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Wysokie miejsca młodzieży   
Bąkowo i okolice na jeden dzień opanowali 
biegacze, którzy startowali w kolejnej rundzie 
„Kaszuby biegają”. Na starcie stanęło 500 
osób, które aktywnie spędzają wolny czas.

wakacje już się skończyły, a za parę chwil pożegnamy lato. w kolbudach 
mają zamiar pożegnać tegoroczne lato z wielkich hukiem. Gwiazdą 
imprezy, która odbędzie się 16 września na przystani żeglarskiej, będzie 
kamil bednarek. lato zaczniemy żegnać regatami żeglarskimi, które 
rozpoczną się o godz. 11.00. wystąpi również kabaret pod wyrwigroszem. 
atrakcje przewidziano dla każdego w wieku od 5 do 105 lat. 

serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców naszej gminy na przystań 
do kolbud. wspólnie pożegnajmy lato 
– mówi leszek Grombala, wójt gminy 
kolbudy.

Kolbudzki park wciąż pięknieje  
Park rekreacyjny w Kolbudach cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem mieszkańców. 
Prowadzone są dalsze prace, które spowodują, 
że miejsce stanie się atrakcyjniejsze.

Lublewo doczekało się hali  
4 września to szczególnie radosny dzień dla 
mieszkańców Lublewa. Wraz z inauguracją 
nowego roku szkolnego dokonano uroczyste-
go otwarcia hali sportowej.

Nowe stawki za śmieci  
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kolbudy 
uchwalono nowe stawki za śmieci. Niestety są 
one wyższe od dotychczasowych i wyniosą 21 
złotych miesięcznie dla gospodarstw.
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bednarek wystąpi w kolbudach
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LATO CZAS POŻEGNAĆ
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nasze kalendarium
Ważne 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

• 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

• 21 września (czwartek), Azealia Banks, 
godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków

• 28 września (czwartek), Immolation i 
Azarath, godz. 19.00, klub Ucho w Gdyni,  
ul. Św. Piotra 2

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

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

• 8 października (niedziela), Tomasz Stańko, 
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

• 15 października (niedziela), Gregory Porter, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8

• 21 – 22 października (sobota – niedziela), 
II Festiwal Masażu, godz. 8.00, Dom Kultury 
Młyniec w Gdańsku, ul. Pilotów 3

• 27 października (piątek), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena

• 27 października (piątek), Łąki Łan,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 3 listopada (piątek), The Stubs, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 5 listopada (niedziela), AmberExpo 
Półmaraton Gdańsk, godz. 9.00, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 

• 11 listopada (sobota), Coma, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 18 listopada (sobota), Supercross –  
King of Poland, godz. 18.00, Ergo Arena

• 22 listopada (środa), Harlem Gospel Choir, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 24 – 25 listopada (piątek – sobota), 
Gdańska Ska Jamboree, godz. 19.00, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B

• 25 listopada (sobota), Luxtorpeda, godz. 
20.00, klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 1 grudnia (piątek), Scorpions, Ergo Arena 

• 11 lutego, Depeche Mode, Ergo Arena

• 14 lutego, Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena



WRzesień 2017 NeWs@PANORAMAPOMORzA.PL 3WydarZEnia

TERAZ KOLEj NA PRZEDSZKOLE

lublewo doczekało się hali sportowej
4 września to szczególnie radosny dzień dla mieszkańców lublewa. wraz z inauguracją nowego roku szkolnego dokonano 
uroczystego otwarcia hali sportowej.

Powierzchnia nowej sali wyno-
si ok. 290 m kw. Szkoła zyska 
również trzy pomieszczenia 
dydaktyczne o pow. 40 m kw., 
39 m kw. oraz 20 m kw. War-
tość inwestycji wyniosła ok. 3 
mln zł. 
– Nigdy wcześniej nie grałem 
w takie hali. Słyszałem, że 
będzie tu również ścianka do 
wspinaczki. Mam nadzieję, że 
uda mi się wejść na samą górę 
– mówi nam uczeń lublewskiej 
podstawówki.
Z nowego sportowego obiektu 

korzystać będą przede wszyst-
kim dzieci, ale w wolnych 
chwilach będzie on dostępny 
również dla starszych miesz-
kańców Lublewa.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że nasze placówki się rozwijają. 
Wraz z rozwojem intelektual-
nym potrzebny jest też rozwój 
fizyczny. Te dwie rzeczy za-
wsze idą ze sobą w parze. Re-
alizując gminny projekt „Mały 
sport, wielka zabawa”, będzie-
my mogli wreszcie rywalizo-
wać ze sobą fair play, bo jak 

wiemy, ta szkoła jest ostatnią 
w gminie, gdzie wybudowano 
halę sportową. Mam nadzie-
ję, że kolejne sportowe obiekty 
dalej będą powstawały w naszej 
gminie – mówił w imieniu dy-
rektorów wszystkich szkół na 
terenie gminy Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach.
Od tego roku szkolnego szkołę 
w Lublewie poprowadzi Prze-
mysław Sautycz.
– Cieszę się, że mamy wresz-
cie halę sportową, a przy okazji 
dodatkowe sale dydaktyczne. Z 
kolei dzięki projektowi „Cztery 
K” posiadamy nowoczesne po-
moce dydaktyczne. Czekamy 
na przedszkole – mówi nam 
Przemysław Sautycz, który już 
teraz ma kilka pomysłów zwią-
zanych chociażby z nowym 
urządzeniem placu zabaw, 
czy rozwojem żeglarstwa przy 
wykorzystaniu gminnej bazy 
sportów wodnych. 
– Fantastycznie się stało, że w 
momencie – jak mówi młodzież 
– odpalania reformy oświa-
ty, udało się oddać do użytku 

halę sportową. Jest to ostatnia 
szkoła na terenie naszej gminy, 
która doczekała się wreszcie 
takiego obiektu sportowego z 
zapleczem. Dzięki tej inwe-
stycji pojawiły się dodatkowe 
sale dydaktyczne – mówi nam 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
To nie koniec inwestycji przy 

szkole w Lublewie. W planach 
jest jeszcze budowa publiczne-
go przedszkola.
– Wszystko na to wskazuje, 
że budowa przedszkola pro-
wadzona będzie równolegle z 
budową basenu w Kolbudach. 
Wiadomo, że obie inwestycje 
są potrzebne – dodaje Leszek 
Grombala.  nowy sportowy obiekt prezentuje się całkiem okazale

  symboliczne otwarcie hali sportowej przy szkole w lublewie 

Nabór do klas:

dzieci i młodzież 
w wieku 6 - 8 lat oraz 9 - 16 lat

ZAPISZ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY!

19 WRZEŚNIA 2017
GODZ. 17:00

Rok szkolny 
2017/2018

fortepianu
skrzypiec

perkusji
gitary
klarnetu

trąbki

fletu
saksofonu

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kolbudach
ul. Wybickiego 33              www.nsmkolbudy.pl               tel. 728 388 465

reklama reklama

Dodajmy jeszcze tylko, że kol-
budzki samorząd planuje też 
budowę kolejnej hali sporto-
wej – tym razem w Bielków-
ku. Poza tym wybudowane ma 
być boisko sportowe, a w nieco 
dalszej perspektywie świetlica 
wiejska.

(lubek)
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NATRAfiLi NA uTRuDNiENiA

pręgowo – bielkówko z opóźnieniem
prawdopodobnie do końca października potrwać ma budowa drugiego odcinka drogi pręgowo – bielkówko. koniec inwestycji 
został przesunięty, ponieważ sporo czasu zajęło drogowcom wykonanie odwodnienia, wodociągów czy przebudowa 
gazociągu.

Drogowa inwestycja realizo-
wana jest od kwietnia. Jeszcze 
wiosną informowano, że pra-
ce potrwają około 5 miesięcy. 
Rzeczywistość okazała się jed-
nak nieco inna. Prace się prze-
dłużają, a wszystko przez wy-
stępujące w tym miejscu obfite 
wody gruntowe.
– Wykonawca musiał rozpo-
cząć nierówną walkę z rwącymi 
potokami. Sprawy nie ułatwia-
ła również kapryśna tego roku 
pogoda i obfite opady deszczu. 

Na szczęście sytuacja na placu 
budowy wydaje się być opano-
wana. Niemałą rolę odgrywa-
ją tu dość niekonwencjonalne 
systemy osuszania gruntu, z 
których korzystają drogowcy – 
mówi Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
Jednak zdecydowana większość 
robót ziemnych na najtrudniej-
szym odcinku została już zre-
alizowana. Trwa jeszcze mon-
taż gabionowego muru oporo-
wego, który ma zabezpieczyć 

skarpę oddzielającą drogę od 
zabudowań mieszkalnych.
Jak informuje Adam Babkie-
wicz, kierownik Referatu In-
westycji i Remontów Urzędu 
Gminy Kolbudy, magistra-
la tranzytowa instalacji ga-
zowej została już poprowa-
dzona nowo wybudowanym 
gazociągiem. 
– Zaawansowane są również 
prace przy wodociągu tranzy-
towym magistrali Gdańskiej 
Infrastruktury Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnej. Możemy 
chyba powiedzieć, że udało się 
nam pokonać najtrudniejszy 
odcinek. Niebawem powinny 
rozpocząć się prace przy bu-
dowie nawierzchni – doda-
je Adam Babkiewicz. – Jeżeli 
drogowcy nie napotkają kolej-
nych trudności, to inwestycja 
powinna być zrealizowana do 
końca października.

(GR)

  najtrudniejszy etap drogowcy mają już za sobą

  budowa drogi pręgowo – bielkówko wciąż trwa

To bez wątpienia dobra wiadomość! Gminie Kolbudy udało się pozyskać środki zewnętrzne na 
dofinansowanie budowy drugiego etapu drogi Bielkówko Pręgowo. Budżet państwa dołoży do tego 
przedsięwzięcia 1 046 813 złotych. Środki zostaną przyznane w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
podpisy na stosownej umowie złożyli w miniony piątek (8 września) wojewoda Dariusz Drelich  

i wójt Leszek Grombala.

Z OSTATNiEj CHWiLi

PODWyŻKi BęDĄ W CAŁEj POLSCE

nowe stawki za gospodarkę odpadami 
Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Kolbudy uchwalono 
nowe stawki za śmieci. Nie-
stety są one wyższe od do-
tychczasowych i wyniosą 21 
złotych miesięcznie dla go-
spodarstw, które będą segre-
gować śmieci i 42 złote dla 
tych, którym to nie po dro-
dze. Trzeba jednak powie-
dzieć, że takie ceny narzuca 
rynek, ale też warto pamiętać, 
że jest to pierwsza podwyżka 
od 4 lat.
Zmiana ceny za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi była nieunikniona. Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy podkreśla, że to nie 
gmina dyktuje ceny, a obecny 
rynek.
– Właściciele firm, które 
przystąpiły do przetargów 
tłumaczą się rosnącymi kosz-
tami funkcjonowania swoich 
przedsiębiorstw. Nie mamy 
na to wpływu – mówi Leszek 
Grombala.
Podwyżki gospodarki odpa-
dami komunalnymi ogłasza-
ne będą niebawem w kolej-
nych miastach, miasteczkach 
i gminach.
– Jesteśmy jedną z pierwszych 
gmin, którym kończą się 
umowy zawarte przed kilko-
ma laty. Nie da się utrzymać 

cen na poziomie z 2013 roku. 
Przed pięcioma laty ustawo-
dawca nałożył na gminy odpo-
wiedzialność za wytwarzane na 
jej terenie odpady komunalne. 
Zaostrzono też normy dotyczą-
ce choćby segregacji, co miało 
wpływ na koszty gospodaro-
wania odpadami. Nie mam tu 
oczywiście zastrzeżeń do selek-
tywnej zbiórki. Musimy jednak 
pamiętać, że ma ona wpływ na 
ostateczną cenę. Po kilku la-
tach funkcjonowania systemu 
mogę śmiało stwierdzić, że po-
przedni był znacznie bardziej 
przejrzysty i korzystniejszy dla 
mieszkańców – podkreśla wójt 
Grombala.
Roman Nowak z Urzędu Gmi-
ny Kolbudy informuje z kolei, 
że obowiązek określenia staw-
ki za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi nakłada 
na samorządy ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach. 
– Ten sam dokument okre-
śla wymagania dotyczące re-
cyklingu, jakie spełniać musi 
gmina. Z opłat pobieranych od 
mieszkańców samorząd pokry-
wa koszty odbierania, trans-
portu, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów. Te oszacowa-
no na 280 000 złotych. Gmina 
przystąpiła także do tworzenia 
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własnego Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych, co wyceniono na 
18500 złotych. Obsługa admi-
nistracyjna systemu oraz dzia-
łania edukacji ekologicznej w 
zakresie prawidłowego postę-
powania z odpadami to koszt 
rzędu 16000 złotych – dodaje 
Roman Nowak.
Do tego trzeba doliczyć opłatę 
za zakup pojemników i wor-
ków dla mieszkańców oraz ich 
utrzymanie w odpowiednim 
stanie. 
– Jednorazowy koszt ich zaku-
pu wyniesie, według szacun-
ków, 1,200  miliona złotych. 
Kwota ta zostanie rozłożona 
na 48 miesięcy funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania 
odpadami. Miesięcznie gmi-
na za zakupione pojemniki 

oraz worki płacić więc będzie 
25  tysięcy złotych. Sumując 
wszystkie wykazane skład-
niki opłaty, miesięczny koszt 
funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami ko-
munalnymi wyniesie w naszej 
gminie 339500 złotych, który 
podzielony przez liczbę osób 
zamieszkujących daje nam 
kwotę 21 złotych – wylicza 
Roman Nowak.
Krzysztof Hypki, naczel-
nik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy 
Kolbudy tłumaczy, że pienią-
dze ze zwiększonych opłat 
przeznaczone będą na zakup 
pojemników i worków, które 
otrzymają mieszkańcy.

(GR)

  decyzję o podwyżkach podjęto na ostatniej sesji

CZEKAmy NA POROZumiENiE

Hala i boisko  
w Warczu

  boisko przy pruszczańskim „ogrodniku” jest już prawie 
gotowe

Tylko kosmetyczne prace po-
zostały do wykonania na bu-
dowie boiska sportowego przy 
Zespole Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim. Według Ma-
riana Cichona, wicestarosty 
gdańskiego, inwestycja po-
winna być ukończona do koń-
ca września. 
Znacznie większą inwesty-
cję sportową powiat gdański 
planuje zrealizować w roku 
przyszłym.
– Przy szkole w Warczu chce-
my wybudować niewielką halę 
sportową oraz boisko. W tej 
chwili pracujemy nad poro-
zumieniem, które chcemy 

zawrzeć z samorządem gminy 
Trąbki Wielkie – mówi nam 
Marian Cichon.
Jeżeli do takowego dojdzie 
niebawem, to jeszcze w tym 
roku rozpoczną się prace nad 
projektem, a inwestycja ruszy 
w przyszłym roku.
– Czas realizacji budowy hali 
nie powinien być dłuższy jak 
4-5 miesięcy. Więc myślę, że 
jesienią przyszłego roku oba 
obiekty sportowe w Warczu 
powinny już służyć uczniom 
oraz mieszkańcom tej wsi – 
dodaje wicestarosta. 

(KL)
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STRAŻ GmiNNA PRACujE RÓWNiEŻ WiECZORAmi

Gmina kolbudy jest bardzo bezpieczna 
Jarosław kopczyński od ponad dwóch miesięcy pełni funkcję komendanta straży Gminnej w kolbudach. o jego aklimatyzacji 
z kolbudzką jednostką rozmawia krzysztof lubański.

– przez wiele lat Jarosław 
kopczyński kojarzony był 
przede wszystkim z Gdań-
skiem, policją i inspekcją 
transportu drogowego. 
straż Gminna to chyba pana 
debiut w tych strukturach?
– Zgadza się, nigdy wcześniej 
nie miałem okazji pracować w 
Straży Gminnej czy też miej-
skiej. Często współpracowa-
łem jednak z tymi jednostka-
mi, ponieważ w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Gdańsku byłem 
zastępcą dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego. Do moich kom-
petencji należał właśnie nad-
zór nad strażami gminnymi 
i miejskimi. Przed objęciem 
stanowiska komendanta zapo-
znałem się ze specyfiką gminy 
i jej problemami. Wiem zatem, 
jakie sprawy najbardziej „bolą” 
mieszkańców. Będziemy starać 
się wszystkie te uciążliwości 
zminimalizować. Chcemy to 
osiągnąć m.in. dzięki wspól-
nym patrolom z Policją, która 
ma znacznie większe upraw-
nienia od Straży Gminnej.

– Jakie sprawy najbardziej 
bolą mieszkańców naszej 
gminy?
– Zaraz po rozpoczęciu pracy 
przyjrzałem wszystkie zgło-
szenia od mieszkańców. Oka-
zało się, co nie jest właściwie 
żadną sensacją, że największą 
bolączką są nielegalne wy-
sypiska śmieci oraz spalanie 
odpadów, wykroczenia dro-
gowe, a więc parkowanie w 
niedozwolonym miejscu oraz 
biegające bez właściciela psy. 
Najwięcej zgłoszeń dotyczą-
cych złego parkowania doty-
czy przede wszystkim Kowal. 
W tym przypadku najpierw 
pouczamy, ale jeśli nie przyno-
si to żadnego skutku to wtedy 
karzemy mandatem.
– Cały czas głośno jest o 
ciężarówkach przejeżdża-
jących prze gminę kolbudy, 
które łamią przepisy ruchu 
drogowego.
– Kierowcy łamią przepisy 
poruszając się innymi niż po-
winni szlakami komunikacyj-
nymi, przez co niszczą gminne 
drogi. Aby to zminimalizować 

potrzebna jest ścisła współ-
praca z Inspekcją Transportu 
Drogowego.
– Wspomniał pan o bezpań-
skich pasach...
– Bezpańskie psy to może złe 
słowo, bo tych jest stosunkowo 
niewiele. Myślałem bardziej o 
tych, które uciekły swoim wła-
ścicielom. Jeśli mamy zgłosze-
nie o wałęsającym się psie, to 
go łapiemy i przekazujemy do 
schroniska. W Kolbudach nie 
mamy jedno- czy dwudnio-
wej „przechowalni” dla takich 
psów, dlatego trafiają one do 
schroniska, a tam trzeba już 
pokryć koszty za jego prze-
trzymanie. Przy okazji spraw-
dzamy wtedy również, czy pies 
posiada aktualne szczepienia. 
Muszę jednak przyznać, że w 
tej kwestii nasze społeczeń-
stwo jest sumienne, bo nie 
spotkaliśmy jeszcze psa bez 
ważnych szczepień.
– mimo że wysypisko śmieci 
macie na wyciągnięcie ręki 
w szadółkach, to właśnie 
nielegalne składowiska od-
padów są dużym problemem 

gminy kolbudy. Jak zamier-
zacie z tym walczyć?
– Urząd gminy posiada foto-
komórki, które montowane są 
w miejscach, gdzie składowane 
są nielegalnie śmieci. Materiał 
trafia do nas, a my najpierw 
wzywamy osoby, które pod-
rzuciły śmieci, rozmawiamy, 
ale też kierujemy sprawy na 
drogę sądową. Fotokomórki to 
dobry sposób na walkę z nie-
legalnymi wysypiskami. Dzię-
ki nim już niejeden przypa-
dek podrzucania śmieci został 
udowodniony. 
– Jaki cel postawił sobie 
pan na następne miesiące?
– Gros zdarzeń odnotowuje-
my w godzinach popołudnio-
wych i wieczornych. W tej 
chwili nasze dyżury prowa-
dzone są od godziny 8.00 do 
16.00. Chciałbym, aby jeden 
tydzień w miesiącu nasi straż-
nicy pracowali w godzinach 
popołudniowych i wieczor-
nych. Nie będziemy specjalnie 
informować, kiedy będziemy 
dyżurować. Czekać będzie-
my po prostu na zgłoszenia 

od mieszkańców. Będziemy 
też sami patrolować teren na-
szej gminy, gdzie potencjalnie 
może dochodzić do łamania 
prawa.
– ma pan wieloletnie 
doświadczenie w służbach 
mundurowych, dlatego 
może pan powiedzieć, czy 
gmina kolbudy należy do 
bezpiecznych.
– Gmina Kolbudy jest bardzo 
bezpieczna – przynajmniej 

z naszego punktu widzenia. 
Zgłaszane są nam przede 
wszystkim sprawy związane 
z porządkiem. Pracę w Kol-
budach rozpocząłem w sezo-
nie letnim i spodziewałem się 
wielu zgłoszeń dotyczących 
zakłócania porządku. Okazało 
się jednak, że prawie w ogóle 
ich nie było.
– dziękuję za rozmowę.
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POWSTANiE BOiSKO i ByĆ mOŻE AmfiTEATR

kolbudzki park wciąż pięknieje
Park rekreacyjny w Kolbu-
dach cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem naszych 
mieszkańców. Prowadzo-
ne są jednak dalsze prace, 
które spowodują, że miej-
sce stanie się jeszcze bardziej 
atrakcyjne.
Z parku przy drodze woje-
wódzkiej w Kolbudach moż-
na korzystać już od kilku 
miesięcy. Niemal każdego 
dnia spotkać w nim można 

przede wszystkim najmłod-
szych mieszkańców. 
– Kończymy prace związane z 
oczyszczaniem i pogłębieniem 
stawu. Teren wokół niego bę-
dzie splantowany i przygoto-
wany pod dalsze prace – mówi 
nam Adam Babkiewicz, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Remontów Urzędu Gmi-
ny Kolbudy. – W kolejnym, 
czwartym już etapie tej inwe-
stycji wybudowana zostanie 

ścieżka wzdłuż ulicy Wybic-
kiego, natomiast wokół samego 
stawku powstanie ścieżka re-
kreacyjna oraz boisko trawiaste 
z bramkami.
W tym roku gmina zleci wy-
konanie projektu czwartego 
etapu budowy parku. Do tej 
pory na jego zagospodarowanie 
– jak podliczył Adam Babkie-
wicz – wydano ok. 700 tysięcy 

złotych.
– Zajmiemy się jeszcze na-
sadzeniem drzew i krzewów. 
Miejsce jest również na am-
fiteatr. Być może także i ten 
element kolbudzkiego parku 
zostanie wybudowany – do-
daje Adam Babkiewicz.

(KL)

  kończą się prace związane z oczyszczeniem  
i pogłębieniem stawu

  kolbudzki park każdego dnia odwiedzają najmłodsi
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TAKiEj TRAGEDii jESZCZE NiE WiDZiELi

osp pręgowo pomagało w suszku i rytlu
sierpniowa nawałnica nad pomorzem poruszyła nawet najtwardsze serca. pomoc do terenów dotkniętych kataklizmem 
przychodziła z różnych zakątków kraju. Jednymi z pierwszych na miejscu tragedii byli strażacy z ochotniczej straży pożarnej 
w pręgowie. to właśnie oni i ich koledzy po fachu udrażniali drogę do wsi suszek.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
w sprawie ustalenia podziału funduszu sołeckiego 

na rok 2018

• II termin zebrania z powodu braku kworum - 15 minut później
• zebrania w sołectwach: Bielkowo i Lublewo Gdańskie już się odbyły

ZAPRASZAmy NA KONCERT

piosenki Jantar i Jarockiej
Mieszkańcy gminy Kolbu-
dy będą mieli przyjemność 
wysłuchania piosenek Anny 
Jantar i Ireny Jarockiej. Taką 
niepowtarzalną okazją będzie 
koncert Anny Żebrowskiej, 
który 1 października odbę-
dzie się na scenie miejscowe-
go urzędu.
Koncert dedykowany jest 
przede wszystkim naszym 
najstarszym mieszkańcom. 
Impreza organizowana jest 
bowiem przy okazji Między-
narodowego Dnia Seniora. 
Jak wiadomo w naszej gminie 
osób starszych nie odstawia 
się na boczny tor. Organizo-
wane są dla nich chociażby 
bale, wprowadzono system 
teleopieki. Koncert Anny Że-
browskiej to kolejna propozy-
cja dla naszej nieco starszej 
młodzieży. 
Gospodarz kolbudzkiej gmi-
ny, Leszek Grombala podkre-
śla, że wybór artystki nie był 

przypadkowy, ponieważ pio-
senki Anny Jantar i Ireny Ja-
rockiej zna zdecydowana więk-
szość naszych mieszkańców. 
– O frekwencję jestem spokoj-
ny. Mimo że koncert organi-
zowany jest dla osób starszych, 
to mogą czuć się zaproszeni 
wszyscy, którzy lubią takie mu-
zyczne klimaty – mówi Leszek 
Grombala.
Bohaterka koncertu jest uta-
lentowaną artystką. W swojej 
twórczości nawiązuje do trady-
cji polskiej piosenki artystycz-
nej, wykonując m.in. utwory 
Anny Jantar, Ireny Jarockiej, 
Violetty Villas, Anny Ger-
man i Karin Stanek. Na swo-
im koncie ma m.in. występy w 
koncertach Violetty Villas, po-
przedzała występy takich ze-
społów i artystów, jak: Perfect, 
Budka Suflera, Natalia Kukul-
ska, Czerwone Gitary, Maryla 
Rodowicz, Zbigniew Wodecki. 
Aktualnie można ją usłyszeć na 

antenie I Programu Polskiego 
Radia w audycji prowadzonej 
przez Kazimierza Kowalskie-
go – „Noc z Jedynką”.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
koncert rozpocznie się o godz. 
18.00, a wstęp jest darmowy.

(GR)

Chyba żaden z pręgowskich 
strażaków nie spodziewał się, że 
ich weekendowa akcja w sierp-
niu trwać będzie niemal dobę. 
– Zaczęło się bardzo niewin-
nie, bo od zwykłego wyjazdu do 
powalonego drzewa w Buszko-
wach. Po powrocie do jednost-
ki strażacy otrzymali wezwa-
nie do komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Pruszczu 
Gdańskim, skąd całą kolumną 
pojechali w Bory Tucholskie. 
Jednostka działa w ramach Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, dlatego może być 
wzywana do różnych akcji o 
każdej porze dnia i nocy. Poza 
strażakami z Pręgowa feralnej 
nocy pojechali również ochot-
nicy z Rościszewa, Łęgowa i 
zastęp z Pruszcza Gdańskie-
go. Nasi strażacy wrócili do 
swoich domów niemal po 24 

godzinach, ale przez następny 
tydzień każdego dnia jeździli 
pomagać mieszkańcom powia-
tów chojnickiego i kościerskie-
go – mówi nam Daniel Rabiega, 
komendant Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Kolbudach.
Żaden z naszych strażaków nie 
brał nigdy udziału w takiej ak-
cji. Owszem, uczestniczyli w 
gaszeniu pożarów, ratowaniu 
poszkodowanych w wypadkach 
drogowych czy usuwaniu skut-
ków powodzi. 
– Z tak wielką tragedią spotkali 
się po raz pierwszy. Skali znisz-
czeń nie sposób opisać. Żaden 
samorząd nie jest przygotowa-
ny na taki kataklizm, dlatego 
tak ważna okazała się pomoc 
strażaków – przyznaje Daniel 
Rabiega.
W działaniach w Suszku i Rytlu 

brali udział: Arkadiusz Żeź-
nik, Mariusz Rabiega, Dariusz 
Jakusz, Krzysztof Sołczyk, Ire-
neusz Sołczyk, Stanisław Rap-
czuk, Krystian Rapczuk, Jacek 
Rabiega, Mateusz Hirsz. Wszy-
scy oni zostaną uhonorowa-
ni przez wójta gminy na sesji, 
która odbędzie się pod koniec 
września.
Warto w tym miejscu kolej-
ny raz zauważyć, że działania 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych są nieocenione. Świadczy 
o tym chociażby ilość wyjazdów 
do akcji ratunkowych.
– W Gdańsku odbyło się spo-
tkanie z premier Szydło i mi-
nistrem Błaszczakiem. W ra-
mach podziękowań otrzyma-
łem dla OSP Pręgowo promesę 
na 10 tysięcy złotych na zakup 
sprzętu zniszczonego w czasie 
sierpniowej akcji – mówi Daniel 
Rabiega.
Przysłowie mówi, że darowane-
mu koniowi się w zęby nie za-
gląda, ale spodziewać się chyba 
należało od władz centralnych 
nieco atrakcyjniejszej nagro-
dy dla strażaków, którzy przez 
wiele dni pomagali w usuwaniu 
skutków kataklizmu. Nagrody 
indywidualne otrzymali straża-
cy zawodowi, żołnierze zapew-
ne też, ale o ochotnikach za-
pomniano. Dobrze, że chociaż 
kolbudzki samorząd docenił 
strażaków z Pręgowa i każdego 
z nich uhonoruje indywidualnie. 

(lubek)

Gmina Kolbudy wesprze kwotą 10000 złotych gminę Lipusz, która poważnie odczuła skutki 
ostatniej nawałnicy. Pieniądze przeznaczone zostaną na usuwanie szkód wyrządzonych przez 
huraganowe wiatry, które przeszły przez ten teren w nocy z 11 na 12 sierpnia. W gminie Lipusz 
wichura zerwała dużą część linii energetycznych oraz uszkodziła około 30 domów i zabudowań 
gospodarczych. Przed zdarzeniem aż 70 proc. powierzchni gminy stanowiły lasy. Obecnie jest 
to około 30 proc. Uchwałę w sprawie pomocy jednogłośnie przyjęła Rada Gminy Kolbudy.

(RN)
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Kolbudy

Buszkowy

Pręgowo
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
w gminie 
kolbudy

Lublewo

Bielkówko
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WyPOŻyCZALNiA NA DWORCumARSZEWSKA GÓRA

książka w podróżydom musi mieć standaryzację 

Podróże z książką to, jak 
wiadomo, najszybsze i naj-
przyjemniejsze wyprawy. 
Dlatego PKP S.A. wspólnie 
z Wydawnictwem Nauko-
wym PWN, w ramach akcji 
„Książka w podróży”, zachę-
cają do wymiany książek na 
dworcach. Z myślą o tych, 
którzy w pośpiechu zapomną 
spakować coś do czytania w 
pociągu, PKP S.A. umożli-
wia bezpłatne wypożyczenie 
książek w 11 lokalizacjach. 
Półki bookcrossingowe 
znajdują się w punktach 

Jeszcze w tym roku powin-
na zakończyć się rozbudowa 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Marszewskiej 
Górze. Niedawno rozstrzy-
gnięto przetarg. Aby placów-
ka w dalszym ciągu mogła 
funkcjonować, musiała uzy-
skać standaryzację, a tej nie 
udałoby się uzyskać, gdyby 
nie inwestycja.
Z zajęć w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Mar-
szewskiej Górze korzystają 
osoby niepełnosprawne, któ-
re mieszkają na terenie gmin: 
Przywidz, Trąbki Wielkie lub 
Kolbudy. Zajęcia, w których 
uczestniczyć może ok. 30 
osób, prowadzą wykwalifiko-
wani terapeuci. 
– Aby placówka mogła da-
lej funkcjonować, muszą być 
spełnione pewne warunki. 
Chodzi m.in. o dostosowa-
nie powierzchni ośrodka do 
ilości przebywających tam 
osób. Dlatego wybudowany 
zostanie dodatkowy obiekt, 
który połączony będzie z 
obecnym budynkiem. Przy 
okazji zmieniony zostanie 
system ogrzewania. Wyko-
rzystane zostaną panele fo-
towoltaiczne i pompa ciepła, 
dzięki czemu zmniejszymy 
koszty związane z utrzyma-
niem tej placówki – mówi 

informacyjnych InfoDworzec 
na stacjach: Bydgoszcz Głów-
na, Gdańsk Główny, Gdynia 
Główna, Kraków Główny, Ka-
towice, Łódź Fabryczna, Po-
znań Główny, Warszawa Cen-
tralna, Warszawa Wschodnia, 
Warszawa Zachodnia, Wro-
cław Główny. Wypożyczanie 
książek jest bezpłatne.
Ruch bookcrossingowy w Pol-
sce jest niezwykle popularny. 
W 2013 roku do tej niezwy-
kłej idei dołączyła także Grupa 
PKP, otwierając dla uwolnio-
nych książek nową przestrzeń 

nam Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Pierwsze działania przy rozbu-
dowie domu w Marszewskiej 
Górze mają rozpocząć się jesz-
cze w tym miesiącu. Inwesty-
cja kosztuje około 800 tysięcy 
złotych, a duży wkład poniósł 
również przywidzki samorząd.
– Przy pomocy Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 

– dworce kolejowe. Pierwsza 
półka „Książki w podróży” 
pojawiła się na warszaw-
skim Dworcu Centralnym. 
Warto zaznaczyć, że w akcję 
zbierania książek regularnie 
włączają się pracownicy PKP 
S.A. Kolejnej odsłonie akcji 
partneruje PWN, zachęcając 
podróżnych do pogłębiania 
wiedzy, edukacji oraz dosko-
nalenia przez całe życie. 

(AN)

Niepełnosprawnych dla Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy zakupimy auto do 
przewozu osób niepełno-
sprawnych, które korzystają z 
oferty placówki w Marszew-
skiej Górze – dodaje Marek 
Zimakowski.

(GR)

  książkę na podróż można wypożyczyć również na dworach w Gdyni oraz Gdańsku 

  ważne jest, aby osoby niepełnosprawne wychodziły z domów i 
brały udział w różnego rodzaju terapiach
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  najpiękniejszą wsią powiatu gdańskiego zostało w tym roku wróblewo

KONKuRS KuLiNARNy

niebo w 
gębie
Na terenie naszego powia-
tu bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszą się kon-
kursy, w których pochwalić 
się można swoimi kulinar-
nymi umiejętnościami. Je-
den z nich odbędzie się już 
17 września w miejscowo-
ści Trutnowy.
Konkurs „Niebo w Gę-
bie, czyli przysmaki po-
wiatu gdańskiego”, bo o 
nim mowa, organizowany 
jest już po raz XII. Orga-
nizatorką i zarazem do-
brym duchem imprezy jest 
Elżbieta Skirmuntt-Ku-
fel, prezes Stowarzysze-
nia „Żuławy Gdańskie” 
w Trutnowach. W latach 
poprzednich ukazywała 
się publikacja, w której za-
mieszczane były przepisy 
konkursowych potraw.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
rozstrzygnięcie tegorocz-
nego konkursu odbędzie 
się 17 września (niedziela) 
o godz. 16.00 w żuławskim 
domu podcieniowym w 
Trutnowach. Jego wyniki 
zamieścimy w paździer-
nikowym wydaniu naszej 
gazety.

(GR)

fiNAŁ POWiATOWy ROZSTRZyGNięTy

Wróblewo najpiękniejszą wsią
poznaliśmy zwycięzców powiatowych eliminacji wojewódzkiego konkursu 
„piękna wieś”. w tym roku powiat gdański w finale wojewódzkim reprezentować 
będą: halina i marek czebiołko z miejscowości kaczki w kategorii „zagroda” 
oraz wieś wróblewo.

Laureatów powiatowego kon-
kursu poznaliśmy na sierpnio-
wej sesji Rady Powiatu Gdań-
skiego. Przypomnijmy tylko, 
że głównym celem konkursu, 
którego głównym organizato-
rem jest Urząd Marszałkow-
ski w Gdańsku, jest ochrona i 
poprawa wartości krajobrazu 
przyrodniczego oraz kulturo-
wego wsi, a także podniesienie 
atrakcyjności obszarów wiej-
skich i integracja społeczności 
lokalnej.
Komisja konkursowa w kate-
gorii „zagroda” pierwsze miej-
sce postanowiła przyznać Ha-
linie i Markowi Czebiołko z 
Kaczek w gminie Trąbki Wiel-
kie. 2. miejsce zajęła z kolei za-
groda Beaty i Piotra Kolberg z 
Koźlin w gminie Suchy Dąb.
Z kolei w kategorii „wieś” 
pierwsze dwa miejsca również 
przypadły reprezentantom 
gmin Trąbki Wielkie i Suchy 
Dąb. Najładniejszą wsią tego 
roku zostało Wróblewo, które 
nieznacznie okazało się lepsze 
od Mierzeszyna.

– Jestem dobrej myśli przed fi-
nałem wojewódzkim i wierzę, 
że nasi reprezentanci zostaną 
wysoko ocenieni – mówi „Pa-
noramie” Stefan Skonieczny, 
starosta gdański. – Nie byłem 
członkiem komisji sędziow-
skiej, ale oglądałem zdjęcia 
wsi i zagród, które stanęły do 
rywalizacji. Są one naprawdę 

piękne. Jest to zasługa samych 
mieszkańców, którzy nie dość, 
że upiększają swoje miejscowo-
ści albo zagrody, to wydają przy 
tym niemałe środki finansowe.
Stefan Skonieczny zauważa, że 
konkurs pokazuje, w których 
gminach są najbardziej zaanga-
żowani mieszkańcy.
– W gminie Kolbudy czy 

Przywidzu mało jest gospo-
darstw domowych. A na terenie 
gminy wiejskiej Pruszcz Gdań-
ski znam właścicieli posesji, 
którzy mogliby z powodzeniem 
startować w tym konkursie, ale 
w nim nie uczestniczą – dodaje 
Stefan Skonieczny.

(lubek)
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nie zasypiam 
ze spokojem 
bo wciąż 
nie wiem 
w jakim 
kraju się 
obudzę co w 
nim będzie 
jeszcze moje i 
bez złudzeń 
może rano 
mi nie 
będzie dana 
tolerancja 
kolorysty 
albo nawet 
głębia słowa 
nie zasypiam 
ze spokojem

Piotr  
Szczepański

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
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W związku z napływającymi 
do Energi Obrót sygnałami 
o nieuczciwych praktykach 
niektórych sprzedawców 
energii elektrycznej, zachęca-
my do zapoznania się z kilko-
ma zasadami, które pozwolą 
ustrzec się przed oszustwem.
Tożsamość sprzedawcy prą-
du można łatwo zweryfiko-
wać, a od umowy podpisanej 
w domu można odstąpić w 
ciągu 14 dni. Co ważne, pra-
cownicy Energi Obrót, ofe-
rujący klientom produkty czy 
usługi, nie odwiedzają klien-
tów w domach i nie wyma-
gają podpisania umów, anek-
sów czy innych dokumentów. 
Akwizytorzy podający się za 
przedstawicieli Energa Obrót 
stosują nieuczciwe
praktyki sprzedażowe i wpro-
wadzają klientów w błąd. 
Energetyczny koncern apeluje 
o ostrożność i dokładne zapo-
znanie się z przedstawianymi 
do podpisu dokumentami. 
– Apelujemy o szczególną 
ostrożność i niepodpisywanie 
umów, co do których mamy 
wątpliwości. Przypomina-
my, że każdy klient, zgodnie 
z obowiązującym prawem, w 
przypadku podpisania nie-
chcianej umowy we własnym 
domu, czyli poza siedzibą 
sprzedawcy, może w ciągu 
czternastu dni odstąpić od tej 
umowy bez podania przyczy-
ny –  mówi Adam Kasprzyk, 
rzecznik prasowy Grupy 
Energa. 
Każdy klient, który ma wąt-
pliwości co do wiarygodno-
ści przedstawianej mu oferty 
bądź uczciwości przedsta-
wiciela handlowego, może 
skontaktować się z infolinią 
Energi pod numerem 555 
555 555. Konsultanci podczas 
pierwszej rozmowy potwier-
dzą, czy osoba podająca się za 
pracownika Energi w rzeczy-
wistości nim jest. Infolinia 
czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
7:00 –22:00. 
Jak ustrzec się przed 
nieuczciwym sprzedawcą 
energii? 
W trosce o swoich klientów, 
Energa po raz kolejny przy-
pomina kilka elementarnych 
zasad pomagających uchro-
nić się przed działaniami 
nieuczciwych sprzedawców 
energii elektrycznej: 
* sprawdź nazwę firmy i toż-
samość przedstawiciela, który 

pojawił się w Twoim domu. 
Informacje zweryfikuj w fir-
mie, którą ma reprezentować,
* dowiedz się, jakie dokładnie 
warunki oferuje sprzedawca. 
Dopytuj o wszystkie szczegó-
ły budzące wątpliwości,
* nie podpisuj umowy bez do-
kładnego przeczytania jej tre-
ści. Umów się na podpis póź-
niej, aby spokojnie przeczytać 
dokument,
* podpisując umowę, powi-
nieneś otrzymać swój egzem-
plarz dokumentu oraz wzór 
odstąpienia od umowy,
* masz 14 dni na odstąpienie 
od umowy podpisanej poza 
lokalem sprzedawcy – bez 
podawania przyczyn i bez 
ponoszenia jakichkolwiek 
konsekwencji,
* w przypadku, gdy minął 
14-dniowy termin, nadal mo-
żesz się uchylić od skutków 
umowy, jeśli podczas jej pod-
pisywania zostałeś wprowa-
dzony w błąd.

Jak działają nieuczciwi 
sprzedawcy 
Nieuczciwi sprzedawcy ener-
gii stosują wiele metod nakło-
nienia do podpisania nowej 
umowy, m.in.: 
* przedstawiają się jako pan 
„z elektrowni” czy „zakła-
du energetycznego”, co wielu 
osobom – zwłaszcza starszym 
– kojarzy się z wiarygodnym 
sprzedawcą energii,
* posługują się nazwą łudzą-
co podobną do nazwy innej 
firmy,
* informują o konieczności 
podpisania nowej umowy z 
powodu np. zmiany danych 
na fakturze, siedziby fir-
my, systemu obsługi klienta, 
okresu rozliczeniowego czy 
wymiany liczników, 
* porównują swoją ofertę z 
kosztami uwzględniającymi 
zarówno energię, jak i opłaty 
dystrybucyjne (nie informują 
klienta, że po zmianie sprze-
dawcy będzie ponosił koszty 
dystrybucji),
* oferują nieznacznie niższą 
cenę energii, ale nie informu-
ją o dodatkowych, mniej wi-
docznych w umowie opłatach, 
np. wysokiej opłacie abona-
mentowej, czy obowiązko-
wym ubezpieczeniu zdro-
wotnym, co znacząco podnosi 
całkowite koszty ponoszone 
przez klienta.

(AK)

 symboliczne otwarcie oddziału położnicz-ginekologicznego w szpitalu na zaspie
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CHiRuRGiA i POŁOŻNiCZy jAK NOWE

szpital na Zaspie przechodzi 
metamorfozę
szpital na zaspie sukcesywnie zostaje modernizowany. tylko w ostatnim czasie 
wydano na ten cel blisko 5 mln zł. Jeszcze w sierpniu otwarto oddział chirurgiczny, a 
na początku września położniczo-ginekologiczny. 

Jak informuje nas Sławomir 
Lewandowski z Biura Praso-
wego Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku trwająca 
pół roku modernizacja (I etap, 
prawe skrzydło), obejmowała 
10 pokoi 2-osobowych, w tym 
trzy sale pooperacyjne.
– Na oddziale wymieniono 
drzwi i posadzki, pomalowa-
no ściany i sufity. W pomiesz-
czeniach są nowe łóżka i szaf-
ki dla pacjentów. Pokoje mają 
wspólne łazienki dla dwóch 
pomieszczeń. Sale chorych 
także wyposażono w niewiel-
kie umywalki. Wyremontowa-
no też trzy pokoje 2-łóżkowe, 
które mają własne łazienki. 
Wymieniona została m.in. in-
stalacja elektryczna, kompute-
rowa, hydrauliczna i kanaliza-
cyjna. Wyremontowano także 
pokój socjalny dla pacjentów, 
punkt pielęgniarski z pokojem 
przygotowawczym i pokojem 
socjalnym dla pielęgniarek oraz 
gabinet zabiegowo-opatrunko-
wy, który wyposażono w nowy 
stół zabiegowy. Po remoncie na 
oddziale jest 26 łóżek – konty-
nuuje Sławomir Lewandowski.
Piotr Orłowski, członek Za-
rządu Województwa Pomor-
skiego podkreśla, że od wielu 
lat pomorski samorząd stara 
się podnosić standardy w tzw. 
marszałkowskich szpitalach.
– Szpital na Zaspie jest 

systematycznie modernizowa-
ny i rozwijany. W ostatnich 
latach wyremontowano m.in. 
oddziały: okulistyczny, neona-
tologii i intensywnej terapii no-
worodka oraz jedno ze skrzydeł 
interny. Inwestycja związana 
z oddziałem chirurgii jest ko-
lejnym etapem zmian, jakie 
przeprowadzamy, i która bę-
dzie stanowiła całość z nowo-
czesnym blokiem operacyjnym, 
którego budowa jest już prze-
sądzona. Dzięki niej pacjenci 
oddziału chirurgicznego ogól-
nego będą mieli lepsze warunki 
powrotu do zdrowia – dodaje 
Piotr Orłowski.
Najwięcej, bo 2,3 mln zł po-
chłonęły roboty budowlane, 

a na wyposażenie niemal 230 
tys. zł. 
Z kolei modernizacja oddziału 
położniczo-ginekologicznego 
pochłonęła ponad 2,2 mln zł, z 
czego 1,85 mln zł pochodzi ze 
środków samorządu wojewódz-
twa pomorskiego.
– Zmodernizowany oddział 
składa się z 16 łóżek – 8 jedno-
osobowych dla matki z dziec-
kiem i 4 dwuosobowych dla 
matki z dzieckiem oraz z ga-
binetu diagnostyczno-zabiego-
wego, pokoju przygotowawcze-
go, pokoju oddziałowej oddzia-
łu położnictwa, pokoju oddzia-
łowej oddziału neontologii, po-
koju laktacyjnego, pokoju ordy-
natora, pokoju lekarzy, punktu 

pielęgniarskiego. Przy każdej 
sali położnic zlokalizowane są 
pomieszczenia higieniczno-sa-
nitarne dostępne bezpośrednio 
z pokoju pacjentek – dodaje 
Sławomir Lewandowski.
Dzięki tej inwestycji wzro-
śnie dostęp do usług z zakre-
su ochrony zdrowia, poprawi 
się jakość i efektywność usług 
medycznych oraz bezpieczeń-
stwo usług z zakresu opieki 
zdrowotnej. Wzrośnie rów-
nież komfort pacjentów i kadry 
medycznej (m.in. mniej liczne 
sale, swobodny dostęp do łóżek 
pacjentów).

(GR)

PRuSZCZ GDAŃSKi

miasteczko 
ruchu
Przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Pruszczu Gdańskim 
skończono właśnie budować 
miasteczko ruchu drogowe-
go dla rowerzystów.
– Miasteczko wybudowane 
zostało w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Bę-
dzie ono służyło wszystkim 
mieszkańcom naszego mia-
sta. W godzinach szkolnych 
z miasteczka będą korzy-
stać uczniowie, a w godzi-
nach popołudniowo-wie-
czornych pozostałe osoby, 
które chciałyby poćwiczyć 
swoje umiejętności rowero-
we – informuje Małgorza-
ta Czarnecka-Szafrańska, 
przewodnicząca Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański.

(KL)
 

AmBER fEST

święto piwa
W miniony weekend odby-
ła się przy stadionie Energa 
Gdańsk piwna biesiada Am-
ber Fest. Jest to kontynuacja 
imprezy, która wcześniej or-
ganizowana była w Bielków-
ku. Ci, którzy z rozrzewnie-
niem wspominają Bielkow-
skie Koźlaki, teraz odwie-
dzają Gdańsk, gdzie impreza 
została przeniesiona dwa lata 
temu.
Podczas biesiady nie tylko do-
minowało piwo. Atrakcji nie 
brakowało dla rodzin z dzieć-
mi. Dostępna była bezpłatna 
strefa gier i zabaw z dmu-
chańcami, przeprowadzono 
konkursy z nagrodami. Nie 
brakowało też stoisk z regio-
nalnymi wyrobami. Chętni 
mogli obejrzeć pokazy goto-
wania na żywo oraz warze-
nia piwa przez browarników 
domowych.

Piwną biesiadę prowadził zna-
ny kabareciarz Wojciech Tre-
miszewski. Ostatnim akordem 
tegorocznego Amber Fest była 
impreza didżejska. Wcześniej 

na scenie wystąpili: Layo, 
Mitra i Deadly Plants.

(KL)

 odszpuntowanie beczki ze specjalnym, festiwalowym 
trunkiem



WRzesień 2017 NeWs@PANORAMAPOMORzA.PL 13roZmaitośCi

Novo Kredyt
Centrum Handlowe Lotnia
ul. Żwirki i Wigury 12 lok.40 
80-463 GDAŃSK 
www.novokredyt.pl

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

KREDYTY FIRMOWE     

RESTRUKTURYZACJA 

KREDYTÓW

735 400 900 
735 800 333

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z NASZYM DORADCĄ, TO NIC NIE KOSZTUJE

reklamareklama

iNWESTyCjE W GDAŃSKim PORCiE

Gdańsk bliżej ligi mistrzów 
ponad 110 mln zł kosztować będzie rozbudowa nabrzeży i modernizacja toru wodnego w porcie Gdańsk. zdecydowana 
większość środków na ten cel pochodzi z Unii europejskiej. w sierpniu podpisano zaś umowę z firmą doraco, która zajmie 
się realizacją projektu. 

Prace, którymi zajmować się 
będą budowlańcy z Doraco są 
tylko częścią dużego projektu, 
którego celem jest pogłębienie 
toru i przebudowa nabrzeży 
w Porcie Wewnętrznym. Aż 
85 proc. kosztów inwestycji 

pokryją środki z funduszy 
unijnych. 
– Tak naprawdę powstanie 5 ki-
lometrów infrastruktury w no-
wym standardzie. Dzięki temu 
nasz port będzie coraz bardziej 
konkurencyjny. Ta inwestycja 

nie miałaby sensu, gdyby nie 
nasi strategiczni partnerzy, a 
więc o zarządcy infrastruktury 
drogowej, kolejowej czy rzecz-
nej – Łukasz Greinke, prezes 
Portu Gdańsk.
Witold Słowik, wiceminister 
rozwoju podliczył, że ponad 
800 mln zł otrzyma nasz kraj 
na rozwój portu w Gdańsku. 
Pieniądze mają być przezna-
czone nie tylko na inwestycje 
w samym porcie, ale również 
działania realizowane przez 
PKP. Dodajmy, że inwesty-
cje te mają kosztować ponad 
1 mld zł.
– Przyczyni się to na pewno do 
zwiększenia możliwości prze-
ładunkowych w gdańskim por-
cie. Wspólnie z zarządem portu 
pracujemy nad dalszymi plana-
mi rozwojowymi tego miejsca. 
Chcemy, aby cały import i eks-
port morski odbywał się przez 
polskie porty – mówi wicemi-
nister Słowik.
– Nikogo nie muszę 

przekonywać jak ważna dla ar-
matorów, przewoźników, ale i 
mieszkańców Trójmiasta jest 
rozbudowa infrastruktury we-
wnątrz portu i dobry do nie-
go. Myślimy też nad tym, aby 
polskie rzeki stały się dostęp-
ne do żeglugi. Nadwiślańskie 
miasta, by wspomnieć chociaż-
by o Tczewie, Toruniu, Wło-
cławku, czy Płocku, czekają na 

możliwość transportu kontene-
rowego drogą rzeczną – mówi 
Grzegorz Witkowski z Mini-
sterstwa Gospodarki Wodnej i 
Żeglugi Śródlądowej. 
Marcin Osowski, wicepre-
zes ds. infrastruktury Portu 
Gdańsk podkreśla, że realiza-
cja inwestycji nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie wykonawca 
zadania – firma Doraco, która 

znana jest z realizacji wielu in-
westycji hydrotechnicznych. 
Inwestycja musi zakończyć się 
do końca 2020 roku.
– Realizacja tego projektu na 
pewno przybliży Gdańsk do 
pierwszej ligi portów euro-
pejskich – dodaje wiceprezes 
Osowski.

(lubek)
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ponad 137 mln zł unijnej dotacji na 
poprawę bezpieczeństwa pomorzan
zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych, budowa kolektorów deszczowych, remont remiz i nowoczesne 
wyposażenie dla jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz cyfrowy system alarmowania wraz z systemem monitoringu 
– to inwestycje, które zrealizowane zostaną dzięki dotacji z programu regionalnego województwa pomorskiego. 

Marszałkowie Mieczysław 
Struk, Wiesław Byczkowski i 
Ryszard Świlski oraz włodarze 
pomorskich gmin podpisali 18 
sierpnia br. 20 umów o dofinan-
sowanie projektów z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Inwestycje do-
tyczą rozbudowy infrastruktu-
ry koniecznej do wzmocnienia 
ochrony mieszkańców przed 
skutkami groźnych zmian kli-
matycznych, głównie powo-
dzi, zakupu sprzętu dla służb 
ratowniczych oraz rozbudo-
wy systemów monitorowania i 
ostrzegania.
– Ostatnie wydarzenia, które 
miały miejsce na terenie powia-
tów bytowskiego, chojnickie-
go, kartuskiego i kościerskiego 
– silna wichura i obfite opady 
deszczu, których efektem były 
ofiary w ludziach, zniszczenie 
tysięcy hektarów lasów oraz 
straty majątkowe wśród miesz-
kańców – świadczą o pilnej 

konieczności inwestycji w in-
frastrukturę i sprzęt konieczną 
do zabezpieczenia mieszkań-
ców naszego województwa – 
mówił marszałek Mieczysław 
Struk. 
– Zagrożenia naturalne i klęski 
żywiołowe m.in. huragany i wi-
chury, powodzie, mrozy, dłu-
gotrwałe susze i pożary, gwał-
towne opady i wyładowania 
atmosferyczne są nieuchronne. 
Władze gmin i służby ratowni-
cze muszą być gotowe do szyb-
kiego i sprawnego reagowania 
– dodał marszałek Struk.
Wyposażenie gmin w nowo-
czesną aparaturę alarmową 
pozwoli na szybkie i sprawne 
informowanie mieszkańców o 
zbliżającym się niebezpieczeń-
stwie i akcjach planowanych 
przez jednostki służb ratowni-
czych. Inwestycje te znacząco 
wpłyną na wzrost bezpieczeń-
stwa mieszkańców w sytuacji 
zagrożenia, przyczynią się do 
minimalizowania i łagodzenia 

skutków klęsk żywiołowych. 
Zwiększenie pojemności zbior-
ników retencyjnych i budowa 
nowych zapobiegnie skutkom 
ewentualnych powodzi.
Dzięki realizacji tych inwesty-
cji blisko 973 tys. osób objętych 
zostanie ochroną przeciwpo-
wodziową, powstaną zbiorniki 

małej retencji o pojemności 
przekraczającej 271 tys. m3, 
zakupionych zostanie 1  631 
sztuk nowego specjalistycznego 
sprzętu dla 81 jednostek służb 
ratowniczych, a także 7 syste-
mów monitorowania zagrożeń 
i wczesnego ostrzegania.
Przy okazji uroczystego pod-
pisania umów marszałek Mie-
czysław Struk odniósł się do 
ostatnich, katastrofalnych w 
skutkach wydarzeń związa-
nych z nawałnicą, która prze-
szła przez Pomorze w ubiegły 
weekend.
– Konsekwencje tych wyda-
rzeń odczuwać będziemy przez 
następnych kilka lat – mówił 
marszałek Struk. – Dziękuję 
za tak dużą reakcję na mój apel 
o pomoc dla poszkodowanych. 
Zachęcam wszystkie gminy 
do solidarności samorządowej. 
Wciąż potrzebne jest wsparcie. 
Zarząd Województwa Pomor-
skiego postanowił przekazać 
100 tys. zł. na zakup pił dla 
strażaków biorących udział w 
akcjach ratowniczych na tere-
nach poszkodowanych w wy-
niku nawałnic. Dlatego też tak 
ważne są umowy, które dziś 
podpisujemy – dodał Marsza-
łek Struk.
18 sierpnia br. zawarte zostały 
umowy o dofinansowanie na-
stępujących projektów:
„Budowa zbiornika retencyj-
nego B-1 w Gminie Pruszcz 
Gdański"
„Doposażenie jednostek OSP 
powiatu słupskiego działają-
cych w ramach w KSRG"
„Bezpieczne Żuławy – podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa 
powodziowego Żuław poprzez 
rozbudowę systemu alarmowa-
nia i powiadamiania oraz do-
stawę specjalistycznego wypo-
sażenia ratowniczego"
„Wsparcie systemu ratownictwa 
oraz zarządzania kryzysowego 

na terenie Powiatu Kartuskie-
go poprzez zakup specjali-
stycznego sprzętu na potrzeby 
jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego"
„Poprawa działania systemów 
odprowadzania oraz oczysz-
czania wód opadowych i 
roztopowych
z części zurbanizowanych w 
Lęborku"
,,Budowa kolektora deszczo-
wego z systemem podczysz-
czającym i retencjonującym 
wody opadowe" realizowany 
na terenie Miasta Malborka 
oraz Miasta i Gminy Sztum 
w ramach Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego Malbork – 
Sztum w ramach ZPT
„Poprawa gospodarki woda-
mi opadowymi i roztopowy-
mi na terenie MOF Chojnice 
- Człuchów"
„Poprawa efektywności od-
prowadzania wód opadowych 
poprzez budowę systemów ka-
nalizacji deszczowej na terenie 
gmin Związku Międzygmin-
nego Zatoki Puckiej"
,,Rozbudowa i przebudowa sys-
temu odbioru, odprowadzania i 
oczyszczania wód opadowych
i roztopowych wraz z budo-
wą zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Sierakowice"
,,Wzmocnienie odporności 
regionu na zagrożenia powo-
dziowe i susze poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej i zbior-
ników retencyjnych w rejonie 
ulic Olszewskiego, Wróblew-
skiego, Mościckiego oraz osie-
dla Strzeleckiego w Pruszczu 
Gdańskim''
,,Poprawa bezpieczeństwa po-
przez wyposażenie jednostek 
ratownictwa na obszarze gmin 
Związku Międzygminnego 
Zatoki Puckiej''
 „Ochrona przed powodzią oraz 
poprawa jakości wód zlew-
ni Wierzycy na terenie miasta 

Kościerzyna"
,,Budowa systemu powiada-
miania i alarmowania ludności 
oraz zintegrowanej łączności w 
powiecie bytowskim w uwa-
runkowaniach zagrożenia, w 
szczególności powodziowego"
,,Bezpieczny Powiat – za-
kup specjalistycznego wy-
posażenia w celu zwalczania 
klęsk żywiołowych dla jedno-
stek ratowniczych w Powiecie 
Wejherowskim''
,,Ograniczenie zagrożeń natu-
ralnych na terenie Gmin Dol-
nego Powiśla (Gardeja, Kwi-
dzyn, Sadlinki
i Ryjewo) polegające na zakupie 
specjalistycznego wyposażenia 
dla gminnych jednostek ratow-
nictwa i modernizacji budynku 
z przeznaczeniem na magazyn 
przeciwpowodziowy )''
„Rozbudowa systemów infor-
mowania i ostrzegania o za-
grożeniach, w szczególności 
powodziowych dla Gdańska i 
Sopotu"
„Zagospodarowanie wód desz-
czowych w mieście Kartuzy, 
w celu poprawy retencyjności 
zlewni
i ochrony przed zmianami 
klimatu"
„Retencjonowanie wód opado-
wych: rozbudowa i moderniza-
cja systemu ochrony przeciw-
powodziowej" realizowany na 
terenie Bytowa
„Utrzymanie naturalnych eko-
systemów retencjonujących 
wodę w Gminie Kobylnica"
„Odwodnienie miasta Brusy"
Wartość 20 projektów to pra-
wie 210 mln zł, z czego ponad 
137 mln zł pochodzić będzie z 
unijnej dotacji w ramach RPO 
WP 2014-2020.

(umWP)
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Wysokie miejsca młodzieży 
bąkowo i bursztynową Górę na jeden dzień opanowali biegacze, którzy starto-
wali w kolejnej rundzie „kaszuby biegają”. na starcie stanęło pół tysiąca osób, 
które w aktywny sposób lubią spędzać wolny czas.

W Bąkowie startowali nie tyl-
ko weterani polskich tras bie-
gowych, ale i najmłodsi miło-
śnicy przełajowych zmagań, 
którzy rywalizowali w VII 
edycji „Małe Kaszuby Biegają”. 
Jednak to bieg główny skupił 
najwięcej zawodników, dostar-
czając tym samym najwięcej 
emocji. Dodajmy tylko, że do 
rywalizacji przystąpiło 330 za-
wodników. 10-kilomerową tra-
sę najszybciej pokonali Łukasz 
Kujawski z Żukowa i Weroni-
ka Lizakowska z Kościerzyny. 
Zwycięzca na pokonanie trasy 
potrzebował nieco ponad 32 
minut, a zawodniczka z Ko-
ścierzyny 39 minut.
Wśród biegaczy nie zabrakło 
również mieszkańców kol-
budzkiej gminy. Najlepiej z 
nich spisał się Leszek Halman 
z Bielkówka, który sklasyfi-
kowany został na 37. miejscu. 
Trzy pozycje niżej sklasyfiko-
wany został Mirosław Świąder 
z Kolbud, a na 42. miejscu Mi-
rosława Barejko.
Z kolei wśród dzieci prowadzo-
no klasyfikację z podziałem na 
wiek. W gronie najmłodszych 
(rocznik 2009) na 13. miej-
scu zameldowała się na mecie 
Karolina Połom z Bąkowa, a 
jej sąsiad z Bąkowa, Jan Has, 
może pochwalić się piątym wy-
nikiem wśród chłopców. 12. 
lokata przypadła w udziale in-
nemu mieszkańcowi Bąkowa, 
Kacprowi Saliniewicz. Wśród 
chłopców rocznika 2008 jednej 
sekundy do miejsca na podium 
zabrakło Jakubowi Połom (Bą-
kowo), natomiast Jakub Sieli-
niewicz zajął 6. miejsce. Kamil 
Stencel z Kolbud wśród biega-
czy rocznika 2007 uplasował 
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się na 6. pozycji, a kolejne dwie 
lokaty przypadły w udziale Mi-
chałowi Czyścieckiemu z Bą-
kowa i Wojtkowi Mydłowskie-
mu z Kolbud.

Dodajmy jeszcze tylko, że ko-
lejne imprezy przed nami. Już 
16 września odbędzie się IV 
Bieg o Złotą Górę w Brod-
nicy Górnej, a finał V Biegu 

  tłumy stawiły się w bąkowie do startu w piątej „kolbudzkiej 10”

POLACy GDAŃSKiCH WyŻyN

rowerem przez powiat
30 września odbędzie się 
druga edycja Historycznego 
Rajdu Rowerowego „Polacy 
Gdańskich Wyżyn”. 50-ki-
lometrowa trasa rozpocznie 
się w Pruszczu Gdańskim, a 
zakończy w Przywidzu i pro-
wadzić będzie przez miejsca 
związane z życiem Polaków 
zamieszkujących te tereny 
przed wybuchem II wojny 
światowej. 
Stowarzyszenie Traugutt.org, 
organizator rajdu zaplanował 
start o godz. 8.00 z parkin-
gu przed Dworcem PKP w 
Pruszczu Gdańskim (od stro-
ny ul. Dworcowej), natomiast 
zakończenie planowane jest 
około godz. 17.00 w Przywi-
dzu. Rowerzyści historycz-
nej wyprawy przejadą przez: 
Pruszcz Gdański – Woja-
nowo – Rekcin – Żmijewo – 
Pręgowo – Babi Dół – Kol-
budy – Łapino – Czapielsk – 
Marszewska Góra – Klonowo 
Dolne – Przywidz. 
– W porze obiadowej na 
wszystkich uczestników cze-
kać będzie ciepły posiłek. 
Całość trasy to około 50 km 
po drogach asfaltowych, le-
śnych, szutrowych i błotni-
stych. Na uczestników cze-
ka sporo ostrych podjazdów 
w trudnym terenie. Rajd dla 

rowerów górskich i trekingo-
wych. Do udziału zapraszamy 
doświadczonych rowerzystów 
powyżej 16. roku życia. Oso-
by niepełnoletnie proszone są 
o dostarczenie pisemnej zgo-
dy rodziców lub opiekunów 
prawnych – zaprasza prusz-
czańskie stowarzyszenie.
Głównym celem imprezy jest 
promocja walorów turystycz-
nych powiatu gdańskiego po-
łączona z edukacją historycz-
ną. Na trasie rajdu znajdą się 
bowiem lokalizacje związa-
ne z życiem Polaków miesz-
kających na tych terenach 
przed wybuchem II wojny 
światowej.
W ramach rajdu każdy 
uczestnik otrzyma pakiet 
startowy, w skład którego 
wchodzić będzie m.in. pa-
miątkowa koszulka.
Udział w rajdzie jest bezpłat-
ny. Zgłoszenia należy przesy-
łać wyłącznie za pomocą por-
talu evenea.pl do 15 września. 
Maksymalna liczba uczestni-
ków to 40 osób – decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Organizato-
rzy zapewniają dla chętnych 
transport wraz z rowerem po 
zakończeniu rajdu do Prusz-
cza Gdańskiego.

(GR)

iV LiGA

mistrzowie remisu
Już siedem kolejek rozegrały dru-
żyny walczące o mistrzostwo IV 
ligi. Zawodnicy GKS Kolbu-
dy są mistrzami… remisów. Aż 
pięć z siedmiu spotkań piłkarze 
z Kolbud zakończyli podziałem 
punktów. Z kolei w pozostałych 
dwóch meczach pokonali 4:4 
Radunię Stężyca i przegrali 0:2 z 
kościerską Kaszubią. Warto pod-
kreślić, że obecny wicelider jedy-
ne punkty w tym sezonie stracił 
do tej pory jedynie z kolbudzkim 
GKS.
W miniony weekend GKS zremi-
sował 1:1 z Powiślem Dzierzgoń, 
a tydzień wcześniej bezbramko-
wo zremisował z lokalnym rywa-
lem – Jaguarem Gdańsk. Z kolei 
w najbliższą sobotę, 16 września, 

kolbudzka drużyna podejmo-
wać będzie na własnym stadio-
nie Wikęd Luzino. Kto wie, być 
może nasi zawodnicy sprawią 
następną niespodziankę i odbio-
rą kolejne punkty faworytowi. 
Dodajmy tylko, że początek so-
botniego spotkania zaplanowano 
na godz. 15.00. Tydzień później 
punktowy dorobek będzie moż-
na podreperować w Nowym Sta-
wie, gdzie GKS walczyć będzie z 
miejscowym Gromem. Początek 
spotkania w sobotę, 23 września, 
o godz. 15.00. Za dwa tygodnie 
(30 września) GKS rywalizować 
będzie w Kolbudach ze Startem 
Miastko. Początek meczu rów-
nież o godz. 15.00.

(GR)

PuCHAR POLSKi

Gks gromi 
Za nami druga runda pił-
karskiego Pucharu Polski. 
Wśród 45 zespołów, które 
rywalizowały na tym eta-
pie rozgrywek, znalazł się 
jeden przedstawiciel gminy 
Kolbudy. Drużyna rezerw 
GKS Kolbudy rywalizowała 
o awans do III rundy z GTS 
Rokitnica. Mecz zakończył 
się pewnym zwycięstwem 
GKS 6:1. 
O poczynaniach naszych 
zespołów w turnieju „tysią-
ca drużyn”, jakim nazywany 
jest Puchar Polski, będziemy 
oczywiście informować na 
naszych łamach.

(GR)

Przyjaźni w Przyjaźni zaplano-
wano na 8 października.

(KL)

ZAWODy SPŁAWiKOWE

GKS KOWALE GRA O miSTRZA

o iii puchar mariana

Wiceliderzy V ligi

Wszystkich miłośników węd-
kowania zapraszamy na – jed-
ne z ostatnich w tym roku 
– zawody spławikowe, które 
odbędą się w najbliższy week-
end (17 września) w miejsco-
wości Trzcinisko w gminie 
Cedry Wielkie.
– Zapraszamy na otwarte za-
wody spławikowe o „III Pu-
char Mariana”, które odbędą 
się na Kanale Piaskowym, 
około 400 metrów od ślu-
zy, gdzie kanał wpływa do 
Martwej Wisły. Na zawo-
dach obowiązuje regulamin 

Już w poprzednim sezonie ce-
lem głównym drużyny GKS 
Kowale był awans do IV ligi. 
Sztuka ta niestety nie udała 
się. Być może tym razem bę-
dzie lepiej i nasz jedynak w V 
lidze zdobędzie mistrzostwo i 
promocję do wyższej ligi.
Początek w wykonaniu piłka-
rzy z Kowal jest całkiem obie-
cujący. Po rozegranych sze-
ściu meczach nasi zawodnicy 
zajmują 2. miejsce w tabeli 
i tracą tylko jeden punkt do 

amatorskiego połowu ryb – 
informuje Mariusz Lewko-
wicz, skarbnik Koła PZW 127 
„Żuławy”, które jest organiza-
torem wędkarskich zmagań. 
Koszt uczestnictwa w zawo-
dach to 10 zł z przeznaczeniem 
na poczęstunek (ognisko), płat-
ny tuż przed rozpoczęciem 
zawodów. 
– Osoby chętne do udziału 
w imprezie prosimy o sms-
-a z imieniem i nazwiskiem 
pod numer telefonu 536 989 
699 do 15 września. W zawo-
dach mogą uczestniczyć osoby 

lidera ze Skarszew. Nowy pił-
karski sezon zawodnicy GKS 
Kowale rozpoczęli od falstar-
tu, bo już w pierwszej kolejce 
w derbach powiatu gdańskie-
go 1:2 przegrali z Czarnymi 
Pruszcz Gdański. Pozostałe 
mecze kończyły się już wygra-
nymi naszego teamu. Warto tu 
wspomnieć o pojedynku z Or-
łem Trąbki Wielkie, który po-
legł w Kowalach 0:7, czy o wy-
jazdowym zwycięstwie 4:2 w 
minionej kolejce, w której nasi 

posiadające kartę wędkarską z 
aktualnymi opłatami na 2017 
rok. Impreza jest przeznaczo-
na tylko dla seniorów od 18. 
roku życia. Z kolei młodzież 
od 14. roku życia też może 
brać udział w imprezie, ale z 
opiekunem – dodaje Mariusz 
Lewkowicz.
O wynikach wędkarskich 
zmagań na Kanale Piasko-
wym poinformujemy w paź-
dziernikowym wydaniu 
„Panoramy”.

(lubek)

zawodnicy grali z KS Kamie-
nica Królewska.
16 września o godz. 14.00 
GKS Kowale podejmować 
będzie Sokoła Ełganowo, na-
tomiast tydzień później (23 
września), zagra z gdańską 
Polonią. W 9. kolejce spotkań 
ekipa z Kowal gościć będzie 
rezerwy gdyńskiego Bałtyku. 
Początek spotkania tradycyj-
nie o godz. 14.00.

(GR)

1. Pogoń Lębork  7 19 13:3
2. Radunia Stężyca   7 18 18:7
3. Stolem Gniewino  7 15 17:9
4. Wikęd Luzino  7 15 18:10
5. Grom Nowy Staw  7 15 24:14
6. Jaguar Kokoszki   7 13 18:12
7. Gryf Słupsk  6 13 12:7
8. Arka II Gdynia  7 11 11:11
9. Powiśle Dzierzgoń   7 10 9:10
10.  Orkan Rumia  7 8 13:12
11.  GKS Kolbudy  7 8 7:8
12.  Anioły Garczegorze 7 6 9:14
13.  Kaszubia Kościerzyna 7 6 10:9
14.  Gedania Gdańsk  7 6 15:17
15.  Start Miasto  6 5 15:21
16.  Cartusia Kartuzy  7 4 11:21
17.  Bytovia Bytów  7 2 6:12
18.  Sokół Wyczechy  7 0 14:33

TABELA iV LiGA
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