rząd przygotowuje właśnie 
ustawę o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Samorządy będą 
musiały wyposażyć szkoły w 
odpowiedni sprzęt, a rząd przez 
10 lat ma finansować dostęp do 
internetu.
– Projekt Ogólnopolskiej Sie-
ci Edukacyjnej zakłada stwo-
rzenie sieci dostępu do inter-
netu, łączącej wszystkie szkoły 
w Polsce. OSE będzie siecią 
wirtualną opartą na istniejącej 

Młodzi mieszkańcy gminy 
Kolbudy, którzy wakacje spę-
dzają w domach, nie powin-
ni narzekać na brak atrak-
cji. Oferta zajęć jest bardzo 
bogata.
– Wspólnie z „Wyspą Skar-
bów” Gdańskiego Archipela-
gu Kultury przygotowaliśmy 
zajęcia adresowane do dzieci 
i młodzieży w przedziale wie-
kowym 8 – 15 lat. Wspólnie 
skonstruujemy mosty, stwo-
rzymy mapy, porozmawia-
my o historii, architekturze i 
kartografii. Zajęcia odbywać 
się będą w dniach 5 oraz 12 
lipca. Liczba miejsc ograni-
czona – informuje nas Daniel 
Piechnik z Referatu Kultury 
Urzędu Gminy Kolbudy. 
To właśnie referat kultury 
prowadzi zapisy na zajęcia. 
Chętni zgłaszać się mogą w 
biurze referatu albo mailo-
wo, pisząc na adres daniel.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Kolbudy przyznano 
absolutorium wójtowi Lesz-
kowi Grombali. „Za” gło-
sowało 10 osób, natomiast 2 
były przeciw, a 3 wstrzymały 
się od głosu. Tak więc można 
powiedzieć, że egzamin zo-
stał zaliczony.
Absolutorium przyznane zo-
stało za wykonanie budżetu 
w 2016 roku. Rada Gminy 
Kolbudy uznała, że publicz-
ne pieniądze zostały wydane 
zgodnie z prawem, a ubiegło-
roczny plan finansowy został 
zrealizowany prawidłowo. 
Sprawozdanie finansowe za 
ubiegły rok pozytywnie za-
opiniowała również Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w 
Gdańsku. 
– Sesja absolutoryjna to nie 
peany pod adresem wójta, 
tylko ocena realnego stanu, 

Zapewni drożność pomiędzy 
piętrami, gdzie znajdują się 
wystawy, ale z wyłączeniem 
ratuszowej wieży. Na każdej 
kondygnacji znajdzie się toale-
ta dla osób niepełnosprawnych.

(GR)

infrastrukturze szerokopasmo-
wej. Całość kosztów ponoszo-
nych na funkcjonowanie OSE 
zostanie pokryta z budżetu pań-
stwa w pierwszych latach jej dzia-
łania. Tak naprawdę mówimy o 
cywilizacyjnej zmianie, ponieważ 
wszystkie szkoły będą miały do-
stęp do szerokopasmowego inter-
netu, co pozwoli z kolei zmienić 
sposób kształcenia – mówi „Pa-
noramie” Dominik Kopera z Mi-
nisterstwa Cyfryzacji. 
Krótką rozmowę z Dominikiem 
Koperą zamieścimy w kolejnym 
wydaniu „Panoramy”. (lubek)

piechnik@ug.kolbudy.pl. 
Zajęcia „Wyspa konstrukto-
rów – łączymy brzegi” dedy-
kowane są wszystkim tym, 
którzy chcieliby się sprawdzić 
w roli żuławskich architek-
tów, realizując w skali „mi-
kro” swój oryginalny pomysł 
na rzeczną przeprawę. Z ko-
lei zajęcia „Mój morski atlas 
– zostań kartografem” mają 
rozbudzić ciekawość i zachę-
cić, poprzez cyfrowe zasoby, 
do poszukiwań archiwalnych 
map kartograficznych i tego, 
co się w nich kryje.
– W zajęciach mogą uczestni-
czyć osoby, które chcą poznać 
zawartość starych atlasów, a 
zarazem chcą sprawdzić się w 
roli nowożytnego kartografa 
– dodaje Daniel Piechnik.

(GR)

w jakim znajduje się urząd, 
gmina i jej mieszkańcy. Po-
dziękowania należą się or-
ganowi uchwałodawczemu i 
pracownikom urzędu gminy. 
Absolutorium to również do-
cenienie pracy radnych, soł-
tysów i urzędników, którzy 
nakreślony kierunek i przy-
jęte rozwiązania wdrażają w 
życie – mówił podczas sesji 
wójt Grombala, który szcze-
gólnie wyróżnił pracę Refe-
ratu Inwestycji i Remontów. 
– Wykonanie 123 inwestycji 
w ciągu 365 dni nie wymaga 
chyba żadnego komentarza. 
Sądzę, że w tym roku będzie 
ich jeszcze więcej. Muszę jed-
nak podkreślić, że są też pio-
ny, których nie widać, a bez 
których to sprawozdanie wy-
glądałoby znacznie gorzej. 

(GR)

 Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy  
otrzymał absolutorium
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KOLEJNE CENTRUM

Ricoh w Gdańsku
Ricoh otwiera nowe centrum 
usług biznesowych w Gdań-
sku i rozpoczyna proces re-
krutacji pracowników. Cen-
trum będzie realizowało za-
dania dla wszystkich oddzia-
łów firmy w rejonie Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki.
Lokalizacja w Gdańsku zo-
stała wybrana ze względu na 
dostęp do nowoczesnej infra-
struktury oraz wysoki poziom 
kwalifikacji i wykształcenia 
potencjalnych pracowników. 
Centrum usług biznesowych 
Ricoh będzie miało siedzibę 
w Olivia Business Center w 
Gdańsku.
Ricoh oferuje członkom no-
wego zespołu szerokie moż-
liwości rozwoju zawodowego 
i osobistego. Firma umoż-
liwi im zyskanie nowych 
kompetencji i doświadczenia 
przy realizacji różnorodnych 
projektów.
– Gdańsk to rozpoznawalna 
marka dla wielu globalnych 
firm i miejsce z ogromnym 
potencjałem dla sektora usług 
wspólnych. Będziemy mogli 
tu stworzyć bardzo dobre wa-
runki do realizacji zadań dla 
oddziałów z rejonu Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afry-
ki. Nowa inwestycja pozwoli 

przyspieszyć tempo transfor-
macji firmy i rentowność – 
mówi Nicola Downing, chief 
financial officer w Ricoh Eu-
rope. – Jesteśmy właśnie na 
etapie poszukiwania osób, 
które dołączą do naszego no-
wego zespołu i będą wspierać 
rozwój centrum usług bizne-
sowych Ricoh.
Radości nie kryje również 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go, który liczy przy okazji na 
owocną współpracę z Ricoh. 
– W ramach inicjatywy Invest 
in Pomerania chcemy nadal 
wspierać kolejnego światowe-
go lidera, który będzie two-
rzył centrum nowoczesnych 
usług biznesowych w naszym 
regionie. Ricoh jest znanym 
w Polsce dostawcą technolo-
gii i pracodawcą. Ich decy-
zja o utworzeniu centrum w 
Gdańsku świadczy o tym, że 
nasz region oferuje między-
narodowym firmom dostęp 
do dynamicznej, utalentowa-
nej i dobrze wykształconej 
kadry oraz nowoczesną infra-
strukturę – dodaje Mieczy-
sław Struk.

(GR)

SOPOT

KOWALE

Kino na molo

Ciepło z sieci

W tym roku odbędzie się 
10. jubileuszowa edycja 
najdłuższego wakacyjnego 
festiwalu filmowego, któ-
ry odbywa się na sopockim 
molo. Projekcje w ramach 
festiwalu będą odbywały 
się codziennie, przez 62 dni 
wakacji.
Festiwal corocznie przycią-
ga tłumy widzów spragnio-
nych filmowych emocji. 
Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia jest bezpłatny. W So-
pocie obowiązuje bilet wstę-
pu na molo.
Do 31 sierpnia codzienne, 
bezpłatne projekcje filmo-
we zagoszczą na sopockim 
molo. W lipcu filmy będą 
wyświetlane o 22.00, a w 
sierpniu o 21.30. Jak co 
roku, repertuar festiwalu 
został podzielony na atrak-
cyjne dni tematyczne. Znaj-
dą się w nim filmy oscarowe 
i nagradzane na europej-
skich festiwalach, światowe 
super hity i kino artystycz-
ne, nie zabraknie też pol-
skich produkcji,
o których głośno w kraju i 
za granicą.
Na www.Kino.Visa.pl moż-
na sprawdzić repertuar, za-
głosować w Plebiscycie Pu-
bliczności i wygrać atrak-
cyjne nagrody.

(GR)

W ostatnich dniach czerw-
ca w Kowalach stał mobilny 
punkt informacyjny Grupy 
GPEC, w którym można 
było dowiedzieć się o trwa-
jącej rozbudowie sieci cie-
płowniczej i możliwościach 
podłączenia do niej.
Jak się dowiadujemy, budo-
wa nowej sieci w Kowalach 
ruszyła na początku roku. 
Docelowo będzie ona miała 
ok. 4 km długości i będzie 
biegła wzdłuż ulic: Guder-
skiego, Ateny, Aresa, Po-
sejdona, Heliosa, Appolina, 
aż do ul. Zeusa. Pozwoli 
na wygodne i ekologiczne 
ogrzewanie mieszkań i do-
mów oraz dostarczanie cie-
płej wody.
– Ciepło Systemowe Grupy 
GPEC jest bardziej efek-
tywne, bezpieczne, a co naj-
ważniejsze – niezawodne. 
Gwarantuje stabilne dosta-
wy przez cały rok. Im więcej 
chętnych zbierze się z danej 
ulicy, tym szybciej będzie-
my mogli podjąć decyzję o 
dalszej rozbudowie syste-
mu. Średnio z jednej ulicy 
powinna zgłosić się ponad 
połowa mieszkańców, aby-
śmy mogli rozważyć przy-
łączenie jej do sieci – mówi 
Piotr Dembiński z Grupy 
GPEC. 

(GR)

 Goście z ukraińskiego Jaworowa byli zainteresowani technologią budowy sali w Lublewie.  
Po budowie oprowadzali ich Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy i Marek Goliński, wicewójt
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LATO JEST DOBRE NA REMONTY

Wakacje, a w szkołach praca wre
Wakacje to okres przygotowań do nowego roku szkolnego. Niemal w każdej szkole prowadzone są różnego 
rodzaju prace remontowe, które muszą być zakończone do końca sierpnia.

W Zespole Kształcenia Pod-
stawowego i Gimnazjalnego 
w Kolbudach wyremontowany 
został sekretariat, remonto-
wane są teraz szatnie, o czym 
informujemy w oddzielnym 
artykule.
– W minionym tygodniu roz-
strzygnięto przetarg na wyko-
nawcę na budowę parkingu i 
poszerzenia wjazdu przy szkole 
w Bielkówku. Roboty powinny 
wystartować w połowie miesią-
ca. W tej chwili jest tam żwi-
rowy, nieutwardzony parking, 
który szczególnie jest uciążli-
wy w porze deszczowej. Z kolei 
wjazd będzie poszerzony, aby 
poprawić organizację ruchu – 
mówi nam Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy.
To nie wszystko, ponieważ 
jeszcze w tym roku zlecone bę-
dzie przygotowanie komplek-
sowego projektu przebudowy 
szkoły. 
– W nowe miejsce chcemy 
przenieść świetlicę, wyko-
nać nowe sanitariaty i prze-
budować salę gimnastyczną. 

Wybudowane zostaną również 
dodatkowe sale dydaktyczne. 
Dobudowany obiekt łudząco 
przypominać będzie rozbudo-
wane szkoły w Pręgowie i Lu-
blewie. Szacujemy, że inwesty-
cja ta kosztować może od 3 do 
3,5 miliona złotych. Sądzę, że 
inwestycja może być realizo-
wana w roku 2019 – informuje 
Adam Babkiewicz. 
Niewielkie prace remontowe 
prowadzone są również w miej-
scowości Buszkowy, gdzie od 
września miejscowa placów-
ka oświatowa stanie się szkołą 
publiczną. 
– W okresie wakacyjnym 
wykonamy niezbędne pra-
ce związane z oświetleniem 
ewakuacyjnym, wydzieleniem 
stref pożarowych. Wymienio-
na zostanie również stolarka 
drzwiowa. Są to drobne prace, 
które nie powinny przekroczyć 
100 tysięcy złotych. Mamy już 
projekt dotyczący kolejnych re-
montów, których szacunkowy 
koszt wynosi 800 tysięcy zło-
tych. Remontowane będą in-
stalacje, kotłownia oraz strych 
– wylicza Adam Babkiewicz. 

Z kolei w Lublewie do koń-
ca lipca wybudowana ma być 
sala sportowa, a przy oka-
zji dodatkowe pomieszczenia 

dydaktyczne. Na 1 września 
obiekt zostanie oddany do 
użytku. W tym roku jedynie w 
pręgowskiej podstawówce nie 

będą prowadzone żadne prace 
remontowe. 

(lubek)
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UTRUDNIENIA PRZEZ WAKACJE

Rusza przebudowa w Otominie
Przed nami wakacje, a drogowcy mają przed sobą miesiące pełne pracy. W ramach „schetynówki” przebudowano już drogę 
Domachowo – Zaskoczyn, a lada dzień rozpoczną się prace w Otominie i Pruszczu Gdańskim.

Tego roku rządowy program 
dotyczący przebudowy dróg lo-
kalnych wyglądał nieco inaczej 
niż w latach ubiegłych. Przy-
pomnijmy, że powiat otrzy-
mał dofinansowanie na trzy 
zadania: drogę Domachowo – 
Zaskoczyn, ulicę Korzeniow-
skiego w Pruszczu Gdańskim 
i drogę powiatową od granicy 
z Gdańskiem biegnącą przez 
Otomin do wsi Sulmin.
– Zakończyła się już przebu-
dowa drogi z Domachowa do 
Zaskoczyna. Jezdnia została 
nieco poszerzona, na ponad ki-
lometrowym odcinku wylany 
został dywanik asfaltowy, a tuż 
przed Zaskoczynem wykonano 
też wyspę segregacyjną. Pra-
ce przebiegały bardzo spraw-
nie, utrudnienia mieli niestety 
kierowcy, ponieważ droga była 
całkowicie zamknięta dla ru-
chu – mówi „Panoramie” Sa-
bina Bobkowska, zastępca na-
czelnika Wydziału Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
W Otominie rozpoczęły się 

natomiast drobne prace przy-
gotowawcze. Tu przebudowana 
zostanie cała, prawie 4-kilo-
metrowa droga – łącznie z od-
cinkiem leśnym, gdzie również 
wylany zostanie asfalt.
– Poza nowym asfaltem – w 
brakujących miejscach – wy-
budowane zostaną chodniki. 
Znacznie trudniejsza do re-
alizacji będzie bez wątpienia 
przebudowa ulicy Korzeniow-
skiego w Pruszczu Gdańskim. 
Tu jezdnia wykonana zostanie 
z kostki betonowej. Wybudo-
wane zostaną chodniki wraz ze 
ścieżką rowerową. Wcześniej 
jednak wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa. W pro-
jekcie jest również wykonanie 
oświetlenia – dodaje Katarzyna 
Kamińska, kierownik Refera-
tu Remontowo-Inwestycyjne-
go Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
Warto w tym miejscu poin-
formować, że w czasie prze-
budowy drogi w Otominie 
zamknięty będzie dla ruchu 
leśny odcinek – od granicy z 

Sulminem. Ten fragment wy-
konany ma być w trakcie waka-
cji i od 1 września droga ma być 
ponownie przejezdna.
Szacowano, że koszt wykona-
nia wszystkich trzech zadań 
kosztować może nawet 7 mln 
zł.
– Po przetargu okazało się, że 
zapłacimy niecałe 5 milionów 
złotych. Nie spodziewaliśmy 
się tak niskiej ceny. Był to jeden 
z ostatnich przetargów, gdzie 
udało się osiągnąć tak znacz-
ne oszczędności – mówi nam 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
To nie wszystkie drogowe in-
westycje, które będą zrealizo-
wane w tym roku. Kilka dni 
temu rozstrzygnięto przetarg 
na tzw. „małą schetynówkę” 
albo jak niektórzy nazywa-
ją – „cichonówkę”. W ramach 
tego projektu remontowane 
będą odcinki dróg w Koszwa-
łach i Borowinie. Budowane 
będą chodniki w Suchym Dę-
bie, Ulkowach oraz Wojano-
wie. Prace te będą kosztować 

niespełna 1,5 mln zł.
– Wszystkie roboty drogowe 
mają być zakończone do koń-
ca października – podkreśla 
Marian Cichon. – Już teraz – 
mimo że mamy dopiero lipiec – 
przygotowujemy się do nowego 
rozdania „schetynówki”. W tej 
chwili nie wiadomo do końca 

jak wyglądać będzie podział 
rządowych środków. Prowa-
dzone są w tej chwili konsulta-
cje w celu ustalenia ostateczne-
go kształtu programu. Chodzi 
o to, aby biedniejsze gminy 
miały większe szanse na otrzy-
manie pieniędzy.
Mimo to władze powiatu 

gdańskiego wiedzą jakie drogi 
wymagają nakładów finanso-
wych. Na liście tej znajduje się 
ulica Słowackiego w Pruszczu 
Gdańskim, kolejny fragment 
drogi Olszanka – Pszczółki – 
Steblewo – Kiezmark, czy Ró-
żyny – Żelisławki.

(lubek)

  W czasie wakacji zamknięty będzie leśny odcinek drogi 
Otomin – Sulmin
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Trwa również przebudowa 
ulicy Szkolnej w Kleszcze-
wie. Docelowo wykonana ma 
być asfaltowa nawierzchnia 
drogowa na odcinku prawie 
kilometra oraz pół kilometra 
chodnika. W trakcie trwania 
przebudowy obowiązuje or-
ganizacja ruchu wyłączająca 
teren budowy z użytkowania, 
umożliwiająca dojazd jedynie 
okolicznych mieszkańców. 
Przebudowa drogi zakoń-
czyć się ma we wrześniu, a 
całkowity koszt inwestycji to 
1293958 złotych. Przebudowa 
ulicy Szkolnej została dofi-
nansowana z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.
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SPECJALIŚCI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Profesjonalna i kompleksowa 
obsługa medyczna 
W Kolbudach działają trzy przychodnie zdrowia. Poza publicznym ośrodkiem zdrowia swoje usługi świadczą 
również Madi-Medic, które funkcjonuje u nas od 8 lat oraz Przychodnia Rodzinna.

Medi-Medic Centrum Me-
dyczne w swojej strukturze 
posiada kilkanaście poradni 
specjalistycznych oraz pracow-
nię USG, w której znajduje się 
nowoczesny sprzęt diagno-
styczny: 3 aparaty USG-4D, 
pozwalające na wykonanie peł-
nego zakresu badań włącznie z 
elastografią i doplerem w za-
kresie USG.
– Znajduje się również u nas 
laboratorium badania nasie-
nia i biologii molekularnej, 
specjalizujące się w badaniach 
sprofilowanych na diagnostykę 
niepłodności męskiej, lecze-
nia czynnikami biologiczny-
mi komórki macierzyste oraz 
Orthokine. Punkt pobrań do 
wykonania badań laboratoryj-
nych czynny jest codziennie z 
wyjątkiem niedziel. Współpra-
cujemy z wysoko wyspecjalizo-
wanymi laboratoriami diagno-
stycznymi, posiadamy szeroki 
wachlarz badań, które można 

u nas wykonać z krwi, moczu, 
śliny, w tym badania DNA 
– informuje Ewelina Bork, 
dyrektor zarządzający Medi-
-Medic Centrum Medyczne 
Kolbudy.
Przychodnia wyposażona jest 
w salę zabiegową z pomiesz-
czeniem wypoczynkowym, 
gdzie lekarze specjaliści mogą 
przeprowadzać procedury za-
biegowe jednego dnia w dzie-
dzinie ortopedii, ginekologii, 
chirurgii naczyniowej, uro-
logii, proktologii, chirurgii 
plastycznej.
– W naszej placówce posiada-
my od 4 lat zakład rehabilitacji, 
który od kilku miesięcy został 
poważnie rozszerzony o reha-
bilitację mobilną. Rehabilita-
cja mobilna oznacza, że każdy 
rehabilitant jest wyposażony w 
samochód z pełnym sprzętem 
do fizykoterapii. Rehabilita-
cja mobilna świadczy usługi w 
promieniu 40 km od siedziby, a 

dojazd jest bezpłatny – dodaje 
Ewelina Bork.
Przychodnia Medi-Medic ofe-
ruje najbardziej nowoczesne 
metody leczenia biologicznego 
z zakresu ortopedii i medy-
cyny sportowej polegające na 
regeneracji uszkodzonych lub 
zużytych stawów i ścięgien. 
Stosujemy w tych przypad-
kach komórki macierzyste lub 
Orthokine.
Kadra medyczna odbyła szko-
lenie z prof. Carlo Tremoladą, 
który jest twórcą metody Lipo-
gems i dyrektorem kliniki pla-
stycznej w Mediolanie. 
Jako jedna z nielicznych placó-
wek medycznych w Polsce po-
siadamy certyfikat firmy PINS, 
dzięki któremu możemy wyko-
nywać zabiegi ORTHOKINE 
– czyli leczenie zmian zwyrod-
nieniowych w stawach.
– Od połowy roku 2016 roku 
uruchomiliśmy dział me-
dycyny pracy i pracownię 

psychologiczną medycyny pra-
cy, które zapewniają w pełnym 
zakresie badania pracowników 
(kierowców, do prac na wyso-
kościach, badania niezbędne 
do pozwolenia na broń). Więk-
szość firm w gminie Kolbudy 
w krótkim czasie zdecydowała 
się wybrać naszą placówkę jako 
obsługującą w zakresie me-
dycyny pracy, jak i szerszych 

usług abonamentowych. Na 
potrzeby naszych pacjentów 
przez cały czas staramy się udo-
skonalać, ulepszać, wzbogacać 
naszą ofertę – podsumowuje 
Ewelina Bork.
W kolejnym wydaniu przybli-
żymy działalność Przychodni 
Rodzinnej.

(GR)

NAIWNA POMOC

Nie wspieraj 
żebraków
Nie wspieraj pieniędzmi żebra-
ków na ulicach. Nie obdzielaj 
datkami proszących dzieci. To 
naiwna, bezsensowna i zła po-
moc. Bo ulica nie jest miejscem 
pracy dla kobiet czy dzieci. Po-
myśl, może ktoś zmusza ich 
do żebrania? Dając, wspierasz 
proceder, który w skrajnych 
przypadkach może ocierać 
się nawet o handel ludźmi. W 
Gdańsku ruszyła akcja prze-
ciwko żebractwu. 
Zgodnie z art. 58 Kodeksu 
Wykroczeń, kto mając środki 
na życie, mogąc pracować – 
żebrze w miejscu publicznym, 
podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywnie do 1,5 
tys. zł lub naganie. Kto prosi o 
datki natarczywie, nagabując 
i oszukując – aresztowi albo 
ograniczeniu wolności. Z ko-
lei, kto m.in. skłania do żebrac-
twa osobę małoletnią, bezrad-
ną, wykorzystując np. jej pod-
ległość opiekuńczą może trafić 
do aresztu. Art. 104 KW prze-
widuje też w takim wypadku 
karę ograniczenia wolności lub 
grzywnę. 
Jeżeli zauważymy osoby że-
brzące, należy zgłosić taki 
przypadek dzwoniąc pod nu-
mery alarmowe: Policji – 997.

(GR)
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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

REKLAMA

GDAŃSK

Festiwal 
carillonowy 
Już po raz czwarty odbędzie się 
w Gdańsku cykl letnich, bez-
płatnych koncertów, których 
głównymi bohaterami są gdań-
skie dzwony wieżowe oraz mo-
bilny carillon „Gdańsk”. Utwo-
ry, od klasyki po muzykę z gier 
komputerowych, będą grane na 
żywo przez znanych artystów 
z całego świata w każdy piątek 
o godz. 21.00, z wieży kościoła 
św. Katarzyny, gdzie mieści się 
Muzeum Nauki Gdańskiej.
Koncerty rozpoczną się 7 lipca, 
a zakończą 26 sierpnia. Pierw-
szemu z nich będzie towarzy-
szył carillon mobilny „Gdańsk”, 
który jest jedynym takim urzą-
dzeniem w Polsce. Na koniec 
każdego z piątkowych koncer-
tów zostanie wykonana kom-
pozycja na carillon kościoła 
św. Katarzyny, fontannę i elek-
tronikę. Aranżacje kończące 
koncerty są owocem konkursu 
kompozytorskiego Gdańskiej 
Infrastruktury Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnej „Fontannie 
bije ten dzwon”. W lipcu wyko-
nawcy będą grać utwór „Opo-
wieści Fontanny Heweliusza” 
autorstwa Kamila Cieślika, a w 
sierpniu „Nihil constant” – Ka-
tarzyny Kwiecień-Długosz.

(GR)
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ZATRUDNIĄ 100 OSÓB

Potentat otwiera centrum biznesowe 
Największy na świecie producent łososia atlantyckiego i wiodący dostawca produktów z ryb i owoców 
morza – Marine Harvest ASA otwiera w Gdańsku centrum wsparcia biznesowego. Norweski inwestor 
planuje zatrudnić 100 osób.

Marine Harvest swoje działa-
nia w Polsce rozpoczynała kil-
ka lat temu od kooperacji z pol-
skimi firmami z branży prze-
twórstwa łososia atlantyckiego. 
Od 2012 roku Marine Harvest 
jest właścicielem firmy Morpol 
– największego i jednego z naj-
nowocześniejszych zakładów 
przetwórstwa łososia na świe-
cie. Obecnie na Pomorzu zlo-
kalizowane są trzy fabryki, naj-
większa z nich w Duninowie 
koło Ustki, kolejne w Strzeli-
nie i w Lęborku. W Trójmie-
ście swoją siedzibę ma spółka 
dystrybucyjna, odpowiedzial-
na za sprzedaż na terenie Pol-
ski, a także dział kontrolingu 
grupowego i konsolidacji. We 
wszystkich pomorskich lokali-
zacjach firma zatrudnia już po-
nad 4 tys. pracowników. 
– Nasz region jest obecnie 
jednym z kluczowych ryn-
ków przetwórstwa rybnego na 
świecie, zarówno pod kątem 
technologii, jak i wielkości pro-
dukcji. W sektorze pracuje 14 
tysięcy osób, co daje duże moż-
liwości dalszego rozwoju takim 
firmom jak Marine Harvest. 

Ogłoszenie tej inwestycji po-
kazuje, że jest to rozwój wie-
lowymiarowy – mówi Ryszard 
Świlski, członek zarządu woje-
wództwa pomorskiego.
– W Gdańsku utworzone zo-
stanie centrum wsparcia biz-
nesowego dla części spółek 
grupy kapitałowej wchodzącej 
w skład Marine Harvest ASA. 
Głównym obszarem działalno-
ści będą procesy księgowe oraz 
wsparcie IT. Ponadto, w nowej 
siedzibie będzie znajdował się 
dział sprzedaży obsługujący ry-
nek polski i niemiecki – mówi 
Piotr Kapinos, dyrektor finan-
sowy spółki Morpol. – Będzie-
my szukać osób ze zróżnicowa-
nymi kompetencjami, zarówno 
doświadczonych pracowników, 
którzy będą kierować zespo-
łem, jak i osób rozpoczynają-
cych swoją karierę zawodową. 
W pierwszej fazie rozwoju cen-
trum, procesy księgowe będzie 
obsługiwało ok. 30–40 pra-
cowników, jednak docelowo 
firma planuje zatrudnić ok. 
100 osób, co stworzy możli-
wości rozwoju przy jednocze-
snym zachowaniu kameralnej 

atmosfery i indywidualnego 
podejścia do członków zespołu. 
– Trójmiasto ze swoim zaple-
czem akademickim oraz in-
frastrukturalnym stwarza do-
skonałe środowisko dalszego 
rozwoju. Jednocześnie bliskość 
kulturowa z krajami skandy-
nawskimi oraz istniejąca siatka 

połączeń lotniczych sprawiają, 
że Gdańsk jest naturalnym wy-
borem – mówi Piotr Kapinos.
– Ta inwestycja jest dowodem 
na to, że w naszym regionie glo-
balne marki mogą się stale roz-
wijać i to w dodatku na wielu 
płaszczyznach, ponieważ znaj-
dą tu świetnych pracowników o 

różnorodnych kwalifikacjach – 
dodaje Paweł Adamowicz, pre-
zydent Gdańska.

Katarzyna Kaparska,  
Agencja Rozwoju Pomorza
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NOWY MOST W KOLBUDACH

Powiat inwestuje
Powiat zarządza nie tylko 
drogami, ale również obiekta-
mi mostowymi. Niemal każ-
dego roku remontowany lub 
budowany jest któryś z nich. 
W tym roku remontowany 
będzie most w Borzęcinie.
– Cała inwestycja kosztować 
ma ok. 400 tysięcy złotych, 
ale 140 tysięcy otrzymaliśmy 
z rezerwy rządowej – mówi 
nam Katarzyna Kamińska 
ze Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
Znacznie poważniejsza, ale 

i droższa będzie inwestycja 
w Kolbudach, gdzie od pod-
staw będzie budowany most 
w ciągu ulicy Przemysłowej. 
W tym roku gotowy ma być 
projekt.
– Inwestycja jest bardzo po-
ważna. Most będzie budowa-
ny od podstaw, będzie szerszy 
i jego kształt też będzie inny 
– dodaje Marian Cichon, wi-
cestarosta gdański.

(GR)
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za  Barszcz Sosnowskiego to niezwykle niebezpieczna roślina,  
dlatego radzimy omijać ją szerokim łukiem

  W ramach projektu „Cztery razy K” dzieci z naszej gminy miały okazję odwiedzić helskie fokarium

  W ciągu ulicy Przemysłowej budowany będzie  
zupełnie nowy most

ROŚLINA, KTÓRĄ MOŻESZ SIĘ POPARZYĆ

Uwaga na toksyczny barszcz

Każdego roku przestrzegamy na-
szych Czytelników przed barsz-
czem Sosnowskiego. Roślina zo-
stała sprowadzona do Polski w 
celu urozmaicenia paszy dla bydła. 
Szybko jednak odstąpiono od sto-
sowania tej rośliny w paszy, po-
nieważ negatywnie oddziaływała 
na zwierzęta, które ją spożywa-
ły. Dodatkowym problemem był 
fakt, że barszcz szybko się rozsie-
wa. Podjęto decyzję o zaprzesta-
niu jego masowej uprawy oraz o 
konieczności zneutralizowania tej 
rośliny. Działania te okazały się 
niestety niewystarczające, co przy-
czyniło się do rozprzestrzenienia 
rośliny w całym kraju.
– Barszcz Sosnowskiego jest ro-
śliną, która kwitnie najczęściej w 
okresie letnim. Często występuje 
nad brzegami rzek oraz małych 
cieków wodnych, co sprawia, że 
nasiona tej rośliny szybko się roz-
przestrzeniają – mówi nam Irene-
usz Czernecki, naczelnik Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim.
Barszcz Sosnowskiego wytwarza 

Podczas wakacji będziemy odpoczywać w różnych ciekawych i atrakcyjnych 
miejscach. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo naszych najbliższych. 
Niebezpieczeństwo może czaić się nie tylko w wodzie, na ruchliwej drodze, ale 
nawet na zwykłych polach czy w lasach.

olejki eteryczne, które w wyniku 
kontaktu ze skórą może powodo-
wać wystąpienie oparzeń (II i III 
stopnia). W upalne dni wystarczy 
niewielki powiew wiatru, a nie-
bezpieczne substancje mogą wy-
dostawać się z rośliny w postaci 
aerozoli i osadzić się na skórze, po-
wodując bolesne poparzenia. Inne 
objawy, jakie mogą pojawić się w 
wyniku kontaktu z trującą rośli-
ną to nudności, ból głowy, a nawet 
oparzenia układu oddechowego.
– Należy bezwzględnie unikać 
bezpośredniego kontaktu z barsz-
czem Sosnowskiego – ostrzega 
Ireneusz Czernecki.
Trującą rośliną zajęli się już dro-
gowcy powiatu gdańskiego, którzy 
w maju wycinali barszcz Sosnow-
skiego, rosnący przy pasach dro-
gowych dróg Kiezmark – Błot-
nik, w okolicy Rekcina, Żukczyna 
i na styku dróg powiatowych z 
autostradą. 
– Nie była to jednorazowa akcja. 
Wycinanie tych toksycznych ro-
ślin jest zdecydowanie najskutecz-
niejsze. Wiele zgłoszeń mieliśmy 
w roku ubiegłym, w tym roku jest 

ich zdecydowanie mniej. Niemniej 
jednak nasze służby są w ciągłym 
pogotowiu i jeśli zajdzie taka po-
trzeba, wycinać będą kolejne ro-
śliny – mówi „Panoramie” Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.
Osoby, które napotkają na swo-
jej drodze barszcz Sosnowskiego 

mogą zgłaszać ten fakt do Wy-
działu Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim (tel. 58 773 
12 02).

(lubek)

TEATR ZA DARMO

Scena Letnia
– Rozpoczął się IX sezon Sce-
ny Letniej Teatru Wybrzeże w 
Pruszczu Gdańskim. Podczas 
wakacyjnych miesięcy na Scenie 
Letniej zaprezentujemy podwój-
ną premierę „Randki z femini-
stą” Samanthy Ellis w reżyserii 
Michała Derlatki, a także „Par 
paranoje”, „Wesołe kumoszki 
z Windsoru”, „Uwiedzionych” 
oraz „Lekcje niegrzeczności” – 
informuje Grzegorz Kwiatkow-
ski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku
Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
to wspólna inicjatywa gdańskie-
go teatru i Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim. 
– W zeszłym roku zaprezento-
waliśmy na niej 14 tytułów, w 
tym dwie premiery oraz znako-
mite „Lekcje niegrzeczności”. 
Nasze spektakle cieszyły się 
ogromną frekwencją – obejrza-
ło je ponad 12 tysięcy widzów! 
Mamy nadzieję, że w tym roku 
zainteresowanie widzów będzie 
równie duże – dodaje Grzegorz 
Kwiatkowski.
Scena Letnia Teatru Wybrze-
że mieści się w Międzynaro-
dowym Parku Kulturowym 
Faktoria przy ulicy Zastawnej 
w Pruszczu Gdańskim. Wstęp 
na wszystkie spektakle jest bez-
płatny. Więcej o spektaklach na 
stronie www.ckis-pruszcz.pl.

(KL)
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UNIA WSPIERA NASZĄ EDUKACJĘ

Nowy sprzęt i interesujące zajęcia 
Na terenie gminy Kolbudy od kilku miesięcy realizowany jest unijny program „Cztery razy K”. Dzięki niemu 
zakupiono nie tylko pomoce dydaktyczne, ale wprowadzono również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które 
odbywają się w różnych interesujących miejscach Pomorza.

Jak informuje nas Roman No-
wak z Urzędu Gminy Kolbudy 
korzyści z projektu, już od po-
nad pół roku, czerpią ucznio-
wie i nauczyciele ze szkół pod-
stawowych w Kolbudach, Lu-
blewie, Bielkówku, Pręgowie 
oraz gimnazjum w Kolbudach. 
– Jego głównym celem jest roz-
wijanie kluczowych kompeten-
cji niezbędnych dziś na rynku 
pracy. Podczas zajęć pozalek-
cyjnych młodzi mieszkańcy 
gminy mają możliwość roz-
wijania swoich zainteresowań 
i pogłębiania posiadanej wie-
dzy. Warsztaty pomagają rów-
nież w kształtowaniu u dzieci i 
młodzieży właściwych postaw, 
takich jak: kreatywność, inno-
wacyjność czy praca zespołowa 
– dodaje Roman Nowak.
Uczniom umożliwiono dostęp 
do wysokiej jakości edukacji 
szkolnej. Mogę one korzystać 
z platform do nauki języka an-
gielskiego czy kreatywnej ma-
tematyki. Nowością jest także 
platforma do odrabiania prac 
domowych z wykorzystaniem 
komputera.
– Dzięki pozyskanym środkom, 

szkołom umożliwiono zakup 
wielu nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych. Jest to sprzęt, 
który służył będzie placów-
kom edukacyjnym przez wiele 
lat. Zakupiono m.in. telesko-
py, komputery, tablety, tablice 
multimedialne, głośniki, mi-
kroskopy z kamerą i wejściem 
USB – mówi Roman Nowak. – 
Dofinansowywanie z UE przy-
czyniło się także do zakupu po-
mocy dydaktycznych dla klas 
najmłodszych. To interaktyw-
ne programy do nauki matema-
tyki, przyrody czy przedmio-
tów humanistycznych. Szkoły 
podstawowe wzbogaciły się o 
aparaty fotograficzne, lornetki, 
globusy, zestawy małego che-
mika i wiele innych, niezwykle 
przydatnych elementów wypo-
sażenia pracowni.
Od września na ścianach kol-
budzkiego gimnazjum pojawią 
się trzy kioski multimedialne. 
Będzie to pierwsze, tak inno-
wacyjne narzędzie TIK na te-
renie naszej gminy.
Unijne środki nie są przezna-
czane tylko i wyłącznie na za-
kup sprzętu dydaktycznego. W 

ramach projektu organizowane 
były również wypady edukacyj-
ne. Dzieci i młodzież z naszej 
gminy mogły brać udział cho-
ciażby w zajęciach w EduPar-
ku, oceanarium, fokarium, czy 
zwiedzić zamek w Malborku.
Dodajmy, że po wakacjach 

program „Cztery razy K” bę-
dzie kontynuowany, a w do-
datkowych zajęciach, realizo-
wanych w ramach projektu, 
weźmie udział w sumie około 
tysiąca uczniów oraz 54 na-
uczycieli. Projekt „Cztery razy 
K”, którego całkowita wartość 

przekracza 2,5 miliona złotych, 
jest wspólnym pomysłem pla-
cówek oświatowych, rodziców 
i gminy Kolbudy. 

(GR)
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EKSPEDYCJA „SANTI ODNALEŹĆ ORŁA” ZAKOŃCZONA

Znaleźli wrak brytyjskiego okrętu
Zakończyła się trwająca dwadzieścia jeden dni ekspedycja „Santi Odnaleźć Orła”. Prowadzone na Morzu Północnym 
poszukiwania zaowocowały zbadaniem trzydziestu czterech nieopisanych dotąd wraków, z których jeden zidentyfikowano, 
z dużym prawdopodobieństwem, jako wrak brytyjskiego okrętu podwodnego HMS „Narwhal”. W trakcie ekspedycji nie 
udało się ustalić miejsca spoczynku legendarnego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
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 Tym razem polskiej ekspedycji nie udało się znaleźć zaginionego okrętu 

Członkowie ekspedycji „Santi 
Odnaleźć Orła” wyruszyli na 
poszukiwania wraku polskiego 
okrętu podwodnego na pokła-
dzie jednostki hydrograficz-
nej „Mewo Navigator”. Celem 
tegorocznej ekspedycji było 
sprawdzenie hipotezy, według 
której przyczyną zatonięcia 
ORP „Orzeł” był atak bry-
tyjskiego samolotu 3 czerwca 
1940 roku, którego ofiarą mógł 
paść polski okręt podwodny.
Poszukiwania prowadzone były 
z wykorzystaniem dwóch za-
sadniczych metod badawczych. 
Pierwsza polegała na systema-
tycznym przeszukiwaniu dna 
morskiego przy użyciu sondy 
wielowiązkowej w bezpośred-
nim sąsiedztwie miejsca do-
mniemanego ataku brytyjskie-
go samolotu. Natomiast druga 
miała na celu weryfikację wy-
typowanych wcześniej obsza-
rów, w których zalegać mogły 
wraki jednostek morskich znaj-
dujących się na założonej trasie 

powrotu „Orła” z sektora pa-
trolowania o oznaczeniu „A1”. 
Badania pierwszą z metod 
przeprowadzono w okresie od 
26 maja do 5 czerwca. W tym 
czasie przebadany został ob-
szar o wymiarach 900 km², na 
którym odkryto cztery kolejne 
wraki, oprócz sześciu, które zo-
stały odkryte w trakcie dwóch 
poprzednich ekspedycji prze-
prowadzonych w 2014 i 2015 
roku. Drugą metodę badań wy-
korzystano na trasie dojścia do 
tego obszaru poszukiwań oraz 
na trasie zejścia ze wspomnia-
nego obszaru, sprawdzając 40 
pozycji, na których odkrytych 
zostało 30 wraków. 
Analiza parametrów technicz-
nych jednego z odkrytych wra-
ków dokonana na podstawie 
uzyskanych obrazów sonaro-
wych z dużym prawdopodo-
bieństwem wskazała, że jest 
nim wrak brytyjskiego okrętu 
podwodnego HMS „Narwhal”, 
który zaginął w nieznanych 

okolicznościach w trakcie pa-
trolu z Blyth do brzegów Nor-
wegii (22-30 lipca 1940 r.). 
Wrak o długości 88 metrów i 
szerokości ponad 7 metrów za-
lega na głębokości 94 m w oko-
licy ok. 5 mil morskich od trasy, 
którą z ostatniego patrolu wra-
cać miał do bazy okręt ORP 
„Orzeł”. Miejsce odnalezienia 
wraku oraz zgromadzone przez 
trójmiejskich poszukiwaczy 
materiały archiwalne przema-
wiają za hipotezą, że padł on 
prawdopodobnie ofiarą ataku 
lotniczego przeprowadzonego 
przez niemiecki samolot Do-17 
w dniu 23 lipca 1940 r.
– Tegoroczna ekspedycja była 
najdłuższą w historii poszu-
kiwań polskiego okrętu pod-
wodnego. W jej trakcie uda-
ło nam się sprawdzić akwen 
o powierzchni kilkukrotnie 
większej niż zbadany w toku 
naszych wszystkich poprzed-
nich poszukiwań. Było to moż-
liwe przede wszystkim dzięki 

niezwykle sprzyjającej pogo-
dzie, znakomitym parametrom 
jednostki „Mewo Nawigator”, 
na której prowadziliśmy ba-
dania oraz zaangażowaniu za-
łogi statku i ekipy badawczej. 
Pomimo sprawdzenia obszaru 
dna obejmującego ponad 8 mil 
morskich od miejsca ataku, nie 
udało nam się wyeliminować 

hipotezy dotyczącej bratobój-
czego ataku brytyjskiego sa-
molotu. Nie można bowiem 
wykluczyć możliwości popeł-
nienia przez pilota samolotu 
większego błędu nawigacyjne-
go niż zakładany dotychczas, 
bądź możliwości oddalenia się 
w zanurzeniu uszkodzonego 
okrętu podwodnego z miejsca 

ataku lotniczego. Przeprowa-
dzone badania pozwalają nam 
na przejście do kolejnego etapu 
poszukiwań, które będą prowa-
dzone odmienną metodologią 
– stwierdził Tomasz Stachura, 
szef ekspedycji.

Katarzyna Piątek

  Podczas uroczystości oficjale obejrzeli najnowszy tomograf
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OTWORZONO PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Skorzystają pacjenci i lekarze
Niższa dawka promieniowania, bardziej czytelny obraz, krótszy czas badania – taki jest najnowszy 
tomograf w szpitalu na Zaspie. Skorzystają pacjenci i lekarze. Dwa tygodnie temu odbyło się 
uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w szpitalu na gdańskiej Zaspie. 

– Nowy tomograf zapewnia 
dokładniejsze badanie serca, 
naczyń wieńcowych oraz ogra-
nicza do minimum dawkę pro-
mieniowania. Jest to niezwykle 
ważne w przypadku badania 
dzieci i pacjentów z choroba-
mi onkologicznymi. Nowo-
czesny tomograf komputerowy 
Revolution EVO był bardzo 
potrzebny w szpitalu na Za-
spie. Zastąpił dotychczas sto-
sowany i wysłużony już apa-
rat 6-rzędowy. W ciągu 13 lat 
wykonano na nim prawie 117 
tysięcy badań. Nie można było 
nim zbadać np. serca, a bada-
nia pediatryczne były utrud-
nione. Nie miał również algo-
rytmów pozwalających na re-
dukcję dawki promieniowania 
pochłoniętej przez pacjenta. 
Pozbawiony był też wielu apli-
kacji zaawansowanych, które są 
obecne w nowym tomografie – 
informuje Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdań-
sku, pod który podlega szpital 

na Zaspie. 
Co ciekawe, tylko w tym roku 
planowane jest wykonanie po-
nad 10 tysięcy badań.
Nowe urządzenie jest 64-rzę-
dowe, umożliwia uzyskanie 
128 warstw podczas jednego 
obrotu lampy. Revolution EVO 
to tomograf nowej generacji 
wyposażony w tor obrazowania 
Clarity i ASIR-V. 
– Pozwala to na obrazowanie 
wysokiej jakości poprzez wyso-
ką rozdzielczość przestrzenną. 
Ma niski poziom szumu oraz 
mniejszą ilość artefaktów. Po-
siada zmniejszoną dawkę pro-
mieniowania, jaką pochłania 
pacjent w trakcie badania, przy 
zachowaniu wykrywalności ni-
skiego kontrastu. Zmniejsza się 
też dawka promieniowania na 
narządy leżące pod powierzch-
nią skóry, np. piersi, tarczycę. 
Ponadto nowy tomograf daje 
możliwość szybkiego skano-
wania pacjenta, co skraca czas 
wstrzymania oddechu podczas 
badania. Umożliwia badanie 

dzieci, uwzględniając wiek i 
masę małego pacjenta, z do-
stosowaniem dawki promienio-
wania z jej znaczną redukcją. 
Można nim wykonywać długie 
badania (do 200 cm) w bardzo 
krótkim czasie, bez konieczno-
ści zmiany ułożenia pacjenta – 
dodaje Małgorzata Pisarewicz.
Zakład Diagnostyki Obrazo-
wej, w którym działa aparat 
Tomografii Komputerowej, 
został wyposażony w 4 dodat-
kowe konsole do opisywania 
badań oraz serwer aplikacyj-
ny i archiwizujący. Revolution 
EVO posiada też nowoczesne 
oprogramowanie służące m.in. 
do: wykrywania małych zmian 
w płucach – program do auto-
matycznej analizy miąższu oraz 
zmian w jelicie grubym za po-
mocą wirtualnej kolonoskopii.
– W ramach otrzymanych 
przez szpital środków ku-
piono nowy tomograf kom-
puterowy, zdemontowano i 
zutylizowano stary sprzęt. 
Zlecono wykonanie projektu 

budowlano-w ykonawczego 
pracowni oraz na jego podsta-
wie przeprowadzono roboty 
budowlano-montażowe. Za-
montowano też klimatyzację 
– wentylację pomieszczeń pra-
cowni TK, zasilanie zewnętrz-
ne tomografu komputerowego 
oraz instalacje elektryczne w 
pomieszczeniach. Przeprowa-
dzono również szkolenia kli-
niczne dla personelu – mówi 
rzecznik urzędu.
Na zakup tomografu 

komputerowego wraz z dosta-
wą, adaptację pomieszczeń, 
szkolenie personelu – szpital 
otrzymał dofinansowanie z 
Ministerstwa Zdrowia. Środ-
ki pochodzą z Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych. Dotacja z 
ministerstwa wyniosła ponad 2 
mln zł, a samorząd wojewódz-
twa pomorskiego przekazał 
prawie 1,7 mln zł.

(MP)

ERGO ARENA

Depeche 
Mode w 
Trójmieście
Po trasie po Europie i Ame-
ryce Północnej Depeche 
Mode powróci do Europy z 
dodatkowymi koncertami. 
Niedawno dowiedzieliśmy 
się, że zespół zagra w na-
szym kraju trzy kolejne kon-
certy. Jeden z nich – 11 lu-
tego – odbędzie się w Ergo 
Arenie.
Depeche Mode, jeden z 
najbardziej wpływowych 
zespołów muzyki nowocze-
snej, ogłosił, że zimą będzie 
kontynuowana ich aktualna 
światowa trasa, promująca 
wydany w marcu tego roku 
album „Spirit”.
W lutym zagrają trzy kon-
certy – w Krakowie, Łodzi i 
Trójmieście. Bilety są już w 
sprzedaży. 

(GR)
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BILETY W SPRZEDAŻY

Scorpions 
w Gdańsku
Scorpions wystąpią w Pol-
sce 1 grudnia w hali Ergo 
Arena. Organizator koncer-
tu, agencja Prestige MJM, 
przygotował także specjal-
ne wejściówki dla najwięk-
szych fanów niemieckiej 
kapeli. To będzie wielkie 
widowisko w najlepszym 
rockowym wydaniu. 
Fanów dobrej muzyki po 
prostu nie może zabraknąć 
na tym wyjątkowym kon-
cercie. Bilety w cenie 195 – 
355 zł oraz wejściówki VIP 
w cenie 699 zł są już dostęp-
ne w regularnej sprzedaży.
W czasie swojej spekta-
kularnej trasy z okazji 50. 
urodzin, zespół odwiedził 
Polskę w marcu zeszłe-
go roku. Występ w Tauron 
Arena Kraków zgromadził 
kilkanaście tysięcy fanów. 
Podobnie było kilka dni 
temu, w trakcie festiwalu w 
Oświęcimiu. Scorpions są 
w Polsce szalenie popular-
ni, mają tu rzesze oddanych 
fanów i gromadzą komple-
ty publiczności. Dlatego 
też nie ma wątpliwości, że 
występ rockowych gwiazd 
znowu przyciągnie tłumy 
fanów.

(GR)

ESTETYCZNE I NOWOCZESNE

W Kolbudach ruszył remont szatni
Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego rozpoczęły się pierwsze prace związane 
z remontem szatni w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbu-
dach. Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.

W kolbudzkiej szkole uczy się 
ponad 1000 osób, dlatego rów-
nież i szatnie są bardzo ważnym 
miejscem placówki. Budynek 
nie jest już pierwszej młodości, 
dlatego regularnie prowadzone 
są drobne lub większe remonty. 
Przede wszystkim wykonywa-
ne są prace najpotrzebniejsze. 
W tym roku przyszła w końcu 
kolej na szatnie.
– Szatnie nie były remontowa-
ne ani nawet odświeżane od 
momentu zakończenia budowy 
tej szkoły, a więc od 1986 roku 
– mówi nam Robert Aszyk, dy-
rektor kolbudzkiej szkoły. 
W latach poprzednich prowa-
dzono remont parkietu w sali 
sportowej, wyposażono pra-
cownie w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny, czy wykonywano 
podjazdy dla osób niepełno-
sprawnych, a w roku ubiegłym 
wykonany został parking po-
między szkołą a kompleksem 
sportowym. Przypomnijmy, że 
otworzony został również ga-
binet dentystyczny. W jednym 
z bloków dydaktycznych wyre-
montowane zostały podłogi. 

ZAPRASZAMY DO FAKTORII

I Turniej Krzykaczy
Takiego turnieju na Pomorzu 
jeszcze nie było. W Prusz-
czu Gdańskim odbędzie się I 
Turniej Krzykaczy.
– Tradycja krzykaczy w Wiel-
kiej Brytanii sięga średnio-
wiecza, kiedy większość osób 
była analfabetami. Królew-
skie dekrety, nowe prawa, 
ogłoszenia oraz inne ważne 
wiadomości musiały być za-
tem ogłaszane ustnie. Swoje 
przemówienia zaczynali od 
słów „Oycz”, co z francu-
skiego oznacza „słuchajcie” – 
mówi nam Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego i wielki 
miłośnik historii. 
W wielu krajach odbywają się 
doroczne konkursy krzyka-
czy. Organizowane są nawet 
mistrzostwa świata w tej nie-
typowej dyscyplinie. Aktual-
nym mistrzem świata krzy-
kaczy jest Kanadyjczyk Chris 
Whman.
– Tradycja miejskiego krzy-
kacza znana jest również w 
Polsce, gdzie tę funkcję okre-
śla się również mianem kliko-
na. Obecnie jedynym polskim 
miastem, w którym oficjalnie 
zachowała się ta funkcja jest 
Lublin. Lubelskim krzyka-
czem – klikonem, jest Wła-
dysław Sten Grzyb – dodaje 
Bartosz Gondek.

Uczestnicy konkursu będą 
mieli do wyboru dwa teksty 
dostarczone przez organiza-
torów lub tekst własny (za-
twierdzony przez organiza-
torów), na wykrzyczenie któ-
rego będą mieli od 30 do 45 
sekund. 
Chętni mogą się zgłaszać in-
dywidualnie w Faktorii Han-
dlowej w Pruszczu Gdańskim 
albo wysyłać swój akces drogą 
mailową na adresy: kasa-fak-
toria@pruszcz-gdanski.pl lub 
berig@pruszcz-gdanski.pl. 
Dodajmy, że uczestnicy kon-
kursu przemawiać będą z wie-
ży wartowniczej, zaś osoby z 
lękiem wysokości z parteru. 
Pomiar głośności z zastoso-
waniem miernika dźwięku 
odbywał się będzie 20 me-
trów od uczestnika konkursu.
I Konkurs Krzykaczy odbę-
dzie się 20 sierpnia w godz. 
15.00 – 18.00 na terenie Fak-
torii Handlowej w Pruszczu 
Gdańskim.

(KL)
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– Remont szatni, który kosz-
tować będzie 500 tys. zł, roz-
począł się tak naprawdę w po-
łowie czerwca. Prace ruszyły 
w części gimnazjalnej, a po 
zakończeniu roku szkolnego 
robotnicy przeszli do szatni, 
z której korzystają uczniowie 

podstawówki – dodaje Robert 
Aszyk. – Szatnie zostaną cał-
kowicie przebudowane – oczy-
wiście na tyle, na ile pozwalają 
wymogi budowlane. Chcemy, 
aby były one funkcjonalne, a 
przy tym estetyczne – po pro-
stu na miarę XXI wieku.

Wszystkie prace remontowe 
mają zostać ukończone do koń-
ca lipca, aby jeszcze w sierpniu 
był czas na zagospodarowanie 
szatni i ich posprzątanie. 

(lubek)

  Trwa remont szatni w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

Pomóż Hani !

szczegóły na www.dkms.pl

HANIA WAWRZYK mieszkanka Nowego Dworu Gdańskiego 
to radosna, uśmiechnięta i energiczna dwulatka.Hania walczy 
z białaczką o której rodzice dowiedzieli się w maju 2016 roku. 
Pierwszy etap leczenia był w szpitalu w Gdańsku, które polegało 
na podawaniu chemii przez okres 8 m.cy. Podczas leczenia Hani 
wyniki pozwoliły aby dalsze leczenie odbywało się w domu po przez 
podanie chemii podtrzymującej. Hania w trakcie tego leczenia często 
jeździła na kontrole. I tak dnia 29.06.2017 roku jechała z rodzicami 
na kontrolne badanie. Badanie wykazało 12 tys. leukocytów. 
Wszystko inne w normie. Lekarze zaniepokojeni postanowili 
zostawić Hanie na noc w szpitalu.Rano została wykonana biopsja 
i...- WYROK DRUGI WYROK!!! Podczas leczenia nawrót choroby 
-OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA B. 60% zajętego 
szpiku. 7 dni wcześniej była robiona morfologia, która była idealna.  
W ciągu 7 dni choroba wróciła. Lekarze chcą zrobić aby  
w jak najszybszym czasie doprowadzić do całkowitej remisji, 
aby nie było blastów. POTRZEBNY JEST PRZESZCZEP 
KOMÓREK MACIERZYSTYCH - czyli przeszczep szpiku. 

Hania ma mało czasu.
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Medale kolbudzkich łuczników
W Kolbudach popularna jest 
nie tylko piłka nożna. Duże 
sukcesy odnoszą przedsta-
wiciele różnych dyscyplin 
sportowych. Ostatnio uwa-
gę zwrócili na siebie łuczni-
cy ULKS „Tarcza” Kolbu-
dy, którzy startowali w Mi-
strzostwach Województwa 
Pomorskiego. 
Kolbudzcy łucznicy wywal-
czyli aż cztery medale. Najle-
piej z naszych reprezentantów 
spisała się Roksana Nowicka, 
która w kategorii juniorów 
młodszych stanęła na naj-
wyższym stopniu podium. 
Nieco niżej, zajmując 2. miej-
sca, stanęli jej klubowi kole-
dzy – Jędrzej Koralewski (ju-
nior młodszy) i Patryk Mur-
glin (młodzik). Brązowym 
medalem – również wśród 
młodzików – musiał zado-
wolić się Wiktor Murglin. 
Blisko miejsca medalowego 

znalazł się jeszcze Jakub Mi-
chalski, który w tej samej kate-
gorii wiekowej uplasował się na 
najbardziej nielubianym przez 
sportowców, 4. miejscu. 
Dodajmy, że kolbudzcy łuczni-
cy startowali również w Ogól-
nopolskim Turnieju Klasyfika-
cyjnym w Kołobrzegu, gdzie 
wystartowali: Jędrzej Kora-
lewski, Wiktor Murglin i Pa-
tryk Murglin. Pierwszy z nich 
walczył o kwalifikacje do Mi-
strzostw Polski, a także prze-
pustkę do kadry.
Młodzi zawodnicy z Kolbud 
trenują w pomieszczeniach 
Zespołu Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach. W tej chwili ich 
warunki do treningów są ama-
torskie, ale miejscowy samo-
rząd planuje modernizację tego 
pomieszczenia, dzięki czemu 
będzie można trenować tu rów-
nież strzelectwo sportowe.

SPORT I REKREACJA

   Medaliści wojewódzkich mistrzostw w łucznictwie

   Puchar “Panoramy 
Pomorza” odbiera Michał 

Nieckuła z Połchowa

   Najlepsze drużyny piłkarskiego turnieju w Kowalach

WIDZIMY SIĘ ZA ROK

Piłkarskie emocje w Kowalach
250 młodych adeptów piłki nożnej rywalizowało w Perfect Construction Kowale Su-
mmer Cup 2017, któremu patronowała „Panorama Pomorza”. Dwudniowa rywaliza-
cja zakończyła się sukcesem AP KP Gdynia.

Pierwszy turniej piłkarski dla 
młodych piłkarzy w Kowa-
lach zakończył się sukcesem, 
czego dowodem może być po-
ziom sportowy imprezy oraz 
wartościowe nagrody dla naj-
lepszych drużyn i perfekcyjna 
organizacja.
– Poziom sportowy turnieju 
był bardzo wyrównany i każdy 
zespół z pierwszej ósemki miał 
szansę na podium. Podczas 
turnieju rozegrano 90 spotkań, 
które stały na wysokim pozio-
mie. Nie brakowało bramek i 
emocji – mówi nam Maciej Si-
korski, koordynator piłkarskie-
go turnieju w Kowalach.
Ostatecznie zwyciężyła dru-
żyna AP KP Gdynia, która za 
wygranie turnieju otrzyma-
ła nagrodę w wysokości 2400 
złotych. Na kolejnym miej-
scu uplasował się zespół GTS 
Pruszcz Gdański (1600 zł). 
Brązowy medal wywalczył ze-
spół Kaszub Połchowo (1000 
zł), pokonując Radunię Stężyca 
(700 zł). Miejsce 5. dla Olimpic 
Gdańsk (500 zł).
– Mamy nadzieję, iż wszyst-
kim się podobało. Korzystając 
z okazji, już teraz zapraszamy 
na naszą imprezę za rok. W 
następnych zawodach chcemy 
rozbudować jej formułę i zrobić 
podział na roczniki – od 2005 
do 2010. Chciałbym, aby z roku 
na rok ranga turnieju była coraz 
wyższa. Nie zależy to tylko od 
nas, ale również od samorządu 
gminy Kolbudy i sponsorów, 

którzy w tym roku chętnie słu-
żyli swoją pomocą – mówi nam 
Maciej Sikorski.
Korzystając z okazji, organi-
zatorzy turnieju w Kowalach 
dziękują sponsorom (Perfect 
Construction oraz Hotel Venus 
w Łapinie, Rocfin, Amar Pod-
nośniki, MAG Dystrybucja, 
Tymbark, Marwit, Delikatesy 
Max&, Xavier), bez których 
organizacja turnieju nie byłaby 
możliwa. 
– Największe podziękowania 
należą się rodzicom chłopców 
z GKS Kowale z roczników 
2005 i 2006, gdyż to właśnie 
oni przez dwa dni dbali o to, 
aby wszystko funkcjonowało 

jak należy – podkreśla Maciej 
Sikorski. 
Królem strzelców turnieju zo-
stał Jakub Staniszewski (12 
bramek) z AP KP Gdynia. Na 
najlepszego bramkarza wy-
brano Franciszka Sadowskie-
go (GTS Pruszcz Gdański). 
Najlepszym zawodnikiem Igor 
Starnawski (Kaszuby Połcho-
wo). Odkryciem turnieju zo-
stała Julia Formella (Radunia 
Stężyca), a najlepszym zawod-
nikiem według „Panoramy Po-
morza” Michał Nieckula (Ka-
szuby Połchowo). 

(lubek)

Dodajmy jeszcze tylko, że w 
okresie strzelania na zewnątrz 
treningi odbywają się na sta-
dionie w Kolbudach. Łucznicy 
doskonalą swoje umiejętności 
we wtorki i piątki w godzinach 
17.00 – 19.00. 
Wszystkich zainteresowanych 

tą wyjątkową dyscypliną 
sportu zachęcamy do kon-
taktu z klubem. Kontakt do 
trenera znaleźć można na 
klubowej stronie internetowej 
www.tarcza-kolbudy.pl.

(lubek)
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PIERWSZA NA PÓŁNOCY

Wypożyczalnia handbików
Gdańska Fundacja „Aktyw-
ni do przodu!” chce urucha-
miając pierwszą w Polsce pół-
nocnej wypożyczalnię han-
dbików – rowerów dla osób 
niepełnosprawnych.
Inicjatorem uruchomienia wy-
pożyczalni jest Michał An-
toniuk, prezes Fundacji „Ak-
tywni do przodu!” – miłośnik 
kolarstwa, któremu w wyniku 
choroby amputowano nogę.
– Kolarstwo trenowałem będąc 
jeszcze nastolatkiem. Choro-
ba pokrzyżowała jednak moje 
plany. O handbikach dowie-
działem się w Czechach i tam 
po raz pierwszy w swoim życiu 
spotkałem się z tymi nietypo-
wymi rowerami, na których jeź-
dzić mogą osoby sprawne, jak 
i niepełnosprawne. Kiedy nim 
jechałem, znów czułem się jak 
nastolatek, ponieważ przez kil-
kanaście lat nie miałem żadne-
go kontaktu z rowerem – zwie-
rza się nam Michał Antoniuk. 
– Chcę otworzyć wypożyczal-
nię handibków, aby osoby nie-
pełnosprawne nie były wyklu-
czone z tej pięknej infrastruk-
tury rowerowej, jaką mamy w 
Trójmieście. 
Na terenie naszego kraju działa 
tylko jedna wypożyczalnia ta-
kich rowerów, ale w odległym 
Wrocławiu. Gdańsk byłby dru-
gim w Polsce miastem, gdzie 
można skorzystać z handbików. 
– W tej chwili dysponujemy tyl-
ko dwoma rowerami. Szukamy 
jednak sponsorów, którzy byli-
by skłonni sfinansować zakup 
kolejnych pojazdów. Powiem 
tylko, że rower taki kosztu-
je minimum 6 tysięcy złotych. 
Mam jednak nadzieję, że znajdą 
się firmy albo instytucje, które 
wesprą naszą ideę – mówi nam 

prezes fundacji. – Jazda na tym 
rowerze jest formą rehabilitacji 
sportowej, gdzie pracują nawet 
mięśnie twarzy, bo trudno się 
nie uśmiechnąć, kiedy z zain-
teresowaniem mijają mnie inni 
rowerzyści i podziwiają mojego 
handbika. Poza tym obserwu-
jący mnie ludzie nie dostrzegają 
mojej niepełnosprawności, po-
nieważ zainteresowani są niety-
powym rowerem.
Handbik przyciąga wzrok in-
nych osób, dlatego też może być 
doskonałym nośnikiem rekla-
my. Firmy, które zdecydowa-
łyby się kupić taki rower, mo-
głyby mieć darmową reklamę, 
która pojawiałaby się w różnych 
częściach Gdańska, a nawet 
Trójmiasta.
Chętnych, którzy chcieliby zo-
baczyć jak jeździ się na han-
dbiku, zapraszamy już 8 lipca 
do Brzeźna, gdzie odbędzie się 
Święto Ulicy Północnej. 
– W tej chwili dysponujemy 
dwoma handbikami, ale będzie 
ich więcej. W naszej ofercie 
znajdą się również rowery trój-
kołowe. Sądzę, że swoją dzia-
łalność rozpoczniemy na prze-
łomie sierpnia i września. Na 
początek działać będziemy na 
telefon. Wypożyczalnia znajdo-
wać się będzie w okolicach pasa 
nadmorskiego. Handbik będzie 
można wypożyczyć na godzinę, 
natomiast „trójkołowce” nawet 
na kilka dni. Chcemy, aby do-
celowo wypożyczenie roweru 
było darmowe, ale na początku 
będziemy musieli niestety po-
bierać opłaty – informuje Mi-
chał Antoniuk.

Krzysztof Lubański
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ZAPRASZAMY

Lato na sportowo
Rozpoczęły się upragnione 
wakacje i jak co roku moc 
atrakcji przygotował Gdań-
ski Ośrodek Sportu. Nie za-
braknie turniejów sporto-
wych oraz zajęć dla dzieci i 
młodzieży.
Zaplanowane akcje będą 
odbywały się na obiektach 
miejskich oraz w plenerze. 
Udział w poszczególnych ak-
tywnościach jest bezpłatny. 
Amatorzy aktywnego wypo-
czynku mogą odwiedzić w 
Brzeźnie Stadion Letni, na 
którym rozgrywane są różne-
go rodzaje turnieje: od ama-
torskich po rozgrywki rangi 
mistrzostw Polski w dyscy-
plinach plażowych. 
To oczywiście nie wszyst-
ko, ponieważ do dyspozycji 
miłośników aktywnego od-
poczynku pozostaje 26 bo-
isk do sportów plażowych, w 
tym część oświetlonych (przy 

molo w Brzeźnie), co umożli-
wia grę po zmroku. 
Ponadto, do dyspozycji pla-
żowiczów są wypożyczal-
nie sprzętu pływającego oraz 
sportowego. Wystarczy zgło-
sić się do ratowników na każ-
dym z kąpielisk i bezpłatnie 
go wypożyczyć. W Jelitko-
wie można zadbać o tężyznę 
fizyczną i poćwiczyć na si-
łowni plenerowej umiejsco-
wionej bezpośrednio na plaży. 
Najmłodsi mają do dyspozy-
cji plażowy plac zabaw, który 
można znaleźć w Brzeźnie, 
przy wejściu nr 51.
Na stronie internetowej spor-
tgdanski.pl znaleźć można 
dokładne informacje na temat 
sportowych zajęć organizo-
wanych przez Gdański Ośro-
dek Sportu.

(GR)
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