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Nietypowy tor rowerowy w Bąkowie  
Już na wiosną informowaliśmy, że na terenie 
gminy Kolbudy powstanie jeden z nielicznych 
na Pomorzu pumtruck. Nietypowy tor do 
jazdy na rowerze powstanie w Bąkowie.

po raz kolejny z inicjatywy gminy kolbudy odbywają się kolonie dla 
młodzieży kolbudzkiej oraz ich rówieśników z zaprzyjaźnionych 
gmin partnerskich z niemenczyna na litwie, Jaworowa na Ukrainie 
i sankt petersburga w rosji. międzynarodowe wakacje pod żaglami 
potrwają do 14 sierpnia.

Jesteśmy w stanie, szczególnie 
gościom z zaprzyjaźnionych gmin, 
pokazać i zaoferować szerszy wachlarz 
atrakcji – mówi robert aszyk, 
gospodarz letniego obozu.

Ankieta dla kolbudzkich seniorów  
Na terenie gminy Kolbudy przeprowadzona 
zostanie ankieta wśród seniorów. Przeprowa-
dzać ją będą sołtysi, a badanie ma pomóc w 
dostosowaniu oferty do potrzeb seniorów.

Strażacy pomagają Ukraińskim  
Niedawno przedstawiciele Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Kolbudy odwie-
dzili swoich kolegów po fachu z ukraińskiego 
Jaworowa i przekazali im prezenty. 

Pływalnia z widokiem na „orlika” 
Coraz więcej wiadomo na temat basenu, który 
będzie wybudowany przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Trwają prace nad projektem.
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nasze kalendariumWażne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna w kolbudach     (58) 682 76  66

• Urząd Gminy w kolbudach     (58) 691 05 21

• Urząd stanu cywilnego w kolbudach   (58) 691 05 52

• powiat Gdański z siedzibą w pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• komisariat policji kolbudy     (58) 682 72 70

• Gminna biblioteka publiczna - kolbudy   (58) 682 69 24

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 692 09 92 

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• parafia pw. św. floriana w kolbudach   (58) 682 73 36

• parafia pw. bożego ciała w pręgowie   (58) 682 72 51

• parafia p.w. nmp królowej korony polskiej w lublewie (58) 682 73 62

• Gminne przedszkole w kolbudach    (58) 682 73 63

• 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

• medi-medic centrum medyczne    (58) 682 65 73

NUMERy ALARMOWE

URZęDy I INSTyTUcjE

TELEfONy INfORMAcyjNE

ZDROWIE

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

• 13 – 30 sierpnia, Solidarity of Arts 2017, 
Europejskie Centrum Solidarności

• 13 sierpnia (niedziela), Kortez, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 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

• 18 sierpnia (piątek), Julia Pietrucha,  
godz. 21.00, Targ Węglowy w Gdańsku

• 20 sierpnia (niedziela), Julia Marcell, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim

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

• 25 – 27 sierpnia (piątek – niedziela), Hanna 
Banaszak, godz. 19.00, Teatr Atelier  
w Sopocie, al. Mamuszki 2

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

• 26 sierpnia (sobota), Jelonek, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 27 sierpnia (niedziela), Kabaret Neo-
Nówka, godz. 16.00 i 19.00, tarasy przy 
aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

• 27 sierpnia (niedziela), Wendy Lands, godz. 
20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 27 sierpnia (niedziela), Kabaret Pod 
Wyrwigroszem, godz. 19.00, Faktoria 
Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 26 – 28 sierpnia (sobota – poniedziałek), 
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej, 
Ergo Arena

• 31 sierpnia – 2 września, Soudrive Fest 
2017, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 15 września (piątek), Kayah i Goran 
Bregović, godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 18 – 23 września, 42. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni

• 29 września (piątek), Nocny Kochanek, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków 

• 11 lutego, Depeche Mode, Ergo Arena

• 7 października (sobota), Mitch&Mitch, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 8 października (niedziela), Irena Santor, 
godz. 19.30, Filharmonia Bałtycka w 
Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 14 października (sobota), Natalia Przybysz, 
godz. 20.00, Scena Sopot, al. Mamuszki 2
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STRAŻ GMINNA

nowy komendant 
Od miesiąca nowym komen-
dantem Straży Gminnej w 
Kolbudach jest Jarosław Kop-
czyński, który zastąpił na 
tym stanowisku Mirosława 
Mudlaffa. 
Jarosław Kopczyński ma spore 
doświadczenie w pracy w służ-
bie mundurowej. Wcześniej 
pracował bowiem w Wydziale 
Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdań-
sku, pełnił również funkcję 
Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Dro-
gowego. Nowy szef gminnej 
straży zamierza ściślej współ-
pracować z Policją, Strażą Le-
śną, Strażą Rybacką i Woje-
wódzką Inspekcją Transportu 

  Jarosław kopczyński jest nowym komendantem  
straży Gminnej w kolbudach

Drogowego. Dzięki temu ła-
twiej będzie walczyć z proble-
mami, z którymi spotykają się 
na co dzień mieszkańcy naszej 
gminy. Nie od dziś wiadomo, 
że chodzi tu przede wszystkim 
o niewłaściwe parkowanie aut, 
dzikie – nielegalne wysypiska 
śmieci, czy łamanie przepisów 
ruchu drogowego przez samo-
chody ciężarowe, które niszczą 
dodatkowe gminne drogi (pi-
saliśmy o tym w poprzednim 
wydaniu „Panoramy”).
Na obszerny wywiad z Jaro-
sławem Kopczyńskim zapra-
szamy już do wrześniowego 
wydania naszego miesięcznika.

(GR)

EUROPA STOI PRZED NIMI OTWOREM

Europejskie wakacje w kolbudach
po raz kolejny z inicjatywy gminy kolbudy odbywają się kolonie dla młodzieży kolbudzkiej oraz ich rówieśników 
z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich z niemenczyna na litwie, Jaworowa na Ukrainie i sankt petersburga w rosji. 
międzynarodowe wakacje pod żaglami potrwają do 14 sierpnia.

Od kilkunastu lat obozy że-
glarskie odbywają się na Ka-
szubach. Jak wylicza Marek 
Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy, w przeciągu 13 lat 
z  takiej formy spędzania wol-
nego czasu w wakacje skorzy-
stało ponad 2000 młodych 
mieszkańców gminy Kolbudy. 
Obozy cieszą się tak dużym 
zanteresowaniem, że miejsco-
wi samorządowcy poszli krok 
dalej i postanowili zaprosić 
nad polskie jezioro młodzież 

z  zaprzyjaźnionych miast na 
wschodzie.
- W tym roku po raz pierw-
szy obóz miedzynarodowy 
zorganizowaliśmy właśnie w 
Kolbudach. Urocze miejsce, 
którym jest gminna przystań 
żeglarska, wykorzystywane 
jest w stu procentach. Młodzi 
ludzie z  Niemenczyna, Jawo-
rowa i Sankt Petersburga z Ro-
sji wspólnie z  naszymi dzie-
ciakami korzystają ze sprzętu 
żeglarskiego, plaży, ale także 

z infrastruktury szkolnej, m.in. 
z orlika przy kolbudzkiej szko-
le. Podczas tego turnusu odpo-
czywa ponad 70 uczestników 
– mówi Leszek Grombala, wójt 
Gminy Kolbudy.
- W tym terminie młodzież 
z  partnerskiego Uffenheim w 
Niemczech nie mogła przyje-
chać. Trzeba jednak wiedzieć, 
że nasza młodzież widziała się 
niedawno ze swoimi niemiec-
kimi rówieśnikami – dodaje 
Marek Goliński.
Gmina Kolbudy przygoto-
wała wiele ciekawych atrakcji 
dla obozowiczów, by wspo-
mnieć chociażby o seansach 
filmowych, wycieczkach do 
Trójmiasta, dyskotekatch czy 
ogniskach.
- Organizując kolonie w Kol-
budach mieliśmy na myśli bli-
skość innej niż na Kaszubach 
infrastruktury turystycznej. 
Dlatego też jesteśmy w stanie, 
szczególnie gościom z  zaprzy-
jaźnionych gmin, pokazać i 
zaoferować szerszy wachlarz 
atrakcji. Program jest bardzo 

napięty, ale przecież o to nam 
chodziło. Będzie to tydzień 
intensywnego wypoczynku, 
ale i moc wspomnień na przy-
szłość. Przypomnę przy okazji, 
że za nami dwa turnusy żeglar-
skie w Bachorzu nad Jeziorem 
Charzykowskim. To dla nas 
bardzo intensywne wakacje – 
podsumowuje Robert Aszyk, 

gospodarz obozu letniego i 
dyrektor Zespołu Kszałcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach.
Marek Goliński wspominając 
poprzednie obozy podkreśla, 
że z roku na rok organizacja jest 
coraz bardzie profesjonalna.
- Z kolei pozyskanie środków 
np. z  programu Polska-Ro-
sja pozwoliło dodatkowo na 
integrację młodzieży z  Rosji 
z Sankt Petersburga. Będziemy 

się starać o różnego rodzaju 
fundusze zewnętrzne tak, aby 
może od przyszłego roku uda-
ło się dołączyć kolejne grupy 
młodzieży z  przyjaznych nam 
gmin z  Wołkowyska z  Biało-
rusi, czy  Jablonkowa z Czech. 
Pokażmy młodym, że  Europa 
stoi przed nimi otworem, czy to 
się komuś podoba czy też nie – 
dodaje wicewójt Goliński.

(GR)

  w otwarciu międzynarodowego obozu w kolbudach 
uczestniczyła monika kończyk, pomorski kurator oświaty

  przygotowania młodzieży do wypłynięcia
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REfORMA W EDUKAcjI 

przygotowani dzięki inwestycjom 
nowy rok szkolny przyniesie zmiany w reformie oświaty. rewolucji nie należy 
spodziewać się na terenie gminy kolbudy. Żadnych cięć kadrowych nie przewiduje się 
wśród nauczycieli. 

Uchwałą Rady Gminy Kolbu-
dy stworzona została nowa sieć 
szkół. Od września na terenie 
naszej gminy wszystkie szkoły 
będą podstawówkami – 8-let-
nie w Bielkówku, Pręgowie i 
Kolbudach, klasy I – III w Lu-
blewie i Buszkowach.
– Kolbudzka podstawówka 
przez kolejne dwa lata będzie z 
klasami gimnazjalnymi. Szko-
ła nadal nazywać się będzie 
Zespół Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego, ale za 
dwa lata będzie to już Zespół 
Kształcenia i Wychowania – 
tłumaczy nam Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach. 
Nowa reforma nie spowodu-
je braku miejsc w szkołach. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
nie jest to efekt dobrze przy-
gotowanych zmian w oświa-
cie, a inwestycji realizowanych 
przez kolbudzki samorząd. 
Przypomnijmy zatem, że w 
Pręgowie i Lublewie wybudo-
wano sale gimnastyczne. Przy 
okazji szkoły zyskały nowe 

pomieszczenia dydaktyczne. 
To nie wszystko, ponieważ 
od września znacznie więcej 
dzieci będzie mogło przyjąć 
publiczne przedszkole w Kol-
budach, które również zostało 
rozbudowane. 
– Na razie żadnych cięć kadro-
wych nie przewidujemy wśród 

nauczycieli. Robimy wszystko, 
aby do tego nie doszło rów-
nież po dwóch latach przej-
ściowych – mówi „Panoramie” 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Robert Aszyk przyznaje, że 
dużym plusem jest budo-
wa szkoły w Kowalach, gdzie 

  na rozpoczęcie nowego roku szkolnego podstawówka w bielkówku jest gotowa

zatrudnionych będzie wielu 
nauczycieli. 
Dodajmy jeszcze tylko, że od 
września dwoma szkołami za-
rządzać będą nowi dyrektorzy. 
Dotyczy to placówek oświato-
wych w Lublewie i Bielkówku. 

(lubek)
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PONAD 100 WNIOSKÓW W DWA DNI

nie zapomnij złożyć wnioski
1 sierpnia Gminny ośrodek pomocy społecznej w kolbudach rozpoczął akcję 
przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego.

W związku z tym w pierw-
szych dniach sierpnia zmie-
niono nieco godziny przyjmo-
wania interesantów, żeby każ-
dy chętny mógł złożyć wnio-
sek. Pracownicy kolbudzkiego 
GOPS pracowali również w 
minioną sobotę. W pozostałe 
dni wnioski przyjmowane są w 
godzinach urzędowania ośrod-
ka (poniedziałek 7.30 – 17.00, 
wtorek 7.30 – 15.00, środa 7.30 
– 15.30, czwartek – piątek 7.30 
– 15.00).
Składać należy wnioski o przy-
znanie prawa do świadczeń 
rodzinnych (okres zasiłkowy 
trwa od 1 listopada 2017 roku 
do 31 października 2018 r.), 
świadczenia 500+  (od 1 paź-
dziernika 2017 r. do 30 wrze-
śnia 2018r) oraz świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego (tak 
samo jak 500+).
Aby zachowana została cią-
głość wypłacanych zasiłków 
przyjmowanie wniosków trwa 
od 1 sierpnia.
- Do 2 sierpnia wpłynęło łącz-
nie 110 wniosków o przyznanie 
świadczenia wychowawczego, 

a więc 500+, w tym 60 drogą 
elektroniczną oraz 50 w wer-
sji papierowej – informuje nas 
Małgorzata Moszczyńska, kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kolbu-
dach. – W okresie od 1 kwiet-
nia 2016 roku do 31 lipca tego 

roku z tej formy pomocy sko-
rzystały 1524 rodziny, czyli 
2280 dzieci. Z kolei w lipcu 
łączna kwota wypłat wyniosła 
dokładnie 1055930 złotych.

(KL)

  w kolbudzkim ośrodku pomocy społecznej przyjmowane są 
wnioski o świadczenie “500+”

Wypełnione wnioski można 
złożyć elektronicznie za 

pomocą:

- portalu Informacyjno-
Usługowego Emp@tia 
(empatia.mrpips.gov.pl),
- bankowości elektronicznej,
- Platformy Usług      
Elektronicznych ZUS (PUE     
ZUS),
- elektronicznej Platformy 
Usług Administracji 
Publicznej ( ePUAP)

reklamareklama

REMONT STAROGARDZKIEj

Zmiany w komunikacji
Ruszył długo oczekiwany remont 
drogi wojewódzkiej nr 222 (tzw. 
starogardzkiej). Inwestycja ta ma 
niebagatelne znaczenie dla gminy 
i jej mieszkańców, gdyż znacząco 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników 
ruchu, tym bardziej, że od gra-
nic Gdańska do ronda w Jagato-
wie gmina zamierza wybudować 
ścieżkę pieszo-rowerową.
Prace przy modernizacji „drogi 
starogardzkiej” niosą jednak ze 
sobą spore utrudnienia dla kierow-
ców i pasażerów komunikacji pu-
blicznej gminy Pruszcz Gdański.
Do 31 sierpnia całkowicie za-
mknięty dla ruchu zostanie odci-
nek jezdni między Straszynem a 
Borkowem (Straszyn – za zjazdem 
na os. Przylesie do ul. Akacjowej w 
Borkowie). Ta drastyczna i uciąż-
liwa decyzja podjęta została przez 
wykonawcę w trosce o bezpie-
czeństwo kierowców. Powstanie 
tam bowiem 7 metrowej głębo-
kości przepust, stanowiący realne 
zagrożenie dla uczestników ruchu.
Chcąc zapewnić ciągłość w funk-
cjonowaniu komunikacji publicz-
nej gminy Pruszcz Gdański wpro-
wadzono następujące zmiany: 
- kursowanie autobusów li-
nii 843 na trasie Borkowo 
– Rotmanka – Gdańsk zo-
stała całkowicie zawieszona, 
- kursy autobusów linii 846 są 
kierowane objazdem przez Rot-
mankę i Pruszcz Gdański ul. 

Raciborskiego (z ominięciem 
przystanków: Obr. Pokoju oraz 
Chopina). Na trasie objazdu 
obowiązują wszystkie przystan-
ki pośrednie. Obowiązuje ak-
tualny rozkład jazdy linii 846: 
- w dni powszednie, w godz. 
4.50 – 20.00, na odcinku Borko-
wo ul. Kasztanowa - Gdańsk ul. 
Gościnna została uruchomiona 
zastępcza komunikacja minibu-
sowa oznaczona numerem 846, 
- rozkład jazdy minibusa bę-
dzie umożliwiał przesiadki pa-
sażerów na główny autobus linii 
846 (w kierunku Gdańska na 
przystanku Gdańsk ul. Go-
ścinna, w kierunku Borkowa na 
przystanku Gdańsk – Ukośna), 
- w komunikacji zastępczej linii 
846 wprowadzona została ta-
ryfa przesiadkowa, tzn. bilet za-
kupiony w minibusie obowiązy-
wać będzie również na przejazd 
głównym autobusem linii 846 
i odwrotnie, oraz na linii 845, 
- rozkłady jazdy zostały umiesz-
czone na przystankach autobu-
sowych, na stronie urzędu www.
pruszczgdanski.pl (w zakładce 
transport) i na stronie www.gryf-
kartuzy.pl.
Dodatkowe informacje uzyskać 
można pod numerem telefonu 
58 692 94 53 w godzinach pracy 
urzędu.

(PR)
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trzecia edycja amber Fest już 
w sobotę 9 września!
stało się już tradycją, że na początku września przy stadionie energa 
Gdańsk, mieszkańcy trójmiasta i turyści spotykają się na pomorskim Święcie 
piwa. bogaty program wydarzenia to całodzienna rozrywka w postaci koncertów, 
atrakcji i konkursów, a także festynu dla dzieci. Uczestnicy biorą udział w uczcie produktów regionalnych.  
organizatorami amber fest są stadion energa Gdańsk i browar amber. wejście na teren amber fest jest bezpłatne.

Tegoroczny event będzie zloka-
lizowany na Parkingu P3, czyli 
od strony Amber Expo.
W sobotę 9. września bra-
my Stadionu Energa Gdańsk 
zostaną otwarte o godzinie 
11.00 rozpoczynając tym sa-
mym festyn dla całych rodzin. 
Przygotowano liczne atrakcje 
i animacje dla dzieci. Otwarta 
zostanie bezpłatna strefa gier 
i zabaw z dmuchańcami oraz 
przeprowadzone zostaną liczne 
konkursy z  nagrodami. Także 
i w tym roku na terenie even-
tu rozstawi się kilkudziesięciu 
lokalnych wystawców z  pro-
duktami regionalnymi. Od-
będzie się ich prezentacja oraz 
promocja zdrowej żywności. 
Dodatkowo zaplanowano po-
kazy live cooking oraz warze-
nia piwa. Otwarta będzie także 
FUN ARENA – największe 
centrum rozrywki na Pomorzu. 
Pierwszą część pikniku rodzin-
nego prowadził będzie Michał 
Turek.
O godzinie 16.30 nastą-
pi uroczyste odszpuntowanie 
beczki, rozpoczynając tym 

samym  biesiadę piwną, którą 
poprowadzi Wojciech Tremi-
szewski. Na żywo wystąpią: 
zespół LAYO, MITRA oraz 
Maciej Borowicz – wokali-
sta  i  kompozytor, Absolwent 
Akademii Muzycznej w Kato-
wicach, który brał udział w m.
in.: musicalu “The Witness”, 
programie “Droga do gwiazd”, 

koncertach telewizyjnych. Ma-
ciej jest frontmanem formacji 
Hopkele i Deadly Plants. Od 
22.00 do północy będzie moż-
na bawić się na DJ-party.
Amber Fest to też doskonała 
okazja do spróbowania więk-
szości piw z Browaru Amber. 
Z okazji Pomorskiego Święta 
Piwa, browar uwarzy specjalne 

piwo w serii Po Godzinach, 
będzie też prezentował nowe 
piwa, które wchodzą do oferty.
- co roku na kranach podczas 
AMBER Fest staramy się po-
kazać jak najszerszą ofertę piw 
z naszego browaru. W tego-
rocznej edycji będą to m.in.: 
Pszeniczniak, APA, Koźlak, 
Grand Imperial Porter, Złote 

Lwy, Amber Czarny Bez oraz 
specjalnie uwarzone na okazję 
imprezy piwo marcowe. Jest to 
tradyyjny styl mocno związany 
z jesiennymi imprezami piwny-
mi – mówi Marek Skrętny Dy-
rektor marketingu w Browarze 
Amber.
 
Warte uwagi są również wyda-
rzenia piwne, które odbywają 
się podczas AMBER FEST, 
tradycyjnie już przeprowa-
dzimy pokazy warzenia piwa. 
Podczas całego dnia będzie 
można dowiedzieć się więcej 
o składnikach i o samym rze-
miośle piwnym. Doświadczeni 
piwowarzy domowi udzielą in-
strukcji jak uwarzyć pierwsze 
piwo w domu – dodaje Marek 
Skrętny
 
– Rok do roku, rozwijamy ofer-
tę produktów regionalnych  
i atrakcji dla uczestników Am-
ber Fest. Dlatego na drugiej 
edycji frekwencja przekroczyła 
tę z pierwszego Amber Fest,  

a w tym roku mamy nadzieję 
na pobicie kolejnego rekordu 
pod względem liczby uczest-
ników – mówi Dawid Szpinek, 
Dyrektor ds. Marketingu i Im-
prez Masowych, Stadion Ener-
ga Gdańsk. – Nic nie łączy lu-
dzi tak, jak wspólne spędzanie 
czasu, wspólne biesiadowanie. 
Razem z Browarem Amber 
zadbamy o dobrą atmosferę 
wydarzenia.
 
Partnerami wydarzenia są: 
PEPSI, Port Service, Pie-
karnia & Cukiernia Andrzej 
Szydłowski.

Patronat honorowy nad Amber 
Fest objęli: Prezydent Miasta 
Gdańska – Paweł Adamowicz, 
Marszałek Województwa Po-
morskiego – Mieczysław Struk.
Patronami medialnymi zostali: 
Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, 
Gazeta Wyborcza oraz Co Jest 
Grane.
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 okazale prezentuje się sprzęt przywieziony przez strażaków z kolbud

 pamiątkowe zdjęcie polskich i ukraińskich strażaków

ZA ROK jUBILEUSZ OSP PRęGOWO

strażacy pomagają ukraińskim kolegom
rycerze św. floriana z terenu gminy kolbudy specjalizują się z niesieniu pomocy potrzebującym. ich działanie daleko już wykroczyło 
poza granicę  naszego państwa. niedawno przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych odwiedzili swoich kolegów po fachu 
z ukraińskiego Jaworowa.

fo
t.

 U
G

 K
ol

bu
dy

HIT TEGOROcZNEGO LATA

tłumy na kolbudzkiej plaży
plaże we władysławowe, krynicy morskiej czy Jastarni nie cieszą się tego lata tak 
wielką popularnością jak kąpielisko w kolbudach, gdzie w słoneczne dni nie ma 
żadnego wolnego miejsca.

Plaża nad jeziorem w Kolbudach 
niemal każdego dnia oblegana 
jest przez tłumy miłośników ką-
pieli wodnych i słonecznych. 
– W niedzielne popołudnie za-
gadnął mnie jeden z mieszkań-
ców naszej gminy. Powiedział 
mi, że zbyt mocno rozreklamo-
waliśmy naszą plażę, bo sam nie 
ma się gdzie położyć. Z takiego 
faktu można się tylko cieszyć – 
mówi nam Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Plaża w Kolbudach, nawet kie-
dy nie ma słońca, jest niemal w 
całości zapełniona. W większo-
ści są to mieszkańcy naszej gmi-
ny, ale odpoczywają tu również 
turyści.
– W weekendy, kiedy jest sło-
neczna pogoda, nie ma szans 
na znalezienie wolnego miejsca 
na plaży. Wykorzystywany jest 
każdy wolny skrawek. Sprzęt 
pływający, którym dysponuje-
my, jest non stop wykorzysty-
wany, a mimo to osób plażują-
cych nie ubywa. Największym 
zainteresowaniem cieszą się żół-
te garbusy, a więc rowery wodne 
– mówi „Panoramie” Bartłomiej 

Papis, kierownik Referatu Spor-
tu i Turystyki Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Bardzo niskie ceny za wypoży-
czenie wodnego sprzętu spowo-
dowały, że jest on tak chętnie 
wykorzystywany. Już wcześniej 
informowaliśmy, że ceny wynaj-
mu sprzętu pływającego są naj-
niższe w regionie. Miłośników 
wodnego szaleństwa na pewno 
przyciągnął również wakeboar-
ding – wyciąg, dzięki któremu 
można pływać na desce. 
Mimo że tak wiele osób korzysta 

z wypożyczalni wodnego sprzę-
tu, to pozyskane w ten sposób 
pieniądze nie wystarczą nawet 
na utrzymanie plaży i przystani. 
– Są to symboliczne pieniądze 
i może wystarczą na opłacenie 
rachunku za prąd. W przyszłym 
sezonie dla mieszkańców naszej 
gminy ceny pozostaną na tym 
samym poziomie, natomiast dla 
turystów spoza naszej gminy 
koszt wynajęcia sprzętu wod-
nego wzrośnie o 100 procent. 
Mimo to nasze ceny w dalszym 
ciągu będą najniższe w regionie 

  każdego dnia plaża w kolbudach oblegana jest przez tłumy turystów

– tłumaczy nam Bartłomiej 
Papis.
Do końca wakacji pozosta-
ły jeszcze dwa tygodnie, więc 
wszystkich miłośników pla-
żowania i sportów wodnych 
zapraszamy do Kolbud. Tu na 
pewno znajdziecie coś dla siebie 
i będziecie zadowoleni z czasu 
spędzonego nad kolbudzkim 
jeziorem.

(lubek)

oGłosZEniE rsm „budoWlani” 

poWiErZChniE pod rEklamę:

1.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
 20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2
2.  Lokal przy ul. Czyżewskiego 12 -  
pawilon I piętro (na gabinet kosmetyczny)
 21,21 m2 ze stawką 11,72 zł/m2
3.  Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34  
(pawilon handlowy)
 117,80 m2 ze stawką 24,00 zł/m2
4.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609B
 26,10 m2 ze stawką 3,02 zł/m2
5.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
 94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2
6.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
 144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2
7.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
 23,69 m2 ze stawką 3,84 zł/m2 

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego 
ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, 
wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości 

itp. Stawki do negocjacji. 

Istnieje rownież możliwość wydzierzawienia powierzchni 
reklamowej na terenie Spółdzielni "Budowlani"

Bliższych Informacji udziela się
pod nr tel. (58) 552-00-08 wew. 50, w dniach:

Pon. od 8.00 do 17.00,
Wt.-Pt. od 7.15 do 15.00.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”  
w Gdańsku - Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:

Wyjazd na Ukrainę nie miał 
charakteru turystycznego. Nasi 
strażacy pojechali do Jaworo-
wa z darami dla miejscowych 
strażaków.
- Był to nasza druga wyprawa 
do Jaworowa. Pierwszy raz, w 
znacznie skromniejszym gro-
nie, byliśmy tam w lutym. 

Wtedy zawieźliśmy na Ukra-
inę pompę szlamową oraz to-
porki, pasy i hełmy. Wspólnie 
z merem Jaworowa oraz stra-
żakami ustaliliśmy, że jesz-
cze w tym roku przyjedzie do 
nich znacznie większa dele-
gacja – mówi nam Daniel Ra-
biega, komendant Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Kolbudach, który 
pełni również funkcję radnego 
gminnego.
Tym razem darów na Ukraiń-
ców było znacznie więcej. Po-
lacy zabrali na wschód mundu-
ry, hełmy, pasy, obuwie, pompę 
pływającą i pilarkę do drzewa.
- Zawieźliśmy im rzeczy, któ-
re u nas nie spełniają już ate-
stów i wymogów, a tam mogą 
posłużyć jeszcze przez wiele 
lat. Ukraińskim strażakom ten 
sprzęt na pewno się przyda, 
ponieważ ich jednostki są tak 
wyposażone jak nasze 20 albo 
30 lat temu – komentuje Daniel 
Rabiega.
Nie jest to ostatni akt dobrej 
woli strażaków z gminy Kolbu-
dy. Być może już w przyszłym 
roku jednostka w Jaworowie 
wzbogaci się o wóz bojowy.
- OSP Pręgowo dysponuje w 
tej chwili ciężkim samochodem 
marki Jelcz. Czynimy starania, 
aby w przyszłorocznym budże-
cie gminy zabezpieczyć środki 
finansowe na zakup nowego 

samochody – mówi nam radny 
Rabiega. – Kiedy do Pręgowa 
trafiłyby nowy wóz, to wysłu-
żony Jelcz trafiłby do kolegów 
z Ukrainy.
Samochód dla OSP Pręgowo 
byłby doskonałym prezent dla 
jednostki, która w przyszłym 

roku obchodzić będzie swo-
je 60-lecie. Właśnie przy tej 
okazji organizowane ma być 
spotkanie strażaków z zaprzy-
jaźnionych miast. Właśnie na 
okoliczność jubileuszu OSP 
Pręgowo komendant Daniel 
Rabiega chce zaprosić do Polski 

strażaków z Ukrainy, Niemiec 
i Litwy. 
O działaniach strażaków 
ochotników z gminy Kolbudy 
będziemy oczywiście informo-
wać naszych Czytelników. 

(lubek)
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PEDAŁOWANIE Z SILNIKIEM

rowery elektryczne 
Energa Obrót w ramach akcji 
„Ładujemy pozytywną energią” 
bezpłatnie udostępniła turystom, 
spędzającym wakacje w Trójmie-
ście, 12 rowerów elektrycznych. 
Poprzez promocję elektrycznego 
transportu firma wspiera nie tyl-
ko aktywność i zdrowy tryb ży-
cia, ale też biznesy swoich hotelo-
wych klientów. Kolejne 12 jedno-
śladów może trafić do turystów 
już w najbliższym czasie. 
Dotychczas elektryczne rowe-
ry zostały przekazane do trzech 
trójmiejskich hoteli: Dwór Oliw-
ski w Gdańsku, Hotel Orle i 
Zhong Hua w Sopocie (przy 
promenadzie). 
– Hotelowi goście mogą bezpłat-
nie wypożyczać rowery w trakcie 
wakacyjnego wypoczynku. Fir-
ma dostarczyła do hoteli nowo-
czesne rowery polskiego produ-
centa EcoBike wraz ze stojakami. 
Zapewnia też ich serwis. Do pilo-
tażowej inicjatywy zapraszane są 
kolejne hotele z Gdyni, Gdańska 
i Sopotu, a w przyszłości Energa 
może ją rozszerzyć na całą Polskę 
– informuje nas Adam Kasprzyk, 
rzecznik prasowy Grupy Energa.
Rower elektryczny dzięki wbudo-
wanemu w tylnym kole silnikowi 
elektrycznemu niweluje obciąże-
nia i ułatwia przemieszczanie się. 
Użytkownik jednośladu może 
pokonać dłuższe dystanse przy 
stosunkowo mniejszym wysiłku. 
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POGODA DAŁA SIę WE ZNAKI

pracowite wakacje strażaków
strażacy z terenu gminy kolbudy znów mieli ręce pełne roboty. tym razem musieli 
zajmować się usuwaniem skutków dwudniowych opadów deszczu, które pod koniec 
lipca nawiedziły nasz region.

Ochotnicze Straże Pożarne w 
gminie Kolbudy coraz rzadziej 
wyjeżdżają do pożarów. Gros 
ich akcji to wyjazdy do wypad-
ków drogowych czy akcje po-
wodziowe. Szczególnie trudny 
okazał się koniec lipca. 
– Kiedy przez dwa dni lał 
deszcz, na terenie powiatu 
gdańskiego odnotowano aż 50 
wyjazdów, z czego blisko 20 z 
nich miało miejsce na terenie 
gminy Kolbudy. Zalane były 
nie tylko drogi, ale również 
piwnice i domy. Rzeki wystę-
powały z koryt, powywracane 
drzewa blokowały lokalne dro-
gi. Najgorzej sytuacja wyglą-
dała w Jankowie, Czapielsku 
i części Kolbud – mówi nam 
Daniel Rabiega, komendant 
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w 
Kolbudach. 
Przez dwa dni strażacy mie-
li pełne ręce roboty. Krótkie 
przerwy wprowadzone były 
tylko na regenerację sił. Dla po-
równania w czasie ubiegłorocz-
nej nawałnicy, która przeszła 
przez nasz region w połowie 

PRZycHODNIA „RODZINNA”

darmowa szkoła rodzenia

W ostatnich dwóch nume-
rach prezentowaliśmy za-
kres prac dwóch kolbudzkich 
przychodni. Teraz przyszła 
kolej na Przychodnię „Ro-
dzinną”, która swoją siedzibę 
ma przy ul. Przedszkolnej 34.
Przychodnia działa w godz. 
8.00 – 18.00, a do dyspozy-
cji pacjentów pozostają lekarz 
rodzinny i pediatrzy. Prowa-
dzone są też szczepienia, jest 
również punkt pobrań – labo-
ratorium Invicta.
- W naszej przychodni działa-
ją poradnie: dietetyczna, fizjo-
terapeutyczna, rehabilitacyjna 

i psychoterapeutyczna – infor-
muje nas Aleksandra Dampc 
z Przychodni „Rodzinnej”.   
Jednak najważniejszym tema-
tem, o którym warto powie-
dzieć, jest bezpłatna szkoła 
rodzenia.
- Szkoła dedykowana jest pa-
niom od 21 tygodnia ciąży. 
W czasie zajęć dowiedzieć się 
można co zabrać do porodu i 
kiedy jechać do porodu. Prowa-
dzone będą wykłady z pediatrą, 
wykłady o porodzie, ćwiczenia 
oddechowe i ogólnorozwojo-
we. Panie dowiedzą się, jak 
kąpać, pielęgnować i karmić 

noworodka. Podczas spotkań 
poruszana będzie również 
kwestia Banku Komórek Ma-
cierzystych i ratownictwa – 
udzielania pierwszej pomocy. 
Będą też spotkania z psycho-
logiem, czy logopedą – konty-
nuuje Aleksandra Dampc. 
Więcej o kolbudzkiej szkole 
rodzenia dowiedzieć się moż-
na bezpośrednio w Przychod-
ni „Rodzinnej”.

(GR)

lipca, wyjazdów było znacz-
nie więcej. W całym powiecie 
gdańskim odnotowano 160 
wyjazdów, a strażacy pracowali 
non stop przez całą dobę. 
– W tym roku już po raz dru-
gi mieliśmy tak wiele pracy. 

Podobna ulewa nawiedziła nas 
bowiem późną wiosną. Na tego 
typu wyjazdy jesteśmy oczy-
wiście odpowiednio przygo-
towani. Każda nasza jednost-
ka wyposażona jest w pompy 
szlamowe i pływające oraz piły, 

dzięki którym usuwamy zwa-
lone drzewa. Strażacy dbają 
oczywiście o cały sprzęt, żeby 
nie zawiódł ich w czasie akcji – 
dodaje Daniel Rabiega.

(KL)

– Bateria może wesprzeć rowe-
rzystę na dystansie do 60 km lub 
całkowicie zastąpić pedałowanie 
na trasie liczącej około 30 km. 
Średni koszt przejechania 100 
km rowerem elektrycznym wy-
nosi około 80 groszy. Pokonanie 
analogicznej odległości skuterem 
jest droższe – bo kosztuje 12 zło-
tych, a samochodem z silnikiem 
benzynowym, aż 62 razy bardziej 
kosztowne. Proste i łatwe jest tak-
że ładowanie baterii. Zajmuje ono 
około czterech godzin. Natomiast 
szybki proces, pozwalający nała-
dować baterię w 80 procentach 
zamyka się w zaledwie dwóch go-
dzinach. Niewielkich rozmiarów, 
przenośna ładowarka pozwala 
uzupełnić poziom energii – w 
domowym zaciszu. Koszt nała-
dowania baterii do pełna to jedy-
nie kilkadziesiąt groszy – podaje 
Adam Kasprzyk. 
Rowery elektryczne są też dostęp-
ne w najnowszej ofercie eSkle-
pu Energa. Dla swoich klientów 
firma przygotowała atrakcyjne 
rabaty – mogą oni zakupić rower 
najtaniej na rynku, także w syste-
mie ratalnym. 
– Jeszcze w tym miesiącu ogło-
simy konkurs fotograficzny, w 
którym główną nagrodą będzie 
wysokiej klasy rower elektryczny 
– dodaje rzecznik.

(AK)
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PRZEANALIZOWANO WSZySTKIE WARIANTy

pływalnia z widokiem na „orlika”
coraz więcej wiadomo na temat basenu, który będzie wybudowany przy zespole kształcenia podstawowego i Gimnazjalnego 
w kolbudach. trwają jeszcze prace nad projektem budowlanym.

Przez szereg lat, jako natural-
ną dla budowy basenu loka-
lizację wskazywano teren za 
szkołą. Właściwie już od dnia 
otwarcia tej placówki mówiono 
uczniom, że to właśnie tam w 
przyszłości powstanie pływal-
nia. Ostatecznie zdecydowa-
no jednak, że korzystniejszym 
rozwiązaniem będzie jednak 
lokalizacja nowego obiektu od 
frontu budynku szkoły.
W powstającym właśnie pro-
jekcie basen zlokalizowano 
w bezpośrednim sąsiedztwie 

boiska „Orlik”, umiejscawiając 
obiekt na terenie obecnego ma-
łego parkingu i placu apelowe-
go, przed dzisiejszym głównym 
wejściem do budynku szkoły. 
Tory pływalni rozmieszczone 
mają być prostopadle do ist-
niejącej sali gimnastycznej. 
Oba budynki oddzielone będą 
wąskim przejściem wiodącym 
dziś do szkolnych szatni. Po-
łączenie istniejącego budynku 
z basenem zaprojektowano w 
okolicach aktualnego główne-
go wejścia do szkoły.

Zgodnie z założeniami projek-
tu osoby korzystające z pływal-
ni będą miały widok na „orlik”. 
Ściana budynku od tej strony 
ma być w całości przeszklona. 
Między budynkiem a boiskiem 
do gry w piłkę nożną projek-
tanci przewidzieli jeszcze kilka 
miejsc parkingowych.
– Przeanalizowaliśmy chyba 
wszystkie możliwe warianty 
dotyczące lokalizacji basenu w 
okolicy szkoły – mówi Leszek 
Grombala, wójt gminy Kol-
budy. – Na ostateczną decyzję 
wpływ miały kwestie związane 
z własnością gruntów i komfort 
osób korzystających z pływalni. 
Przede wszystkim szukaliśmy 
jednak rozwiązania, które nie 
będzie uciążliwe dla funkcjo-
nowania szkoły. W Kolbudach 
ma szansę powstać naprawdę 
piękny kompleks szkolno-spor-
towy z pływalnią, boiskami i 
bieżnią lekkoatletyczną. Z ba-
senu korzystać będą zarówno 
uczniowie, jak i mieszkańcy. 
Nowy obiekt wykorzystywa-
ny więc będzie do celów edu-
kacyjnych oraz udostępniany 

komercyjnie, popołudniami i w 
weekendy.
Wewnątrz budynku, oprócz 
basenu z ruchomym dnem, 
powstać ma również niecka o 
znacznie mniejszej głębokości, 
z której korzystać będą naj-
młodsi. Według projektu ma to 
być wodny plac zabaw dla ma-
luchów. Projekt przewiduje też 
wodne balie dla tych, którzy 
zamiast pływać wolą posiedzieć 
sobie w wodzie. W nowym 

obiekcie znaleźć się mają sauny 
– sucha i parowa, które będą się 
mieściły w strefie relaksu.
Wygląda na to, że inwestycja, o 
której mówiło się od wielu lat, 
staje się wreszcie faktem. Jest 
szansa, że w połowie września 
br. gotowy będzie ostateczny 
projekt. Kiedy będzie mogła się 
rozpocząć budowa basenu, któ-
rego koszt szacuje się wstępnie 
na około 12 milionów złotych?
– Przetarg ogłosimy po 

uzyskaniu prawomocnego po-
zwolenia na budowę. Jest szan-
sa, że uda się to jeszcze w tym 
roku. Prace chcielibyśmy roz-
począć wiosną przyszłego roku 
– dodaje Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów.

(RoN)
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INWESTycjE cORAZ DROŻSZE

Budynki Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i Ogólno-
kształcących w Pruszczu 
Gdańskim pierwszy raz w 
swojej historii przechodzą 
tak poważne remonty. Trwają 
właśnie prace związane z ter-
momodernizacją szkoły.
Projekt zakłada bardzo szero-
ki zakres prac.
– Mimo że do zrobienia 
mamy bardzo wiele, to jesz-
cze okazało się, że musimy 
wykonać dodatkowe rzeczy, 
których wcześniej w ogóle 
nie zaplanowaliśmy, ponie-
waż nie wiedzieliśmy, że bę-
dzie taka potrzeba. Okazało 
się chociażby, że w niektórych 
pomieszczeniach za kaloryfe-
rami nie ma tynków. Nie było 
również zewnętrznej izolacji 
fundamentów – mówi nam 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Projekt termomodernizacji 
pruszczańskiego „ogrodni-
ka” obejmuje wymianę insta-
lacji elektrycznej i instalacji 
grzewczej, ocieplania ścian i 
stropodachów oraz wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej.
– Prace rozpoczęły się w 

połowie lipca. Roboty prowa-
dzone w budynku szkoły po-
winny zakończyć się już do 
końca sierpnia, aby uczniowie 
mogli się swobodnie uczyć. 
Front robót jest bardzo duży, 
ale jestem przekonany, że 
wszystkie prace uda się za-
kończyć w terminie – dodaje 
starosta.
Całkowity koszt termomoder-
nizacji szkoły opiewa na 4,6 
mln zł. Cena jest wyższa od tej, 
którą zapisano w kosztorysie. 
– Szacowaliśmy, że uda się to 
wykonać za niespełna 4,1 mi-
liona złotych. Z tym trzeba 
było się jednak liczyć, ponie-
waż ceny poszły w górę. Nie 

jest to nasz pierwszy przetarg, 
gdzie koszt prac okazuje się 
większy od naszych szacun-
ków. Firmy budowlane mają 
pełne portfele zamówień, nie 
mają pracowników i dlatego 
nie mogą podjąć się kolejnych 
zadań – tłumaczy Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.
Termomodernizacja szkoły w 
Pruszczu Gdańskim zakoń-
czona zostanie jeszcze w tym 
roku, natomiast w następnej 
kolejności podobne prace re-
alizowane będą w Rusocinie i 
Zaskoczynie.

(lubek)

 prawie od miesiąca trwa remont „ogrodnika”  
w pruszczu Gdańskim
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Wielkie remonty trwają w 
„ogrodniku” 
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SIÓDMIAK W PRZyWIDZU

tworzą akademię sportu
Kolejny raz do Przywidza za-
witał były reprezentant w piłce 
ręcznej Artur Siódmiak. Jeden 
z najlepszych polskich szczy-
piornistów spotkał się z władza-
mi gminy, z którymi omawiał 
szczegóły związane z utworze-
niem akademii sportu.
– Już od września powstanie 
w Przywidzu 21. Akademia 
Sportu firmowana przez fun-
dację Artura Siódmiaka. Bę-
dzie to kolejna alternatywa dla 
młodych mieszkańców naszej 
gminy. Zajęcia odbywać się 
będą oczywiście w naszej hali 

widowiskowo-sportowej. Cieszę 
się, że w hali odbywają się różno-
rakie zajęcia, a oferta jest bogata 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Dodajmy jeszcze, że Funda-
cja Akademia Sportu została 
utworzona przez byłego olim-
pijczyka w 2012 roku. Jednym 
z obszarów, na których fundacja 
koncentruje swoją działalność 
jest promowanie zdrowego i 
aktywnego trybu życia poprzez 
wychowanie fizyczne, sport i re-
kreację ruchową.

(KL)
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SOŁTySI POMOGĄ W BADANIU

ankieta dla kolbudzkich seniorów
na terenie gminy kolbudy przeprowadzona zostanie ankieta wśród seniorów. 
przeprowadzać ją będą sołtysi, a badanie ma pomóc w dostosowaniu oferty do 
rzeczywistych potrzeb seniorów. ankieta przeprowadzona będzie anonimowo.

Roman Nowak z Urzędu Gmi-
ny Kolbudy informuje nas, że 
ankietę przygotowała Anita 
Richert–Kaźmierska, pełno-
mocnik wójta gminy Kolbudy 
ds. seniorów.
– Przeprowadzone badanie 
może też być przydatne przy 
sięganiu po środki zewnętrzne. 
Do tej pory niewiele polskich 
gmin zdecydowało się na prze-
prowadzenie podobnych ankiet 
– mówi Roman Nowak, który 
dodaje, że o wypełnienie formu-
larzy poproszonych zostanie 217 
osób, które ukończyły 60. rok 
życia, co stanowi 8-procentową 
próbę. – Na terenie naszej gminy 
zamieszkuje bowiem 2709 osób 
spełniających wskazane kryte-
rium wieku. W Urzędzie Gminy 
Kolbudy odbyło się już spotka-
nie Anity Richert-Kaźmierskiej 
z sołtysami, którzy odwiedzą 
seniorów i poproszą o udzielenie 
odpowiedzi na zawarte w for-
mularzu pytania.
Osoby ankietowane będą odpo-
wiadać na 40 pytań. Oto kilka z 
nich: Czy i jak często w ostat-
nich 12 miesiącach korzystał/a 

Pan/Pani z porady lekarza spe-
cjalisty? Czy doświadczał/a 
Pan/Pani w ostatnich 12 mie-
siącach trudności w wykony-
waniu czynności dnia codzien-
nego? Na jakie bariery archi-
tektoniczne napotyka Pan/Pani 
w budynku w którym mieszka, 
w jego najbliższym otoczeniu 
oraz na terenie gminy? Jak zwy-
kle spędza Pani/Pan swój wolny 
czas?
Pytania nie były brane z sufi-
tu, bo jak zauważa Krzysztof 
Hypki, naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Gminy Kolbudy, mieszkańcy 
interesują się chociażby progra-
mami prozdrowotnymi. 
– Wyniki tej ankiety pomogą 
nam w przygotowaniu takiego 
programu, który będzie odpo-
wiadał rzeczywistym potrze-
bom starszych mieszkańców – 
mówi Krzysztof Hypki.
Z kolei Marek Goliński, wice-
wójt gminy Kolbudy dodaje, że 
informacje z ankiety będą wy-
kazem potrzeb, ale też oceną 
działań podejmowanych przez 

  w Urzędzie Gminy kolbudy odbyło się już spotkanie anity richert-kaźmierskiej  
z sołtysami, którzy odwiedzą seniorów i poproszą o udzielenie odpowiedzi na zawarte  

w formularzu pytania.

gminę w stosunku do osób 
starszych. 
– Do tej pory niewiele polskich 
samorządów zdecydowało się na 
przeprowadzenie takiego bada-
nia na tak dużej próbie. Chciał-
bym prosić naszych mieszkań-
ców, aby rzetelnie i szczerze 
odpowiadali na zawarte w for-
mularzu pytania – apeluje Ma-
rek Goliński.
O wynikach ankiety poinfor-
mujemy na naszych łamach.

(GR)

  pogotowie w pruszczu Gdańskim – nazywane już przez mieszkańców „szwajcar”, zacznie funkcjonować 
prawdopodobnie od 1 września

MAMy NAMIASTKę SZPITALA

nowe pogotowie już od września 
zakończyła się budowa siedziby pogotowia ratunkowego w pruszczu Gdańskim. 
Jak zapowiada marian cichon, wicestarosta gdański, już od 1 września pacjenci 
mają być przyjmowani w placówce przy ulicy raciborskiego. w tym samym 
czasie swoją pracę ma tu rozpocząć powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Obiekt przy ulicy Raciborskiego 
jest imponujący. To właśnie tu 
przenoszone jest Pogotowie Ra-
tunkowe oraz Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 
– W tej chwili trwają ostatnie 
odbiory. Zajmujemy się również 
wyposażeniem pomieszczeń. 
Lada dzień będziemy zajmować 
się przeprowadzką – mówi nam 
wicestarosta Marian Cichon. 
– Zakładam, że obie placów-
ki funkcjonowanie w nowym 
miejscu rozpoczną z początkiem 
września, a informacje na ten te-
mat na pewno pojawią się i nie 
obejdzie się to bez echa.
Koszt inwestycji okazał się więk-
szy niż początkowo szacowano. 
Trzeba jednak wiedzieć, że wy-
budowano nie tylko budynek.
– Cały teren objęty jest systemem 
monitoringu, na który składa się 
75 kamer. Budynek dostosowany 
jest oczywiście dla osób niepeł-
nosprawnych i matek z wózka-
mi. Przed budynkiem znajduje 
się darmowy parking dla pacjen-
tów i klientów PCPR. Są jednak 

parkometry, aby za miejsce po-
stojowe płaciły osoby, które będą 
chciały zostawić tu tylko swoje 
auto – tłumaczy Marian Cichon.
Mimo że powiat nie ma podpi-
sanego kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, to w pla-
cówce przy ulicy Raciborskie-
go chce uruchomić całodobowe 
przyjmowanie pacjentów.

– Również nocą dyżurować bę-
dzie lekarz ogólny, pediatra, 
stacjonować tu będzie także 
karetka, która w razie nagłego 
przypadku odwiezie chorego do 
szpitala. Można powiedzieć, że 
już teraz nasze pogotowie jest 
namiastką szpitala – dodaje wi-
cestarosta. – Docelowo chce-
my jeszcze rozbudować obecny 

obiekt i uruchomić tu oddział 
pobytu dziennego. Jest to jed-
nak piosenka przyszłości. Koszt 
inwestycji wynieść może 3 – 5 
milionów złotych, dlatego reali-
zacja tego pomysłu może zająć 
na pewno kilka lat.

(lubek)

GDAŃSK

powstanie centrum 
geriatrii 
Już we wrześniu ruszy w Gdań-
sku budowa nowoczesnego 
centrum geriatrii. Realizacją 
inwestycji, której koszt opiewa 
na blisko 12 mln zł, zajmie się 
Gdański Uniwersytet Medycz-
ny, a ponad 10 mln zł pochodzić 
będzie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.
Jak informuje nas Marcin 
Szumny z Departamentu Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
centrum geriatrii powstanie w 
strukturze Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego (UCK). 
– Ośrodek będzie świadczył 
kompleksową opiekę ambula-
toryjną dla seniorów. Na po-
trzeby centrum dostosowane 
zostaną obiekty Szpitala Stu-
denckiego przy al. Zwycięstwa 
30. Dzięki inwestycji poprawi 
się opieka zdrowotna nad oso-
bami starszymi – dodaje Mar-
cin Szumny. – Realizacja pro-
jektu obejmować będzie m.in. 
prace remontowo-budowlane, 
zakup wyposażenia do reha-
bilitacji ruchowej, kardiolo-
gicznej i pneumonologicznej. 
Będzie nowy sprzęt medyczny 
do diagnostyki i terapii w za-
kresie funkcji poznawczych, a 
także systemów do teleopieki 
nad pacjentem, telerehabilitacji 
domowej oraz monitoringu pa-
cjentów. Pomieszczenia zosta-
ną wyposażone w podstawowy 
sprzęt biurowy i medyczny.
To jednak nie wszystko, 

ponieważ organizowane będą 
też szkolenia specjalistyczne 
dla lekarzy POZ, specjalistów 
i pielęgniarek, fizjoterapeutów, 
koordynatorów zespołu, a tak-
że psychologów, dietetyków, 
pracowników socjalnych, opie-
kunów, wolontariuszy, absol-
wentów Wydziału Zdrowia Pu-
blicznego GUMed. Będą one 
dostosowane do nowego mode-
lu opieki nad seniorem.
– GUMed, jako organ zało-
życielski szpitala klinicznego i 
jedyna uczelnia medyczna na 
Pomorzu, której działalność 
prowadzona jest na obszarze 
metropolitalnym, aktywnie 
współuczestniczy w tworze-
niu systemu ochrony zdrowia 
w regionie. Zapewnia wysoko-
specjalistyczne świadczenia dia-
gnostyczno-lecznicze, prowadzi 
kształcenie ustawiczne kadr 
medycznych oraz dostarcza eks-
pertyz i opinii dla władz samo-
rządowych i państwowych.
Projekt utworzenia centrum 
geriatrii zostanie sfinansowa-
ny ze środków pochodzących 
z mechanizmu finansowego 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach Ob-
szaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot – tłumaczy 
Marcin Szumny.
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacja projektu zakończy się w 
sierpniu 2020 roku.

(GR)
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  marszałek mieczysław struk, wicemarszałek wiesław bycz-
kowski i profesor Jacek bigda z Gdańskiego Uniwersytetu medycz-

nego podpisują umowę o dofinansowanie centrum Geriatrii
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do trzech razy – 
sZtuka!
Po raz trzeci Stowarzyszenie 
KomuKulturka zaprosiło do 
teatralnego odkurzania nocy 
świętojańskiej i odkrywania  
uroczysk, których wiele w na-
szej okolicy. 
23 czerwca 2013 r. w stadni-
nie koni Kumaki odprawili-
śmy Świteziankę świętojań-
ską – pojedynek między pan-
nami wodnymi i wiedźmami 
wierzbowymi z wiarołomną 
miłością w tle i spławianiem 
wianków o zachodzie słońca.
24 czerwca 2016 r. na dwu-
kilometrowej scenie leśnej 
między Kolbudami a Pręgo-
wem celebrowaliśmy Przej-
ście przez dziurę w czasie 
– teatralny spacer po odreal-
nionych chaszczach z Dolą w 
awangardzie, z impresjami na 
temat kwiatu paproci, z upo-
staciowioną słowiańską ma-
gią i czerwcowym ogniem w 
finale.
23 czerwca 2017r. w nie-
oczywistej przestrzeni Starej 
Papierni w Łapinie wyro-
iło się Przesilenie - spektakl 
poetycki podszyty światłem, 
barwą, ruchem, dźwiękiem. 
W świat postaci z krwi i kości 
– Praczek, Dziewek, Parobca, 
Mleczarza, Zielarki - wdarły 
się w czas przesilenia postacie 
z przeczucia i bajdy, z tradycji 
i wyssane z palca – Król Zło-
ty, Wiły, Wiedźmy, Boginki. 
Żonglowały życiem i śmier-
cią, miłością i pożądaniem. 
A wszystko na granicy jawy i 
snu – w bezczasie.
Spektakle plenerowe to szcze-
gólne doświadczenie w pracy 

stowarzyszenia, są dla nas nie 
tylko przeżyciem artystycz-
nym (amatorzy też mają do 
niego prawo), ale i przeżyciem 
społecznościowym – groma-
dzą bowiem dziesiątki bezin-
teresownych, utalentowanych 
ludzi w różnym wieku (dwa 
ostatnie projekty powstały 
dzięki bezpośredniemu za-
angażowaniu ponad 50 osób, 
a przyjęte zostały przez co 
najmniej trzystuosobową wi-
downię). Twórcami i odbior-
cami są nasi bliscy, sąsiedzi i 
znajomi, ich sąsiedzi i znajo-
mi sąsiadów… Cudownie jest 
– móc na siebie liczyć!
W zapowiedzi czerwcowego 
spektaklu pisaliśmy: … roz-
sypiemy wiersze Bolesława 
Leśmiana i Alicji Krajew-
skiej; roztrwonimy muzykę 
Arkadiusza Szafrańca, Ro-
berta Wasilewskiego i Ro-
berta Jaworskiego. Ufamy, że 
publiczność pozbiera. 
Serdecznie dziękujemy tym, 
którzy pozbierali. Bardzo 
przepraszamy wszystkich, 
którzy nie mogli zoba-
czyć zbyt wiele. W dżdży-
sty wieczór, na przedprożu 
wakacji przybyło do Starej 
Papierni więcej widzów niż 
mogło pomieścić przygoto-
wane przez nas miejsce, dla-
tego zapraszamy Państwa 
raz jeszcze – we wrześniu. 
Informacje ukażą się na ko-
mukulturkowym Facebo-
oku oraz na naszej stronie:  
www.komukulturka.org.pl

awa

cORAZ cHęTNIEj jEŹDZIMy POcIĄGAMI

pomorskie stawia na 
transport publiczny
w pomorskiem postawiono na transport publiczny. zainwestowano w kolej 
metropolitalną. władze województwa dążą teraz do wspólnego biletu 
komunikacyjnego na pomorzu. o tym i innych działaniach zmierzających do 
rozwoju komunikacji publicznej na pomorzu z ryszardem Świlskim, członkiem 
zarządu województwa pomorskiego, rozmawia krzysztof lubański.

– niedawno otrzymaliśmy 
dane dotyczące ilości podró-
żujących na trasie Gdańsk 
– kartuzy. są one zadowa-
lające?
– Minął rok od ulewy, któ-
ra przeszła nad Trójmiastem i 
zniszczyła niektóre fragmenty 
linii kolejowej Gdańsk – Kar-
tuzy. Podkreślę w tym miejscu, 
że nie było to spowodowane 
żadnym błędem projektowym. 
Nie było możliwe przygotowa-
nie jakiekolwiek inwestycji na 
tego typu nawałnicę.
Przypomnę, że we wrześniu 
2016 roku 156 tysięcy osób po-
dróżowało na tej trasie i z każ-
dym miesiącem liczba ta rosła. 
Myślę, że dziś możemy się po-
chwalić, bo w czerwcu z Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej 
skorzystały 262 tysiące podró-
żujących. Z tego faktu możemy 
się cieszyć. Myślę, że jest jesz-
cze za wcześnie, aby podsumo-
wać cały projekt Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Tym 
zajmiemy się, kiedy minie 5 lat 
od jej uruchomienia. Korzysta-
jąc z okazji chciałbym jednak 
zaznaczyć, że PKM nie jest ko-
leją aglomeracyjną, ale koleją, 
która ma połączyć Trójmiasto 
z innymi powiatami naszego 
województwa, czyli powiatem 
kościerskim, kartuskim, a być 
może niebawem i bytowskim.
– Co powoduje, że tak duża 
liczba podróżnych korzysta z 
oferty kolejowej?
– Jednym z powodów jest na 
pewno fakt, że zmieniliśmy po-
łączenia z Kościerzyną. Do tego 
miasta można było dojechać za-
wsze z Gdyni. My wprowadzi-
liśmy bezpośrednie połączenie 
Gdańsk – Kościerzyna, co oka-
zało się strzałem „w dziesiątkę”. 
W czerwcu przewieźliśmy na 
tej linii 56 tysięcy pasażerów. 
Poza tym pasażer ma dobrze 
przygotowaną ofertę i z niej po 
prostu korzysta. 
– rozumiem zatem, że po-
morska kolej metropolitalna 
zdała egzamin, ale na tym 
chyba nie koniec?
– Nowa linia kolejowa zdała 
egzamin, ale oczywiście da-
lej chcemy rozwijać jej ofertę. 
Przed nami kolejne wyzwania. 
W Gdyni kończy się właśnie 
budowa dwóch przystanków 
PKM: Karwiny i Stadion. Obie 
inwestycje nie miały powstać 
w ramach projektu Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Dzięki 

naszym staraniom Komisja 
Europejska zgodziła się posze-
rzyć i dofinansować ten projekt. 
Przystanki powinny być odda-
ne do użytku już w październi-
ku. Kolejnym projektem, który 
chcemy realizować wspólnie z 
Polskimi Liniami Kolejowy-
mi, jest elektryfikacja całej li-
nii od Maksymilianowa aż po 
Gdynię. Jest to kolejny milowy 
krok, który – mam nadzieję 
– nastąpi w 2020 roku. Dzię-
ki temu łatwiej będzie można 
wywieźć towary z gdyńskiego 
portu. Jeśli tych inwestycji się 
nie zrealizuje, to za kilka lat 
Gdynia się po prostu zatka.
– przenieśmy się może na 
drugą stronę trójmiasta. 
swego czasu szumnie infor-
mowaliśmy o połączeniach 
szybkiej kolei miejskiej z 
pruszczem Gdańskim i tcze-
wem. teraz tych połączeń 
nie ma. dlaczego?
– SKM nie kursuje w kierun-
ku Pruszcza Gdańskiego, po-
nieważ nastąpiło dublowanie 
dwóch przewoźników – Prze-
wozów Regionalnych i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej. Można po-
wiedzieć, że lepszą ofertę mają 
na razie Przewozy Regionalne. 
Jesteśmy jednak w przededniu 
nowego postępowania przetar-
gowego na obsługę tego ukła-
du komunikacyjnego przez 
następne 2 lata. Chcemy, aby 
przepustowość pociągów rela-
cji Tczew – Gdynia była jesz-
cze większa, co wymusza z ko-
lei budowę dodatkowego toru 
między Pruszczem Gdańskim 
a Gdańskiem. W tej sprawie 
rozmawiamy z PLK i widzimy, 
że nasi partnerzy podchodzą do 
tego projektu bardzo poważnie, 
ale i pozytywnie.
– Czy możemy więc podać 
jakieś daty dotyczące bu-
dowy dodatkowego toru do 
pruszcza Gdańskiego?
– Rezerwa terenu na dodatko-
wy tor jest, ale nie chciałbym 
przesądzać, którędy będzie on 
biegł. Prosi się aż, żeby pocią-
gi jeździły dalej, a nie kończy-
ły swój kurs na stacji Gdańsk 
Śródmieście. 
Myślę, że nie wcześniej jak w 
2019 roku gotowe będzie stu-
dium wykonalności tej inwe-
stycji. Wtedy dopiero dowiemy 
się, czy budowa jest zasadna. 
Nie jest to moja rola, ale moim 
zdaniem studium pokaże sens 
realizacji tego przedsięwzięcia. 

Jestem przekonany, że z każ-
dym rokiem moda na kolej 
będzie coraz większa i miesz-
kańcy Pomorza będą ocze-
kiwali atrakcyjnej oferty 
transportowej.
– Jak zatem zamierzacie 
zachęcić do korzystania z 
transportu publicznego?
– Poza odpowiednią ofer-
tą połączeń, chcemy również 
wprowadzić jednolity bilet dla 
wszystkich przewoźników w 
układzie kolejowym i autobu-
sowym w całym województwie 
pomorskim. W tej chwili nawet 
mieszkańcy Trójmiasta, podró-
żując pod Gdańsku, Gdyni 
czy Sopocie, mają kłopot z ku-
pieniem odpowiedniego bile-
tu. Podjęliśmy się wyzwania i 
chcemy ten problem rozwiązać. 
Pierwszy krok w tym kierun-
ku już zrobiliśmy. Otrzymali-
śmy już unijne dofinansowanie, 
które pozwala nam na skon-
struowanie wspólnego systemu 
planu podróży. Pozwoli on w 
prosty sposób ułożyć plan po-
dróży w całym województwie 
pomorskim. W dalszej kolejno-
ści będziemy tworzyć system, 
dzięki któremu na jednym bile-
cie będzie można podróżować 

różnymi publicznymi środka-
mi transportu. Odpowiednie 
porozumienie podpisaliśmy 
już z samorządami oraz prze-
woźnikami. Projektem na-
szym zainteresowaliśmy także 
Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa.
– możemy się zatem spodzie-
wać, że znikną niebawem 
korki na drogach dojazdo-
wych do trójmiasta?
– Mimo że w relacji Gdańsk 
– Kartuzy podróżnych przy-
bywa, to korki wciąż wystę-
pują. Są one jednak mniejsze 
niż jeszcze kilka lat wcześniej. 
Chciałbym, aby z każdym ro-
kiem korki były mniejsze. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
w dużej mierze zależy to też od 
naszych przyzwyczajeń. Ko-
rzystamy z samochodów i cięż-
ko zmienić te przyzwyczajenie, 
przesiadając się do pociągu. Co 
ciekawe, są na Pomorzu po-
wiaty, gdzie samochodów za-
rejestrowanych jest więcej niż 
mieszkańców. Jest to bolączka, 
ale mam nadzieję, że z czasem 
będzie się to zmieniać i chętniej 
będziemy korzystać z transpor-
tu publicznego.
– dziękuję za rozmowę.
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  coraz więcej zagranicznych firm inwestuje na pomorzu

AMERyKANIE INWESTUjĄ NA POMORZU

Za oceanem doceniają nasz potencjał 

W New York Athletic Club 
odbyła się konferencja „USA-
-Europe Shared Services & 
ITO Summit and Awards”, w 
której uczestniczyli przedsta-
wiciele Invest in Pomerania. 
Wydarzenie przygotowało 
CEE Business Media, wydaw-
ca i organizator wielu presti-
żowych eventów i konferencji 
dedykowanych światowym in-
westycjom. W tym roku kon-
ferencja została zorganizowa-
na po raz pierwszy w centrum 
światowego biznesu w Nowym 
Jorku i może zapoczątkuje cy-
kliczną organizację wydarzeń 
tego typu w różnych częściach 
świata. Pierwsza edycja wyda-
rzenia miała zapoczątkować 
nawiązanie bliższych rela-
cji pomiędzy amerykańskim i 
środkowo-wschodnioeuropej-
skim rynkiem nowoczesnych 
usług dla biznesu. 
Wśród zaproszonych gości 
pojawili się reprezentanci ta-
kich firm, jak Nasdaq, Boyden, 
EPAM, Johnson&Johnson, 
Lexmark, PwC, State Street 
Bank czy Transparent Solu-
tions. Łącznie w konferencji i 

stany zjednoczone doceniają pod względem inwestycyjnym region europy Środkowo-wschodniej. pomorskie i polska 
znajdują się w ścisłej czołówce krajów, w których inwestorzy zza oceanu lokują swoje centra usług i operacje. 

gali rozdania nagród uczestni-
czyło 125 reprezentantów z 79 
międzynarodowych firm zlo-
kalizowanych w 16 krajach na 
całym świecie. W tym także 
przedstawiciele polskich miast i 
regionów. Uczestnictwo w wy-
darzeniu przedstawicieli z wo-
jewództwa pomorskiego oraz 
odbyte liczne spotkania z inwe-
storami miały na celu wymianę 
doświadczeń oraz poznanie 
specyfiki amerykańskiego ryn-
ku, nawiązanie nowych kon-
taktów, a przede wszystkim za-
prezentowanie naszego regio-
nu, jako atrakcyjnej lokalizacji 
dla każdej inwestycji. 
W trakcie konferencji Marcin 
Grzegory, zastępca dyrektora 
Invest in Pomerania opowie-
dział o atrakcyjności naszego 
regionu, obsłudze inwesto-
rów, jaką zapewnia inicjatywa 
Invest in Pomerania, i która 
ułatwia pierwsze kroki inwe-
stora w naszym regionie.
– Kluczem do uwagi przed-
stawicieli firm amerykańskich 
było zaprezentowanie naszych 
dotychczasowych sukcesów na 
gruncie sektora BSS, zarówno 

jakościowych, jak i ilościo-
wych. Przedstawiliśmy świa-
towe marki, które dotychczas 
nam zaufały, jak również pod-
kreśliliśmy wysoki stopień za-
awansowania procesów pro-
wadzonych z ich trójmiejskich 
siedzib, zamiast wyłącznie sku-
piać się na walorach lokalizacji 

i oferty wsparcia. Właśnie to 
jest najtwardszym dowodem, 
że jako region i system wspar-
cia inwestorów nie oferujemy 
już obietnicy powodzenia, a 
bardzo konkretną i wielokrot-
nie sprawdzoną dojrzałą ofertę 
– mówi Marcin Grzegory.
Podczas konferencji przyznano 

także nagrody w kategoriach 
„Top US SSC Investor” oraz 
„Top US ITO/BPO Investor”, 
wśród wybranych środkowo-
-wschodnich krajów europej-
skich. Zwycięzców wyłoniono 
na podstawie obrad jury, w któ-
rym obok 30 ekspertów zwią-
zanych z sektorem SSC i ITO 

z całego świata, uczestniczył 
również Wojciech Tyborowski, 
dyrektor Invest in Pomerania. 
Nagrodzone zostały między in-
nymi: CISCO, Morgan Stan-
ley czy Epam, który rozwija się 
na naszym pomorskim rynku. 
Dodajmy, że na pomorskim 
rynku BSS pośród inwestorów 
zagranicznych firmy z USA 
stanowią najliczniejszą grupę. 
Co piąty inwestor na pomor-
skim rynku pochodzi właśnie 
z USA, a ich pracownicy sta-
nowią około 1/3 wszystkich 
zatrudnionych w naszym re-
gionie. Obecni na naszym ryn-
ku są już między innymi Intel 
Technology, Sony Pictures, 
Staples, Amazon, State Street 
Bank, Thomson Reuters, Jep-
pesen by Boeing, Manpower 
Group Solutions czy Epam.
Efektem udziału delegacji Po-
morza w wydarzeniu jest na-
wiązanie kolejnych kontaktów 
biznesowych, a przede wszyst-
kim przedstawienie naszego 
regionu, jako atrakcyjnej loka-
lizacji dla każdej inwestycji. 

Katarzyna Kaperska

szept jak 
marzenie lub 
jak śpiew ptaka 
na cztery strony 
wypływa z 
ulotnością a 
potem w każdej 
kropli deszczu 
w każdym 
zbudzonym 
motylu widzę 
twoje odbicie 
szept jak sen 
obudzony 
wiatrem 
wszystko 
takie piękne 
ale nie łatwe 
odchodzisz 
zapatrzona w 
nieznane potem 
w każdej kropli 
domyślam się 
twej łzy

Piotr  
Szczepański

OSE MA ODMIENIĆ POLSKĄ SZKOŁę

Wszystkie szkoły będą miały szybki internet
rząd przygotowuje ustawę o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. samorządy będą musiały wyposażyć szkoły w odpowiedni sprzęt, a 
rząd przez 10 lat ma finansować dostęp do internetu. o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej z dominikiem koperą, zastępcą dyrektora 
departamentu telekomunikacji ministerstwa cyfryzacji, rozmawia krzysztof lubański.

– może na początek powie 
pan naszym Czytelnikom co 
kryje się pod hasłem ogólno-
polska sieć Edukacyjna?
– Projekt Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej zakłada stworze-
nie sieci dostępu do internetu, 
łączącej wszystkie szkoły w Pol-
sce. OSE będzie siecią wirtual-
ną opartą na istniejącej infra-
strukturze szerokopasmowej. W 
pierwszych latach jej działania 
całość kosztów ponoszonych na 
funkcjonowanie OSE zostanie 
pokryta z budżetu państwa. 
– Co projekt przyniesie pol-
skim szkołom?
– Tak naprawdę mówimy o cy-
wilizacyjnej zmianie, ponieważ 
wszystkie szkoły będą miały 
dostęp do szerokopasmowe-
go, bardzo szybkiego internetu. 
Mówimy o symetrycznych 100 
mb/s, z możliwością zwiększa-
nia w przyszłości do 1 gb/s. Mó-
wimy zatem o zupełnie nowym 
systemie kształcenia. Projekt za-
kłada dofinansowanie dostępu 
do internetu przez środki rzą-
dowe, dzięki czemu samorządy 
będą mogły doposażyć szkoły 

w innym zakresie – chociażby 
w zakup nowego sprzętu infor-
matycznego. Na pewno jest to 
program, który odmieni polską 
szkołę.
– kiedy projekt ogólnopol-
skiej sieci Edukacyjnej może 
wejść w życie?
– Zakładamy, że parlament 
przyjmie ustawę w tym roku, a 
wejdzie ona w życie od 1 stycznia 
2018 roku. Jednak sam proces 
podłączania kolejnych szkół do 
sieci zajmie trochę czasu. Sądzę, 
że wszystkie placówki oświatowe 
będą w zasięgu szybkiego inter-
netu do końca 2021 roku.
– dostęp do internetu finan-
sowany ma być przez rząd 
przez pierwszych 10 lat. kto 
ponosił będzie te koszty przez 
następne lata?
– Perspektywa planowania na 10 
lat jest bardzo długa…
– szybko jednak minie...
– Uchwała Rady Ministrów 
mówi o zapewnieniu darmowe-
go internetu dla szkół bez poda-
nia terminu. Podane 10 lat jest 
tylko pewną formalnością wyni-
kającą z przepisów.

– powie nam pan jak w tej 
chwili wygląda dostęp do 
szybkiego internetu w pol-
skich szkołach?
– Nie jest z tym najlepiej, dlatego 
właśnie zdecydowaliśmy się na 
realizację Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Tylko 25 procent 
polskich szkół ma możliwość 
dostępu do internetu o szybkości 
100 mb/s. Problem z dostępem 

do szybkiego łącza w szkołach 
występuje również w dużych 
miastach. Mniej niż połowa po-
morskich szkół ma dostęp do 
szybkiego internetu, a najlepiej 
sytuacja prezentuje się w Trój-
mieście. Niechlubnym przy-
kładem jest za to stolica, gdzie 
zdecydowana mniejszość szkół 
korzysta z szybkiego łącza.
– ile rząd zamierza wydać na 

  dominik kopera, zastępca dyrektora departamentu telekomunikacji ministerstwa 
cyfryzacji gościł niedawno w trąbkach wielkich

realizację tego projektu?
– Koszt podłączenia szkół do 
sieci internetowych finansowany 
będzie z różnych źródeł. Sama 
ustawa pokazywała będzie kosz-
ty utrzymania OSE – bez kosz-
tów inwestycyjnych. Jest to kwo-
ta 160 milionów złotych.
– dziękuję za rozmowę. 
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ŚWIęTOWALI POLIcjANcI

nominacje, medale i 
odznaczenia dla zasłużonych
Tegoroczne święto Policji ob-
chodzono na terenie prusz-
czańskiej Faktorii. Była to 
okazja do wręczenia aktów 
mianowania na wyższe stop-
nie policyjne i odznak dla za-
służonych funkcjonariuszy.
– Inspektor Radosław Pie-
trzak, komendant Komendy 
Powiatowej Policji w Prusz-
czu Gdańskim podziękował 
policjantom za rzetelną i od-
daną służbę. Podziękował 
również pracownikom cy-
wilnym za zaangażowanie i 
odpowiedzialne wypełnianie 
swoich obowiązków.  Z kolei 
insp. Ewa Pachura, zastępca 
Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Gdańsku wspól-
nie z insp. Radosławem Pie-
trzakiem wręczyli funkcjo-
nariuszom akty mianowania 
na wyższe stopnie policyjne. 
Łącznie awansowano 62 po-
licjantów, w tym 11 kobiet – 
informuje asp. sztab. Marze-
na Szwed-Sobańska, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim.
Dodajmy w tym miej-
scu, że Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administra-
cji na wniosek Komendan-
ta Głównego Policji przyznał 
dwóm funkcjonariuszom brą-
zową i srebrną odznakę zasłu-
żonego policjanta. Poza tym 
jednemu z funkcjonariuszy 
przyznano brązowy krzyż za-
sługi, a trzem pozostałym złoty 
i dwa srebrne medale za długo-
letnią służbę. 
– W policyjnych uroczysto-
ściach uczestniczyli także: Ste-
fan Skonieczny, starosta gdań-
ski, Elżbieta Ellert-Rutkowska, 

zastępca prokuratora rejono-
wego w Pruszczu Gdańskim 
oraz przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych i współpracują-
cych z nami na co dzień służb 
mundurowych i instytucji, a 
także wójtowie gmin powiatu 
gdańskiego, którzy ufundo-
wali nagrody dla szczególnie 
zasłużonych policjantów – 
dodaje rzecznik pruszczań-
skiej komendy.

(GR)

  na święto policji do pruszcza Gdańskiego przyjechała 
także insp. ewa pachura, zastępca komendanta 

wojewódzkiego policji w Gdańsku

RUSOcIN

prace ruszyły
Dopiero za trzecim razem 
udało się rozstrzygnąć prze-
targ na wyposażenie pracow-
ni zawodowych w Zespole 
Szkół Rolniczych w Rusoci-
nie. Cena inwestycji okazała 
się jednak wyższa od wartości 
kosztorysowej.
– Inwestycja związana jest z 
przebudową sal oraz zaku-
pem i wyposażeniem w odpo-
wiedni sprzęt. Działania mają 
wzbogacić ofertę edukacyjną 
w rusocińskiej szkole – mówi 
nam Stefan Skonieczny, sta-
rosta gdański.
W lipcu podpisana została 

umowa z wykonawcą, a pra-
ce rozpoczęły się niedawno. 
Jednak jeszcze w tym roku 
inwestycja ma być zrealizo-
wana. Przypomnijmy jeszcze 
tylko, że inwestycja w du-
żej mierze finansowana jest 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Dodajmy jesz-
cze, że z pieniędzy tych sko-
rzysta również Zespół Szkół 
Ogrodniczych i Ogólno-
kształcących, gdzie również 
rozbudowana będzie baza 
dydaktyczno-szkoleniowa.

(GR)

WIęKSZy fUNDUSZ SOŁEcKI

decydują sami mieszkańcy
w polskich miastach bardzo popularne są budżety obywatelskie. nikt już jednak nie 
przypomina, że od wielu lat mieszkańcy wsi mają do dyspozycji fundusze sołeckie. 

Podobnie jak w miastach, rów-
nież i poza nimi o spożytko-
waniu funduszu sołeckiego 
decydują mieszkańcy. Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy mówi nam, że cele są różne, 
ale nie mogą to być działania 
inwestycyjne. 
– Decyzja na co wydane zo-
staną pieniądze z funduszu 
sołeckiego zapada podczas je-
siennego zebrania wiejskiego. 
Frekwencja na takich spotka-
niach jest zazwyczaj bardzo 
duża, ponieważ mieszkańcy 
chcą mieć wpływ na to, jak wy-
datkowane będą nawet niewiel-
kie kwoty. W przypadku naszej 
gminy są to pieniądze rzędu 30 
– 40 tysięcy złotych. Wydawa-
ne są one przede wszystkim na 
imprezy integracyjne, festyny 
dla dzieci, tablice informacyjne 
czy na poprawę estetyki miej-
scowości – mówi „Panoramie” 
Leszek Grombala.
Od przyszłego roku w gminie 
Kolbudy do wydania będzie o 
130 tysięcy złotych więcej niż 
w tym roku, a cały fundusz 
sołecki wyniesie dokładnie 
617144,56 zł. 
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Jednak, aby otrzymać pienią-
dze z funduszu sołeckiego trze-
ba najpierw złożyć wniosek 
do wójta. Te można składać 
do końca września. Dodajmy, 
że wniosek musi być przyjęty 
na zebraniu wiejskim, którego 

inicjatorami mogą być: sołtys, 
rada sołecka lub minimum 15 
pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa.
Najwięcej, bo blisko 52 tysią-
ce złotych mają do wydania: 
Otomin, Kowale, Pręgowo, 

Lublewo, Kolbudy i Bielków-
ko. Związane jest to oczywiście 
z dużą liczbą osób zamieszku-
jących w tych miejscowościach.

(lubek)

  w ramach funduszu sołeckiego 52 tysiące złotych mają do rozdysponowania
mieszkańcy lublewa

  szkoła w rusocinie wzbogaci się o nowe warsztaty
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BOISKA W MIEjScE cHASZcZy

nietypowy tor rowerowy w bąkowie
Już na wiosną informowaliśmy, że na terenie gminy kolbudy powstanie jeden z nie-
licznych na pomorzu pumtruck. nietypowy tor do jazdy na rowerze powstanie w bą-
kowie. to jednak nie wszystko, ponieważ obok wybudowane będzie wielofunkcyjne 
boisko, siłownia na świeżym powietrzu oraz boisko do gry w bule.

Atrakcyjnych miejsc rekreacyj-
nych poza Kolbudami może 
nieco brakować. Ale już za 
trzy miesiące na pewno się to 
zmieni. Inwestycja realizowa-
na będzie tuż w sąsiedztwie 
drogi wojewódzkiej Gdańsk 
– Kościerzyna.
- Nie lada atrakcją dla fanów 
rowerowego szaleństwa będzie 
pierwszy w gminie Kolbudy i 
zarazem w powiecie gdańskim 
pumptrack. To asfaltowy tor 
składający się z garbów, profi-
lowanych zakrętów oraz ma-
łych „hopek” ułożonych w ta-
kiej kolejności, aby możliwe 
było rozpędzenie się i utrzymy-
wanie prędkości   bez pedało-
wania. Dzięki niewielkich roz-
miarów przeszkodom radość z 
jazdy czerpać mogą zarówno 
dorośli użytkownicy, jak i dzie-
ci powyżej 4 roku życia. Co 
ważne, z toru można korzystać 
na wszystkich typach rowerów 
– mówi nam Roman Nowak z 
Urzędu Gminy Kolbudy. 
Wykonawca przejął już plac 
budowy, a zgodnie z podpisaną 
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umowy cała inwestycja po-
winna być gotowa już za trzy 
miesiące.
Na terenie przy ulicy Otomiń-
skiej wybudowane zostaną dwa 
tory do tradycyjnej, towarzy-
skiej gry zręcznościowej bule, 
polegającej na precyzyjnym 
rzucaniu stalowymi kulami. 
- Wokół wypełnionych kruszy-
wem torów, o wymiarach 4x15 
metrów, powstaną obrzeża wy-
konane z betonowej kostki. Ich 
szerokość umożliwi łatwy do-
stęp osobom niepełnospraw-
nym, poruszającym się na wóz-
kach. Osoby z dysfunkcją ru-
chu bez problemu będą mogły 
korzystać również z urządzeń, 
które stanowić będą wyposa-
żenie siłowni plenerowej. Tak-
że w tym przypadku szerokość 
dojść i ścieżek dostosowano do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych – dodaje Roman Nowak.
Projekt zakłada ponadto budo-
wę boiska do gry w koszyków-
kę na wózku inwalidzkim. Na 
placu pojawi się bowiem spe-
cjalny kosz. Stojak, na którym 

zamontowana zostanie tablica 
z obręczą posiadał będzie re-
gulację wysokości.  W pobliżu 
znajdzie się bowiem miejsce do 
palenia ognisk oraz ławki.
Dodajmy, że część kosztów 

– 300 tysięcy złotych – pokry-
je Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

(GR)

  podobny tor rowerowy powstanie w bąkowie

cZEKAjĄ NIESPODZIANKI

55. bieg 
Westerplatte 
Już prawie od miesiąca pro-
wadzone są zapisy do 55. Bie-
gu Westerplatte – najstarsze-
go biegu ulicznego w naszym 
kraju. Tym razem biegowa 
impreza zaplanowana została 
na niedzielę, 10 września. 
– Tym razem przewidzieli-
śmy 4000 miejsc startowych. 
Nie zabraknie dużej nie-
spodzianki dla uczestników 
tego wydarzenia – zapowiada 
Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Ośrod-
ka Sportu, który wspólnie z 
Radiem Gdańsk i Miastem 
Gdańsk jest organizatorem 
55. Biegu Westerplatte. 
Start tradycyjnie będzie zlo-
kalizowany na Westerplatte, 
u stóp pomnika upamiętnia-
jącego polskich obrońców 
Wybrzeża z września 1939 
roku. 
– Po drodze do mety, bie-
gacze pokonają m.in. nową 
kładkę na Ołowiance. Sama 
meta znajdzie się przy Euro-
pejskim Centrum Solidarno-
ści! Trasa 10-kilometrowego 
biegu posiada atest PZLA. 
Rejestracja jest możliwa wy-
łącznie poprzez formularz 

zgłoszeniowy znajdujący się 
na stronie internetowej: bie-
gwesterplatte.pl. Zgłosze-
nia będą przyjmowane do 24 
sierpnia do godz. 23.59. Wy-
sokość opłaty startowej wy-
nosi 30 złotych – informuje 
Grzegorz Pawelec.
Na mecie każdy uczestnik 
zostanie oczywiście uhono-
rowany pamiątkowym me-
dalem, odlanym specjalnie na 
tę edycję imprezy. Zwycięzcy 
biegu głównego otrzymują 
nagrody pieniężne.
– W biegu mogą wystartować 
osoby, które w dniu imprezy 
będą miały ukończone 16 lat. 
Przewidziana jest również ka-
tegoria wózkarzy. Dla zawod-
ników przygotowany będzie 
punkt odświeżania między 4 
a 5 kilometrem. W punkcie 
odświeżania będzie dostępna 
woda mineralna oraz pojem-
niki z wodą i gąbkami – do-
daje rzecznik GOS.
Regulamin imprezy dostępny 
jest na stronie: biegwester-
platte.pl.

(GR)

MISTRZOSTWA EUROPy

polacy w Ergo arenie 
Już tylko dni dzielą nas od 
rozpoczęcia Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Siatkowej, które 
rozgrywane będą w Polsce. 
Przypomnijmy, że część spo-
tkań rozegranych będzie w 
hali Ergo Areny. 
W Trójmieście zmierzą się 
zespoły grupy A, w której za-
grają: Polska, Serbia, Finlan-
dia i Estonia. Mecze w Ergo 
Arenie odbywać się będą 24, 
26, 28 sierpnia. W czwartek 
(24 sierpnia) o godz. 17.30 
Finlandia zmierzy się z Es-
tonią, a o godz. 20.30 Pol-
ska zagra z Serbią. W sobotę 

26 sierpnia od godz. 17.30 
Serbia rywalizować będzie z 
Estonią, a o godz. 20.30 Po-
lacy rozpoczną bój z Finami. 
Mistrzostwa Europy w Ergo 
Arenie zakończą się w ponie-
działek, 28 sierpnia. O godz. 
17.30 Finlandia zagra z Ser-
bią, a o godz. 20.30 Polska 
podejmować będzie Estonię.
Miejmy nadzieję, że polscy 
siatkarze udanie rozpoczną 
w Ergo Arenie bój o mistrzo-
stwo Europy.

(GR)

  Jednoczmy siły przed meczami polaków

IV LIGA

remis na 
początek
Ligowe rozgrywki w minio-
ny weekend zainaugurowa-
li piłkarze IV ligi. Wśród 
18 zespołów jest również 
nasz przedstawiciel – GKS 
Kolbudy.
Na inaugurację nowego ze-
społu kolbudzka drużyna 
mierzy się z Orkanem Ru-
mia. Kibice nie zobaczyli 
niestety ani jednej bramki i 
obie ekipy musiały podzielić 
się punktami. Pierwszym li-
derem został gdański Jaguar, 
który 8:1 rozgromił Sokół 
Wyczechy.
W najbliższy weekend GKS 
Kolbudy wybiera się na spo-
tkanie do Kościerzyny (12 
sierpnia). Spotkanie z Ka-
szubią rozpocznie się o godz. 
15.00. Kościerska drużyna 
na początku rozgrywek zali-
czyła falstart. Na inaugurację 
poległa bowiem 1:3 z Radu-
nią Stężyca. 
Przed własną publicznością 
GKS zaprezentuje się już we 
wtorek – 15 sierpnia. Rywa-
lami naszych piłkarzy będą 
zawodnicy Cartusi Kartuzy. 
Początek spotkania o godz. 
17.00.

(KL)
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Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie Danych osobowych 
(Dz.u. nr 133, poz. 883)
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