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Na urodzinach w Starej Papierni   
Niedawno mieliśmy okazję świętować 140. 
urodziny Starej Papierni w Łapinie. Na gości 
czekało mnóstwo atrakcji: zwiedzanie Starej 
Papierni, czerpanie papieru.

na przełomie września i października miała miejsce realizacja drugiej 
części projektu wymiany młodzieży między polską i rosją. Grupa 
15 uczniów zespołu kształcenia podstawowego i Gimnazjalnego  
w kolbudach wraz z opiekunami gościła w Średniej szkole 
ogólnokształcącej nr 216 z pogłębioną nauką Języka polskiego  
im. adama mickiewicza w petersburgu.

100. urodziny Zygmunta Jakóbczyka  
Zygmunt Jakóbczyk, najstarszy mieszkaniec 
gminy Kolbudy, skończył sto lat. Szacowny 
jubilat dumnie pełnił rolę gospodarza uroczy-
stości w Lublewie.

Konsultacja w sprawie węzła  
Zarząd Dróg Wojewódzkich zaprasza na 
konsultacje dokumentacji projektowej doty-
czącej rozbudowy węzła Kowale. Spotkanie 
odbędzie się 23 października.

Wieści w Twoim smartfonie  
– Wszystkich, którzy lubią wiedzieć co 
dzieje się w ich okolicy informujemy, że nasz 
urząd uruchomił niedawno system mobilnej 
komunikacji z mieszkańcami.
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taniec międzynarodowym językiem przyjaźni
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KOLBUDZKA MŁODZIEŻ GOŚCIŁA W ROSJI

z petersburga wróciliśmy pełni wrażeń, 
otwarci na świat i ludzi, gotowi do 
nowych wyzwań – beata woźniak 
z zespołu kształcenia podstawowego 
i Gimnazjalnego w kolbudach.
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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

nasze kalendarium

• 19 października (czwartek), Future3 –  
Targi pracy IT, godz. 12.00, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

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

• 22 października (niedziela), IX edycja 
Gdańsk Biega, godz. 12.00,  
molo w Brzeźnie

• 25 października (środa), Hania Rani,  
godz. 21.00, Teatr BOTO w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Casino 54B

• 26 października (czwartek), Earl Thomas, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni,  
ul. Portowa 9

• 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

• 28 października (sobota), Arrested 
Development, godz. 20.00,  
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 30 października (poniedziałek), Lechia 
Gdańsk – Korona Kielce, godz. 18.00, 
Stadion Energa Gdańsk

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

• 4 listopada (sobota), Archive, godz. 20.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

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

• 10 listopada (piątek), The Dumplings 
Orkiestra, godz. 19.00, Stary Maneż 
 w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 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
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LEKCJA TOLERANCJI I WyROZUMIAŁOŚCI

Wizyta kolbudzkiej młodzieży na ukrainie
porozumienie o współpracy gminy kolbudy i Jaworowa na Ukrainie, podpisane kilka lat temu, zaowocowało na początku 
października wyjazdem naszej młodzieży do zaprzyjaźnionej ukraińskiej miejscowości i dało szansę poznania bliżej kraju 
sąsiadującego z polską.

Czterdziestu trzecioklasistów 
kolbudzkiego gimnazjum, wy-
różniających się aktywną pracą 
na rzecz środowiska lokalne-
go, wraz z opiekunami po raz 
pierwszy skorzystało z zapro-
szenia mera Jaworowa Pawła 
Bakuńca. Grupie towarzyszył 
dyrektor szkoły i władze gmi-
ny, które w Jaworowie uczestni-
czyły w nawiązaniu trójstron-
nej współpracy z Uffenheim.
Nasza delegacja spotkała się 
z bardzo miłym przyjęciem 
ze strony mieszkańców mia-
steczka, położonego niedaleko 
od polskiej granicy. Zasłynęło 
ono w historii tym, że przez 
40 lat sprawował w nim urząd 
starosty Jan Sobieski. Ucznio-
wie zostali przywitani przez 
rówieśników chlebem i solą, 
uczestniczyli w spotkaniu z 
władzami miasta, podczas któ-
rego poznali zasady funkcjo-
nowania samorządu lokalnego 
i problemy, z jakimi boryka się 
obecnie ten kraj, będący w sta-
nie wojny z Rosją. Brali udział 
w zajęciach w szkole, rywalizo-
wali w grze terenowej o skarb 

Sobieskiego, wysłuchali spe-
cjalnie na tę okazję przygoto-
wanego koncertu. Zwiedzili 
także muzeum w rezerwacie na 
Roztoczu, zapoznali się z pra-
cami dyplomowymi uczniów 
szkoły rękodzieła artystyczne-
go, które między innymi zdo-
bią pobliską świątynię grecko-
katolicką, odwiedzili kościół 
św. Piotra i Pawła, którego pro-
boszczem jest dobrze znany ks. 
Marek Niedźwiecki oraz kibi-
cowali lokalnej drużynie junio-
rów – Galicyjskim Lwom na 
meczu hokejowym. Wieczorem 
na mniej oficjalnych spotka-
niach z młodzieżą ukraińską 
przy muzyce, podczas wspól-
nej nauki tańca nowoczesnego i 
śpiewu szant, nawiązano nowe 
przyjaźnie.
Dzięki gościnności gospodarzy 
uczniowie poznali kulturę, hi-
storię oraz pamiątki z przeszło-
ści tego regionu.
Ostatnie dwa dni na Ukrainie 
młodzież spędziła we Lwo-
wie – mieście położonym na 
dawnych Kresach, które przez 
sześć wieków było integralną 

częścią Polski i w którym to 
podczas szwedzkiego poto-
pu król Jan Kazimierz złożył 
Śluby. Dziś Lwów należy do 
Ukrainy, której niepodległość 
w 1991 r. Polska uznała jako 
pierwsze państwo na świecie, i 
z którą w 2012 r. współorgani-
zowała Mistrzostwa Europy w 
piłce nożnej. Anegdota mówi, 
że woda deszczowa z jednej 
połaci dachu kościoła św. Elż-
biety spływa do Bałtyku, a z 
drugiej do Morza Czarnego, 
ponieważ miasto leży na wo-
dodziale pomiędzy zlewiskami 
dwóch wielkich mórz, a od-
ległość od każdego z nich jest 
niemal identyczna i wynosi ok. 
600 km.
Podczas zwiedzania miasta 
uczniowie widzieli wiele za-
bytków, w których powstaniu 
również mieli swój udział zna-
ni Polacy: Kopiec Unii Lubel-
skiej na Wysokim Zamku, Po-
litechnikę Lwowską, uniwer-
sytet, operę (tu uczestniczyli 
w próbie orkiestry do „Jeziora 
łabędzi”), Stare Miasto i słyn-
ne kamienice, budynek dworca 

kolejowego, kasyno szlachec-
kie, katedrę, w której znajdują 
się relikwie św. Jana Pawła II, 
kaplicę Boimów, świątynię or-
miańską i greckokatolicką św. 
Jura, kościół Dominikanów. 
Ważnym punktem programu 
wizyty we Lwowie było za-
palenie zniczy na narodowej 
nekropolii – Cmentarzu Or-
ląt Lwowskich, na którym po-
chowano prawie 3000 żołnie-
rzy, głównie młodych chłop-
ców, obrońców miasta w latach 

1918 – 1920 oraz na pobliskim 
Cmentarzu Łyczakowskim, 
gdzie spoczywa m.in. Maria 
Konopnicka.
Miasto, w którym powstało 
Ossolineum i w którym zapło-
nęła pierwsza w dziejach świa-
ta lampa naftowa wynalazku 
Ignacego Łukasiewicza, zda-
niem kolbudzkich gimnazjali-
stów, jest ważnym ośrodkiem 
na mapie kultury europejskiej. 
Warto je odwiedzić, bo każdy z 
pewnością wróci pełen wrażeń 

i zadowolony z pobytu na go-
ścinnej Ukrainie. Wyjazd był 
dla wszystkich młodych ludzi 
doskonałą lekcją nie tylko o 
wielokulturowej spuściźnie, ale 
przede wszystkim lekcją tole-
rancji i wyrozumiałości w po-
szukiwaniu tego, co sąsiadujące 
narody łączy, a nie dzieli.

Izabela Rułkowska,  
Honorata Nagórska,  

Izabela frączek

reklama
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KOLBUDZKA MŁODZIEŻ GOŚCIŁA W ROSJI

taniec międzynarodowym 
językiem przyjaźni
na przełomie września i października miała miejsce realizacja drugiej części projektu wymiany młodzieży między polską 
i rosją. Grupa 15 uczniów zespołu kształcenia podstawowego i Gimnazjalnego w kolbudach wraz z opiekunami gościła 
w Średniej szkole ogólnokształcącej nr 216 z pogłębioną nauką Języka polskiego im. adama mickiewicza w petersburgu.

Tematem naszego projektu był 
taniec: „Taniec – międzynaro-
dowy język przyjaźni wystuki-
wany nogami”. Nasi uczniowie 
wraz z 15 kolegami i koleżan-
kami z Rosji uczyli się tańców 
rosyjskich o nazwach: letka-
jenkka oraz pokłon. Przypo-
mnieli sobie wspólnie układ 

poloneza wyćwiczony w Pol-
sce. Najbardziej wzruszającym 
i widowiskowym występem 
było uczestnictwo całej grupy 
w „Jesiennym balu szkolnym”, 
zorganizowanym w Domu 
Przyjaźni. Dziewczęta w prze-
pięknych białych sukniach ba-
lowych i chłopcy w garniturach 

tworzyli taneczne pary, które 
przeniosły nas do epoki balów 
rycerskich.
Drugim aspektem wizyty było 
bliższe poznanie naszych zna-
jomych z Federacji Rosyjskiej. 
Pokazali nam swoje miasto – 
drugie co do wielkości miasto 
Rosji (5 mln mieszkańców), le-
żące w delcie rzeki Newy nad 
Zatoką Fińską. Sankt-Peters-
burg położony na 44 wyspach 
połączonych mostami, zwany 
Wenecją Północy, zrobił na nas 
wrażenie. Historia i ogrom bu-
dowli zwieńczonych złotymi 
kopułami, działalność carów 
rosyjskich: Twierdza Piotro-
pawłowska, Sobór Izaakiew-
ski, Państwowy Ermitaż, Plac 
Pałacowy, Sobór Kazański, 
Świątynia Zbawiciela na Krwi, 
Ogród Letni no i ... Peterhof. 
Zapewniano nas, że zobaczy-
liśmy zaledwie jedną trzecią 
ważnych miejsc niezwykłego 
miasta i koniecznie musimy tu   kolbudzka delegacja zwiedziła muzeum ermitaż

  pamiątkowe zdjęcie przed szkołą nr 216 w petersburgu

PRUSZCZ GDAŃSKI

nowe usługi w pogotowiu

  stefan skonieczny, starosta gdański, osobiście czekał na pierwszych pacjentów 
pruszczańskiego pogotowia

W nowym budynku Samo-
dzielnego Publicznego Pogo-
towia Ratunkowego w Prusz-
czu Gdańskim, który mieści 
się przy ulicy Raciborskiego 
2A, prowadzona jest nocna i 
świąteczna opieka zdrowotna.
Na takich usługach szczegól-
nie zależało władzom powia-
tu gdańskiego.
– Powrót do pruszczańskie-
go pogotowia nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców powiatu, to 
ważny moment, na który pra-
cowaliśmy kilka lat. To też 
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reklama

Poradnia Nocnej 
i Świątecznej Opieki 

Zdrowotnej
ul. Raciborskiego 2A 

w Pruszczu Gdańskim
Informacja, rejestracja 

i wizyty domowe: 
tel. 58 773 30 31

ratownictwomedyczne@inetia.pl
Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 
18.00 – 8.00

sobota, niedziela i święta: 
8.00 – 8.00

wrócić.
Wróciliśmy pełni wrażeń, 
otwarci na świat i ludzi, gotowi 

do nowych wyzwań. Dzięki 
Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia oraz 

gminie Kolbudy poznaliśmy 
odległy zakątek świat i inną 
kulturę.

Beata Woźniak
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uzupełnienie funkcjonującej 
niezmiennie opieki chirurgicz-
nej – mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Jak informowaliśmy już w jed-
nym z poprzednich wydań na-
szego miesięcznika, władzom 
powiatu zależy, aby w budynku 
nie mieściło się tylko pogoto-
wie. Przy ulicy Raciborskiego 
powiat zamierza również uru-
chomić przychodnię.

(GR)
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INWESTyCJA BUDZI WIELE EMOCJI

konsultacje w sprawie węzła w kowalach
mieszkańcy gminy kolbudy, samorządowcy oraz działający na tym terenie 
przedsiębiorcy, z utęsknieniem wyczekują rozbudowy węzła w kowalach  
i przebudowy drogi wojewódzkiej Gdańsk – kościerzyna. 

W sprawie rozbudowy węzła 
i drogi wojewódzkiej odbyło 
się już wiele spotkań i debat 
na różnych szczeblach. Tym 
razem Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Gdańsku zaprasza 
mieszkańców naszej gminy na 
konsultacje dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej rozbudo-
wy węzła Kowale. Spotkanie 
odbędzie się w poniedziałek, 
23 października, o godzinie 
17.00 w sali koncertowej Urzę-
du Gminy Kolbudy.
Każdemu inwestorowi zależy, 
aby wszelkie kwestie sporne 
rozstrzygnąć na etapie projek-
towania, dlatego tak istotne są 
konsultacje. Mieszkańcy będą 
mieli możliwość zapoznania 
się z proponowanymi rozwią-
zaniami. Spotkanie, w którym 
udział weźmie zespół projek-
towy, stanowić będzie również 
dogodną okazję do zgłaszania 
opinii i uwag.
Swoje wnioski i sugestie do 
dokumentacji przekazywać 
będzie można do 3 listopa-
da również w formie pisemnej 
na adres jednostki projektowej 
(ul. Nadwiślańska 55, 80-680 

Gdańsk) lub mailowo na ad-
resy europrojekt@europrojekt.
pl, r.klein@europrojekt.pl. W 
temacie wiadomości należy 
wpisać: „DW221 konsultacje”. 
Istniała będzie również moż-
liwość wypowiadania się na 
forum, które uruchomione zo-
stanie na stronie www.wezel-
kowale.pl.
Do udziału w konsultacjach za-
chęca Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
– O tym jak ważne jest to przed-
sięwzięcie wiedzą wszyscy, któ-
rzy pokonują ten odcinek drogi 
wojewódzkiej, zwłaszcza w go-
dzinach szczytu. To ważne, że 
inwestor już na etapie przygo-
towywania koncepcji progra-
mowej chce usłyszeć opinie i 
sugestie naszych mieszkańców. 
Przedsięwzięcia drogowe, choć 
oczekiwane przez wszystkich, 
często budzą wiele emocji. 
Zwłaszcza, jeżeli czynnik spo-
łeczny czuje się pomijany i lek-
ceważony. W przypadku węzła 
Kowale możemy tego uniknąć. 
Warto znaleźć czas i przyjść na 
spotkanie lub przynajmniej za-
poznać się z materiałami, które 

dostępne będą w internecie – 
mówi Leszek Grombala.
Pełna nazwa zadania, które re-
alizował będzie Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, brzmi: „Roz-
budowa układu komunikacyj-
nego w miejscowości Kowale 
w obrębie drogi wojewódzkiej 
nr 221 na odcinku od plano-
wanego skrzyżowania z ul. 

Nową Świętokrzyską w mie-
ście Gdańsk do węzła Kowale 
włącznie (skrzyżowanie z dro-
gą ekspresową S6 – obwodnica 
Trójmiasta).”
Do tematu będziemy oczywi-
ście wracać.

(GR)

  23 listopada odbędą się konsultacje dotyczące rozbudowy węzła 
w kowalach

MOSTy KOMPOZyTOWE TO PRZySZŁOŚĆ

pierwszy taki most w polsce 
pierwszą w polsce kładkę z nawierzchnią kompozytową zamontowano 
niedawno w czapielsku. adam babkiewicz, kierownik referatu inwestycji 
i remontów Urzędu Gminy kolbudy idzie nawet krok dalej, mówiąc, że jest 
to pierwsza tego typu kładka w europie.

– Jest to bardzo lekki i wy-
trzymały most. Nawierzchnia, 
która została wykorzystana 
do budowy kładki, stosowana 
jest przy budowie lądowisk dla 
helikopterów na drapaczach 
chmur czy szpitalach – mówi 
nam Adam Babkiewicz.
Mieszkańcy Czapielska od 
wielu lat informowali na zebra-
niach wiejskich o braku połą-
czenia przystanku autobusowe-
go z chodnikiem. Most drogo-
wy istniał, ale mieszkańcy wsi 
musieli chodzić jezdnią, żeby 
dochodzić do przystanku.
– Całość przedsięwzięcia nie 
była jakoś szczególnie droga, 
ponieważ kosztowała około 
200 tysięcy złotych. W kwocie 
tej zawarte są również połącze-
nia chodnikowe. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że trady-
cyjne rozwiązania są znacznie 
droższe od tego, które wyko-
rzystaliśmy w Czapielsku – do-
daje Adam Babkiewicz.
Na terenie gminy Kolbudy 
jest jeszcze siedem obiektów 

mostowych, którymi trzeba 
się zająć. Poszerzony musi być 
chociażby most w ciągu drogi 
wojewódzkiej przed urzędem 
gminy.
– Do wykonania jest szereg 
mostków przy Raduni. Należa-
łoby również wykonać przejście 
między „błotkiem” a Zbior-
nikiem Bielkowskim, wokół 
którego budować będziemy 

ścieżkę w przyszłym roku. A 
przypomnę, że jeszcze w tym 
roku będziemy mieli przetarg 
na realizację drugiego etapu za-
gospodarowania terenu wokół 
„błotka”. Aż prosi się, żeby obie 
ścieżki połączyć nowym most-
kiem, aby mieszkańcy i turyści 
nie musieli przechodzić przez 
śluzę. Myślę, że kładki i mosty 
kompozytowe to przyszłość. 

Nie chodzi tu o same pienią-
dze, ale również o czas mon-
tażu. Przy tradycyjnej budowie 
mostu mieszkańcy narażeni są 
na utrudnienia komunikacyjne. 
W przypadku mostów kom-
pozytowych czas montażu jest 
bardzo krótki – wyjaśnia kie-
rownik Babkiewicz.

(lubek)
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NIE PODRZUCAJ ŚMIECI

Wywieź za darmo 
do szadółek
Praktycznie we wszystkich na-
szych sołectwach przy punk-
tach selektywnej zbiórki odpa-
dów pojawiają się śmieci wiel-
kogabarytowe, odpady budow-
lane albo niepotrzebne opony. 
Za ich wywóz płacić musi gmi-
na. Warto jednak wiedzieć, że 
od początku października tego 
typu odpady wywieźć można 
bezpłatnie na wysypisko śmieci 
w Szadółkach.
– W każdym sołectwie znajdu-
ją się pojemniki na makulaturę, 
szkło, plastik i metale. Czte-
ry razy w roku organizowana 
jest również mobilna zbiórka 
odpadów. Nie wiem, z jakiego 
powodu mieszkańcy podrzu-
cają również inne śmieci, któ-
re musimy potem posprzątać. 
Ten problem nie pojawił się 
dziś. Mam nadzieję, że uda 
nam się w tym roku nie wydać 
więcej niż 150 tysięcy złotych 
na sprzątanie tych odpadów 
– mówi „Panoramie” Krzysz-
tof Hypki, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Śmieci w Szadółkach odbierane 

będą za darmo – trzeba jedynie 
udowodnić, że jest się miesz-
kańcem gminy Kolbudy. Naj-
prościej więc pokazać dowód 
osobisty. Na wysypisko do Sza-
dółek można przywozić nie-
potrzebne meble, opony, ma-
teriały budowlane, sprzęt agd 
i rtv. Jedyny koszt, jaki trzeba 
pokryć z własnej kieszeni to 
transport.
– Mam nadzieję, że dzięki 
temu mieszkańcy nie będą już 
podrzucać swoich śmieci, a 
my będziemy wydawać mniej 
na ich posprzątanie – dodaje 
Krzysztof Hypki.
Warto w tym miejscu jeszcze 
dopowiedzieć, że za roczne 
sprzątanie podrzucanych śmie-
ci gmina mogłaby wybudować 
między innymi 10 nowych 
przystanków autobusowych. 
Na stronie internetowej www.
kolbudy.pl znajduje się z ko-
lei dokładny harmonogram 
wywozu śmieci – również 
wielkogabarytowych. 

(lubek)

 10 przystanków autobusowych można wybudować za pieniądze, 
które gmina wydaje na sprzątanie śmieci 

podrzucanych przez mieszkańców

POKONALI KRAJOWyCH RyWALI

Clipster walczy  
o nagrodę 
Gdański Clipster to pierwszy 
w Polsce dom dla startupow-
ców, który wspólnie stworzy-
li: Gdański Inkubator Przed-
siębiorczości STARTER oraz 
Alfabeat. Innowacyjny pro-
jekt, wspierany od początku 
przez gdański samorząd, do-
ceniło jury i polskie środowi-
sko startupowe, przyznając 
w głosowaniu nagrodę pod-
czas polskiego finału Central 
European Startup Awards. 
Clipster, jako krajowy laureat, 
będzie teraz walczył o kolejne 
laury podczas europejskiego 
finału konkursu w Bułgarii. 
Zwycięzców wybierze mię-
dzynarodowe jury oraz inter-
nauci. Głosy można oddawać 
na stronie: www.centraleu-
ropeanstartupawards.com/
vote. 
Gdański coliving, jako laureat 

krajowego finału CESA, bę-
dzie teraz reprezentował pol-
skie innowacje podczas eu-
ropejskiego finału konkursu, 
który odbędzie się 23 listo-
pada w Bułgarii. Wezmą w 
nim udział przedstawiciele 
środowisk startupowych z 
Europy Środkowo-Wschod-
niej. Zwycięzców w licznych 
kategoriach wybierze jury, 
ale zostanie także przyznana 
nagroda publiczności. Jej lau-
reatem będzie projekt, któ-
ry otrzyma najwięcej głosów 
internautów. 
Więcej informacji o konkur-
sie i głosowaniu można zna-
leźć na stronie: www.centra-
leuropeanstartupawards.com/
vote.

(AT)
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STyPENDIUM DLA ZDOLNyCH 
Ponad 130 tys. zł przeznaczył Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego na stypendia dla zdolnych studentów 
w roku akademickim 2017/2018. Miesięcznie można otrzymy-
wać nawet 380 zł. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. 
Mogą się o nie ubiegać osoby kontynuujące studia pierwszego 
i drugiego stopnia oraz studia magisterskie, zarówno na uczel-
niach publicznych, jak i prywatnych.
Wnioski można składać do 27 października. Więcej informa-
cji oraz generator wniosków na stronie Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego www.drg.pomorskie.eu.

ZAPRASZAMy NA „WINDOWISKO”
IX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji „Win-
dowisko” odbędzie się w Teatrze Wybrzeże 20 i 21 październi-
ka. Do konkursu zostało zakwalifikowanych dziewięć teatrów 
niezależnych z całej Polski. 
Wśród przedstawień zobaczymy trzy monodramy. Twórczość 
teatrów oceni jury w składzie: Anna Kociarz-Konopińska – ak-
torka, Małgorzata Oracz – aktorka oraz Michał Derlatka – re-
żyser. Na zakończenie festiwalu gościnnie wystąpi Aleksandra 
Lis (Teatr Muzyczny w Toruniu) w spektaklu „Jutro będzie za 
późno”. Jest to kreacja aktorska nagrodzona na ubiegłorocznym 
„Windowisku”.

NOCNy KOCHANEK W ERGO ARENIE
Nocny Kochanek zagra 1 grudnia w Ergo Arenie jako support 
Scorpions. Bez wątpienia będzie to jeden z najważniejszych wy-
stępów dla polskiego zespołu. Fani, którzy przybędą tego dnia 
na pogranicze Gdańska i Sopotu, mogą spodziewać się mocne-
go metalowego uderzenia. 

WRóCą BRAKUJąCE DZIEŁA
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska podpisało umowę z 
Bractwami Ławami Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece, 
dzięki której do Dworu Artusa powrócą kolejne brakujące ele-
menty jego wystroju. Ostateczny termin realizacji umowy po-
zostaje nieznany, ale na wiosnę przyszłego roku do obiektu trafi 
część brakujących dzieł.

DRUDZy W KRAJU
W rankingu czasopisma „Wspólnota”, dotyczącym wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia, Po-
morze zajęło drugie miejsce w kategorii województw. Wyprze-
dziło nas tylko Mazowsze. Trzecią lokatę zajęło województwo 
dolnośląskie. 

(GR)

ODNOWIą JACHT KUKLIŃSKIEGO

rekonstruują „strażnika poranka”
Za nami oficjalne przeniesienie 
jachtu pułkownika Ryszarda Ku-
klińskiego – „Strażnik Poranka” 
do siedziby firmy Activ Yachts w 
Błotniku. Przez wiele miesięcy 
jacht „tułał” się po Trójmieście aż 
trafił do Błotnika, gdzie przejdzie 
renowację. Pracami zajmie się Ac-
tiv Yachts.
Podjęcie decyzji o pomocy przy 
remoncie jednostki związane jest 
ze współpracą nawiązaną pomię-
dzy gminą, firmą Activ Yachts a 
Chrześcijańską Szkołą pod Ża-
glami – o której pisaliśmy już 
wcześniej.
Przypomnijmy, że szkoła otrzy-
mała jacht jako prezent od puł-
kownika Ryszarda Kuklińskiego. 
Został zbudowany w 1965 roku 
przez stocznię w Gdańsku, jako 
pierwsza jednostka serii „Opal”. 
W listopadzie 1980 roku jednost-
kę kupił od Marynarki pułkow-
nik Kukliński. Po jego ucieczce 
do USA jacht został skonfiskowa-
ny wyrokiem z 1984 roku i prze-
kazany Centralnemu Muzeum 

Morskiemu. W 1998 roku, w cza-
sie wizyty pułkownika w Polsce, 
jacht został zwrócony właścicie-
lowi. Jednostkę pobłogosławił ks. 
infułat Stanisław Bogdanowicz, 
nadając jej imię „Opal II”. Puł-
kownik Kukliński nie zabrał jach-
tu do USA i podarował Chrze-
ścijańskiej Szkole pod Żaglami. 
Nowy armator zmienił w 2002 
roku nazwę jednostki na „Strażnik 
Poranka” i umiejscowił ją jako sta-
cjonującą na chorwackiej wyspie 
Iż, gdzie prowadzono szkolenia 
dla młodzieży. W lipcu jednost-
ka trafiła na przystań żeglarską 
w Błotniku. Umiejscowienie tej 
jednostki na przystani w Błotniku 
nie jest przypadkowe, a wynika z 
zawiązanej współpracy pomiędzy 
gminą Cedry Wielkie a Chrze-
ścijańską Szkołą Pod Żaglami, 
którą reprezentuje ks. prałat An-
drzej Jaskuła. Pierwszym krokiem 
w ramach podjętej współpracy 
było podpisanie listu intencyjnego 
świadczącego o partnerstwie.

(AN)

SKORZySTAJ Z APLIKACJI „BLISKO”

lokalne wieści w twoim smartfonie 
 wszystkich, którzy lubią wiedzieć co dzieje się w ich okolicy informujemy, 
że nasz urząd uruchomił niedawno system mobilnej komunikacji  
z mieszkańcami. 

Źródłem lokalnych informacji 
może być Państwa telefon. O 
wszystkim, co ważne, dowiecie 
się pierwsi. Bez konieczności 
zaglądania na stronę interneto-
wą i do mediów społecznościo-
wych. Wystarczy pobrać dar-
mową aplikację „blisko” – infor-
muje Roman Nowak z Urzędu 
Gminy Kolbudy, który podkre-
śla, że mieszkańcy bardzo lu-
bią być na bieżąco z gminnymi 
wiadomościami.
Dowodem na to jest rosną-
ca liczba osób aktywnych na 
gminnym profilu facebooko-
wym. Urzędnicy wiedzą jednak, 
że nie wszyscy korzystają z me-
diów społecznościowych. 
– Nie zawsze mamy też czas na 
internet i przeglądanie lokal-
nych serwisów. Większość z nas 
posiada już natomiast smartfo-
ny, które bez naszej aktywności 
„wyłapią” to, co ważne i cieka-
we w regionie – dodaje Roman 
Nowak. – Aby zwiększyć sku-
teczność docierania z informa-
cją do naszych mieszkańców, 
sięgamy po nowe narzędzie. 
Teraz o ważnym komunikacie, 

zagrożeniu czy ciekawej ini-
cjatywie poinformuje dźwięk 
dzwonka w smartfonie. Aby 
tak się stało, wystarczy pobrać 
darmową aplikację „blisko”, do 
której link znajduje się m.in. na 
stronie internetowej www.kol-
budy.pl lub 
w w w. s i s m s . p l / r e j e s t r a -
c j a /n a d a w c a / 0 74 e 2 a 2 3 /
Gmina-Kolbudy.
Pobierając aplikację wskazujemy 
czy komunikaty chcemy otrzy-
mywać w formie wiadomości 
multimedialnej, czy raczej w 

postaci krótkiego ostrzeżenia, 
bądź wiadomości przesyłanej za 
pośrednictwem sms. 
W aplikacji „blisko” najciekaw-
sze informacje publikowane 
będą w kategoriach: aktualno-
ści i wydarzenia, kultura i sport 
oraz ostrzeżenia i komunikaty.
– Dowiecie się więc, co ciekawe-
go dzieje się w gminie lub jakie 
wydarzenia kulturalne i sporto-
we odbędą się u nas niebawem. 
Przekażemy komunikaty służb 
porządkowych lub poinformu-
jemy o planowanych przerwach 

w dostawie energii czy braku 
wody. Otrzymacie ważne ko-
munikaty i ostrzeżenia. Aplika-
cja poinformuje o stanie powie-
trza i odczytach z najbliższych 
stacji. Kanałami Regionalnego 
Systemu Ostrzegania trafią do 
Was – przesyłane przez Woje-
wódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gdańsku – ak-
tualne prognozy pogody i infor-
macje o zagrożeniach – infor-
muje Roman Nowak.

(GR)
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CZEKAJą NA POROZUMIENIE

Warcz będzie miał salę sportową
na terenie naszego powiatu powstać ma kolejna hala sportowa. tym razem 
inwestorem będzie powiat, a nowy obiekt sportowy wybudowany ma zostać 
przy zespole szkół specjalnych w warczu.

Szkoła specjalna w Warczu 
działa od kilku lat. Do pełni 
szczęścia brakuje tam sali spor-
towej z prawdziwego zdarzenia 
oraz boiska. Już niebawem oba 
obiekty mogą być zrealizowane.
– Mamy już przygotowany 
wstępny projekt inwestycji. 
Jednak przed rozpoczęciem 
przedsięwzięcia musimy roz-
wiązać pewien szkopuł. Wła-
ścicielem terenu jest gmina 
Trąbki Wielkie i miejscowy 
samorząd musi podjąć decyzję 
o przekazaniu nam działki, na 
której planujemy inwestycję – 
mówi „Panoramie” Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.
Być może jeszcze w tym mie-
siącu dojdzie do spotkania po-
między zainteresowanymi stro-
nami. Bez przekazania szkoły 
na własność powiatowi, inwe-
stycja się nie rozpocznie.
– Od samego początku inwe-
stujemy w Warczu i chcemy 
czynić to w dalszym ciągu. 
Uczniów w szkole przybywa, 
dlatego też nasze działania są 
jak najbardziej uzasadnione. 
Dodam tylko, że z nowych 

obiektów sportowych korzystać 
będą mogli również mieszkań-
cy Warcza – zaznacza wicesta-
rosta gdański.
Wstępna koncepcja zakłada 
rozbudowę parterowego bu-
dynku o piętro, dzięki czemu 
szkoła zyska dodatkowe po-
mieszczenia. Z kolei łącznika-
mi sala gimnastyczna ma być 
połączona z dwoma budynka-
mi szkolnymi.

– To nie wszystko. Jest rów-
nież możliwość wybudowania 
parkingu oraz boiska – dodaje 
Marian Cichon. – W godzi-
nach popołudniowych i wie-
czornych mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z parkingu, sali i 
boiska. Myślę, że cała inwesty-
cja zamknęłaby się w granicach 
5 milionów złotych. Na ten cel 
chcemy pozyskać środki finan-
sowe z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki albo z Ministerstwa 
Edukacji.
Jeżeli na jesieni gmina i powiat 
dojdą do porozumienia, to we 
wrześniu przyszłego roku spo-
dziewać się można uroczystości 
wmurowania kamienia węgiel-
nego pod nową inwestycję. 

(lubek)

  wicestarosta marian cichon prezentuje wstępną koncepcję budowy sali sportowej w warczu
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WIGOR, DOBRy HUMOR I DOSKONAŁA KONDyCJA

100. urodziny Zygmunta Jakóbczyka
pan zygmunt Jakóbczyk, najstarszy mieszkaniec gminy kolbudy, skończył właśnie sto lat. szacowny jubilat dumnie pełnił 
rolę gospodarza uroczystości, na którą do lublewa Gdańskiego zaproszono rodzinę i przyjaciół.

Nie zabrakło reprezentan-
tów Nadleśnictwa Kolbudy, z 
którym przez lata zawodowo 
związany był Pan Zygmunt. 
Z zaproszenia na tak szcze-
gólne wydarzenie skorzystali 
również przedstawiciele władz 
samorządowych.
Liczba gości, którzy przyby-
li do Lublewa Gdańskiego, 
aby osobiście złożyć życzenia 
Panu Zygmuntowi świadczy o 
tym, jak nietuzinkową posta-
cią jest Jubilat. Pierwszeństwo 
w winszowaniu wszystkiego co 
najlepsze przypadło w udzia-
le… starszemu bratu bohate-
ra uroczystości. Wigor, dobry 
humor i doskonała kondycja 
obu Panów wzbudziły nie tylko 
nasz podziw. Podobnie zresz-
tą, jak obycie z nowoczesnymi 
technologiami kolegów z Koła 
Gdańsk Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, 
którzy przebieg jubileuszowej 
uroczystości rejestrowali… 
smartfonami.
Były okolicznościowe listy, me-
dale i wzruszenie odbierające 
głos najważniejszej tego dnia 

osobie. Jubilat z dużym wzru-
szeniem przyjmował gratula-
cje, słowa uznania oraz liczne 
urodzinowe podarunki.
Wójt gminy Kolbudy, składając 
życzenia Zygmuntowi Jakób-
czykowi przyznał, że zdarza 
mu się bywać na jubileuszach 
setnych urodzin.
– Zazwyczaj mam jednak oka-
zję składać życzenia obchodzą-
cym setne urodziny paniom, 
bo te jak wiadomo żyją od nas 
dłużej – mówił Leszek Grom-
bala. – Przyznam jednak, że 
być świadkiem uroczystości, 
podczas której stuletni jubilat 
przyjmuje życzenia od swoje-
go starszego brata, to rzecz na-
prawdę wyjątkowa. Gratuluję 
doskonałej formy i tak licznego 
grona przyjaciół. 
Pan Zygmunt mówił, że nie 
spodziewał się, że o jego set-
nych urodzinach pamiętać bę-
dzie tak wiele osób.
W okolicznościowym liście, 
pod którym podpisali się wójt 
Leszek Grombala i Przewod-
niczący Rady Gminy Kolbudy 
Wiesław Rusiecki, napisano:

„Z okazji pięknego jubileuszu – 
100. rocznicy urodzin składa-
my Panu w imieniu władz sa-
morządowych oraz wszystkich 
mieszkańców gminy Kolbudy 
serdeczne gratulacje oraz z ser-
ca płynące życzenia.
Życzymy dużo zdrowia, wszel-
kiej pomyślności, a kolejne lata 
niech będą dla Pana źródłem 
spokoju i szczęścia.
Niech dzień tak zacnego jubile-
uszu będzie okazją do spotkań 
w miłej i rodzinnej atmosferze, 
a także okazją do wspomnień i 
radosnego przeżywania.
Jesteśmy niezmiernie dumni, 
że wśród mieszkańców gminy 
Kolbudy ma miejsce tak piękne 
i wyjątkowe wydarzenie, jakim 
jest Pana jubileusz.”
Po części oficjalnej jubilat i 
goście mieli okazję do wspo-
mnień, a tych – zważywszy 
na liczbę gości oraz niezwy-
kle bogaty życiorys stulatka 
– z pewnością nie brakowało. 
„Czarny”, bo taki pseudonim 
nosił Zygmunt Jakóbczyk, jest 
najstarszym członkiem Koła 
Gdańsk Światowego Związku 

Żołnierzy AK. Posiada boga-
tą kolekcję odznaczeń i me-
dali. Przed dwoma laty otrzy-
mał medal Obrońca Ojczyzny 
1939-1945, nadawany przez 
Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych
Zygmunt Jakóbczyk już przed 
wojną odbył ochotniczą służ-
bę wojskową. Uczestniczył 

w kampanii września 1939 r. 
jako żołnierz regularnego Woj-
ska Polskiego. Po tej kampanii 
udało mu się uniknąć obozu 
jenieckiego. W lutym 1940 r. 
przystąpił do struktur Polskie-
go Państwa Podziemnego. W 
ZWZ i AK stopniowo awanso-
wał, dochodząc w roku 1944 do 
stopnia sierżanta i obejmując 

dowództwo konspiracyjnego 
plutonu.
Po wojnie był leśniczym. W 
uroczystości urodzinowej 
Pana Zygmunta udział wzięli 
przedstawiciele Nadleśnictwa 
Kolbudy, z którym przez dłu-
gie lata jubilat związany był 
zawodowo.

(ron)

  zygmunt Jakóbczyk (w środku) odbiera gratulacje od swojego starszego brata
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DARMOWE SZCZEPIENIA

dla seniorów
Mamy dobrą wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców na-
szej gminy, którzy ukończyli 
65. rok życia. Z myślą o nich 
zorganizowana jest akcja, 
podczas której można za dar-
mo zaszczepić się przeciwko 
grypie.
Osoby, które chciałyby sko-
rzystać z takiej możliwości 
muszą jedynie zgłosić się do 
kolbudzkiego ośrodka zdro-
wia. Co ciekawe – akcja w 
całości finansowana jest przez 
radnych naszej gminy, którzy 
kolejny rok z rzędu przekazują 
swoje diety na ten cel.
Wiesław Rusiecki, przewod-
niczący Rady Gminy Kolbudy 

zauważa, że z możliwości 
darmowych szczepień korzy-
sta 150 mieszkańców. Nie jest 
to liczba zadowalająca. 
Warto jednak skorzystać z 
okazji i zaszczepić się prze-
ciwko grypie, aby uniknąć 
ewentualnych powikłań po-
grypowych, by wspomnieć tu 
chociażby o zapaleniu płuc, a 
nawet zapaleniu mięśnia ser-
cowego. Nie od dziś wiado-
mo, że osoby starsze należą 
do grup ryzyka, dla których 
grypa jest bardzo poważnym 
zagrożeniem.

(GR)

  seniorzy przeciw grypie szczepią się za darmo

ANONIMOWy PRZyJACIEL

pół wieku telefonu zaufania
Gdański telefon zaufania „anonimowy przyjaciel” właśnie skończył 50 lat. na 
uroczystej sesji, przy obecności władz samorządowych i krajowych, gratulowano 
założycielom i wszystkim dyżurnym. 

Współczesny człowiek spra-
gniony jest rozmowy, prosi 
o jałmużnę poświęcenia mu 
uwagi. Osoby, które dzwonią 
do telefonu zaufania, nie mają 
tego Drugiego, przed którym 
mogliby wypowiedzieć samych 
siebie, powiedzieć co ich boli, z 
czym sobie nie radzą. Potrze-
bują kogoś, kto wysłucha ich z 
życzliwością. 
Epoka nasza jest jedną z naj-
bardziej hałaśliwych, mówimy 
bardzo dużo, ale często pozo-
stajemy niemi. Słyszenie kosz-
tuje nas niewiele, ale słuchanie 
sporo. W telefonie zaufania 
można rozmawiać szczerze, 
powiedzieć, co naprawdę się 
myśli i czuje, można zdjąć swo-
ją maskę bez lęku, nic nie wyj-
dzie na zewnątrz. Dyżurny TZ 
czeka na tych, co może stracili 
sens życia, nie mogą odnaleźć 
swojego miejsca w społeczeń-
stwie, pogubili się, przeżywają 
stratę kogoś bliskiego, jednym 
słowem cierpią. „Anonimowy 
Przyjaciel” niesie uzdrawia-
jącą moc nadziei. Pokazuje, 
że ważny jest drugi człowiek i 

nieważne kim jest, ile posiada, 
co osiągnął w życiu. 
To dla niego wolontariusz TZ 
przyjeżdża w nocy na dyżur 
i czuwa, czekając po drugiej 
stronie. Telefon zaufania leczy 
zranione serca. Nocne rozmo-
wy podnoszą na duchu, dają 
pokrzepienie, pomagają wy-
chodzić z samotności, wyjść ku 
Drugiemu z ciemnego tunelu 
lęku przed spotkaniem. Jose 
Luis Martin Descalzo pisał, że 
„nie ma piękniejszej pracy niż 
zajmowanie się budowaniem 
mostów ku ludziom. Zwłaszcza 
w czasach, w których często 
można spotkać budowniczych 
zapór”. Błogosławiona Mat-
ka Teresa z Kalkuty dodaje, 
że „życzliwe słowa mogą być 
krótkie i łatwe do powiedze-
nia, ale ich echa są prawdziwie 
bezkresne”. 
Rozmowy uratowały niejedną 
osobę przed tragedią odebrania 
sobie życia i otarły niejedną łzę. 
Pomogły dźwignąć się i spoj-
rzeć na życie z innej perspekty-
wy i nadać nowy sens trudnym 
wydarzeniom. „Anonimowy 

Przyjaciel” jest tym Bliskim, 
którego potrzebuje człowiek, 
który jest w kryzysie. Obecnie 
wszystko przelicza się na pie-
niądze, jak ich nie masz, to nic 
nie znaczysz i nic nie załatwisz. 
W TZ nie liczy się pieniędzy, 
gdyż człowiek jest bezcenny. 
Dla niego człowiek jest warto-
ścią samą w sobie, a rozmowa 
z nim może sprawić, że życie 
stanie się warte przeżycia. Pod-
stawą wolontariatu jest postawa 
tolerancji i szacunku dla dzwo-
niącego, przyjęcie tego Dru-
giego takim, jaki jest, z jego 
biedą i słabością. Osoby, które 

dzwonią do telefonu zaufania, 
często są w kryzysie. Szukają 
drogi wyjścia z niego. 
Czy dużo można zrobić pod-
czas jednej rozmowy? Czy 
można pomóc? Uważam, że 
tak. Obecność tego Drugiego, 
jego otwarte ucho i serce może 
być lekarstwem życia, które do-
staje się bez recepty, bez stania 
w kolejce i bez pieniędzy.
Gdański Telefon Zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel” 
58 301 00 00 
www.tz-gdansk.org.pl.

Danuta Szemrowicz
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KWITNIE POLSKO-NIEMIECKA WSPóŁPRACA

Goście z uffenheim z rewizytą w kolbudach
Gminę kolbudy odwiedziła niedawno 29-osobowa grupa uczniów z dyrektorem szkoły klausem markertem, dwójką nauczycieli 
oraz z dziennikarzem gazety „fränkische landeszeitung” Gerhardem kremerem z bawarskiego miasta Uffenheim. 

W maju ubiegłego roku nasi 
uczniowie gościli w Bawarii, 
gdzie mieli okazję doskonale-
nia znajomości języka niemiec-
kiego i poznania innej – jakże 
odmiennej od naszej – kultury 
oraz spotkania nowych przy-
jaciół. Wielu z nich od tamtej 
pory utrzymywało kontakt on-
line, była to więc kontynuacja 
zawartych wcześniej przyjaźni. 
Młodzież uczestniczyła w wy-
cieczkach organizowanych 
przez naszą szkołę i Urząd 
Gminy w Kolbudach. Wraz 
z przewodnikiem nasi przy-
jaciele z Niemiec podziwiali 
Gdańską starówkę, poznając 
przy tym najważniejsze zabyt-
ki miasta. Zwiedzili zamek w 

Malborku, a wielu z nich po 
raz pierwszy widziało morze. 
Spacer z Sopotu do Gdyni był 
okazją dla najodważniejszych 
z nich do kąpieli w Bałtyku. 
Goście z Niemiec odwiedzili 
siedzibę Uniwersytetu Gdań-
skiego, gdzie podpisano akt 
partnerstwa w 2006 roku. Była 
też wizyta w piekarni, gdzie 
ugoszczono ich słodkościami 
prosto z pieca. Cała grupa wraz 
z rodzicami i przedstawicie-
lami uniwersytetu miała czas 
na spędzenie pięknego popo-
łudnia na przystani wodnej w 
Kolbudach, w trakcie którego 
młodzież mogła skorzystać z 
poczęstunku oraz popływać 
motorówkami po jeziorze. 

Wszyscy świetnie się bawili, 
korzystając z pięknej pogody. 
Uczniowie ze łzami w oczach, 
ale i z uśmiechem na ustach 
wsiadali do autokaru w drogę 
powrotną do domu. Z pew-
nością spotkają się jeszcze nie 
raz, bo już w maju przyszłego 
roku kolejna grupa uczniów z 
Kolbud pojedzie do gościnne-
go Uffenheim. Ważnym efek-
tem wymiany uczniów jest to, 
że dzięki niej obie strony lepiej 
poznają nie tylko siebie, ale i 
uczą się wzajemnego szacunku.

Teresa Czajkowska

GEGENBESUCH AUS 
UffENHEIM

Von 18 bis 22 September haben 
die Schüler aus Uffenheim die 
Gemeinde Kolbudy, die Schule 
ZKPiG Kolbudy und vor allem 
die Schüler besucht. Das war 
die Gruppe von 29 Schülern 
aus der Mittelschule Uffenheim 
und Christian-von-Bomhar-
d-Schule. Dabei waren auch 
Herr Klaus Markert, Rektor der 
Mittelschule, zwei Lehrkräfte 
und Herr Gerhard Krämer  
Reporter. 
Von Anfang an gab es freudliche 
Stimmung, weil die Schüler ha-
ben sich schon gakannt. Im Mai 
gab es zu Besuch die Gruppe 

in Uffenheim und da hatten 
sie schon die Möglichkeit sich 
kennenzulernen. Viele von ih-
nen hatten Kontakt inzwischen 
durch das Internet. Man kann 
sagen das war die Fortsetzung 
der Freundschaft. Nach dem 
Gesprach mit den Schülern aus 
Deutschland hat man bemerkt, 
dass es ihnen nie langweilig war 
: ”Wir machtenAusflüge, gin-
gen an der schönen Ostsee in 
Sopot spazieren, sogar einige 
haben getraut zu baden,  besu-
chten Gdańsk, bei der Stadt-
führung lernten wir die wi-
chtigsten Sehenswürdigkeiten 
der Altstadt kennen, und das 
Kreuzritter Schloss in Malbork. 
Ich wurde auch immer von 

meinen Gasteltern gefragt, ob 
ich irgendwohin mitkommen 
möchte und ob ich keinen Hun-
ger habe.”
Die Gruppe aus unserer Part-
nerstadt mussten obligatorisch 
Kolbudy besichtigen. Sie haben 
die Bäckerei, die katholische 
Kirche , und das Gemeindehaus 
besucht.
Am Freitag, den 22.09 nach 
dem Frühstück kam die Zeit 
sich  voneinander verabschie-
den. Die deutschen Schüler stie-
gen  mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge in den 
Bus zurück nach Deutschland. 
Sie blickten auf eine aufregende, 
informative und lustige Woche. 
Einer der Schüler aus Kolbu-
dy hat gesagt: ”Durch den Au-
stausch  wurde der Kontakt, die 
Freudschaft gestärkt, denn wir 
konnten uns noch besser ken-
nen lernen. Außerdem hatten 
wir die Möglichkeit eine an-
dere Kultur kennen zu lernen 
und Vorurteile zu beseitigen. 
Wir haben uns immer besser 
verstanden.” 

KONCERT 
Flóreza w 
Gdańsku
Operowe wydarzenie roku w 
Gdańsku. Gwiazda światowe-
go formatu – Juan Diego Flórez 
– zaśpiewa na Ołowiance. Do-
chód z koncertu przeznaczony 
zostanie na rzecz zakupu sprzę-
tu medycznego dla potrzeb le-
czenia dzieci.
Koncert odbędzie się 29 listopa-
da w Filharmonii Bałtyckiej na 
Ołowiance. 
– Cały zysk z koncertu prze-
znaczony będzie na zakup apa-
ratury medycznej dla pacjentów 
Kliniki Chirurgii i Urologii 
Dzieci i Młodzieży Gdańskie-
go Uniwersytetu Medyczne-
go – mówi główny organiza-
tor wydarzenia, profesor Piotr 
Czauderna. – W tym roku 
planujemy zakupić m.in. prze-
nośne głowice USG, pozwa-
lające w łatwy i szybki sposób 
wykonywać USG przy łóżku 
chorego za pomocą telefonu 
komórkowego.

(GR)

PRZyWIDZ

Zginął 19-latek
Do tragicznego zdarze-
nia doszło na drodze wo-
jewódzkiej w Przywidzu. 
Kierowca audi jadącego w 
kierunku Przywidza praw-
dopodobnie nie dostosował 
prędkości do warunków 
panujących na drodze i na 
łuku drogi zjechał na prze-
ciwny pas ruchu, uderzając 
w lewy bok citroena c3. 
– Następnie audi uderzyło 
w mercedesa jadącego tuż 
za citroenem. 19-letni kie-
rowca audi poniósł śmierć 
na miejscu. Do szpitala tra-
f ił 55-letni kierowca merce-
desa oraz podróżująca z nim 
58-letnia kobieta. 35-lat-
ka kierująca citroenem nie 
odniosła żadnych obrażeń 
– informuje asp. szt. Mag-
dalena Szwed-Sobańska, 
rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w 

Pruszczu Gdańskim. 
Korzystając z łamów „Pa-
noramy”, pruszczańska po-
licja apeluje o zachowanie 

szczególnej ostrożności na 
drodze.

(GR)

  tragiczny w skutkach wypadek w przywidzu
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  spotkania biznesowe odbyły się już podczas misji Gospodarczej województwa pomorskiego  
do chin w 2014 roku

NIEBO W GęBIE

konkurs kulinarny 
Żuławy Gdańskie to kraina, 
w której prawie cała tkanka 
ludzka została wymieniona 
w 1945 roku. Ważna jest in-
tegracja i budowa wspólnej 
tożsamości. Odbywa się to na 
wielu płaszczyznach w szko-
łach, kołach gospodyń wiej-
skich, na festynach, rajdach 
i wycieczkach. Można rów-
nież budować na zapachach 
kuchni, smakach i potrawach. 
Tak też postąpiło „Stowarzy-
szenie Żuławy Gdańskie” z 
Trutnów, które organizuje 
konkurs kulinarny „Niebo w 
gębie, czyli przysmaki powia-
tu gdańskiego”. 
W tym roku odbyła się już 
XII edycja, na którą wpły-
nęło 56 żuławskich przy-
smaków. Gęsie szyjki fasze-
rowane, żuławskie pierogi z 
ziemniakami, gołębie po my-
śliwsku to tylko niektóre ze 
smakołyków, które zagościły 
na konkursowym stole. Jury 
podzieliło zgłoszone produk-
ty na siedem kategorii: da-
nia żuławskie, dania mięsne, 
ryby, nalewki, przetwory, wy-
pieki i inne. 
– Potrawy były znakomite. Z 
każdym rokiem poziom kon-
kursu jest coraz wyższy. Dla-
tego tak trudno wytypować 
zwycięzców – powiedziała 
Elżbieta Skirmuntt-Kufel 

NAWIąZAĆ WSPóŁPRACę BIZNESOWą

misja gospodarcza do Chin
pomorskie firmy z branży stoczniowej, chemicznej i spożywczej wezmą udział w misji 
Gospodarczej województwa pomorskiego do chin, która planowana jest na 18 – 24 
listopada. Udział przedsiębiorców z naszego regionu w wydarzeniu gospodarczym 
będzie możliwy dzięki wsparciu w ramach projektu „pomorski broker eksportowy”. 

– Celem wyjazdu naszych 
przedsiębiorców do Chin w 
ramach Pomorskiego Broke-
ra Eksportowego jest nie tylko 
promocja gospodarcza naszego 
regionu, pokazanie potencjału 
firm z branży chemicznej, spo-
żywczej i stoczniowej, ale przede 
wszystkim nawiązanie współ-
pracy biznesowej – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Jak informuje Katarzyna Ka-
parska z Agencji Rozwoju Po-
morza, wizyta pomorskich 
firm w Chinach rozpocznie się 
otwarciem Biura Pomorskie-
go w Pekinie, które odpowie-
dzialne będzie m.in. za pomoc 
w nawiązywaniu kontaktów 
między podmiotami chińskimi 
i pomorskimi przedsiębiorcami, 
organizację spotkań bizneso-
wych dla firm z naszego regio-
nu, pomoc w organizacji pobytu 
na terenie Chin (np. transfer z i 
do lotniska, pomoc w zorgani-
zowaniu transportu, rezerwa-
cji hoteli, środków transportu), 
a także pomoc w zakładaniu 

działalności gospodarczej i pro-
wadzeniu jej w tym kraju. 
Pomorscy przedsiębiorcy we-
zmą ponadto udział w spotka-
niach B2B, wizytach studyjnych 
oraz seminarium gospodarczym, 
które wprowadzi pomorskie fir-
my w rynek chiński i przybliży 
przedsiębiorcom z Chin specy-
fikę naszego regionu i naszego 
biznesu. Uczestnicy misji udadzą 
się także do Qingdao – drugiego 

największego portu w Chinach, 
ośrodka przemysłowego i bizne-
sowego, gdzie odbędą się spo-
tkania B2B przedstawicielami 
wszystkich branż, jakie wezmą 
udział w delegacji. 
– To kolejna szansa przed przed-
siębiorcami z naszego regio-
nu, jaką zapewne wykorzysta-
ją podczas pobytu w Chinach. 
To bardzo ważne, że pomor-
ski potencjał jest coraz bardziej 

dostrzegany na świecie, nie tyl-
ko w kontekście inwestycyjnym, 
ale również biznesowym – mówi 
Mieczysław Struk. – Liczę na 
to, że wspólna misja gospodar-
cza, na której będziemy mieli 
okazję zaprezentować potencjał 
biznesowy naszego regionu, za-
owocuje wieloma kontraktami w 
przyszłości.

(GR)
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POMORZE

działa rada seniorów
Swoją działalność zainaugu-
rowała Pomorska Rada ds. 
Seniorów. W jej skład wcho-
dzą przedstawiciele instytucji 
i organizacji reprezentujących 
i aktywizujących osoby star-
sze w naszym regionie. 
– Rada ma pełnić rolę konsul-
tacyjną, opiniującą i doradczą, 
a tym samym – ma wzmac-
niać i rozwijać regionalną po-
litykę senioralną – informuje 
Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Do zadań rady należeć bę-
dzie m.in. współtworzenie 
głównych kierunków poli-
tyki senioralnej na Pomo-
rzu, ale także inicjowanie, 

opiniowanie propozycji roz-
wiązań na rzecz środowiska 
seniorów oraz wymiany i ko-
munikacji międzypokolenio-
wej województwa, w tym pro-
gramów działań dotyczących 
osób starszych. Poza tym rada 
ma wspierać rozwój, współ-
pracę i aktywizację środowisk 
działających na rzecz osób 
starszych w celu zwiększenia 
efektywności ich działań oraz 
tworzyć płaszczyzny wymia-
ny doświadczeń i dobrych 
praktyk w obszarze polityki 
senioralnej i promować sta-
rzenia się w dobrym zdrowiu.

(GR)

 paweł orłowski, przedstawiciel zarządu województwa 
pomorskiego jest przewodniczącym pomorskiej rady 

ds. polityki senioralnej

reklama

prezes stowarzyszenia żuław-
skiego i organizatorka 
konkursu. 
Podsumowaniem kulinar-
nych zmagań będzie wydaw-
nictwo poświęcone przepi-
som i ich autorom. Wszystkie, 
zarówno ubiegłoroczne, jak i 
tegoroczne wyróżnione dania 
znajdą się w VI części książki 
„Niebo w gębie, czyli przy-
smaki powiatu gdańskiego”.

(TJ)

* Dania żuławskie: 
Gęsie szyjki faszerowane – 
Grażyna Bizoń
* Danie mięsne: 
Gęsina żuławskiego 
gospodarza – Beata Konefał
* Ryby: 
Śledzik gospodyni – 
KGW Cedry Wielkie
* Dania różne:
 Kolczaste tartaletki –
Iwona Irzyk
* Wyroby Alkoholowe: 
Mniszek z sosnowego lasu – 
Leszek Reszka
* Przetwory: 
Kiszone warzywa – 
Mariola Budzich
* Wypieki: Tort czekoladowy 
z czarną porzeczką – 
Iza Suska

ZWyCIęZCy
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PRUSZCZ GDAŃSKI

Fałszywy 
kominiarz
Kryminalni z komen-
dy powiatowej policji 
w Pruszczu Gdańskim, 
pracujący nad sprawa-
mi dotyczącymi oszustw, 
zatrzymali fałszywego 
mistrza kominiarstwa. 
37-letni pruszczanin, nie 
mając do tego odpowied-
nich uprawnień, wyda-
wał opinie i ekspertyzy 
kominiarskie, posługu-
jąc się zeskanowaną pie-
czątką z podpisem innej 
osoby. Śledczy pracujący 
nad sprawą ustalili, że od 
sierpnia 2017 roku spo-
rządził co najmniej 10 ta-
kich dokumentów i ode-
brał wynagrodzenie za 
fałszywe ekspertyzy. 
Podejrzany usłyszał 2 za-
rzuty oszustwa za wyko-
nanie fałszywych opinii 
kominiarskich. Sprawa 
jest rozwojowa, niewy-
kluczone są dalsze zarzu-
ty. Za tego typu przestęp-
stwo grozi kara do 8 lat 
pozbawienia wolności.

(GR)

 drogą z otomina do sulmina nie mogą jeździć 
samochody ciężarowe

ŁAPINO BęDZIE MIAŁO MUZEUM

na urodzinach w starej papierni
niedawno mieliśmy okazję świętować 140. urodziny starej papierni w łapinie. na gości czekało 
mnóstwo atrakcji: zwiedzanie starej papierni, czerpanie papieru, warsztaty papiernicze, warsztaty u 
kowala oraz wycieczki drezynami. oczywiście nie zabrakło urodzinowego tortu i zabawy tanecznej z 
zespołem „dudi band”. 

Urodziny organizowało Sto-
warzyszenie Stara Papiernia, 
Tomasz Kroll, sołtys wsi z 
Radą Sołecką oraz drezyny.pl.
Skąd pomysł na taką imprezę?
– Nawiązujemy do tradycji – 
odpowiada Paweł Jaworski, 
właściciel Starej Papierni i 
prezes stowarzyszenia. – Po II 
wojnie światowej pracownicy 
bezinteresownie, nie oglądając 
się na wynagrodzenie, zaczę-
li odbudowywać zakład, który 
uległ zniszczeniu, ponieważ 
przez papiernię przebiegała li-
nia frontu i toczyły się zacięte 
boje. Problemem było wówczas 
wykarmienie ponad 100-oso-
bowej załogi. W tym celu wy-
budowano świetlicę. Z biegiem 
czasu stała się ona centrum 
kulturalnym Łapina i okolic. 
W papierni działał zespół wo-
kalno-taneczny, odbywały się 
potańcówki. 
– Łapino nie posiada teraz 
wiejskiej świetlicy i wspólnie 
z Tomaszem Krollem cyklicz-
nie organizujemy imprezy nie 

tylko dla mieszkańców. W Sta-
rej Papierni odbywają się także 
dzięki „Komukulturce” przed-
stawienia teatralne – kontynu-
uje Paweł Jaworski.
Goście odwiedzający Łapino 
mogą zapoznać się z historią 
papierni i okolic podczas zwie-
dzania przygotowanej wysta-
wy. Stara Papiernia przesiąk-
nięta jest historią. Papiernic-
two w Łapinie zaczyna się w 
roku 1807. 
– Z ówczesnego obiektu pozo-
stał zabytkowy kompleks pała-
cowy z parkiem. Przed rokiem 
1927 papiernia została rozebra-
na z powodu budowy elektrow-
ni wodnej w Łapinie, dlatego 
jej pozostałości znajdują się 
pod wodą. Pierwsze budynki 
obecnej papierni wybudowa-
no w 1877 roku. Pierwotnie 
produkowano tutaj tylko ce-
lulozę do produkcji papieru. 
Zakład rozbudowano w 1925 
roku i przeniesiono do niego 
maszyny papiernicze. Od 1983 
roku produkowano tu tekturę 

uszczelkarską do produkcji 
uszczelek. Dlatego papiernia 
posiada wystawę Polskiej Mo-
toryzacji – motorowery, moto-
cykle, samochody i ciągniki – 
wyjaśnia Paweł Jaworski.
Co ciekawe, w piwnicach i ma-
gazynach zachowało się dużo 
eksponatów z tamtego czasu, 
dlatego powstała także wysta-
wa PRL-u. 
Zwiedzający mogą obejrzeć 
linię do produkcji papieru, 

zabytkowe holendry i maszynę 
papierniczą. W starym piecu w 
papierni służby bezpieczeństwa 
paliły akta oraz narkotyki.
– Jeszcze nie jesteśmy muzeum? 
Czekamy na uzgodnienie z 
ministerstwem regulaminu 
„Muzeum w Starej Papierni”. 
Prowadzimy tu także warsz-
taty dla dzieci i młodzieży. Tu 
rozpoczynają się i kończą raj-
dy drezynami. W przyszłym 
roku zostaną uruchomione 

wyremontowane pokoje go-
ścinne w remizie. Korzystając 
z okazji, zapraszamy dzieci i 
młodzież na szkolne wycieczki. 
Dorosłych na imprezy integra-
cyjne w wyjątkowym miejscu. 
Szczegóły na stronie starapa-
piernia.eu oraz drezyny.pl – za-
prasza Paweł Jaworski.

(PJ)

TEATR WyBRZEŻE 
POSZUKUJE

Casting dla 
dzieci
Teatr Wybrzeże poszukuje 
statysty – chłopca w wieku 12 
lat do spektaklu „Do komina 
murzyna! Murzyna!” w reży-
serii Zbigniewa Brzozy.
– Premiera zaplanowana jest 
na 4 listopada na Scenie Ka-
meralnej w Sopocie, próby 
prowadzone będą w systemie 
wtorek-sobota w godz. 10.00 – 
14.00 i 18.00 – 22.00. Udział 
w wybranych próbach ustala-
ny jest na bieżąco z reżyserem 
– informuje Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Te-
atru Wybrzeże. – Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o 
składanie pisemnych zgłoszeń 
wraz z podaniem wieku, adre-
su i wzrostu dziecka oraz jego 
zdjęciem.
Zgłoszenia można wysyłać 
drogą elektroniczną na adres 
marta.nikel@teatrwybrzeze.pl 
do 23 października do godz. 
12,00.
– Kolejny etap to spotkanie 
z reżyserem w Gdańsku lub 
Sopocie, a wybranych kandy-
datów z rodzicami będziemy 
zapraszać na nie telefonicznie – 
dodaje Grzegorz Kwiatkowski.

(GR)

8 MILIONóW ZA DROGOWE INWESTyCJE

otomin – sulmin to nie tranzyt dla ościennych gmin
wszystko wskazuje na to, że powiat gdański nie otrzyma w przyszłym roku rządowych pieniędzy na rozbudowy dróg 
lokalnych. zmieniły się zasady przyznawania środków. teraz pieniądze z tzw. „schetynówek” dostawać będą gminy 
biedne, ponieważ program poprzez drogowe inwestycji zakłada rozwój terenów ubogich.

Przypomnijmy, że w tym roku 
w ramach „schetynówek” in-
westycje drogowe prowadzo-
no w trzech miejscach: na ulicy 
Korzeniowskiego w Pruszczu 
Gdańskim oraz drogach Oto-
min – Sulmin i Domachowo 
– Zaskoczyn. 
– Drogowcy pracują właściwie 
już tylko na ulicy Korzeniow-
skiego, a w Otominie prowa-
dzone są prace kosmetyczne. 
Jest awantura o ruch samocho-
dów ciężarowych przez Otomin. 
Chciałbym zaznaczyć, że od 
samego początku głośno i wy-
raźnie mówiliśmy, że ta droga 
będzie wyłączona z ruchu samo-
chodów ciężarowych. Zależy na 
tym tylko mieszkańcom Sulmi-
na, ale nie Otomina – podkre-
śla Marian Cichon, wicestarosta 
gdański. – Odnoszę wrażenie, że 
powiat jako zarządca drogi, nie 
ma prawa decydować, jaki trans-
port przebiegać będzie tym cią-
giem komunikacyjnym. 
Przy budowie drogi w Otominie 
pojawiły się jeszcze inne proble-
my. W Sulminie trzeba było wy-
konać dodatkowe prace związane 
z odwodnieniem drogi.
– Mieszkańcy Otomina 

natomiast zażądali chodnika, 
którego wcześniej nie planowa-
liśmy. Kiedy został on wybudo-
wany, to jeden z mieszkańców 
podsumował, że jest to chodnik 
tylko dla zwierząt, ponieważ nikt 
inny nie będzie nim chodził. Nie 
spodziewaliśmy się napotkać 
tylu trudności przy tej inwesty-
cji. Mieliśmy wielu „społecznych 
inspektorów budowlanych”, czy 
też „projektantów”. Wywołana 
została też awantura o progi spo-
walniające. W samym Otominie 
jest ich dziewięć, a raban pod-
noszą mieszkańcy Sulmina, któ-
rzy nie życzą sobie tych progów. 
Wnioskuję więc, że sąsiedzi chcą 
sobie urządzać wyścigi samocho-
dowe na naszej drodze – przy-
puszcza Marian Cichon.
Poza tymi trzema dużymi zada-
niami, powiat wspólnie z gmi-
nami realizował nieco mniejsze 
inwestycje drogowe. Dotyczyły 
one przede wszystkim remon-
tów krótkich odcinków dróg albo 
budowy chodników. Poza tym 
budowany jest jeszcze most w 
Borzęcinie.
Wszystkie drogowe prace mają 
być zakończone jeszcze w tym 
miesiącu.

Wartość wszystkich drogowych 
inwestycji Marian Cichon szacu-
je na ok. 8 mln zł.
– Złożyliśmy już wniosek o do-
finansowanie przebudowy ulicy 
Słowackiego w Pruszczu Gdań-
skim, co kosztować może ok. 
8 milionów złotych. Zmienio-
no jednak kryteria przyznawa-
nia środków ze „schetynówki”. 
Nie jest cenione partnerstwo, a 
wpływ inwestycji na rozwój lo-
kalny. Nie ma co ukrywać, że 
do biednych nie należymy, więc 
nisko oceniamy swoje szanse – 
przyznaje wicestarosta Cichon.
Mimo braku rządowego wspar-
cia powiat w dalszym ciągu – w 
porozumieniu z gminami – reali-
zować będzie drogowe zadania. 
Wiadomo już, że w kasie powia-
tu na przedsięwzięcia drogowe 
zarezerwowanych ma być 5 mln 
zł. 
– Kwota ta będzie większa, po-
nieważ liczymy, że otrzymamy 
pieniądze z rezerwy celowej Bu-
dżetu Państwa na budowę mostu 
w ciągu ulicy Przemysłowej w 
Kolbudach. Szacujemy, że tylko 
to zadanie kosztować może 5 mi-
lionów złotych. Połowę tej sumy 
chcemy pozyskać ze środków 

centralnych, a pozostałą kwotę 
rozłożyć na powiat i kolbudzki 

samorząd – informuje Marian 
Cichon.

(KL)

Otomin nie jest wsią tranzytową dla powiatu kartuskiego i kościer-
skiego. Jest to droga, która nie jest przystosowana do ruchu samocho-
dów ciężarowych. Właśnie w tym miejscu od wielu lat borykaliśmy 
się z ciężarówkami, skracającymi sobie trasę. Nieważne jak duże pie-
niądze byśmy inwestowali, to i tak droga ta ma bardzo krótki żywot. 
Tylko podczas mojej pracy na stanowisku wójta droga Otomin – Sul-
min remontowana jest czwarty raz. Mam dość płacenia pieniędzy za 
wójtów i burmistrzów sąsiednich samorządów. Aby utemperować 
charakter niektórych kierowców, którzy chcą zaoszczędzić kilka zło-
tych na skrótach niszcząc nasze drogi, będą stosowane skuteczne spo-
walniacze. Jeśli im się to nie podoba, niech interweniują u swoich wło-
darzy, aby ci zorganizowali im lepsze rozwiązania drogowe, zamiast 
zwalać wszystko na obciążone barki mieszkańców gminy Kolbudy.

LESZEK GROMBALA, WóJT GMINy KOLBUDy
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II HISTORyCZNy RAJD ROWEROWy 

śladami polaków na Gdańskich Wyżynach
Grupa sympatyków podróżowania na dwóch kołach wyruszyła na wyprawę, aby poznać losy i działalność polaków na 
terenie wolnego miasta Gdańska. 

Rajd rozpoczął się przed dwor-
cem w Pruszczu Gdańskim, w 
którym w latach 30. minione-
go wieku mieściła się ochron-
ka – przedszkole dla polskich 
dzieci. Polscy kolejarze na tere-
nie Wolnego Miasta Gdańska 
odgrywali wielką rolę, szerzyli 
polskość oraz krzewili wartości 
patriotyczne w swoim otocze-
niu. Jednym z polskich kole-
jarzy okresu lat 30. minionego 
wieku w Pruszczu Gdańskim 
był Paweł Bobrowski.
Bojanowo to kolejny przysta-
nek na trasie rajdu. Ta osada na 
terenie gminy Pruszcz Gdański 
słynęła z kompleksu pałacowe-
go, który został zniszczony w 
1945 roku podczas działań wo-
jennych. Kompleks należał do 
rodziny Tiedemannów. Jeden z 
przedstawicieli rodu był wzię-
tym architektem i zaprojekto-
wał m.in. kościół garnizonowy 
w Sopocie. 
Po pokonaniu kolejnych kilo-
metrów uczestnicy wycieczki 
zatrzymali się by podziwiać 
wieś Arciszewo i poznać dzie-
je jednego z jej mieszkańców, 

Krzysztofa Arciszewskiego. To 
barwna postać, która żyła na 
przełomie XVI i XVII wieku. 
Generał wojsk holenderskich, 
zdobywca Brazylii, walczył w 
obronie polskich kresów pod-
czas powstania Chmielnickie-
go. Zafascynowany budow-
nictwem wojskowym i twórca 
wielu fortyfikacji w Europie. 
Oddany wierze Jana Kalwi-
na, pozostawił po sobie spory 
dorobek literacki i pamiętni-
karski. Ostatnie dni spędził w 
swoim majątku w Arciszewie. 
W Bielkówku członkowie 
Stowarzyszenia Traugutt.org 
przypomnieli postać Brunona 
Gregorkiewicza – zawiadow-
cy stacji i zasłużonego działa-
cza Polonii w Wolnym Mie-
ście Gdańsku, twórcy polskiej 
świetlicy i ochronki. Dzisiaj 
jego imię nosi główna ulica wsi 
i miejscowa szkoła.
W Pręgowie rowerzyści od-
dali cześć i hołd pochowanym 
na miejscowym cmentarzu 41 
ofiarom „marszu śmierci” z 
1945 roku. To nieludzki po-
chód więźniów obozu Stutthof, 

których Niemcy w zimowych 
warunkach pędzili na zachód, 
aby ukryć własne zbrodnie i 
mordy. Miejscowy kościół to 
najstarsza na Pomorzu Gdań-
skim gotycka budowla z XIV 
wieku. Skrywa wiele zabytków 
i pamiątek, ostatnio odkryto 
w jej murach średniowieczne 
freski.
Pokonując tereny gminy Kol-
budy, uczestnicy rajdu poznali 
również Górę Zamkową, gdzie 
znajduje się wczesnośrednio-
wieczne grodzisko z X-XII wie-
ku, położone na 30-metrowym 
wzniesieniu, otoczone głęboki-
mi i szerokimi dolinami.
Dworzec PKP w Kolbudach 
to kolejny przystanek na tra-
sie rajdu historycznego. Linia 
kolejowa oddana do użytku w 
roku 1886 była czynna do 1994 
roku. W czasie Wolnego Mia-
sta Gdańska jej zawiadowcą był 
Jan Hallman, który otworzył w 
niej świetlicę Związku Pola-
ków. Odbywały się tam zebra-
nia miejscowych Polaków, spo-
tkania z polskimi działaczami i 
uroczystości patriotyczne.

W Łapinie rowerzyści pozna-
li dzieło Alfonsa Hoffmana, 
polskiego inżyniera i hydro-
loga, twórcy elektrowni wod-
nej. Budowla powstała w 1925 
roku, a jej moc wynosi 2,3 
MW. Hoffman był również 
działaczem komisji wytyczają-
cej granicę pomiędzy Polską i 
Wolnym Miastem Gdańskiem 
w 1920 roku. Granicę wyty-
czały tory kolejowe, a osada i 
jej mieszkańcy znaleźli się w 
państwie polskim. Uczestni-
cy rajdu poznali również hi-
storię i teraźniejszość Starej 
Papierni w Łapinie. Jej wła-
ściciel Paweł Jaworski opo-
wiedział o produkcji papieru i 
kartonów w dawnych czasach. 
Podczas wykładu prelegentów 
z Muzeum Poczty Polskiej w 
Gdańsku, które jest częścią 

Muzeum Historycznego Mia-
sta Gdańska, przedstawiono 
dzieje gdańskiej Polonii. Janusz 
Trupinowski i Marek Adam-
kiewicz opowiedzieli o dzia-
łalności Edmunda Bellwona, 
zawiadowcy stacji w Łapinie, 
sportowca i organizatora pol-
skiego życia kulturalno-spo-
łecznego. Był on jednym z ini-
cjatorów powołania polskiego 
klubu sportowego KS „Geda-
nia” w 1922 roku. W tym roku 
obchodzimy 95. rocznicę jego 
istnienia. W latach 1934-1938 
w ramach klubu działała rów-
nież sekcja kolarska.
Po tej lekcji historii gdańskiej 
Polonii uczestnicy wyciecz-
ki udali się do Czapielska, by 
poznać historię miejscowej 
świątyni. Po przejeździe brze-
giem Jeziora Przywidzkiego 

rowerzyści dotarli do Przy-
widza – mety II Historycz-
nego Rajdu Rowerowego Śla-
dem Polaków na Wyżynach 
Gdańskich. 
Wspólne ognisko oraz konkurs 
historyczny były podsumowa-
niem tego udanego dnia. 
– Zwiedzanie terenu Gdań-
skich Wyżyn, połączone z po-
znaniem ich historii, to cieka-
wa i skuteczna forma propago-
wania odkrywania przeszłości 
– mówi Daniel Czerwiński, 
jeden z uczestników rajdu. 
– Cieszymy się z takiego du-
żego zainteresowania i już 
planujemy trasę wycieczki na 
kolejny rok – podsumowuje Ja-
cek Świst, prezes Stowarzysze-
nia Traugutt.org i organizator 
przedsięwzięcia. 

Tomasz Jagielski
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 wielu miłośników turystyki i historii wzięło udział w iii historycznym rajdzie rowerowym

AKCJA TESCO

decydujesz, pomagamy
Do 31 października klienci 
sklepów Tesco będą decydo-
wać jaka inicjatywa prospo-
łeczna powinna otrzymać 
dofinansowanie w programie 
„Decydujesz, pomagamy”.
Na potrzeby programu mapa 
Polski została podzielona na 
125 mikroregionów. W każ-
dym z nich Komisja Granto-
wa wybrała 2 lub 3 najlepsze 
pomysły. Teraz mieszkań-
cy danego regionu wyłonią 
zwycięzców wśród autorów 
projektów, które dotyczą 
edukacji, promocji zdrowe-
go stylu życia, rewitalizacji 
przestrzeni miejskich, akty-
wizacji osób starszych i wielu 
innych.
Każdy może wziąć los w swo-
je ręce i oddać głos na inicja-
tywę, która jego zdaniem 
najlepiej wesprze lokalne 
społeczności. Zasady głoso-
wania są bardzo proste. W 

każdym sklepie Tesco klienci 
sieci za każde dokonane za-
kupy otrzymają specjalny że-
ton, który będą mogli wrzucić 
do urny konkursowej z trzema 
przegrodami. W ten sposób 
oddadzą głos na projekt, który 
ich zdaniem jest najlepszy i to 
właśnie on powinien otrzymać 
dofinansowanie na realizację. 
Zwycięży ten pomysł, któ-
ry otrzyma najwięcej głosów. 
Już w trakcie głosowania na 
stronie internetowej programu 
będzie można obserwować, 
jak radzą sobie finaliści w po-
szczególnych regionach. Fina-
łowe wyniki i lista zwycięzców 
programu zostanie opubliko-
wana po 13 listopada na stro-
nie www.tesco.pl/pomagamy.
To już trzecia edycja progra-
mu organizowanego przez 
Tesco i Fundację Tesco. Do 
31 października potrwa gło-
sowanie na najlepsze projekty 

nadesłane do programu „De-
cydujesz, pomagamy”. Spo-
śród prawie pięciuset zgło-
szeń z całej Polski jurorzy 
wyłonili 339 finalistów, któ-
rzy powalczą o 125 grantów. 
W programie biorą udział 
organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie socjalne oraz 
grupy nieformalne, które za 
pomocą internetowego for-
mularza, przedstawiły swój 
pomysł na wspieranie lokal-
nych społeczności i zmianę 
najbliższego otoczenia. Li-
sta finalistów, którzy biorą 
udział w głosowaniu dostęp-
na jest na stronie interneto-
wej programu.
Uczestnicy programu z ca-
łej Polski powalczą o gran-
ty o łącznej sumie 625000 
złotych. 

(AT)
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ponad 10 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego do końca 2020 roku skorzysta m.in. z 
kolonoskopii i cytologii. będzie też prowadzona działalność edukacyjno-informacyjna promująca badania profilaktyczne, 
a personel medyczny zostanie przeszkolony.

Marszałkowie Mieczysław Struk 
oraz Paweł Orłowski 22 wrze-
śnia br. podpisali z prezesem 
Dariuszem Kostrzewą umowy 
na dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
dwóch projektów leczniczych, 
prowadzonych przez Coperni-
cus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. 
w Gdańsku (Szpital Wojewódz-
ki im. Mikołaja Kopernika). Ich 
wartość to ponad 11 mln zł, z cze-
go ponad 10 mln zł to dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ponad 6 mln zł zo-
stanie przeznaczone na profilak-
tykę raka jelita grubego, a prawe 5 
mln zł na profilaktykę raka szyjki 
macicy. Działania będą realizo-
wane do 31 grudnia 2020 roku.
– To są dwie bardzo ważne umo-
wy, ukierunkowane na profilak-
tykę leczenia raka szyjki macicy 
u kobiet i jelita grubego u kobiet 
i mężczyzn. Z projektu łącznie 
skorzysta ponad 10,5 tys. osób, 
przede wszystkim z terenów 
oddalonych od dużych szpitali 

– mówi marszałek Mieczysław 
Struk. – Chcielibyśmy poprzez 
kampanię medialną, za pośred-
nictwem lekarzy, lokalnych auto-
rytetów, ale także ludzi doświad-
czonych chorobą nowotworową, 
które wygrały walkę z rakiem, 
dotrzeć do osób zainteresowa-
nych – dodaj marszałek Struk.
 
JAK ZAPOBIEGAĆ 
NOWOTWOROM?
Wczesne wykrycie raka zwiększa 
szanse na wyleczenie. Dlatego 
aktywni zawodowo mieszkańcy 
województwa pomorskiego będą 
korzystać z bezpłatnych badań. 
W ramach projektów kolonosko-
pia może zostać wykonana u 3450 
pacjentów, a cytologia u 7056 ko-
biet. Wzrost liczby Pomorzan 
korzystających z badań profilak-
tycznych ma przyczynić się do 
wydłużenia ich aktywności za-
wodowej. Chodzi też o zwiększe-
nie dostępu do diagnostyki u osób 
niepełnosprawnych oraz miesz-
kańców terenów oddalonych od 

ośrodków medycznych, szczegól-
nie z obszarów wiejskich.
Istotną rolę w projektach odgry-
wa promocja zachowań prozdro-
wotnych. Zostaną przeprowa-
dzone szkolenia dla edukatorów 
z placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). Będą punk-
ty informacyjne. Planowane są 
akcje informacyjno-promocyjne 
dla społeczności lokalnych, żeby 
uświadomić mieszkańcom, jak 

ZRóB ZA DARMO KOLONOSKOPIę I CyTOLOGIę 

ponad 11 mln zł na profilaktykę 
onkologiczną na pomorzu

ważne jest wykonywanie badań 
profilaktycznych. Powstanie spe-
cjalna strona internetowa. Orga-
nizowane będą spotkania oraz 
wizyty u pracodawców, w akcje 
zaangażowane będą placówki 
POZ.
Badania cytologiczne realizowa-
ne będą w siedzibie beneficjenta 
(Szpital Wojewódzki im. Miko-
łaja Kopernika) oraz w placów-
kach z nim współpracujących, 

m.in. NZOZ MEDERI z Mal-
borka, Medpharma S.A. ze Sta-
rogardu Gdańskiego, NZOZ 
Baltimed oraz placówkach zre-
krutowanych przez PZPOZ po-
siadających kontrakt na badania 
w ramach NFZ. 
Dla osób spoza miast, szczególnie 
mieszkańców terenów wiejskich, 
dostępny będzie transport na ba-
dania i z powrotem. 
Badania kolonoskopowe 

realizowane będą również w sie-
dzibie beneficjenta (Szpital Woje-
wódzki im. Mikołaja Kopernika) 
oraz w placówkach z nim współ-
pracujących, m.in. w Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzy-
nie oraz w placówce Medpharma 
S.A. ze Starogardu Gdańskiego. 
W tym przypadku pacjenci z te-
renów wiejskich również mogą 
liczyć na transport na badania i z 
powrotem.
Partnerami projektu dotyczącego 
profilaktyki raka jelita grubego 
są:
Pomorski Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Fundacja Onkorejs – Wybieram 
Życie
Przychodnia Baltimed 

Partnerami projektu dotyczącego 
profilaktyki raka szyjki macicy są:
Pomorski Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Fundacja Onkorejs – Wybieram 
Życie
Przychodnia Aksamitna
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POLSKA-MEKSyK

lewandowski i spółka w Gdańsku
polscy piłkarze po 12 latach przerwy ponownie wystąpią 
na mistrzostwach Świata. tym razem najpopularniejsza 
impreza sportowa świata odbędzie się w rosji, gdzie zagra 
także ekipa adama nawałki. 
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Kiedy inne europejskie druży-
ny rozgrywać będą baraże na 
mistrzostwach w Rosji, Pol-
ska zagra dwa mecze towarzy-
skie. Jeden z nich odbędzie się 
w Gdańsku, a przeciwnikiem 
biało-czerwonych będzie ze-
spół Meksyku. Towarzyski 
mecz z El-Tri odbędzie się 13 
listopada. Dodajmy przy oka-
zji, że trzy dni wcześniej nasi 
reprezentanci zagrają rów-
nież w spotkaniu towarzyskim 
z inną drużyną południowej 

Ameryki – Urugwajem, druży-
ną, która jako pierwsza zdobyła 
Puchar Świata.
Bilety na spotkanie z Meksy-
kiem nabyć będzie można je-
dynie drogą internetową. Ich 
sprzedaż rozpocznie się 19 
października. Najpierw bilety 
będą dostępne tylko dla posia-
daczy Karty Kibica Reprezen-
tacji Polski. Otwarta sprzedaż 
w przypadku meczu z Uru-
gwajem ruszy 24 październi-
ka, a jeśli chodzi o spotkanie z 

  stadion w Gdańsku na pewno zapełni się  do ostatniego miejsca

PUCHAR POLSKI

MISTRZOSTWA POLSKI

puchar 
bez nas

otarli się  
o brąz

Za nami pięć rund pił-
karskiego Pucharu Polski. 
Spośród naszych drużyn 
na polu walki została już 
tylko ekipa z Kowal. Ten 
drugi zespół do rywali-
zacji dopiero przystąpi. 
Z kolei piłkarze z Kowal 
grali w miniony wtorek 
ze Stolemem Gniewino. 
Pojedynek zakończył się 
wygraną. 
W III rundzie GKS 4:3 
pokonał rezerwy gdyń-
skiego Bałtyku, natomiast 
drugi zespół GKS Kolbu-
dy 1:4 przegrał z rezerwa-
mi gdyńskiej Arki. Wal-
kowerem ukarano nato-
miast GKS Kolbudy, który 
na boisku 1:0 pokonał Po-
tok Pszczółki.
Z kolei w IV rundzie 
GKS Kowale grał z Or-
łem Trąbki Wielkie. Na 
boisku lepsi okazali się ry-
wale, wygrywając 6:3, ale 
ostatecznie Orzeł ukarany 
został walkowerem i do 
dalszych gier awansował 
GKS. 

(GR)

Kolbudzcy łucznicy starto-
wali w Mistrzostwach Polski 
Młodzików, które w połowie 
września odbyły się w Kiel-
cach. Nasi reprezentanci nie 
przywieźli z Kielecczyzny 
medalu – zajęli najbardziej 
nielubiane przez sportowców 
4. miejsce.
Na mistrzostwach w Kiel-
cach startowało 170 młodzi-
ków i 43 zespoły. Barw na-
szej gminy broniła drużyna 
ULKS Tęcza Kolbudy, któ-
rej zawodnicy trenują na co 
dzień w miejscowym Zespo-
le Kształcenia Podstawowe-
go i Gimnazjalnego. 
Mimo że miejsce poza po-
dium pozostawia pewien 
niedosyt, to 4. pozycja na-
szych łuczników jest sukce-
sem i należy się z tego cie-
szyć. Dodajmy jeszcze tylko, 
że nasi zawodnicy walczy-
li również o indywidualne 
mistrzostwo Polski. Patryk 
Murglin sklasyfikowany zo-
stał na 20. miejscu, a dzie-
więć lokat niżej uplasował się 
Wiktor Murglin. Natomiast 
Jakub Michalski musiał za-
dowolić się 40. pozycją. 

(GR)

Meksykiem – następnego dnia. 
Za możliwość obejrzenia w ak-
cji podopiecznych Adama Na-
wałki trzeba będzie zapłacić od 
100 do 200 złotych. 
Spotkanie w Gdańsku powin-
no dostarczyć kibicom zgro-
madzonym na Energa Stadiom 
wielu emocji. Grać będą bo-
wiem ze sobą 6. i 16. drużyna 
rankingu FIFA. 

(KL)

V LIGA

lider z kowal
Po 11 kolejkach spotkań w 
piłkarskiej V lidze, liderem 
jest drużyna GKS Kowale. 
Miejmy nadzieję, że tak po-
zostanie do końca i wiosną 
cieszyć się będziemy z awansu 
do IV ligi.
Piłkarze z Kowal po 11 kolej-
kach doznali tylko jednej po-
rażki. Ich jedynym pogrom-
cą okazał się lokalny rywal z 
Pruszcza Gdańskiego, który 
w pierwszej kolejce wygrał 
2:1. W pozostałych spotka-
niach zwycięstwa odnosili już 
nasi zawodnicy. W 7. kolejce 
ekipa z Kowal 5:0 rozgromiła 
Sokoła Ełganowo, a tydzień 
później wygrała na wyjeź-
dzie (3:2) z gdańską Polonią. 
Ostatniego dnia września 
nasi zawodnicy uporali się na 
własnym boisku z rezerwami 
Bałtyku wygrywając pew-
nie 4:1, a w następnej kolejce 
urządzili sobie strzelecki fe-
stiwal, pokonując w Sopocie 
Kamionkę aż 7:0. W ostatniej 
serii spotkań, która rozegra-
na była w miniony weekend, 
ponownie dały o sobie znać 
przednie formacje GKS, któ-
re tym razem pięć goli – tra-
cąc przy tym dwa – zaapliko-
wały Vietcisi Skarszewy.
Do końca rundy jesiennej po-
zostały już tylko cztery ko-
lejki. W najbliższą sobotę 21 
października (godz. 14.30) 

piłkarze z Kowal pojadą po-
walczyć o kolejny komplet 
punktów do Gdańska, gdzie 
zmierzą się z drugim garni-
turem Gedani. Najbliższy 
nasz rywal z dorobkiem 15 
punktów plasuje się dokład-
nie w środkowej części tabeli. 
Z kolei 28 października (so-
bota, godz. 14.00) dojdzie w 
Kowalach do meczu na szczy-
cie. Zagrają bowiem ze sobą 
GKS z Orlętami. Zawodni-
cy z Redy po 11 kolejkach są 
wiceliderami ligi i do naszej 
drużyny tracą tylko 3 oczka. 
Nieco łatwiej powinno być w 
przedostatniej kolejce rundy 
jesiennej, w której zawodnicy 
z Kowal pojadą na mecz do 
Sierakowic (4 listopada, godz. 
14.30). Na koniec tegorocz-
nych ligowych zmagań nasi 
zawodnicy zagrają przed wła-
sną publicznością. Rywalem 
aktualnego lidera będzie au-
tsajder tegorocznych rozgry-
wek KS Mściszewice, który 
w 11 dotychczas rozegranych 
meczach ligowych stracił aż 
59 goli. Miejmy nadzieję, że 
konto to będzie powiększone 
o kolejne gole strzelone przez 
piłkarzy GKS. Początek spo-
tkania 11 listopada o godz. 
14.00.

(KL)
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Wygodne!
Bezobsługowe!

Ciepła woda użytkowa tańsza o 90%
dzięki powietrznej pompie ciepła

Niedymiące !

Najtańsze podgrzanie wody  użytkowej w Twoim domu!

Od pewnego czasu nat-
uralne dla nas jest to, że  
w naszych kranach płynie 
ciepła woda i nie wyo-
brażamy sobie już zmywa-
nia, czy mycia się w zimnej 
wodzie. Jednak nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę z ko-
sztów jej przygotowania. 
Te wynoszą nawet do 40% 
naszych rocznych wydat-
ków na ogrzewanie budyn-
ku. Najczęściej woda jest 
przygotowywana w trad-
ycyjnych bojlerach elek-
trycznych lub zasobnikach 
podłączonych do kotła 
węglowego czy gazowego. 
Powietrzne pompy ciepła to 
urządzenia kompaktowe i 
praktycznie bezobsługowe, 
gabarytami niewiele odbie-
gają od tradycyjnych zasob-
ników CWU – urządzenie o 
pojemności 260 litrów mają 
około 2 metrów wysokości 
i 60 cm średnicy. Można je 

zamontować praktycznie  
w każdym pomieszczeniu 
np. piwnica czy garaż. Mon-
taż zajmuje hydraulikowi 
kilka godzin i nie wymaga 
znaczących ingerencji w bu-
dynek oraz instalację grzew-
czą. Zasadę działania powi-
etrznej pompy ciepła można 
w uproszczeniu przedstawić 
tak: energia potrzebna do 
przygotowania ciepłej wody 
w zbiorniku w 2/3 pochodzi 
z powietrza (z pomieszcze-
nia lub zewnętrznego),  
a tylko 1/3 z energii ele-
ktrycznej pobranej przez 
sprężarkę urządzenia. Koszt 
przygotowania ciepłej wody 
za pomocą pompy ciepła 
jest o 70% niższy od kosz-
tów bojlera elektrycznego i 
50% niższy od gazu ziem-
nego. Średnie miesięczne 
zużycie energii elektrycznej 
na potrzeby podgrzania 
CWU, gdy z wody korzysta 

w domu 4 osobowa rodzina 
to około 30 zł. 
Powietrzna pompa cie-
pła idealnie współpracuje 
z kotłem węglowym. Przez 
8-9 miesięcy w roku nie 
musimy odpalać kotła, co 
poprawia komfort nasze-
go systemu. Możliwe jest 
również uzyskanie chłodu  
w okresie letnim. 
Grafika niebieska przedst-
awia porównanie efektywn-
ości podgrzania 100 litrów 
ciepłej wody dla różnych 
urządzeń (przy 20°C na ze-
wnątrz).

Koszt kompletnego ro-
związania dla 4 osobowej 
rodziny, powietrzna pompa 
ciepła z zasobnikiem c.w.u. 
o pojemności 260 litrów oraz 
montażem to ok. 10.000 zł.
Warto pamiętać, że wsze-
lkie inwestycje związane  
z OZE są objęte szerokim 

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

wachlarzem dofinansowań 
ze środków Unii Europe-
jskiej (do 85%) w ramach 
konkursów prowadzonych 
przez Urząd Marszałkowski, 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej czy Agencję Ro-
zwoju Pomorza. Programy 
takie często realizowane są  
w imieniu mieszkańców 
przez Urzędy Gminy i to tam 
powinni Państwo zasięgnąć 
informacji na ten temat.

Rys. Porównanie efektywności i czasu podgrzania 100 litrów c.w.u. dla różnych urządzeń

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

tel.  58 746 99 00

e-mail: biuro@globaleco.pl
 

www.globaleco.pl

tel.  502 757 003

Ogrzanie 100 litrów wody 
od 10°C do 55 °C, przy 20°C


