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Biała szkoła w Alpach
W roku 2018 dla dzieci ze szkół podstawowych, 
uczniów gimnazjów oraz szkół średnich (do 
18. roku życia) przygotowywana jest nie lada 
gratka – wyjazd na narty we włoskie Alpy.

tradycją naszej gminy stało się wręczanie nagród wójta 
gminy kolbudy dla najlepszych nauczycieli podczas 
uroczystości obchodów Święta niepodległości. w tym 
roku stypendia wręczono również wyróżniającym się 
uczniom szkół z terenu kolbudzkiej gminy.

Nie chcą diamentu w Kowalach  
Władze województwa pomorskiego przedsta-
wiły projekt przebudowy węzła Kowale, który 
zakłada – pierwszy raz w naszym kraju – bu-
dowę tzw. węzła diamentowego. 

Koperta życia” może pomóc  
Mamy kolejną dobrą wiadomość dla senio-
rów. Mieszkańcy gminy Kolbudy, którzy 
ukończyli 65 lat, mogą bezpłatnie otrzymać 
tzw. „Kopertę życia”. Jest ona bezpłatna.

Bąkowo sprzyja twórczości  
W  wirze obowiązków dnia codziennego, 
zajmujemy się tylko swoimi sprawami, często 
nie wiemy nawet kto jest naszym sąsiadem, 
a wśród nich na pewno są ludzie interesujący.
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stypendia dla najlepszych uczniów
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NAGRODZONO NAUCZYCIELI

wybór tych kilku najlepszych spośród 
tak dużej grupy nauczycieli gminnych 
placówek oświatowych jest niezmiernie 
trudnym zadaniem – robert aszyk, 
dyrektor zespołu kształcenia 
podstawowego i Gimnazjalnego 
w kolbudach 
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• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna w kolbudach     (58) 682 76  66

• Urząd Gminy w kolbudach     (58) 691 05 21

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

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

• komisariat policji kolbudy     (58) 682 72 70

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

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 692 09 92 

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

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

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

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

• Gminne przedszkole w kolbudach    (58) 682 73 63

• Urząd pocztowy kolbudy     (58) 682 73 90

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22 

• Gdański telefon zaufania     92 88

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

 

• przychodnia rodzinna kolbudy    (58) 683 83 83

• Gminny ośrodek zdrowia w kolbudach   (58) 682 72 80

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

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

NUmERY ALARmOwE

URZęDY I INStYtUCjE

tELEfONY INfORmACYjNE

ZDROwIE

nasze kalendarium

• 16 listopada (czwartek), Grzegorz Hyży, godz. 
20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 18 listopada (sobota), Targi Gra i Zabawa, godz. 
10.00, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

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

• 19 listopada (niedziela), Andrzej Piaseczny, godz. 
18.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 21 listopada (wtorek), Paweł Domagała, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

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

• 24 – 25 listopada (piątek – sobota), Gdańsk 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

• 26 listopada (niedziela), Ulver, godz. 19.00, Klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 29 listopada (środa), Juan Diego Florez, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 30 listopada (czwartek), Made in Poland,  
godz. 21.00, Spatif w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 52/54

• 1 grudnia (piątek), Scorpions, godz. 20.30,  
Ergo Arena 

• 4 grudnia (wtorek), Asseco Gdynia – Trefl 
Sopot, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 17 grudnia (niedziela), Zakopower Kolędowo, 
godz. 19.00, klub Pokład w Gdyni, Skwer Tadeusza 
Kościuszki

• 22 grudnia (piątek), Salk, godz. 21.00, Teatr Boto 
w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B

• 23 grudnia (sobota), Trefl Sopot – GTK Gliwice, 
godz. 18.00, Ergo Arena

• 5 stycznia (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 13 – 14 stycznia (sobota – niedziela), Halowe 
Zawody Regionalne w Skokach JumpOFF, godz. 
8.00 – 19.00, hipodrom w Sopocie, ul. Polna 1

• 5 lutego (poniedziałek), Pasion de Buena Vista, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 11 lutego (niedziela), Depeche Mode,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 lutego (środa), Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena
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mYŚLĄ O SwOICH SENIORACH

„koperta życia” może wiele pomóc
niejednokrotnie już informowaliśmy, że kolbudzki samorząd przyjazny jest naszym 
seniorom. kilka miesięcy temu informowaliśmy o powołaniu pełnomocnika wójta 
ds. seniorów. dziś mamy kolejną dobrą wiadomość.

Mieszkańcy gminy Kolbudy, 
którzy ukończyli 65 lat, mogą 
bezpłatnie otrzymać tzw. „Ko-
pertę życia”. Jest ona bezpłatna. 
Znajdą się w  niej m.in. infor-
macje o  stanie zdrowia, przyj-
mowanych lekach oraz inne 
dane przydatne ratownikom 
niosącym pomoc w sytuacji na-
głego zagrożenia życia. Poza 
tym powinna ona zawierać 
kontakty do najbliższych oraz 
szczegółowe dane posiadacza 
karty. O koperty można pytać 
lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej, w  przychodniach 
świadczących opiekę medycz-
ną na terenie naszej gminy. 
„Kopertę życia” odebrać będzie 
można także w biurze podaw-
czym Urzędu Gminy Kolbudy.
Celem projektu „Koperta ży-
cia” jest udzielenie spraw-
niejszej pomocy w  przypadku 
zasłabnięcia osoby starszej, 
schorowanej, niepełnosprawnej 
czy samotnej. „Koperta życia” 
przyspiesza ratownikom me-
dycznym dostęp do ważnych 
informacji medycznych mogą-
cych uratować życie, ułatwia 

reklama

pracę również innym służbom 
oraz zwiększa poczucie bezpie-
czeństwa osób starszych. 
Nic zatem dziwnego, że projekt 
skierowany jest przede wszyst-
kim do osób starszych, które 
mieszkają samotnie. Koperta 

z  podanymi danymi powinna 
być przechowywana w  lodów-
ce. W  zestawie znajduje się 
również naklejka z  informa-
cją, że pacjent posiada „Koper-
tę życia”. Należy ją umieścić 
w  widocznym miejscu, np. na 

lustrze w przedpokoju tak, aby 
ratownik medyczny wchodząc 
do domu lub mieszkania mógł 
ją bez trudu zauważyć. 
Dodajmy jeszcze tylko, że służ-
by ratownicze zostały już poin-
formowane o przystąpieniu na-
szej gminy do tego ogólnopol-
skiego programu.
Nasi lekarze zobowiązali się, że 
będą zachęcać pacjentów do ich 
pobrania. Co więcej, lekarze 
rodzinni mogą również pomóc 
w  wypełnieniu formularza, 
który znajdzie się w kopercie. 
– Wdrażamy kolejny, po „przy-
cisku ratującym życie” projekt 
służący poprawie bezpieczeń-
stwa naszych seniorów. Jeste-
śmy kolejnym samorządem, 
który przekazuje mieszkań-
com w  wieku 65 plus „Koper-
tę życia”. Cieszę się, że może-
my liczyć na wsparcie lekarzy 
z  przychodni działających na 
naszym terenie. Medycy wspie-
rać nas będą w dystrybucji ko-
pert, ale przede wszystkim 
pomogą w  wypełnieniu karty 
informacyjnej, w  której znajdą 
się najważniejsze informacje 
na temat zdrowia pacjenta czy 
przyjmowanych przez niego le-
ków – mówi Marek Goliński, 
wicewójt gminy Kolbudy. 
„Koperty życia” odbierać 
można u  lekarzy rodzinnych 
z  ośrodka zdrowia przy Placu 
Kaszubskim 7 w  Kolbudach 
oraz Przychodni Rodzinnej 
Kolbudy przy ul. Przedszkolnej 
34, a  także w  biurze podaw-
czym na parterze Urzędu Gmi-
ny Kolbudy. Na gospodarstwo 
domowe przypadać będzie tyl-
ko jedna koperta. W przypad-
ku większej liczby osób wyda-
wana będzie jedynie dodatko-
wa karta informacyjna.

(GR)

  marek Goliński, wicewójt gminy kolbudy pokazuje jak wygląda „koperta życia”
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KOwALE

ZACHętA DO DALSZEj PRACY

Złapali włamywaczy 

stypendia dla najlepszych 
uczniów i sportowców

Kryminalni z  komisariatu 
policji w  Kolbudach zatrzy-
mali dwóch mężczyzn podej-
rzanych o kradzież z włama-
niem do samochodu, znisz-
czenie drewnianej bramy oraz 
uszkodzenie elewacji budyn-
ku i  zamontowanej na niej 
kamery. Podejrzani w  wieku 
21 i  22 lat są mieszkańcami 
Kowal. 
– W godzinach rannych kry-
minalni z Kolbud zapukali do 
drzwi mieszkania, w  którym 
przebywał 21-letni miesz-
kaniec Kowal podejrzany 
o  kradzież z  włamaniem do 
samochodu oraz zniszcze-
nie mienia. Mężczyzna był 
zaskoczony wizytą stróżów 
prawa, nie stawiał żadnego 
oporu. Po kilku minutach za-
trzymano drugiego z  podej-
rzanych, którym okazał się 
22-letni mieszkaniec Kowal 
– relacjonuje asp. szt. Marze-
na Szwed-Sobańska, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w  Pruszczu 
Gdańskim. 
Z  ustaleń śledczych wyni-
kało, że w  nocy z  21 na 22 

Aż 30 osób otrzymało nie-
dawno stypendia starosty. 
W gronie tym znalazło się 21 
osób, które uhonorowano za 
bardzo dobre wyniki w  na-
uce, natomiast pozostała 9 
nagrodzona została za osią-
gnięcia sportowe.
Wręczenie stypendiów od-
było się tym razem nie w sie-
dzibie starostwa, ale w  sali 
konferencyjnej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
które od niedawna mieści się 
przy ulicy Raciborskiego. 
Stypendia przyznano 
uczniom szkół ponadgim-
nazjalnych za wybitne osią-
gnięcia naukowe oraz spor-
towe. Najwyższą średnią – 
5,63 osiągnęła Agata Lange, 
uczennica klasy II Techni-
kum Architektury Krajobra-
zu Zespołu Szkół Ogrodni-
czych i  Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim.
– Wszystkim stypendystom 
gratuluję i  życzę wysokich 
wyników w nauce w kolejnym 
semestrze. Kwota 125 złotych 
nie jest może oszałamiająco 

października w  Kowalach 
obaj włamali się do samocho-
du osobowego i ukradli z nie-
go elementy wyposażenia 
oraz narzędzia. 
– Ponadto tej samej nocy 
innemu pokrzywdzonemu 
zniszczyli drewnianą bra-
mę ogrodzeniową i  wybi-
li okno w  domu. Kolejnemu 
pokrzywdzonemu zniszczyli 
elewację domu oraz uszko-
dzili kamerę zamontowaną 
na budynku. Pokrzywdzeni 
oszacowali poniesione stra-
ty na sumę 3 tysięcy złotych. 
Mężczyźni przyznali się do 
popełnionych przestępstw, 
tłumacząc swoje zachowanie 
nadmierną ilością wypitego 
tej nocy alkoholu – dodaje 
Marzena Szwed-Sobańska.
Zgromadzony materiał dowo-
dowy pozwolił na postawie-
nie każdemu z nich 3 zarzu-
tów – kradzieży z włamaniem 
do samochodu oraz zniszczeń 
mienia. Za tego typu prze-
stępstwa grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

(GR)

duża, ale moim zdaniem jest 
to pewna zachęta dla uczniów 
– mówi nam Stefan Skoniecz-
ny, starosta gdański.
Stypendiami naukowymi 
nagrodzeni zostali: Agata 
Lange, Jakub Robaczewski, 
Olga Rybak, Jan Grubba, 
Paweł Sawicki, Natalia Kla-
mann, Nikola Le, Krzysztof 
Szafrański, Klaudia Solska, 
Aleksandra Prazuch, Alek-
sandra Mikołajczyk, Alek-
sandra Czerwińska, Karolina 
Mąka, Joanna Szramowska, 
Krzysztof Łepkowski, Zu-
zanna Muńska, Paulina Szu-
ba, Małgorzata Pieczykolan, 
Wojciech Filipczuk, Roman 
Kraiński i Natalia Marczak.
Z  kolei na stypendia spor-
towe zapracowali: Aleksan-
dra Nankiewicz, Aleksandra 
Szadkowska, Wiktoria Kry-
gier, Antonina Dajda, Karo-
lina Perekitko, Przemysław 
Czerwiński, Weronika Kra-
ska, Paweł Śliwiński oraz 
Aleksandra Ławniczak.

(GR)

tel. 790 486 988
najtańsza reklama w mieście
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NAGRODZONO NAUCZYCIELI

stypendia dla najlepszych uczniów
tradycją naszej gminy stało się wręczanie nagród wójta gminy kolbudy dla najlepszych nauczycieli podczas uroczystości 
obchodów Święta niepodległości. w tym roku stypendia wręczono również wyróżniającym się uczniom szkół z terenu 
kolbudzkiej gminy.

– Wybór tych kilku najlepszych 
spośród tak dużej grupy na-
uczycieli gminnych placówek 
oświatowych jest niezmiernie 
trudny. Ocena pracy dydak-
tyczno-wychowawczej nie jest 
łatwa, choć co roku nauczy-
ciele z  naszej gminy odnoszą 
w swojej pracy wymierne efek-
ty. Potwierdzeniem tej pracy są 
wyniki w konkursach, egzami-
nach czy w końcu świadectwa, 
dlatego gratuluję nagrodzonym 
nauczycielom, życząc przede 
wszystkim pomyślności, zdro-
wia oraz satysfakcji z  osiąga-
nych wyników edukacyjnych 
– gratuluje Robert Aszyk, dy-
rektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach.
Potwierdzeniem i  dowodem 
wysokiej pracy pedagogicznej 
jest przyznanie po raz pierwszy 
w  tym roku szkolnym stypen-
diów naukowych dla najwybit-
niejszych uczniów naszej gmi-
ny za wyniki w nauce. 
– Jako dyrektorowi szkoły – jest 

mi niezmiernie miło, że po-
stulaty społeczności szkolnej 
zostały wysłuchane, a  władze 
gminy wiedzą, jak należy in-
westować w  kapitał młodego 
pokolenia. Gratuluje stypen-
dystom, rodzicom i nauczycie-
lom, życząc nowych sukcesów 
w tym roku szkolnym – konty-
nuuje Robert Aszyk. 

Dodajmy jeszcze tylko, że 
uczniowie otrzymujący sty-
pendia za wybitne osiągnięcia 
artystyczne i  sportowe uho-
norowani zostaną w  grudniu, 
podczas świątecznej sesji Rady 
Gminy Kolbudy.

(GR)

  podczas uroczystości nagrody odebrali również wyróżniający  
się nauczyciele

NAGRODZENI UCZNIOwIE 
Michał Ostaszewski, Cyprian Obrycki, Julia Średzińska, Alicja Seliga, Kacper Skarżyński,  

Miriam Grot, Sara Ordowska, Zuzanna Żyra, Przemysła Zawiślak, Cezary Tralewski, 
Anna Przytarska, Kamil Michałowski, Marta Kamińska, Julia Kaszkiel, Agata Płotka, 

Antonina Bielewicz, Goran Pangełow, Joanna Wojnowska, Karolina Zawadzka Karolina, 
Julia Byczkowska, Natalia Ignerowicz, Zofia Żwirblińska, Miłosz Smolarczyk, Michał Sujka,

 Igor Zientkiewicz, Miriam Wenda, Mateusz Kalkowski, Weronika Bober, Zuzanna Wolska, 
Weronika Szwichtenberg, Aleksandra Wąsowicz, Lena Bartczak, Maciej Cesarz, 

Daria Gulgowska, Zofia Rutkowska, Aleksandra Słowik, Zofia Buss, Martyna Rawłuszko, 
Marcin Ostaszewski, Anna Nowak, Blanka Szwichtenberg, Marta Samotyjak, Nela Więcław, 

Aleksandra Formela, Adriana Hope, Iga Glaza, Jakub Woźniak, Aleksandra Siklicka 
i Natalia Klesińska.

NAGRODZENI NAUCZYCIELE 

– Anna Brych – nauczyciel Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, 
– Izabela Średzińska – nauczyciel Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach,
– Agata Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach,
– Maria Ciżmowska – nauczyciel Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach,

– Anita Wawryk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pręgowie,
– Eliza Bielewicz – nauczyciel Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie.

CENIĄ OtwARtOŚĆ I SERDECZNOŚĆ KASZUBÓw

bąkowo sprzyja literackiej twórczości 
w wirze obowiązków dnia codziennego, zajmujemy się tylko swoimi sprawami, bardzo często nie 
wiemy nawet kto jest naszym sąsiadem, a wśród nich na pewno są ludzie interesujący, którym warto 
poświęcić trochę więcej niż jedną chwilę.

Do takich osób należą Zofia 
i Jan Smalewscy, którzy w tym 
roku przeprowadzili się do Bą-
kowa w gminie Kolbudy. 
– Zamieszkanie w  rejonie 
Gdańska planowaliśmy już 
dawno. Żona urodziła się 
w  Gdyni, tam spędziła mło-
dość i pozostawiła część rodzi-
ny. Ja urodziłem się w rodzinie 
osadników Ziem Zachodnich 
na Dolnym Śląsku. Emerytury 
połączyły nas najpierw w  Ja-
rosławcu, gdzie przez ostatnie 
osiem lat żona zajmowała się 
agroturystyką, a ja, uciekając od 
gwaru miasta, chciałem w  at-
mosferze przyjaznej zdrowiu 
napisać kilka zaległych ksią-
żek – mówi nam Jan Smalew-
ski, który jest autorem m.in. 
trylogii akowskiej „Łupaszka 
– trylogia”.
Pisaniem zajmuje się nie tyl-
ko pan Jan, ale również jego 
żona, która zajmuje się głów-
nie poezją. Gdy uwolniła się od 
nadmiaru kobiecych obowiąz-
ków matki, babci, udało się jej 
nie tylko napisać i  wydać dwa 

tomiki wierszy, ale i  odkryć 
w sobie talent pisarski. Kończy 
teraz obszerną, bardzo ciekawą 
sagę rodzinną, w której opisuje 
losy pradziadków i  dziadków 
w czasach wyjątkowo bogatych 
dla naszej narodowej historii.
– Mnie też się udało zreali-
zować swoje plany, napisałem 
przez ostatnie osiem lat dzie-
więć kolejnych książek, w  tym 
popularną trylogię akowską 
„Łupaszka – trylogia”, poświę-
coną żołnierzom wyklętym. 
Razem wydałem już ponad 
dwadzieścia książek. Jestem 
stałym współredaktorem por-
talu internetowego www.pisa-
rze.pl, kwartalnika elbląskiego 
„Tygiel”. Piszę felietony, opo-
wiadania i artykuły historyczne 
– mówi pisarz. – Zamieszkali-
śmy w Bąkowie, w jego roman-
tycznej części Sarniej Doliny, 
gdzie panuje wyjątkowo dobra, 
sprzyjająca twórczości literac-
kiej atmosfera, jest dużo świe-
żego powietrza, blisko do lasu 
i  jeziora, a  my lubimy zbierać 
grzyby, jestem także zapalonym 

wędkarzem. Nota bene polu-
biłem ostatnio zbiornik wodny 
w  Kolbudach, gdzie po rozpo-
częciu jesiennego sezonu udało 
mi się złowić dwa ładne okazy 
szczupaka i  dużego bolenia – 
mówi nam pisarz, który wspól-
nie z  żoną cenią sobie men-
talność, serdeczność i  otwar-
tość ludzi zamieszkujących na 
Kaszubach. 
Mieszkańcy Bąkowa odwie-
dzili już kolbudzką bibliotekę, 
gdzie 1 grudnia odbędzie się 
ich spotkanie autorskie. Kolej-
ne zaplanowano tuż przed Bo-
żym Narodzeniem w gdańskim 
GTPS. 
– Oboje wydaliśmy w tym roku 
nowe tomiki, z których wiersze 
chcielibyśmy też zaprezentować 
mieszkańcom naszej gminy – 
dodaje Zofia Smalewska. – Na-
szym największym osiągnię-
ciem jest spełnienie, jakiego 
każdy autor doznaje po napisa-
niu kolejnej książki. Jest to chy-
ba zawsze największą nagrodą 
za poniesiony trud pisarski. 

(GR)

  zofia i Jan smalewscy w domowym zaciszu w bąkowie pracują 
nad swoimi nowymi wierszami

mój kamień 
rośnie na 
uroczysku 
przez wszystkie 
lata i krótkie 
chwile i niby 
nic coraz to 
trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa 
ja się starzeję 
a jego ubywa

Piotr  
Szczepański
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KOLEjNA NAGRODA DLA NASZEGO REŻYSERA SAmORZĄDOwCY I mIESZKAŃCY CHCĄ KONICZYNY

Czas radia Gdańsk 
zatrzymany w kadrze

nie chcą diamentu
w kowalach 

ostatni film, który wyszedł spod reżyserskich skrzydeł wiesława h. 
kwapisza „wiatru tchnienie o chopinie”, zdobył pierwszą nagrodę 
na Xii festiwalu polonijnym „losy polaków 2017”.

od kilku tygodni prowadzona jest ożywiona dyskusja na temat  
projektu rozbudowy węzła kowale. koncepcję przygotował 
europrojekt Gdańsk. władze województwa pomorskiego 
przedstawiły projekt, który zakłada – pierwszy raz w naszym kraju 
– budowę tzw. węzła diamentowego. takiego rozwiązania nie 
popierają ani samorządowcy gminy kolbudy, ani mieszkańcy kowal.

Pierwsza nagroda jest na pew-
no sukcesem, szczególnie, że 
do filmowego konkursu zgło-
szono około 80 projekcji z  ca-
łego świata. Zdjęcia do nagro-
dzonej ekranizacji realizowano 
w miejscach, gdzie Chopin od-
cisnął swoją stopę, a więc także 
w Gdańsku – Parku Oliwskim, 
gdzie również przez bardzo 
krótki okres czasu przebywał 
nasz wybitny kompozytor. Co 
ciekawe, w  „Wiatru tchnieniu 
o  Chopinie” wystąpiła gościn-
nie Beata Ścibakówna. Do-
dajmy, że wszystkie nagro-
dzone filmy będą promowane 
w Kanadzie. 
– Filmów nie robi się dla na-
gród, ale o  ciekawych histo-
riach, miejscach, ludziach czy 
wydarzeniach. Kolejnym na-
szym filmem jest „Historia 
pisana mikrofonem”, które-
go promocja odbędzie się już 
14 listopada w  Nadbałtyckim 
Centrum Kultury przy uli-
cy Korzennej. Film jest pró-
bą opowiedzenia bardzo cie-
kawej i  długiej historii Radia 
Gdańsk – mówi nam Wiesław 
H. Kwapisz, który sam od mło-
dzieńczych lat fascynował się 
radiem.
Nie wszyscy zapewne wiedzą, 
że gdański oddział Polskiego 
Radia jest najstarszą regional-
ną rozgłośnią. Swoje nadawa-
nie Radio Gdańsk rozpoczęło 
29 czerwca 1945 roku z  Góry 
Gradowej.
– Kiedy rozpocząłem pracę 
nad filmem nie spodziewa-
łem się, że spotkam się z  taką 
otwartością osób związanych 
z  naszym gdańskim radiem. 
Idea produkcji spodobała się 
również ówczesnemu dyrekto-
rowi radia Lechowi Parellowi, 
który dał zielone światło na 

Węzeł diamentowy w  naszym 
kraju nie jest jeszcze znany. Na 
200-metrowym odcinku, po-
szerzonym do dwóch jezdni, 
samochody miałyby się mijać 
po przeciwnych stronach niż 
na co dzień. Patrząc od stro-
ny Gdańsk, jezdnia w  kie-
runku Kolbud pobiec ma po 
lewej stronie, natomiast jezd-
nia w kierunku Gdańska – po 
prawej. Sprawnym ruchem kie-
rować ma jeszcze sygnalizacja 
świetlna. Jeśli takie rozwiąza-
nie wejdzie w życie, to kierow-
cy poczują się nieco jak w An-
glii, gdzie obowiązuje ruch 
lewostronny.
Zdaniem projektantów węzły 
diamentowe są mniej kolizyjne. 
Jak mówią fachowcy skrzyżo-
wanie dróg dwujezdniowych 
w  kształcie węzła ma ok. 26 
punktów kolizyjnych, „dia-
ment” prawie połowę mniej 
i  jest mniej cykli świateł. Nie 

przygotowanie materiału. Przy 
pomocy kolegów z  rozgłośni 
zaczęliśmy bardzo żmudną 
pracę researchu, której wyniki 
okazały się bardzo interesujące. 
Dzięki Markowi Iwanowskie-
mu dotarliśmy chociażby do 
nigdzie nie publikowanych fo-
tografii, wykonanych w pierw-
szych dniach pracy rozgłośni 
na Gradowej Górze – podkre-
śla reżyser.
Twórcy filmu dotarli chociażby 
do pierwszego spikera Radia 
Gdańsk – Olgierda Pawłow-
skiego, który właśnie z  Góry 
Gradowej zapowiadał kolejne 
audycje, czy do Jerzego Ge-
berta, fascynata sportu, legen-
dy gdańskiego dziennikar-
stwa, który przez wiele lat był 
redaktorem naczelnym Radia 
Gdańsk.
– Moja rola reżysera była zni-
koma. Główni bohaterowie 
filmu – legendy Radia Gdańsk 
– w  taki sposób opowiadali 

o  historii rozgłośni, że moja 
osoba była tu zupełnie zbędna. 
To jest właśnie ta dobra szko-
ła dziennikarska. Materiału 
zebraliśmy bardzo dużo, ale 
film nie jest z  gumy. Historii 
gdańskiej rozgłośni nie sposób 
pokazać w 45-minutowym do-
kumencie, bo właśnie tyle musi 
trwać film, aby mogła go poka-
zać telewizja. Musieliśmy wy-
brać najciekawsze elementy, ale 
przygotowaliśmy 1,5-godzinny 
materiał, który można podzie-
lić na dwa odcinki – dodaje 
Wiesław H. Kwapisz.
Nie wiadomo dokładnie kie-
dy „Historię pisaną mikrofo-
nem” będzie można oglądać 
w  telewizji. Najpierw doku-
ment obejrzymy na premie-
rze w  Nadbałtyckim Centrum 
Kultury, a  potem zapewne 
w  innych pomorskich instytu-
cjach kulturalnych. 

Krzysztof Lubański
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przemawia to jednak do rad-
nych. Kolbudzcy samorządow-
cy sprzeciwiają się realizacji 
inwestycji w  wariancie „dia-
mentowego rozwiązania”. Rad-
ni stwierdzili, że jedynym roz-
wiązaniem, które będzie przez 
nich zaakceptowane, jest bu-
dowa węzła tradycyjnego, czyli 
popularnej „koniczynki”.
– Odrzucamy pozostałe wa-
rianty, które nie są adekwat-
ne do tego konkretnego wę-
zła i  nie spełniają oczekiwań 
mieszkańców – mówi nam 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. – Popieramy koniecz-
ność pilnej rozbudowy i  prze-
budowy węzła Kowale wraz 
z  przyległym układem dro-
gowym, uwzględniając m.in. 
budowę trzeciego pasa na obu 
jezdniach wraz z pasami serwi-
sowymi obwodnicy Trójmiasta.
Na „diamentowe” rozwiązanie 
zgody nie dają również miesz-
kańcy Kowal, którzy debato-
wali nad projektem podczas ze-
brania sołeckiego. 
– „Zakładaliśmy, że projek-
towana droga wojewódzka, 
oprócz roli tranzytowej, jaką 
pełni dla mieszkańców Gdań-
ska w  drodze do trójmiejskiej 
obwodnicy, uwzględni również 
potrzeby nas – mieszkańców 
sołectwa Kowale. Niestety po 

zapoznaniu się z  nowym pro-
jektem stwierdzamy, że zostały 
one ponownie pominięte. Co 
więcej, nowy projekt znacząco 
pogorszy jakość życia naszej lo-
kalnej społeczności. Zamknię-
cie skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej z  ulicami Starowiej-
ską i  Glazurową, zamknięcie 
ulicy Andromedy od strony uli-
cy Zeusa spowoduje dodatkowe 
utrudnienia komunikacyjne dla 
naszych mieszkańców. Do-
datkowo zwiększy się też ruch 
pojazdów lokalnymi ulicami, 
m.in. ul. Siostry Faustyny i Sa-
dową. Pragniemy zauważyć, że 
przy tych ulicach znajduje się 
m.in. niepubliczne przedszkole 
i  szkoły, a wzmożony ruch aut 
zagrozi życiu i bezpieczeństwu 
dzieci tam uczęszczających, 
a  także samych mieszkańców” 
– czytamy w oświadczeniu so-
łectwa Kowale. 
Na razie są to jedynie dyskusje 
nad projektem, żadne konkret-
ne decyzje jeszcze nie zapadły, 
ponieważ rozbudowa węzła 
Kowale nie ma jeszcze zagwa-
rantowanych środków finan-
sowych na realizację zadania. 
Do tematu wrócimy oczywiście 
w  jednym z  kolejnych wydań 
naszej gazety.

(lubek)

  na zebranie wiejskie w sprawie węzła przyszło bardzo wielu mieszkańców kowal
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NAjPIęKNIEjSZA wIEŚ POmORSKA

wYRÓŻNIENIE DLA SAmORZĄDU

PORADY GODNE ROZwAŻENIA

PRACĄ ZASŁUŻYLI NA NAGRODY

Wróblewo wygrało 
wojewódzki konkurs

kaszubskie dyktando
w kolbudach

Jak ogrzewać mieszkanie

uhonorowano 
policjantów z kolbud

Wojewódzki konkurs „Piękna 
wieś pomorska” został rozstrzy-
gnięty. Najpiękniejszą wsią na 
Pomorzu zostało w  tym roku 
Wróblewo w gminie Suchy Dąb.
Finaliści konkursu przeszli naj-
pierw eliminacje powiatowe, 
a  tylko ich zwycięzcy awanso-
wali do finału. Rywalizacja to-
czyła się w  kategorii „zagroda” 
i „wieś”. W etapie wojewódzkim 
plebiscytu rywalizowało 13 wsi 
oraz zagród. Przy ocenianiu wsi 
komisja brała pod uwagę aspek-
ty krajobrazowe i  ekologiczne. 
Oceniane również były działania 
integrujące lokalną społeczność 
oraz pielęgnowanie tradycji. 
– Chcę z  całego serca pogratu-
lować laureatom. Jestem prze-
konany, że ta rywalizacja ma 
pozytywne oblicze. Mobilizuje 
lokalne społeczności do współ-
pracy, pokazania się z  jak naj-
lepszej strony. Te dobre wzorce 
i  praktyki, jakie dzięki niej po-
wstają, to nasza pomorska wi-
zytówka. Warto ją pokazywać 
nie tylko na Pomorzu, ale i w ca-
łej Polsce – mówił Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
W  kategorii „najpiękniejsza 

Od 30 lat organizowane jest 
w  Katowicach Ogólnopol-
skie Dyktando. To najstarszy 
i  największy tego typu kon-
kurs językowy w Polsce. Nie-
co krótszą historią pochwalić 
się może Kaszubskie Dyktan-
do, które w tym roku organi-
zowane było po raz 16. Kolej-
na odsłona konkursu, który 
wyłoni mistrza kaszubskiej 
pisowni organizowana będzie 
w Kolbudach.
W tym roku XVI Kaszubskie 
Dyktando zorganizowano 
w Bojanie w gminie Szemud, 
w  powiecie wejherowskim. 
W szranki stanęło ponad 250 
osób, które chciały sprawdzić 
swoją wiedzę z  kaszubskiej 
ortografii. Co ciekawe, w Bo-
janie zwycięzcy z  poprzed-
nich lat po raz trzeci walczy-
li o  tytuł Arcymistrza Ka-
szubskiej Pisowni. Tytuł ten 
powędrował w  tym roku do 
Elżbiety Bugajnej z  Ramleji 
w powiecie kartuskim.
– Kaszubskie Dyktando jest 
dużą, cykliczną imprezą 
o  zasięgu wojewódzkim. Or-
ganizacja tego wydarzenia 
stanowi spore wyróżnienie 

Sezon grzewczy rozpoczę-
ty, a mimo to przypominamy 
jak ekonomicznie ogrzewać 
mieszkania. Warto wiedzieć, 
że racjonalne korzystanie 
z ciepła wpłynie korzystnie na 
nasz portfel. 
Aranżując mieszkanie musi-
my pamiętać o tym, aby grzej-
niki nie były zasłonięte. Jeżeli 
są one zabudowane lub zasło-
nięte, zawór termostatyczny 
nie określa już temperatury 
pomieszczenia tylko wyższą, 
sztuczną, gdyż powietrze za 
zabudową lub zasłoną jest cie-
plejsze. W  takim wypadku, 
aby osiągnąć żądaną tempera-
turę, trzeba bardziej odkręcić 
zawór, a  tym samym zwięk-
szyć zużycie ciepła. Uniknąć 
tego można, jeżeli grzejnik 
będzie odsłonięty. Stale za-
słonięty kaloryfer zużywa na-
wet o 40 proc. więcej ciepła.
Regulacja temperatury w po-
szczególnych pomieszcze-
niach powinna odbywać się 
za pomocą zaworów, a  nie 
poprzez otwieranie lub zamy-
kanie okien. Przy otwartych 
zaworach termostatycznych 
i  jednoczesnym uchyleniu 
okna, zimne powietrze ze-
wnętrzne dostaje się do po-
mieszczenia i  opływa zawór 

Sobotnia uroczystość upa-
miętniająca odzyskanie nie-
podległości przez Polskę 
w  1918 roku była doskona-
łą okazją do uhonorowania 
policjantów z  komisariatu 
w  Kolbudach, którzy co-
dziennie czuwają nad naszym 
bezpieczeństwem.
Wśród nagrodzonych znala-
zło się ośmiu mundurowych: 

wieś” wygrało Wróblewo. 
– Cieszymy się bardzo z  sukcesu 
Wróblewa, bo to świadczy o jego 
mieszkańcach, ich aktywności 
i zaangażowaniu w tworzenie at-
mosfery, estetyki miejsca, w  któ-
rym żyjemy i mieszkamy. Sukces 
Wróblewa to sukces gminy Suchy 
Dąb – mówi Barbara Kamińska, 
wójt gminy Suchy Dąb.
Na drugim miejscu uplasowała się 
wieś Mały Bukowiec w  gminie 
Zblewo, a na trzecim Lubiszewo 
w gminie Nowy Dwór Gdański. 
Najpiękniejsza pomorska zagro-
da to zabudowania Katarzyny 
i  Henryka Hamernik z  miej-
scowości Leśno-Wybudowanie 
w  gminie Brusy. Drugie miejsce 
zajęła zagroda Anny i  Jerzego 

dla samorządu, któremu przy-
pada rola gospodarza. Cie-
szymy się, że będziemy gościć 
w  naszych progach mistrzów 
kaszubskiej ortografii – mówi 

termostatyczny – wówczas 
próbuje on utrzymać w  po-
mieszczeniu nastawioną tem-
peraturę, pobierając przy tym 
więcej mocy. Ciepło zostaje 
wypromieniowane z  grzejnika 
i najczęściej wydostaje się przez 
otwarte okno na zewnątrz.
Wietrzyć należy krótko i  in-
tensywnie. Najlepszym spo-
sobem jest krótkotrwały prze-
ciąg. Dzięki temu powietrze 
jest świeże, a  temperatura 
pomieszczeń pozostaje nadal 
utrzymana. Pomieszczenia 
zbyt wychłodzone potrzebu-
ją dłuższego czasu do nagrza-
nia się, ponieważ nie tylko 
powietrze, ale również ściany 
i inne przedmioty muszą zostać 
ogrzane. 
Na czas nieobecności w  domu 
lepiej nie wyłączać wszystkich 
grzejników i  nie wychładzać 
przez to mieszkania, lecz po-
przez przytłumienie zawo-
rów, utrzymać równomierną 
temperaturę pomieszczeń. Do 
ogrzania zimnych pomieszczeń 
potrzebne są duże ilości ciepła, 
dlatego nagrzewanie jest o wie-
le droższe od utrzymania sta-
łej temperatury. W  przypadku 
dłuższej nieobecności nale-
ży zamknąć wszystkie okna, 
a  drzwi wewnątrz otworzyć 

Król z  Kożyczkowa w  gmi-
nie Chmielno, a  trzecie Kamili 
i Piotra Sokołowskich z Jabłowa 
w gminie Starogard Gdański.
Warto zauważyć, że nie jest to 
pierwszy sukces gminy Suchy 
Dąb w  tym konkursie. Przy-
pomnijmy, że już w  2007 roku 
Krzywo Koło zajęło w  nim 3. 
miejsce w  województwie. Tego 
sukcesu pozazdrościli sąsiedzi 
z Koźlin. Rok później, również 
w finale wojewódzkim, Koźliny 
zajęły 2. miejsce. Z kolei w 2012 
roku na tronie zasiadło Krzywe 
Koło, które zdaniem jurorów 
było w tym czasie najpiękniejszą 
pomorską wsią.

(KL)

Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy.

(KL)

i  w  zależności od wielkości 
mieszkania, pozostawić włą-
czony jeden lub dwa średnie 
grzejniki, zaś resztę wyłączyć.
Wilgotne powietrze odczu-
walne jest jako cieplejsze 
niż powietrze suche, dlate-
go też powinno się utrzymać 
w  mieszkaniu odpowiednią 
wilgotność. Najlepiej do tego 
celu służą nawilżacze powie-
trza i  zielone rośliny. Nawil-
żając powietrze w  mieszka-
niu, zaoszczędzić można dro-
gą energię cieplną.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wzrost temperatury w  po-
mieszczeniu o  1 stopień po-
ciąga za sobą wzrost ciepła 
o  ok. 6 proc. Temperatura 
komfortu cieplnego w  po-
mieszczeniu to 18-21 stopni 
Celsjusza. Optymalna tem-
peratura w  sypialni może 
być niższa – w zależności od 
indywidualnych upodobań – 
jest to 16-18 stopni. Napraw-
dę nie ma potrzeby utrzy-
mywać wyższej temperatury. 
Można przekonać się o  tym 
na własnej skórze i spróbować 
samodzielnie ustalić tempera-
turę najlepszą dla siebie. 

(lubek)

  laureaci konkursu „piękna wieś” wyróżnieni zostali m.in. 
nagrodami finansowymi

  łukasz kobus, sekretarz Urzędu Gminy kolbudy odebrał 
z rąk ryszarda kalkowskiego, wójta gminy szemud symbol-

iczny kałamarz z gęsim piórem

kom. Katarzyna Wojtaś-Kwiat-
kowska, asp. szt. Krzysztof 
Łusiak, mł. asp. Łukasz Ty-
sarczyk, sierż. szt. Bartłomiej 
Góra, asp. Ryszard Pietrzak, 
mł. asp. Mateusz Sarnowski, 
mł. asp. Dariusz Flak oraz 
sierż. Grzegorz Tofil.
– Policjanci ci zasłużyli na 
te nagrody. Dzięki ich cięż-
kiej pracy, która odbywa się 

przecież również w weekendy 
i  święta, mieszkańcy naszej 
gminy czują się bezpieczniej-
si. Jest to też uhonorowanie 
ich osiągnięć w  dowodzeniu 
służbą prewencyjną i  realiza-
cji zadań związanych z  wy-
krywaniem przestępstw – 
mówi Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.

(GR)
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  pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych policjantów w towarzystwie władz gminy
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INWESTYCJE

szkoła w lublewie przedszkole w kolbudach plac zabaw w kolbudach

asfalt i chodnik ul. słonecznikowa, czapielskschody i chodnik ul. nowińska w kolbudach

mostek - czapielsk

chodnik - ostróżki
pręgowo - mała szkoła - termomodernizacja 

budynku pod filię biblioteki gminnej w pręgowie asfalt ul. polna, pręgowo

teren sołecki - buszkowyszkoła gminna w buszkowy
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w gminie kolbudY

szatnia w zkpiG przystań w kolbudach wakeboarding na przystani w kolbudach

teren rekreacyjny - bąkowo

iluminacja kościoła w pręgowie

ul. spacerowa, kolbudy

chodnik - Jankowo

parking i chodnik przy szkole - bielkówko

budowa szkoły - kowale

budowa drogi - otomin

droga gminna pręgowo - bielkówko

teren rekreacyjny - łapino
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Biała szkoła (wyjazd narciarski)

Cena: 1900 zł 
Wyjazd, organizowany przez Gminę Kolbudy, przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kolbudy, którzy chcą doskonalić posiadane już umiejętności jazdy na nartach (szkoła podstawowa 
– od 4 klasy wzwyż, uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich - do 18 roku życia). Zajęcia narciarskie odbywać się będą w niewielkich grupach pod okiem wykwalifikowanej kadry 
(instruktorzy narciarstwa). Popołudniami oraz wieczorami organizowane będą liczne atrakcje.
Baza narciarska ZONCOLAN (10 min jazdy od Arta Term) położona jest w malowniczej miejscowości Ravascletto, z której można podziwiać 
wspaniały widok na Alpy austriackie i słoweńskie.

Kompleks Zoncolan posiada bardzo dobre, nasłonecznione trasy sięgające do wysokości 1800m i jest jednym z najlepiej zagospodarowanych obiektów narciarskich w regionie Friuli 
Venezia Giulia. 
Trasy są zróżnicowane, zaczynając od łatwych dla początkujących, aż do trudnych dla zaawansowanych już narciarzy -  28 km tras zjazdowych (2 czarne , 6 czerwonych, 3 niebieskich, 
5 zielonych), 

Zakwaterowanie:
Hotel *** GARDEL  www.gardel.it, Pokoje 2,3,4 osobowe z  łazienkami, wyposażone w TV,  telefon. Hotel posiada salę restauracyjną, basen saunę, świetlicę. 

       
         

Program wyjazdu
Dzień 1 Wyjazd z Kolbud (godz. 20:00)
Dzień 2  Przyjazd do Włoch w godz. popołudniowych.  Zakwaterowanie, obiadokolacja, czas na odpoczynek.
Dzień 3-8 Pobyt w Arta Terme. Jazda na nartach z instruktorami.
Dzień 9 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.  Wyjazd do Polski około godziny 10.00 
Dzień 10 Przyjazd na miejsce zbiórki o godz. 6.00

Wyżywienie:
3 posiłki dziennie: śniadania bufet, lunch pakiet na stok, obiadokolacja z dań do wyboru, woda, bufet sałatkowy. 
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończą śniadaniem w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na drogę powrotną 

Program  turystyczno- krajoznawczy - sportowy – kulturalny
- codzienna jazda i szkolenia narciarskie prowadzone przez doświadczonych instruktorów.
- 6 x wejście na basen, 
- piesze wycieczki po okolicy.                                                                                                                                           

Świadczenia w cenie 
• Włochy – zakwaterowanie, hotel 3*, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami
• Wyżywienie - 3 posiłki dziennie, śniadania bufet, obiadokolacja z dań do wyboru, bufet sałatkowy, lunch pakiety z sokiem  na stok oraz  suchy prowiant na drogę powrotną 
• opiekę instruktorów narciarskich  
• opiekę wychowawców 
• 6 dniowy skipass – Kompleks Zoncolon 
  Ski pass obejmuje jazdę 28 km tras zjazdowych (2 czarne, 6 czerwonych, 3 niebieskich, 5 zielonych),
• codzienny dowóz na stok (ski bus spod hotelu)
• ubezpieczenie Signal Iduna : NNW-7000 PLN , KL -10000EUR , bagaż -800 PLN, KR -6.000EUR, sprzęt sportowy – 3.000 PLN, OC – 30.000 EUR
• Program sportowy 
• transport autokarem z WC, DVD, café barem i klimatyzacja.

Cena nie obejmuje: suchego prowiantu na dojazd do Włoch

Bliższych informacji udziela oraz zapisy prowadzi:
Henryk Skwirowski (tel. 508 071 415)

Cena: 1900 zł
Płatność bezzwrotnej zaliczki (500 zł) 

do dnia 4 grudnia 2017 r.
Płatność pozostałej kwoty: 
do dnia 12 lutego 2018 r.

Termin: 23.02.18 – 04.03.18
Miejsce: ZONCOLAN, Włochy

UWAGA: Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje na stoku jazda w  kasku ochronnym. 
Proponowane kieszonkowe 100 EUR (posiłki i toalety podczas przejazdu, dodatkowe napoje etc.) 
Konieczny paszport lub dowód osobisty oraz ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(bezpłatnie wystawiana przez Narodowy Fundusz Zdrowia).
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GDAŃSK BEZ SPALIN

bezpłatne parkowanie 
dla eko-aut
Gdańsk jest jednym z nielicz-
nych miast w  Polsce, gdzie 
wprowadzono bezpłatne par-
kowanie w  strefach płatnego 
parkowania dla właścicie-
li samochodów z  napędem 
elektrycznym i typu plug-in. 
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki 
komunalnej mówi, że wspar-
cie dla samochodów wyposa-
żonych w ekologiczne źródła 
napędu, to jeden ze sposobów 
na czyste i bardziej przyjazne 
miasto. 
– Podobnie jak promowanie 
poruszania się po mieście 
rowerami, czy tworzenie jak 
najdogodniejszych rozwią-
zań, zachęcających do korzy-
stania z  komunikacji zbio-
rowej. Bezpłatne parkowa-
nie dla pojazdów elektrycz-
nych i  hybryd plug-in to nie 
wszystko. Inwestujemy także 
w rozbudowę stacji ładowania 
tego typu pojazdów – dodaje 
Piotr Grzelak.
Alicja Bittner z Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku informuje, że aby 
móc zaparkować samochód 
plug-in za darmo w  strefach 
płatnego parkowania, trze-
ba jedynie wyrobić specjalny 

identyfikator w  Zarządzie 
Dróg i Zieleni. 
– Korzystanie z  hybrydowe-
go auta pozwoli kierowcom 
na zaoszczędzenie na opłacie 
parkingowej, która za pierw-
szą godzinę postoju w  stre-
fie wynosi 3,00 zł, druga 
kosztuje 3,60 zł, trzecia 4,30 
zł i  każda kolejna 3,00 zł – 
mówi Alicja Bittner.
Przypomnijmy, że w  naszym 
mieście właściciele pojazdów 
mogą ładować swoje auta 
w specjalnie przystosowanych 
stacjach ładowania pojazdów, 
które znajdują się przy sie-
dzibie Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni (ul. Partyzan-
tów 36), Gdańskim Ogrodzie 
Zoologicznym i  nieopodal 
stadionu żużlowego (Zawod-
ników 1) oraz przy magistra-
cie (ul. Nowe Ogrody), stacji 
paliw przy ul. Zwycięstwa 13 
i  w  pobliżu Olivia Business 
Centre. Ładowanie samo-
chodu jest bezpłatne. Trzeba 
jednak mieć specjalną kartę 
identyfikacyjną, którą wydają 
ZDiZ oraz Energa. 

(lubek)

DOCENIENI ZA NUAKę 

nagrodzeni przez marszałka 
Na łamach „Panoramy” in-
formowaliśmy już o  sukce-
sach, jakie odnoszą uczniowie 
kolbudzkiej szkoły w  olim-
piadach czy konkursach na-
ukowych. Osiągnięcia naszej 
młodzieży zauważono rów-
nież w Gdańsku.
Jak informuje nas Robert 
Aszyk, dyrektor Zespołu 
Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego w  Kolbu-
dach, Departament Edukacji 
i  Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego zakończył etap 

oceny merytorycznej wnio-
sków o  przyznanie stypen-
dium marszałka województwa 
pomorskiego na rok szkolny 
2017/2018.
– Jest nam niezmiernie miło, 
że komisja stypendialna po raz 
kolejny przyznała stypendia 
uczniom naszej szkoły. Gratu-
lujemy stypendystom, rodzi-
com i  nauczycielom – mówi 
Robert Aszyk.

(GR)
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  Uczniowie z kolbudy bardzo dobrze wypadają również w ogólnopolskich konkursach naukowych

StYPENDYŚCI mARSZAŁKA
Jakub Woźniak, Michał 

Sujka, Miłosz Smolarczyk, 
Weronika Szwichtenberg, 

Sara Ordowska, Anna 
Przytarska, Agata Płotka, 
Julia Byczkowska, Daria 

Gulgowska, Zofia 
Żwirblińska, Jakub 

Wdowicz, Aleksandra 
Słowik, Julia Średzińska, 

Michał Ostaszewski, 
Cezary Tralewski, Miriam 

Grot, Cyprian Obrycki 
i Zofia Rutkowska.

fEStIwAL NARRACjE 

poza 
sezonem
Jakie Brzeźno poza se-
zonem pokażą artyści 
i  artystki tegorocznych 
NARRACJI? Trasa fe-
stiwalu wiedzie przez 
Park Brzeźnieński z jego 
c h a r a k t e r y s t y c z n y m i 
elementami: bunkra-
mi, kolumnadą i  altaną, 
wzdłuż plaży, ale także 
wśród podwórek mię-
dzy domkami rybackimi 
i blokami. 
Wędrówka po artystycz-
nych instalacjach i inter-
wencjach zakończy się 
w  legendarnym niegdyś 
Night Clubie Ballady-
na, który jest reaktywo-
wany na czas trwania 
festiwalu.
17 i  18 listopada Insty-
tut Kultury Miejskiej 
oraz Gdańska Galeria 
Miejska zapraszają na 
dziewiątą edycję Fe-
stiwalu NARRACJE. 
Program wydarzenia, 
mapa trasy i  opisy prac 
znajdują się na stronie 
www.narracje.eu.

(AN)

Tomasz Wólczyński
koordynator Działu sprzedaży

Biall-NET
Dostępny w godzinach 10-18
od poniedziałku do piątku

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

michał PoDEjko
Przedstawiciel handlowy

Telefon: 571-335-546

BiURo oBsłUGi kliENTa
otomin, ul. słoneczna 43

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

czwartek: 12:00 - 18:00

tel. 58-727-77-77

Wywiad z panią sołtys marszewskiej 
koloni - marią ścibek
Jak posiadanie światłowodu może wpłynąć na 
marszewską kolonię?
Chcielibyśmy stworzyć stronę internetową o miejscowości. 
Rejestr osób chcących świadczyć usługi wzajemne lub płatne 
dla potrzebujących.
Istnieje możliwość wydzielania korepetycji z informatyki, są 
osoby chętne, które szkoliłyby zainteresowanych. 

Jak poprzedni operatorzy traktowali państwa? 
Operator ówczesna TP podłączył do swojej sieci tylko  
3 domy (Neostrada) i o wiecej nie było mowy, a w naszej wsi 
jest 26 gospodarstw domowych. Byliśmy „odcięci od świata”. 

Jak widzi pani przyszłość? 
Mamy nadzieje, że dzięki firmie Biall-Net i nowym możli-
wościom Marszewska Kolonia będzie się szybko rozwijać, 
dzięki czemu zwiększy się liczba mieszkańców jak i poprawi 
status wsi. 

Jeśli chodzi o plany i  inwestycje, wciąż pracujemy nad do-
prowadzeniem światłowodu do Trąbek Wielkich, sporą 
część prac już wykonaliśmy, pozostał nam już do przeko-
pania tylko odcinek leśny między Czerniewem, a Trąbka-
mi. Uruchomiliśmy usługi u części mieszkańców Granicznej 
Wsi i Domachowa. Rozpoczęliśmy sprzedaż z terminami na 
lato 2018 w Marszewskiej Koloni oraz w drugim już rewirze 
w Czapielsku przy ul. Podleśnej. W okresie zimowym podej-
miemy decyzje o kolejnych rewirach do podłączenia w 2018 
roku. Poza tym cały czas rozbudowujemy sieć w Otominie 
i w każdym miesiącu podłączamy kolejne domy.

zamów już dziś internet 
dostarczany w technologii 

światłowodowej! 
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tŁUmY w POCIĄGACH

pkm odniosła sukces
– Pomorska Kolej Metropo-
litalna, najlepszym wakacyj-
nym środkiem transportu.
Liczba użytkowników ko-
rzystających z  PKM wciąż 
rośnie. Tylko w ciągu dwóch 
letnich miesięcy z  przejaz-
dów skorzystało ponad pół 
miliona pasażerów. A od po-
czątku 2017 roku pociągami 
PKM przejechało już blisko 
2,2 miliona pasażerów. Ist-
nieje realna szansa, że przed 
końcem roku PKM przewie-
zie trzymilionowego pasaże-
ra – informuje Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
W  miesiącach letnich prze-
woźnicy zwykle odnotowują 
spadek liczby pasażerów, ale 
w przypadku linii PKM stało 
się odwrotnie. W  czasie wa-
kacji, ze wszystkich połączeń 
realizowanych w ramach pro-
jektu PKM, skorzystało po-
nad pół miliona podróżnych. 
– Najwyraźniej dał tu o sobie 
znać turystyczny potencjał 

Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej i wiele osób skorzystało 
tego lata z możliwości dojaz-
du pociągiem do atrakcyj-
nych miejsc na Kaszubach – 
mówi Ryszard Świlski, czło-
nek Zarządu Województwa 
Pomorskiego.
Michał Piotrowski zauważa, 
że najwięcej pasażerów sko-
rzystało z pociągów na odcin-
ku aglomeracyjnym. Z  kolei 
do Kartuz przewieziono pra-
wie 65 tysięcy osób. 
– W  tej grupie są zarówno 
liczni turyści oraz osoby do-
jeżdżające z  terenu powiatu 
kartuskiego do pracy w Trój-
mieście. Niewiele mniej pa-
sażerów udało się w  podróż 
do Kościerzyny. Pokazuje to 
bardzo dobrze, że pomysł 
ze skierowaniem pociągów 
do Kościerzyny przez sta-
cję Gdańsk Wrzeszcz okazał 
się przysłowiowym strza-
łem w  dziesiątkę – dodaje 
rzecznik.

(GR)

NOwA PLAtfORmA

bilet telefoniczny 
z jakdojade.pl
Pasażerowie komunikacji pu-
blicznej w  Trójmieście mogą 
korzystać z  nowej platformy 
zakupu biletów Metropoli-
talnego Związku Komuni-
kacyjnego Zatoki Gdańskiej. 
W  aplikacji do planowania 
podróży komunikacją pu-
bliczną – jakdojade.pl – zo-
stały umieszczone, dotych-
czas dostępne w  mobilnym 
kanale sprzedaży, jedno-
przejazdowe bilety metro-
politalne, jak i nowe – bilety 
24- i 72-godzinne.
Jak skorzystać z biletów przez 
jakdojade? Wystarczy pobrać 
aplikację ze sklepu Google 
Play (na system Android) lub 
App Store (na system iOS) 
i  ją uruchomić. Kolejne kro-
ki prowadzące do zakupu są 
równie łatwe do pokonania. 
Użytkownikowi, który uru-
chomi aplikację, ukaże się 
ekran wzbogacony o  nową 
zakładkę biletową. Zanim 
pasażer rozpocznie zakupy, 
musi zalogować się w aplika-
cji i  aktywować swoje urzą-
dzenie do płatności. W  ten 
sposób będzie mógł otrzy-
mywać mailowo potwier-
dzenia wykonania transakcji 
i  powiadomienia o  zakupie 

biletu. Po aktywacji, aplikacja 
jest gotowa do zakupów.
Za pomocą aplikacji jakdoja-
de.pl można kupować: jedno-
przejazdowe bilety metropo-
litalne obowiązujące w komu-
nikacji miejskiej organizowa-
nej przez ZTM w  Gdańsku, 
ZKM w  Gdyni oraz MZK 
Wejherowo. Warto zauwa-
żyć, że bilet kupiony przez te-
lefon jest tańszy, niż jego pa-
pierowy odpowiednik nabyty 
w  kiosku oraz 24-godzinne 
bilety metropolitalne i 72-go-
dzinne bilety metropolitalne.
Opłatę za bilety można zre-
alizować zarejestrowaną kar-
tą bankową lub za pomocą 
systemu płatności mobilnych 
BLIK.
Jakdojade.pl jest już czwar-
tym operatorem biletu tele-
fonicznego, który umożliwia 
kasowanie biletów na komu-
nikację miejską na obsza-
rze MZKZG, ale jest także 
pierwszym, który w  swojej 
ofercie biletów udostępnia 
24- i 72-godzinne bilety 
metropolitalne.

(ron)

ERGO ARENA

koncert Cugowskich
Zespół Cugowscy to mu-
zyczny projekt wieloletnie-
go frontmana Budki Suflera 
– Krzysztofa Cugowskiego 
i jego synów – Piotra i Woj-
ciecha, tworzących grupę 
Bracia.
Krzysztof Cugowski rozpo-
czął muzyczną drogę ponad 
40 lat temu zakładając ze-
spół, który na stałe wpisał się 
do historii polskiego rocka. 

Piotr i  Wojciech Cugowscy 
od ponad 15 lat z sukcesami 
działają pod szyldem Bracia. 
Obecnie zespół Cugowscy 
jest w trakcie trasy koncerto-
wej „Zaklęty krąg”, promu-
jącej płytę. W  Ergo Arenie 
z koncertem „Atmasfera Cu-
gowscy” wystąpią natomiast 
24 lutego (godz. 19.00).

(GR)
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wYSOKI POtENCjAŁ POmORSKICH fIRm

miliony dla przedsiębiorców 
180 firm otrzyma ponad 105 milionów złotych unijnego dofinansowania na 
inwestycje. w wyniku podjętej przez zarząd województwa pomorskiego decyzji 
o zwiększeniu puli środków na dofinansowanie projektów, niemal co druga 
firma, która startowała w konkursie, otrzyma wsparcie. 

– Każda z firm biorących udział 
w  konkursie mogła starać się 
o  dofinansowanie w  wysoko-
ści ponad 1 mln złotych, przy 
założeniu refundacji poniesio-
nych wydatków na poziomie 40 
procent. Duże zainteresowanie 
i wysoka jakość złożonych pro-
jektów skłoniły zarząd naszego 
województwa do podjęcia decy-
zji o  zwiększeniu puli środków 
przeznaczonych na dofinanso-
wanie z  pierwotnie zaplanowa-
nych 66 mln złotych do aż 105 
mln – informuje Katarzyna Ka-
sperska z Agencji Rozwoju Po-
morza, która zajmowała się na-
borem wniosków.
Otrzymane dofinansowanie to 
szansa na rozwój głównie po-
przez zastosowanie innowacyj-
nych rozwiązań, które firmy 
będą mogły wprowadzić dzięki 
unijnym środkom. 
– Przedsiębiorstwa będą mogły 
m.in. rozbudować i  unowocze-
śnić posiadaną infrastruktu-
rę, zakupić maszyny, instalacje 
i  urządzenia, wdrożyć systemy 
zarządzania czy zinformatyzo-
wać procesy produkcyjne – do-
daje Katarzyna Kasperska, która 
przypomina, że jest to już druga 
edycja tego konkursu, organizo-
wanego przez Agencję Rozwoju 
Pomorza w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
Poprzednio dofinansowanie 
w wysokości ponad 52 mln zło-
tych otrzymało 100 spośród 416 
firm. Tym razem pula środków 
do rozdysponowania jest dwu-
krotnie większa.

– Tak dobry wynik świadczy 
o wysokim potencjale firm, które 
stawiają na innowacyjność i wy-
sokie technologie. Przedsięwzię-
cia wybrane do realizacji w dużej 
mierze wpisują się w  obszary 
Inteligentnych Specjalizacji Po-
morza. Począwszy od technolo-
gii offshore i portowo-logistycz-
nych, przez technologie interak-
tywne w środowisku nasyconym 
informacyjnie, technologie eko-
efektywne w  produkcji, przesy-
le, dystrybucji i  zużyciu energii 
i  paliw oraz w  budownictwie, 
aż po technologie medyczne 
w  zakresie chorób cywilizacyj-
nych i  okresu starzenia. To po-
twierdza, że wybraliśmy dobre 
kierunki rozwoju w naszym re-
gionie – komentuje Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

(GR)

tel. 790 486 988
najtańsza reklama w mieście

Flash
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KOLOROwO mOŻE BYĆ tEŻ ZImĄ

najnowsze trendy w ogrodzie 
magiczny i kolorowy ogród przez cały rok? Jest to możliwe! podpowiadamy, jak przywołać wspomnienie 
lata, gdy za oszronionym oknem będzie padać śnieg. wbrew pozorom nie jest to takie trudne. 

Podczas ostatniej pory roku 
w ogrodach króluje biel. Przed 
bożonarodzeniowym okresem 
śnieżnobiałe połacie przeła-
mują zjawiskowo prezentujące 
się świąteczne lampki i  świa-
tełka. Wprowadzenie w  każ-
dą przydomową przestrzeń 
intensywnych barw w  postaci 
dekoracji i dodatków może od-
mienić i  ożywić każdy ogród. 
Szczególnie silną moc ma in-
tensywna czerwień. Warto 
wiedzieć, że to najmodniejszy 
kolor sezonu zimowego na rok 
2017/2018. Doskonale spraw-
dzi się na niewielkich, jak i du-
żych elementach, począwszy od 
budki dla ptaków, a kończąc na 
ogrodzeniu. Wśród kolorów, 
które pięknie komponują się ze 
śniegiem znajdziemy także od-
cienie zieleni i granatów. 
Każdy ogród może być ma-
giczny i  kolorowy przez cały 
rok. Nawet zimą, gdy nie ma 
w nim zieleni i innych barw na-
tury znanych z pozostałych pór 
roku. 
– Wystarczy przemalować płot 
lub balustradę np. na modną 

tej zimy, intensywną czerwień. 
Można postawić przed wej-
ściem do domu drewnianą ław-
kę w  ciemnozielonym kolorze 
lub przemalować karmniki dla 
ptaków na delikatny róż, który 
pięknie się wyróżni na tle bez-
listnych gałęzi drzew pokry-
tych śniegiem. Dzięki takim 
rozwiązaniom, kiedy zabrak-
nie barwnych akcentów natu-
ry, nasz ogród, balkon czy taras 
nadal będzie tętnił życiem! No-
woczesne farby pozwalają na 
pomalowanie drewna, metalu, 
betonu, kamienia czy terakoty. 
Każdy barwny dodatek może 
diametralnie zmienić nasz 
ogród, niezależnie od sezo-
nu – mówi Martyna Kaczma-
rek, projektantka i miłośniczka 
ogrodów.
W ostatnim czasie na popular-
ności zyskuje potscaping, czyli 
trend pozwalający na stworze-
nie ogrodu nawet na niewiel-
kich przestrzeniach z wykorzy-
staniem doniczek. Chętnie eks-
ponowane są na przykład duże 
donice z  roślinami umieszcza-
ne przy drzwiach frontowych, 

na ganku lub przy bramie wjaz-
dowej. Zimą niezwykle będą 
wyglądały donice pomalowane 
na wyraziste kolory. Jednak pa-
miętajmy, aby je odpowiednio 
zaizolować za pomocą np. sło-
my czy gazet tak, aby świerki, 
krzewy i  inne ozdobne drzew-
ka przetrwały mrozy.
Szukasz dobrego pomysłu na 
świąteczny stroik na drzwi? 
Zrób go sam! Wystarczą drut, 
gałązki igliwia i  dodatki – 
szyszki i pomalowane kolorową 
farbą styropianowe bombki lub 
gałązki brzozy. Zastosowanie 
kilku różnych barw sprawi, że 
wieniec będzie wyglądał niepo-
wtarzalnie. Szyszki to idealny 
materiał do stworzenia orygi-
nalnych świątecznych dekora-
cji. Wystarczy je pomalować 
farbą na wybrany kolor. Szysz-
ki można dodatkowo ozdobić 
koralikami za pomocą gorą-
cego kleju, ale można też mo-
krą jeszcze farbę posypać bro-
katem. Do podstawy szyszki 
przyklejamy tasiemkę i ozdoba 
gotowa.
Amerykanie w  kwestii 

dekorowania domów i  swoich 
ogródków w  okresie świątecz-
nym nie mają sobie równych. 
Oglądanie światełek i dekoracji 
stało się tak popularne, że zwy-
czaj ten wpisał się już na trwałe 
w  kalendarz świątecznych ce-
lebracji wielu rodzin. Jak sa-
memu przygotować zimowe 
dekoracje do ogrodu w  stylu 

amerykańskim? Wystarczy 
kawałek drewna, który można 
kreatywnie wykorzystać i  po-
kolorować, aby nieprzeciętnie 
ozdobił każdą przydomową 
przestrzeń na zimę i czas Świąt. 
Nie zapominając o światełkach 
i ich odpowiedniej ekspozycji.

Sylwia Dobrowolska 

GDAŃSK
dyspozytornie 
po nowemu
W  Pomorskiem funkcjonują już 
dwie tzw. skoncentrowane dyspo-
zytornie medyczne – w Gdańsku 
i Słupsku. Działają one w oparciu 
o  jednolity w  skali kraju System 
Wspomagania Dowodzenia Pań-
stwowego Ratownictwa Medycz-
nego. Gdańska SDM znajduje się 
w  siedzibie Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku przy ul. Be-
niowskiego 7. 
Przed zmianami, w  każdym re-
jonie operacyjnym zespołów ra-
townictwa medycznego (ZRM), 
funkcjonowała jedna dyspozytor-
nia medyczna. Dysponowała wy-
łącznie swoimi zespołami. Gdy 
wszystkie były zajęte, dyspozytor 
nie miał możliwości wykorzysta-
nia wolnego ambulansu z innego 
rejonu operacyjnego. Mógł o wol-
ną karetkę poprosić, ale to wydłu-
żało cały proces. Poza tym w każ-
dej z  dyspozytorni medycznych 
(z  wyjątkiem Gdańska i  Gdyni) 
znajdowało się tylko jedno ca-
łodobowe stanowisko. W  przy-
padku większej liczby zgłoszeń 
od osób potrzebujących pomocy 
dyspozytor nie był w  stanie ich 
obsłużyć.
Wprowadzenie tzw. skoncentro-
wanych dyspozytorni medycz-
nych uelastycznia zarządzanie 
ruchem Zespołów Ratownictwa 
Medycznego. Przede wszystkim 
skraca czas dojazdu karetki do 
osoby potrzebującej pomocy. (AN)

Z KARt HIStORII

krwawa pomorska jesień 
1 września 1939 wraz z niemieckim atakiem na polskę rozpoczęła się 
akcja tannenberg. działania skierowane przeciwko polakom przygotowane 
i realizowane przez gestapo, policję oraz samoobronę – selbstchutz. 
Również tereny Wolnego Mia-
sta Gdańska zostały włączone 
w  te działania. Główne ostrze 
niemieckiej akcji skierowa-
ne zostało przeciwko polskim 
kolejarzom, celnikom, księ-
żom, nauczycielom, harcerzom 
oraz aktywnej części polskie-
go społeczeństwa. Rozpoczę-
ły się aresztowania na podsta-
wie przygotowanych list pro-
skrypcyjnych. Wiele budyn-
ków szkolnych zamieniono na 
tymczasowe areszty. Polaków 
spędzono do szkół w  Ełga-
nowie, Trąbkach Wielkich, 
Mierzeszynie i  Pszczółkach. 
Były to tylko punkty etapowe 
w drodze do szkoły w Pruszczu 
Gdańskim, którą zamieniono 
na areszt. Niemiecka szkoła 
przy obecnej ulicy Wojska Pol-
skiego 7, zamieniła się w wię-
zienie dla 200 osób. W dniach 
1-3 września 1939 roku pod-
dawano tu więźniów przesłu-
chaniom, połączonym z okrut-
nym biciem i maltretowaniem. 
Niemcy, w  tym August Milz 
– szef powiatowych struktur 
NSDAP, znęcali się nad nimi, 

bijąc i ubliżając. Jedną z metod 
fizycznego i  psychicznego pa-
stwienia się nad ofiarami było 
wpędzenie więźniów do kana-
łu Raduni. Zdarzenia te miały 
miejsce w  bliskim sąsiedztwie 
centrum wsi, nieopodal ko-
ścioła ewangelickiego i  mu-
siała o  nich wiedzieć lokalna 
społeczność.
Unikalnym świadectwem 
losu Polaków jest zdjęcie zro-
bione aresztowanym przed 
frontem budynku. Księdza 
Roberta Wohlfeila oraz kie-
rownika dworcowej świetlicy 

w Pruszczu Gdańskim Feliksa 
Pliszkę i  kilku innych zatrzy-
manych zmuszono, by pozowa-
li w pozycji klęczącej. Umiesz-
czono ich w pierwszym szeregu 
fotografowanych więźniów. 
Pod koniec miesiąca więźniów 
przetransportowano do aresztu 
w Nowym Porcie. W kolejnych 
miesiącach i  latach zasilali oni 
liczne obozy koncentracyjne 
i  zakłady pracy przymusowej 
dla więźniów. Wielu zginęło 
podczas egzekucji, chorób lub 
wyniszczającej i  katorżniczej 
pracy. 

Dzisiaj w obiekcie dawnej nie-
mieckiej szkoły – aresztu znaj-
duje się budynek prokuratury. 
Tablica pamiątkowa przypo-
mina wydarzenia i  bohaterów 
sprzed lat. Warto, aby pamięć 
o  ich męczeństwie była prze-
chowywana w ludzkiej pamięci 
i sercach. 
„Krwawa pomorska jesień” to 
wydarzenia związane nie tyl-
ko z miejscami egzekucji wielu 
Polaków w Piaśnicy, Szpęgaw-
sku czy Mniszku, ale również 
na terenie powiatu gdańskiego.

tomasz jagielski

  w czasie wojny niemiecka szkoła (budynek prokuratury) przy obecnej ulicy wojska polskiego 7, 
zamieniła się w więzienie dla 200 osób

wYPADEK w PRUSZCZU GDAŃSKIm

POmORZE

policja poszukuje świadków 

pożyczka dla firm

Pruszczańscy policjan-
ci prowadzą postępowanie 
w  sprawie wypadku drogo-
wego, do którego 11 paź-
dziernika o  godz. 15.30 do-
szło na skrzyżowaniu ulicy 
Grunwaldzkiej z  ulicą Woj-
ska Polskiego w  Pruszczu 
Gdańskim. 
– Nieznany kierowca samo-
chodu osobowego, jadąc ulicą 
Wojska Polskiego, na skrzy-
żowaniu z  ulicą Grunwaldz-
ką nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierowcy skutera. 
63-letni kierowca jednośladu 
stracił równowagę i przewró-
cił się na jezdnię. Mężczyzna 

23 miliony złotych w postaci 60 
pożyczek czekają na mikro, małe 
i  średnie przedsiębiorstwa z Po-
morza. Ofertę przygotowała Pol-
ska Fundacja Przedsiębiorczości.
Pożyczki mają wspierać konku-
rencyjność firm z regionu. Będą 
udzielane przez pośredników fi-
nansowych, którzy nie pobierają 
opłat ani prowizji. Kredyty mają 
być też tańsze, by mogły z nich 
skorzystać nawet bardzo małe 
firmy.
Polska Fundacja Przedsiębior-
czości podpisała umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 
na udzielanie pożyczek w ramach 

trafił do szpitala. Z  uwagi 
na konieczność wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności wy-
padku policjanci z  Komen-
dy Powiatowej w  Pruszczu 
Gdańskim zwracają się z ape-
lem do ewentualnych świad-
ków tego zdarzenia. Wszyst-
kie osoby, które mogą udzie-
lić jakichkolwiek informacji 
pruszczańska policja prosi 
o kontakt pod numerem tele-
fonu 058 78 54 235 – informu-
je asp. szt. Marzena Szwed-
Sobańska, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
2020+ finansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Nowe produkty uzupełnią do-
tychczasową ofertę na mikropo-
życzki i pożyczki rozwojowe kie-
rowane do przedsiębiorców. Do 
wyboru będzie pożyczka inwe-
stycyjna lub pożyczka profilowa-
na. W sumie na przedsiębiorców 
czekają 23 mln zł, a wnioskować 
można o  kredyt o  wartości od 
300 tys. zł do nawet 1 mln zł.

(mP)
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zarząd województwa pomorskiego zakontraktował już 71% budżetu programu unijnego przewidzianego dla 
województwa pomorskiego na lata 2014-2020: 1 143 projektów o łącznej wartości 7,5 mld zł. Środki unijne w tych 
inwestycjach to prawie 5,3 mld zł. to najlepszy wynik w kraju. pomorskie od ponad roku jest liderem rankingu 
efektywności realizacji programów unijnych w polsce.

Dzięki sprawnej realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 w regionie rozpo-
czyna się obecnie wiele nowych, 
dużych i  ważnych inwestycji. 
Efektywny podział środków 
unijnych (dotacje lub pożyczki 
dla projektów sięgają nawet 85%) 
przez władze Pomorza sprawia, 
że inwestycje mogą być realizo-
wane z korzyścią dla rozwoju re-
gionu i jego mieszkańców. 

Korzystają mieszkańcy
Z  efektów skutecznego wdra-
żania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
korzystają przede wszystkim 
mieszkańcy województwa po-
morskiego. Realizowane są set-
ki projektów dotyczących m.in. 
rozwoju infrastruktury transpor-
tu zbiorowego (np. przebudowy 
węzłów przesiadkowych trans-
portu zbiorowego w  Trójmie-
ście), przebudowy dróg (m.in. 9 
odcinków dróg wojewódzkich 
oraz oddana już do użytku ob-
wodnica Kartuz) oraz linii ko-
lejowych (system monitoringu 

i  informacji pasażerskiej na linii 
SKM, wraz z  modernizacją 8 
peronów na tej trasie), wspar-
cia przedsiębiorców w  ekspansji 
zagranicznej, rozwoju innowa-
cji i  wprowadzania przez nich 
nowych produktów bądź usług 
na rynek, modernizacji ener-
getycznej budynków miesz-
kalnych i  publicznych. Osoby 
bezrobotne mogą wziąć udział 
w  projektach aktywizujących, 
w  ramach których są dostępne 
dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej, a  młodzież 

– już w niedalekiej 
przyszłości – bę-
dzie mogła sko-
rzystać z  profesjo-
nalnie wyposażo-
nych szkół zawo-
dowych i  uczelni 
wyższych, w  któ-
rych będzie reali-
zowany program 
nauczania, dosto-
sowany do potrzeb 
zmieniającego się 
rynku pracy.

pomorskie jest liderem i nie zwalnia tempa!

reklama reklama

Rozwój gospodarki
Efektem realizacji unijnych inwe-
stycji jest też dynamiczny rozwój 
gospodarki Pomorza. Środki z Pro-
gramu Regionalnego są przekazy-
wane beneficjentom, którzy roz-
poczynają realizację planowanych 
inwestycji: kupują sprzęt czy za-
mawiają roboty budowlane i usłu-
gi – a to bezpośrednio wpływa na 
dynamikę rozwoju gospodarczego 

województwa pomorskiego.
Szczegółowe informacje o zakresie 
realizowanych inwestycji dostępne 
są w  raporcie z  realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
Więcej informacji: 
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/
najefektywniej-w-polsce-wydaje-
my-srodki-unijne
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RUGBY EUROPE tROPHY

polska – 
mołdawia 
Kolejny raz pomorskich 
kibiców czekają wielkie 
emocje. Wszystko za spra-
wą rugbistów, którzy roze-
grają swój mecz w  stolicy 
Pomorza.
Po pięciu latach prze-
rwy polska reprezentacja 
w  rugby wraca do Gdań-
ska, aby rozegrać mecz 
z  Mołdawią w  ramach 
rozgrywek Rugby Europe 
Trophy. Podopiecznych 
Stanisława Więciorka 
czeka wyjątkowo trudny 
mecz. Spotkanie odbędzie 
się 18 listopada o godzinie 
17:30 na stadionie przy ul. 
Traugutta 27. 
Polska reprezentacja 
w  rugby dobrze wspomi-
na swój ostatni występ 
w Gdańsku, w którym po-
konała Niemcy 22:13. Był 
to twardy, zacięty mecz, 
który rozstrzygnął się do-
piero w końcówce. Po tym 
sukcesie podopieczni To-
masza Putry objęli prowa-
dzenie w  dywizji 1B Pu-
charu Narodów Europy. 
 

(AN)
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ZAPAŚNICY wALCZYLI w KOLBUDACH

achilles o włos od podium

Kolbudy, a  dokładniej rzecz 
ujmując miejscowy Zespół 
Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego, był gospo-
darzem Międzynarodowe-
go Turnieju Zapaśniczego. 
Głównym trofeum, o  które 
walczyli zawodnicy, był pu-
char wójta gminy Kolbudy.
W  kolbudzkich zawodach 
wzięło udział blisko 100 
młodych zapaśników. Wśród 
Polaków, reprezentujących 
kluby z  Kolbud, Gdańska, 
Kartuz, Nowego Dworu 
Gdańskiego, Miastka, Żuko-
wa, Starogardu Gdańskiego 
i  Elbląga, startowali również 
zawodnicy z Rosji i to właśnie 

oni okazali się najmocniejszą 
drużyną imprezy.
Z  bardzo dobrej strony – i  to 
nie po raz pierwszy – pokazali 
się nasi zapaśnicy reprezentu-
jący Klub Sportowy Achilles 
Kolbudy. W  swoich katego-
riach wagowych i  wiekowych 
bezkonkurencyjni okazali się: 
Szymon Dykta (kategoria 23 
kg), Marcel Kibort (32 kg), 
Stanisław Bałdyga (38 kg) 
oraz Norbert Stachewicz (38 
kg, młodzik). Na tym nie ko-
niec jednak medalowych miejsc 
kolbudzkich zawodników. Na 
drugim stopniu podium sta-
nęli bowiem: Gabriel Kibort 
(21 kg) oraz Bianka Dutczak 

(38 kg, styl wolny). Z  kolei 
trzecimi miejscami musieli 
zadowolić się: Michał Kibort 
oraz Szymon Micun (35 kg), 
a także Adam Micun (41 kg).
W  klasyfikacji drużynowej 
bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna Rosji. Na 2. miejscu 
sklasyfikowano GKS Car-
tusię Kartuzy, a  na 3. ZKS 
Granicę Gdańsk. Najgorsze 
dla sportów, 4. miejsce, za-
jęła 9-osobowa reprezentacja 
Achillesa, której do brązowe-
go medalu i podium zabrakło 
zaledwie dwóch punktów. 

(KL)

  zdobyty medal zawsze przynosi wiele radości - szczególnie młodym adeptom zapasów
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GmINA DOfINANSUjE wYjAZD

biała szkoła we włoskich alpach
od kilku lat gmina kolbudy podczas ferii zimowych organizuje akcję nauki i doskonalenia jazdy na 
nartach. w zajęciach, które odbywają się na stoku narciarskim w trzepowie, wzięło już udział ponad 
600 mieszkańców naszej gminy.

W roku 2018 dla dzieci ze szkół 
podstawowych (od 4 klasy), 
uczniów gimnazjów oraz szkół 
średnich (do 18. roku życia) 
przygotowywana jest nie lada 
gratka – wyjazd na narty we 
włoskie Alpy.
Możliwość taka otworzyła się 
dzięki współpracy międzyna-
rodowej, prowadzonej przez 
gminę Kolbudy.
– Pomysł na organizację wy-
jazdu narciarskiego w  Alpy 
narodził się w  zeszłym roku. 
Patrząc na zainteresowanie 
organizowanymi przez nas za-
jęciami narciarstwa pomyśleli-
śmy, aby – wzorem żeglarstwa 
– wzbogacić naszą ofertę zwią-
zaną z  promowaniem sportów 
zimowych. Oczywiście bę-
dziemy kontynuować tradycję 
zajęć prowadzonych podczas 
ferii zimowych. Natomiast wy-
jazd na narty w  Alpy – czyli 
tzw. Biała Szkoła – odbędzie 
się już po zakończeniu zimo-
wej przerwy w  nauce szkolnej 
i  przeznaczony jest dla dzieci, 
które posiadają już podstawowe 

umiejętności jazdy na nartach – 
mówi Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. 
Wyjazd – planowany między 
23 lutego a  4 marca – prze-
znaczony jest dla mieszkań-
ców gminy Kolbudy – dzieci 
ze szkół podstawowych (od 
IV klasy), uczniów gimnazjum 
oraz szkół średnich (do 18. 
roku życia), którzy chcą dosko-
nalić posiadane już umiejętno-
ści jazdy na nartach. Jako bazę 
wybrano bazę narciarską Zon-
colan położoną w malowniczej 
miejscowości Ravascletto.
– Bardzo istotnym elementem 
jest fakt, że zajęcia narciarskie 
odbywać się będą w  niewiel-
kich grupach. Dzieci będą do-
skonalić swoje umiejętności 
pod okiem wykwalifikowanej 
kadry. Popołudniami oraz wie-
czorami organizowane będą 
liczne atrakcje, w tym gry i za-
bawy integracyjne, spacery po 
okolicy oraz wieczorne alpej-
skie kino. Będziemy korzystać 
również z  atrakcji czekających 
na nas w  najbliższej okolicy 

– mówi jeden z  pomysłodaw-
ców wyjazdu, a  jednocześnie 
instruktor narciarstwa Ro-
bert Aszyk, dyrektor Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Dzięki dofinansowaniu z  bu-
dżetu gminy Kolbudy udało 
się zminimalizować koszt wy-
jazdu i dla mieszkańców gminy 

Kolbudy wynosi on jedynie 
1900 zł.
– Dzięki temu, że z  budżetu 
gminy zostanie sfinansowany 
transport uczestników, nasza 
oferta jest bardzo atrakcyjna. 
Przewidzieliśmy, że w  wyjeź-
dzie weźmie udział 42 dzieci 
z  terenu naszej gminy, a  o  za-
kwalifikowaniu na wyjazd 

decydować będzie kolejność 
zgłoszeń
– mówi Robert Aszyk. 
Szczegółowe informacje zwią-
zane z  wyjazdem można uzy-
skać u  prowadzącego zapisy 
Henryka Skwirowskiego (tel. 
508 071 415).

(jG)

  zapraszamy do białego szaleństwa na alpejskie stoki
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